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Bijlage(n) 

 
Geachte mevrouw Schouten,  
 
Op 21 september 2018 heeft u aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) het voorstel tot 
wijziging regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb) vanwege toevoeging van een 
Vakbekwaamheidsbewijs ter advisering voorgelegd.  
 
De wijziging van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden maakt dat de adviseurs 
gewasbescherming worden verplicht om in het bezit te zijn van een Vakbekwaamheids-bewijs 
adviseren gewasbescherming. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 5 van de Richtlijn 
2009/128/EG “Duurzaam gebruik van pesticiden” (hierna: Richtlijn 2009/128/EG). Doel van de 
Richtlijn 2009/128/EG is: 
 Benadering van de gewasbescherming vanuit de gezichtshoek van geïntegreerde 

gewasbescherming ter bevordering van de kennisuitwisseling tussen onderzoek, advisering, 
onderwijs en praktijk.  

 Borgen van kennis en adviesvaardigheden van bedrijfsadviseurs gewasbescherming. 
 
In de preconsultatie fase heeft ATR meerdere malen constructief overleg gevoerd met uw 
medewerkers over de uitwerking van de regeldrukparagraaf in de toelichting bij deze regeling. 
 

Toetsingskader 
ATR beoordeelt de gevolgen voor de regeldruk aan de hand van het volgende toetsingskader: 
1. Nut en noodzaak: is er een taak voor de overheid en is wetgeving het meest aangewezen 

instrument? 
2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk? 
3. Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de wetgeving 

moeten naleven? 
4. Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht? 
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1. Nut en noodzaak 

De wijziging van de Rgb geeft invulling aan de verplichtingen die de Richtlijn 2009/128/EG oplegt 
aan de lidstaten. Deze richtlijn schrijft voor dat adviseurs een bewijs van vakbekwaamheid dienen 
te bezitten. Het blijkt echter dat er nog altijd adviseurs zijn die dit bewijs niet hebben. De 
voorgestelde maatregel wil de kwaliteit van opleiding en kennis borgen door dit bewijs van 
vakbekwaamheid nadrukkelijk verplicht te stellen en inhoudelijk steviger te maken. Het college 
stelt vast dat nut en noodzaak van het uitvoeringsbesluit voldoende is uitgewerkt in de toelichting.  
 
2. Minder belastende alternatieven 

In de Europese Richtlijn 2009/128/EG is vastgelegd dat lidstaten ervoor dienen te zorgen dat alle 
professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters toegang hebben tot een passende 
opleiding die wordt verzorgd door organen die door de bevoegde autoriteiten zijn aangewezen. 
Daarmee wordt beoogd dat alle adviseurs dit vakbekwaamheidsbewijs nodig hebben. Mede gelet 
op de bevindingen van de Europese Commissie met betrekking tot de borging van het bewijs ziet 
het college geen minder belastend alternatief ten opzichte van de voorgestelde verplichtstelling.  

 
3. Werkbare uitvoeringswijze 

De toelichting bij het uitvoeringsbesluit maakt duidelijk dat bij de uitwerking rekening is gehouden 
met de effecten, werkbaarheid en uitvoerbaarheid van de regelgeving voor bedrijven. De invulling 
van het Bewijs van Vakbekwaamheid Adviseren is ontwikkeld en afgestemd met 
vertegenwoordigers vanuit telers, handel, adviseurs, onderwijs, overheid, die hiermee te maken 
gaan krijgen. Bij het verplicht stellen van dit al bestaande Bewijs van Vakbekwaamheid wordt 
aangesloten bij de bestaande uitvoeringspraktijk. Ook wordt gewerkt met een overgangsperiode 
zodat alleen adviseurs die nu niet in het bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid dit alsnog 
moeten behalen. Het college constateert dat hiermee voldoende aandacht is gegeven aan de 
werkbaarheid van het voorstel.  
 
4. Regeldrukgevolgen 

De toelichting maakt duidelijk waarin de nieuwe situatie wat betreft regeldruk verschilt van de  
bestaande situatie. De toelichting geeft bovendien een inschatting van het aantal bedrijven dat te 
maken krijgt met de wijziging en de kosten die daarmee naar verwachting gemoeid zijn. Circa 
1200 adviseurs verdeeld over ongeveer 175 bedrijven zullen hiermee te maken krijgen. De totale 
extra regeldrukkosten bedragen € 236.400,- per jaar.  
Het college constateert dat in de paragraaf Regeldrukkosten de te verwachten regeldrukeffecten 
van de wijziging van de Rgb zowel kwalitatief als kwantitatief afdoende zijn beschreven. 
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Dictum  
Gelet op de inhoud van het voorstel, is het advies van het college bij de voorgestelde wijziging 
van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden: 

Het voorstel indienen.  
 
Het college vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en verneemt graag van 
u op welke wijze u met ons advies rekening hebt gehouden. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
w.g. 

 
M.A. van Hees R.W. van Zijp 
Voorzitter Secretaris 


