Milieufiche
Vlaamse wetgeving pesticiden
In 2013 werd nieuwe wetgeving
ingevoerd over het (beperken van
het)

gebruik

uitvoering

van
van

pesticidenrichtlijn.

pesticiden,
de

in

Europese

Omdat

vanaf

januari 2015 een aantal concrete
bepalingen in werking gaan voor
(private) terreinbeheerders, brengen
we de inhoud graag even onder de
aandacht.
Het gaat om wetgeving die niet in het
“milieuwetboek” Vlarem vervat zit,
en

die

in

eerste

instantie

de

beheerders van openbare terreinen
viseert; maar die wel degelijk ook
voor bedrijven en beheerders van
privéterreinen relevant is. We lichten
dan ook de concrete stukken voor
bedrijven eruit.

Principe
Het decreet duurzaam gebruik
1
pesticiden legt de principes vast voor
het beheer en onderhoud van
groenzones en verhardingen in open
lucht. Als hoofdprincipe geldt de
gebruikshiërarchie:
eerst
zoveel
mogelijk voorkomen, dan alternatieve
methoden gebruiken en in laatste
1

Decreet houdende duurzaam gebruik van
pesticiden in het Vlaamse Gewest van 8 februari
2013, publicatie BS 22 februari 2013

instantie pas overgaan tot het gebruik
van chemische middelen.

Toepassingsgebied
De nieuwe regels gelden voor alle
terreinen waar niet aan land- en
tuinbouw
gedaan
wordt.
Een
particuliere tuin valt niet onder deze
regelgeving.
Vanaf 1 januari 2015 mogen geen
pesticiden meer gebruikt worden:
Op alle terreinen die horen
bij een openbare dienst of
daarvoor gebruikt worden
zoals schoolterreinen, terreinen van de gemeente,
zorginstellingen, perrons,…;
Op alle terreinen gelegen in
een drinkwaterbeschermingsgebied;
In een zone van 6 meter langs
oppervlaktewater zoals bv.
grachten, waterlopen en
vijvers;
Op bermen.
Enkel in specifieke gevallen
afwijkingen
mogelijk
op
pesticidenverbod.

zijn
dit

Vanaf 1 januari 2015 geldt op de
overige terreinen een minimumgebruik:

Alle verharde terreinen vanaf 200 m²
(exclusief de gebouwen) – worden dus
geviseerd.
Dat wil dus zeggen: heel veel of de
meeste bedrijfsterreinen.

Minimumgebruik
Vanaf
2015
geldt
een
“minimumgebruik” voor pesticiden
voor alle bestaande terreinen die
onder het toepassingsgebied vallen.
Minimumgebruik betekent dat je pesticiden enkel op de te bestrijden
planten of ongewenste dieren mag
gebruiken.
Pesticiden
mogen
alleen
nog
“pleksgewijs” toegepast worden en
waar het kan, moet gekozen worden
voor niet-chemische alternatieven.
Veel beheerders besteden het
onderhoud van hun terrein uit aan
een onderhoudsdienst, die op haar
beurt onderworpen is aan de
regelgeving. Het lijkt ons aangewezen
om de manier van onderhoud met uw
onderhoudsfirma te bespreken.
Bijkomende regels gelden voor de
bedrijven die gelegen zijn in speciale
zones zoals bv. waterwingebieden.
Daar geldt zelfs een verbod op het
gebruik van pesticiden.

Op verhardingen groter dan
200m²;
Op alle terreinen die
toegankelijk zijn voor publiek
of kwetsbare groepen.
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Gebruiksgegevens
Wie pesticiden gebruikt voor het
onderhoud van terreinen, moet ook
de
volgende
gebruiksgegevens
bijhouden,
verzameld
per
gebruiksjaar, voor een periode van 5
jaar:
de plaats van het gebruik;
de productnaam;
het erkenningsnummer of
toelatingsnummer;
de hoeveelheid die gebruikt
is in dat jaar.
De gebruiksgegevens moeten niet
gerapporteerd worden. De VMM kan
wel steeds de gebruiksgegevens
opvragen.
Indien het onderhoud is uitbesteed,
is het allicht ook de onderhoudsfirma
die de gegevens voor de beheerder zal
bijhouden. We raden echter aan om
dit duidelijk af te spreken, zeker indien
uw bedrijf een milieuzorgsysteem
heeft.

