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Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de 
voorwaarden opgelegd aan verkopers en gebruikers van biociden 

voor begassing  
 

 Op vraag van minister Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, mevr. 
Marie Christine Marghem, in een ongedateerde brief 

 Voorbereid door de werkgroep “Productnormen” 1 

 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 17 juni 2016 
(zie Bijlage 1) 

 De oorspronkelijke taal van dit advies is het Frans 

 

1. Inbehandelingneming 

[a] Mevrouw Marie-Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame 
ontwikkeling, heeft aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling een adviesvraag 
voorgelegd over het ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden 
opgelegd aan verkopers en gebruikers van biociden voor begassing die worden 
voorgeschreven in artikel 45, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende 
het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden. In het ongedateerde schrijven, 
dat werd ontvangen op 28 april 2016, wordt gevraagd om het advies over deze ontwerptekst 
binnen de maand uit te brengen. Er werd een bijkomende termijn voor het uitbrengen van 
het advies verkregen, nl. tot 1 juni 2016.      

[b] De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de 
Raad voor het Verbruik en de Nationale Arbeidsraad zijn op 17 mei 2016 bijeengekomen voor 
een gemeenschappelijke hoorzitting, tijdens welke de heer Brecht Vercruysse van de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu de adviesvraag kwam 
toelichten.  

[c] Het ter advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel het mechanisme dat 
wordt bepaald in artikel 45, §§ 2 en 3, van het bovenvermelde koninklijk besluit van 8 mei 
2014, met betrekking tot de kennis van en de opleidingen voor de gebruikers en de 
verkopers van biociden, verder te blijven ontwikkelen.   

 Deze bepaling schrijft voor dat: 

“§ 2. De Koning bijkomende voorwaarden kan opleggen voor een specifiek biocide of voor een 
specifieke groep van biociden met betrekking tot de opleiding voor de verkopers en 
gebruikers van biociden ingedeeld in het gesloten circuit. […] Deze opleidingen kunnen een 
vereiste of optionele voorwaarde zijn voor de registratie als geregistreerd verkoper of 
geregistreerd gebruiker. 

  § 3. De Koning bijkomende voorwaarden kan opleggen aan verkopers en gebruikers van 
biociden ingedeeld in het gesloten circuit met betrekking tot het bewijzen van hun kennis.” 

                                                           
1 Dit advies werd gezamenlijk voorbereid door de FRDO, de CRB en de NAR. 
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[d] Aangezien de biociden die tot het gesloten circuit behoren zeer divers zijn en aanwezig zijn in 
verschillende industrietakken, zijn de vereisten inzake opleiding en kennis zeer uiteenlopend. 
De bepalingen van artikel 45, §§ 2 en 3, van het bovenvermelde koninklijk besluit van 8 mei 
2014 worden bijgevolg toegepast en ten uitvoer gelegd voor een specifiek gamma van 
biociden en/of voor een specifieke sector.    

Het ter advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit vormt een eerste concretisering 
van die bepalingen en heeft betrekking op de biociden die worden gebruikt in het kader van 
begassingen, conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 14 januari 1992 houdende 
reglementering van begassingen.  

 

2. Advies      

 

[1] De Raad begrijpt dat het ter advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit enkel 
betrekking heeft op biociden, maar wenst te beklemtonen dat geen enkel onderscheid moet 
worden gemaakt op het vlak van de bescherming van de persoon die belast is met de 
begassing en van andere personen die, afhankelijk van het begaste voorwerp (i.e. hetzij niet-
bewerkte voedingswaren, hetzij afgewerkte producten of gebouwen), blootgesteld kunnen 
worden.  In het eerste geval wordt het gebruikte product een gewasbeschermingsmiddel 
genoemd en in het tweede geval wordt het een biocide genoemd, maar in beide gevallen kan 
het product soms identiek zijn.  

 De Raad is van oordeel dat het kennisniveau van de gebruiker inzake bescherming tegen de 
gevaren van begassingen voldoende hoog en identiek moet zijn, ongeacht de indeling 
(gewasbeschermingsmiddel of biocide) van het gebruikte product.  

[2] De Raad drukt de wens uit dat rekening wordt gehouden met de situatie van de personen die 
tijdens begassingen enkel gebruik maken van gewasbeschermingsmiddelen: die personen 
beschikken immers nu doorgaans over een fytolicentie P2, maar niet over een fytolicentie 
“specifiek professioneel gebruik”. Aangezien ze de begassingsproducten niet gebruikten voor 
gewasbeschermings-doeleinden, waren ze niet verplicht over een fytolicentie “specifiek 
professioneel gebruik” te beschikken en kunnen ze dus niet langer gebruik maken van de 
overgangsmatregelen die waren vastgesteld tijdens de invoering van de fytolicentie (deze 
overgangsmaatregelen zijn op 25 november 2015 uitgewerkt).    

 Teneinde de reeds verworven kennis te valoriseren, stelt de Raad voor dat een vergelijkende 
analyse wordt gemaakt van de kennis die vereist is voor respectievelijk de fytolicentie P2 en 
de fytolicentie “specifiek professioneel gebruik”, teneinde de eventuele aanvullende kennis 
die de houder van de fytolicentie P2 zou moeten verwerven om de fytolicentie “specifiek 
professioneel gebruik” te verkrijgen, te actualiseren. Voorts stelt de Raad voor in een 
aanpassingsperiode te voorzien om die personen in staat te stellen de noodzakelijke 
bijkomende kennis te verwerven en stelt hij voor dat die kennis kan worden verworven in het 
kader van de modules van voortgezette opleiding P2 waarin al wordt voorzien of waarin nog 
moet worden voorzien.   
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Bijlage 1.  Stemgerechtigde leden van de Algemene vergadering die hebben deelgenomen aan de 
stemming over dit advies 

 De voorzitster en de 3 ondervoorzitters: 

M. Aelvoet, M. Verjans, M. Bienstman en O. Van der Maren 

 1 van de 3 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties voor 
milieubescherming: 

S. Van Dyck  

 1 van de 3 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties 
voorontwikkelingssamenwerking: 

R. De Meyer 

 3 van de 6 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties: 
 
B. De Wel, N. Polat en Ph. Cornélis 
 

 4 van de 6 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties: 
 
P. Vanden Abeele, C. Debuyser, V. Biebel en M.-L. Semaille 
 

 0 vertegenwoordiger van de jeugdorganisaties 

Totaal: 13 van de 24 stemgerechtigde leden 

 

Bijlage 2.  Vergaderingen voor de voorbereiding van dit advies  

De werkgroep «Productnormen » van de FRDO vergaderde met de leden van de CRB en de NAR op 
17 mei 2016 om dit advies voor te bereiden. 

 

Bijlage 3.  Personen die meewerkten aan de voorbereiding van dit advies 

 Prof. Luc LAVRYSEN (UGent, voorzitter van de werkgroep) 

Leden en hun vertegenwoordigers 

 Dhr Steve BRAEM (AB-REOC) 

 Dhr Bernard DECOCK (FWA) 

 Dhr Kris VAN EYCK (ACV) 

 Mme Valérie XHONNEUX (IEW) 

 

Uitgenodigde expert 

 Dhr Brecht VERCRUYSSE (FOD VVVL) 

 

Secretariaat 

 Dhr Kris DE GROOTE (CRB) 

 Dhr Alexis DALL’ASTA (FRDO) 

 Mevr. Céline MOUFFE (CRB) 


