Het ontwerp van het federaal reductieplan voor biociden

Overzicht van de maatregelen per thema
1. Gesloten circuit
Ref. Doelstelling

Maatregel

1.1 Verslag “Gesloten Opstellen van een verslag.
circuit”.

Indicator

Termijn

Beschikbaarheid van het
verslag.

Vanaf
2022

Het verslag zal statistieken bevatten over de
registratie van gebruikers en verkopers van
producten die behoren tot het Gesloten Circuit.

2. « Borderline »-producten
Ref. Doelstelling

Maatregel

Indicator

Termijn

2.1 Identificatie van
de “borderline”producten die
onder de
biocidewetgeving
vallen.

De wetgeving inzake biociden zal worden
toegepast zodat “borderline”-producten
(producten die niet worden aangegeven als
biociden maar die wel voor die doeleinden
worden verkocht) niet ontsnappen aan de
wettelijke verplichtingen.

Aantal producten
waarvoor een beslissing
genomen is.

Vanaf
2022

3. Informeren van het publiek en de openbare partners
Ref. Doelstelling

Maatregel

Indicator

Termijn

3.1 Beschikbaar
maken op het
internet van de
beschikbare
documentatie om
het brede publiek
en de
professionelen te
informeren.

De beschikbare informatie voor biociden zo
spoedig mogelijk op het internet ter
beschikking stellen.

Maandelijks bijwerken van Vanaf
de website.
2022

Dagelijkse update van de Vanaf
gegevensbank waarvan de 2022
Beschikbaar maken van een zoekmachine voor
zoekmachine gebruik
zoekopdrachten naar toegelaten biociden, en
maakt voor de aanmaak
van een lijst van toegelaten biociden.
van de lijst van toegelaten
biociden.

Bijwerken en doorgeven van lijsten met
3.2 Samenwerking
met het Federaal doeltreffende producten tegen de verspreiding
Agentschap voor van dierziekten (PT3) in geval van pandemieën.
de Veiligheid van
de Voedselketen.

Communicatie, 2 keer per Vanaf
jaar, met het Federaal
2022
Agentschap voor de
Veiligheid van de
Voedselketen.

3.3 Organisatie van
een jaarlijks
Forum.

Bijeenkomst met de verschillende actoren uit
de biocidesector.

Jaarlijks forum.

Vanaf
2022

3.4 Professionele
gebruikers van
biociden
voorlichten over
de risico’s en
verplichtingen die
aan die producten
verbonden zijn.

Uitvoering van specifieke campagnes voor
informatieverstrekking, sensibilisatie en
opleiding voor bepaalde sectoren.

Communicatiecampagne,
FAQ’s en opleiding.

Vanaf
2022

3.5 Informeren van
gezinnen met
jonge kinderen en
klussers over
risico’s chemische
producten.

Verspreiden van folders met uitleg over
vermijden ongevallen, oa met biociden.

Informatie over de vooruitgang van de dossiers
en de wetgeving.

Die campagnes zullen worden ondersteund
door het bestaan van een systeem van FAQ’s
op het internet.

Verspreiden van de folder over alternatieven
voor biociden.
Ontwikkeling en actualisatie van een
webrubriek voor het grote publiek, met hierin
informatie over alternatieven en risico’s.

Aantal
bestelde
of Vanaf
gedownloade brochures.
2022

Webrubrieken
burgers.

voor

Aantal X dat het Red de
Promotie en organisatie van wedstrijden voor
emojispel gespeeld is.
het “Red de emoji”-spel (www.reddeemoji.be).
Dit spel maakt jongeren vertrouwd met de
gevaarsymbolen op chemische producten.
Aantal X dat de podcast
Podcast voor jongeren over risico’s chemische beluisterd is.
producten (NL).

4. Toxicovigilantie
Ref. Doelstelling

4.1

Maatregel

Indicator

Kennis van de Opvolging van de voorvallen met biociden Beschikbaarheid van een
aard en omvang die gemeld werden aan het
opvolgingsverslag.
van de acute
Antigifcentrum.
vergiftigingen
door biociden.
Op basis van de resultaten kunnen nieuwe
acties worden opgestart met bijzondere
aandacht voor socio-economisch
kwetsbare groepen.

Termijn

Vanaf
2022

5. Gendergelijkheid
Ref. Doelstelling

Maatregel

Indicator

Termijn

5.1 Inachtneming
van de
parameter
“gender” in het
beleid en de
communicatie
over biociden.

Onderzoek naar aan welke productsoorten Aantal projecten waarmee deze Doorlopend
mannen en vrouwen respectievelijk
parameter wordt onderzocht.
worden blootgesteld, aan de hand van
projecten en onderzoeken die betrekking
hebben op het gebruik van biociden of op
hun gezondheidsimpact.
Aanpassing van de communicatie op basis
van de verworven resultaten.

6. Regulering van de biociden markt
Ref. Doelstelling

Maatregel

6.1 Naleving van de Voeren van inspectie- en
regelgeving
controlecampagnes.
inzake het op de
markt brengen
van biociden.

Indicator

Termijn

Aantal campagnes en controles Doorlopend
Aantal waarschuwingen
Aantal PV’s

7. Opleiding voor professionele gebruikers van biociden
Ref. Doelstelling

Maatregel

Indicator

Termijn

7.1 Opleiding voor
professionele
gebruikers van
biociden.

Goedkeuring van een koninklijk besluit
betreffende de opleiding over het
gebruik van gevaarlijke biociden: de
betrokken producten zijn in het
bijzonder de rodenticiden, insecticiden
en begassingsproducten.

Beschikbaarheid van een
aangepaste wetgeving.

2022

Ontwikkeling en implementatie van een Beschikbaarheid van een
informaticasysteem dat verband houdt
computertoepassing.
met beroepsopleidingen
Aantal uitgereikte certificaten.

2023

8. Observatie van de biocidemarkt
Ref. Doelstelling

Maatregel

Indicator

Termijn

8.1 Kennis van de
Belgische
biocidemarkt.

Kennis van de Belgische biocidemarkt. Jaarlijkse publicatie van de
Jaarlijks worden verschillende
gegevens.
statistieken gepubliceerd over het op de
markt brengen van biociden, op basis
van de jaarlijkse aangiften van de
toegelaten en geregistreerde producten in
België. Zowel de informatie over de
biociden als de informatie over de
werkzame stoffen zijn voorhanden.

8.2 Kennis van de
Belgische
biocidemarkt.

Analyse van de statistieken over de afzet Beschikbaarheid van een rapport. tweede
van biociden op de Belgische markt aan
semester
de hand van de hoogste
2023
milieugevarenklassen.

Vanaf
2022

9. Opvolging en rapportage
Ref. Doelstelling

Maatregel

Indicator

Termijn

Beschikbaarheid van het
evaluatieverslag.

Om de 2.5
jaar

Uitwerken van een rapport met
Beschikbaarheid van het
daarin de stand van zaken van de
eindrapport.
acties uit het reductieplan biociden.

Om 5 jaar

9.1 Bijwerken van het
Om de 2.5 jaar zal het reductieplan
federaal reductieplan geëvalueerd en zo nodig bijgewerkt
biociden.
worden.
9.2 Eindrapportage van
het federaal
reductieplan
biociden.