Ontwerp
Ook bij het ontwerp van terreinen
moet er rekening gehouden worden
met het pesticidenvrij beheer, dat is
dan iets in geval van nieuwbouw of
een gedeeltelijke verandering /
heraanleg van een stuk bedrijfsterrein.
Het
ontwerp
moet
de
“pesticidentoets” ondergaan. Om aan
te tonen
dat deze toets werd
uitgevoerd, kan dit bijvoorbeeld
worden
opgenomen
in
de
bestekbepaling van de uitbesteding.
Bepaalde gemeenten hebben al
aangegeven dat ze de toets zullen
doen op basis van het aanvraagdossier
voor
de
stedenbouwkundige
vergunning.

Achtergrondinformatie is te vinden op
de website:
http://www.zonderisgezonder.be/
terreinbeheerders.

Ook nieuwe
regels

federale

Met het KB van 19 maart 2013 zet
België
een
deel
van
de
pesticidenrichtlijn om in Belgisch
recht. Het KB bevat maatregelen voor
een
duurzaam
gebruik
van
gewasbeschermingsmiddelen
en
toevoegingsstoffen, zoals het verbod
om te spuiten vanuit de lucht,
specifieke maatregelen voor de
bescherming van het aquatische
milieu en het drinkwater, de invoering
van fytolicenties voor professioneel
gebruik, distributie of voorlichting van
producten, en regels voor de opslag
van pesticiden. De regering heeft een
overgangsperiode voorzien van 1
september 2013 tot 31 augustus 2015.

Waals & Brussels Gewest
In de andere Gewesten zijn er ook
nieuwe evoluties maar deze zijn niet
exact dezelfde als de Vlaamse. Het
komt erop neer dat de nieuwe
verplichtingen (momenteel toch) niet
doorgetrokken worden tot alle privé
terreinen.
In Wallonië moet alle verharding
aangesloten op wateropvang (kolken,
greppels,
beken,
grachten,…)
pesticidenvrij beheerd worden (art. 9.
uit Besluit van de Waalse Regering 11
juli
2013
betreffende
een
pesticidengebruik dat verenigbaar is
met duurzame ontwikkeling).

alle verhardingen (+1m bufferstrook
er rond) aangesloten op wateropvang
(art 8. uit de Ordonnantie van 20 juni
2013 van het Brussels hoofdstedelijk
gewest
betreffende
een
pesticidengebruik dat verenigbaar is
met de duurzame ontwikkeling van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Conclusie
De toepassing van de nieuwe regels
op uw bestaand terrein kan het beste
besproken
worden
met
uw
onderhoudsfirma, waarvan u kan
verwachten dat ze als professioneel
op de hoogte zullen zijn en correct te
werk zullen gaan. Zorg evenwel dat zij
tenminste over de correcte informatie
van uw bedrijfsterrein beschikken
(bijvoorbeeld
de
ligging
in
waterwingebied).
Voor de aanleg of heraanleg van een
terrein kunt u de toepassing van het
decreet
bespreken
met
de
(landschaps-)architect,
voor
de
voorbereiding van het dossier. Indien
er geen medewerking van een
(landschaps-)architect is voor het
dossier, dient u zelf aan het nodige te
denken en kunt u bv. een
voorbespreking
doen
met
de
gemeentelijke dienst stedenbouw.

Inlichtingen
Voor verdere info kan u steeds
terecht bij Antea Group.
An De Maeyer 03/221 55 22
Geert T’Kindt 09/261 63 10

In Brussel geldt een verbod
in
beschermingszones
(drinkwater,
natura 2000, bosreservaat,…) en op
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