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 datum 14 juni 2013 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

33490 

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van 

Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 

betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het voorstel is op 13 juni 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, SGP, CDA, 

ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en SP stemden voor. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

Artikel I, onderdeel D 

8 (Ouwehand) 

Met dit amendement wordt geregeld dat Nederland, bij de toepassing van de Europese 

uniforme beginselen waarnaar wordt verwezen in artikel 29, zesde lid, van de verordening, 

bij het onderzoek voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen kan afwijken van de 

Europese beoordelingsmethode. Met dit amendement wordt het, kortom, wederom 

mogelijk om bij regeling van Onze Minister nadere invulling te geven aan de Europese 

uniforme beginselen zoals het tot begin 2011 al het geval was. De huidige uniforme 

beginselen bieden ruimte voor nadere invulling door Nederland, zodat de huidige 

beoordelingsmethoden (voor onder meer het inschatten van de blootstelling als gevolg van 

professioneel gebruik) weer aangewezen kunnen worden. Ten tweede regelt dit 

amendement dat de specifiek Nederlandse toetsing van toe te laten 

gewasbeschermingsmiddelen aan waterkwaliteitsnormen wordt hersteld. Een uniek 



 

 datum 14 juni 2013 

 blad 2 

 

 

kenmerk van de Nederlandse landbouw is bijvoorbeeld dat er sprake is van relatief smalle 

percelen, die doorsneden worden door veel sloten, waarbij zo veel mogelijk van de 

grondoppervlakte in productie is gebracht. Hierdoor heeft Nederland een relatief groot 

aandeel oppervlaktewater. De drinkwaterbedrijven leveren water van hoge kwaliteit. Dit is 

alleen mogelijk wanneer we de kwaliteit van onze waterbronnen waarborgen. Wanneer de 

gevolgen voor drinkwater niet meer meegenomen worden bij de toelating, levert dat 

meer vervuiling op in grond- en oppervlaktewater. Meer verontreiniging leidt tot extra 

zuiveringsinspanningen door de drinkwaterbedrijven, wat kosten met zich brengt voor de 

burger. 

Verworpen. Voor: PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD en SP 

 

Artikel I, onderdeel D 

7 (Ouwehand) 

Met dit amendement wordt geregeld dat Nederland, bij de toepassing van de Europese 

uniforme beginselen waarnaar wordt verwezen in artikel 29, zesde lid, van de verordening, 

bij het onderzoek voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen kan afwijken van de 

Europese beoordelingsmethode. Met dit amendement wordt het, kortom, wederom 

mogelijk om bij regeling van Onze Minister nadere invulling te geven aan de Europese 

uniforme beginselen zoals het tot begin 2011 al het geval was. De huidige uniforme 

beginselen bieden ruimte voor nadere invulling door Nederland, zodat de huidige 

beoordelingsmethoden (voor onder meer het inschatten van de blootstelling als gevolg van 

professioneel gebruik) weer aangewezen kunnen worden. 

Verworpen. Voor: PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD en SP 

 

Moties 

14 (Lodders)  over onderzoek naar de kwaliteit van het Ctgb  

Aangehouden  

 

13 (Dikkers) over de beroeps- en bezwaarprocedure  

Aangehouden 

 

12 (Ouwehand) over geen particulier gebruik van muizengif  

Verworpen. Voor: D66, SP en PvdD 

 

11 (Ouwehand) over actief communiceren over de risico’s  

Verworpen. Voor: ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD en SP 

 

10 (Ouwehand) over verkoop vanachter de toonbank  

Aangehouden 


