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Plantgezondheidswet

Geachte heer, mevrouw,
We hebben kennis genomen van de ontwerptekst van de nieuwe plantgezondheidswet.
LTO Nederland ondersteunt de herziening en vernieuwing van de Plantenziektenwet van 5
april 1951, dat aansluit op de nieuwe EU verordening betreffende beschermende
maatregelen tegen plaagorganismen bij planten (Verordening 2016/2031) en de EU
Controleverordening 2017/625.
Graag maken we gebruik van de mogelijkheid die u biedt via de internetconsultatie, om
een aantal punten onder uw aandacht te brengen.
Strengere fytosanitaire maatregelen (art. 4; memorie van toelichting blz, 6 en 15)
LTO Nederland is voorstander van het behouden van de huidige teeltvoorschriften en het
beregeningsverbod voor bruinrot. Deze aanvullende regelgeving biedt de plantaardige
teelten in Nederland extra fytosanitaire bescherming. Met name voor de aardappelteelten,
maar ook voor de buitenteelten van tuinbouwgewassen.
Preventie (art. 20, memorie van toelichting blz. 6 en blz. 20)
LTO Nederland onderschrijft het belang van het ‘voorkomen’ van uitbraken van schadelijke
organismen en de grotere nadruk op preventie. Dit artikel biedt ruimte om ook in de
toekomst, naast de huidige teeltvoorschriften, andere preventiemaatregelen in te stellen.
Dat hier een mogelijkheid voor geboden wordt in de plantgezondheidswet, sluit eveneens
aan bij de Intentieverklaring afspraken fytosanitaire preventie (Staatscourant Nr. 11543, 17
april 2014), dat mede door LTO Nederland werd ondertekend.
Het sluit eveneens aan op bewustwording over fytosanitaire risico’s en het vrijwillig treffen
van de juiste voorzorgsmaatregelen door de ondernemers. Onder andere in het project
Fytosanitaire preventie & risico-afdekking wordt hieraan gewerkt. Dit project levert op
korte termijn een aantal ‘tools’ op die door de ondernemers kunnen worden gebruikt.
Registratie en gegevensverstrekking (art. 14, lid 2; memorie van toelichting blz. 5 en 10)
Telers en professionele marktdeelnemers worden verplicht zich in te schrijven in een
register. LTO Nederland pleit ervoor gebruik te maken van bestaande registratiesystemen
en hierbij aan te sluiten, om onnodige lastenverzwaring voor de ondernemers te
voorkomen.
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Tegemoetkoming in schade (art. 21, memorie van toelichting blz. 6 en blz. 20)
In artikel 21 is aangegeven dat een bedrijf een verzoek kan indienen voor een
tegemoetkoming voor geleden schade als gevolg van (opgelegde bestrijdingsmaatregelen
bij) schadelijke organismen, wanneer dit bedrijf onevenredig zwaar getroffen wordt.
Dit artikel bestaat ook in de huidige plantgezondheidswet en wordt overgenomen.
LTO Nederland mist bij dit artikel een bepaling waarin het mogelijk wordt om in de
toekomst een regeling risico-afdekking voor schadelijke organismen (quarantaine
organismen) en de financiering ervan, vast te kunnen stellen. LTO Nederland pleit ervoor
een bepaling op te nemen in de plantgezondheidswet waarmee het mogelijk wordt
dergelijke regelingen in de toekomst vast te stellen.
Overwegingen hierbij zijn:
- Dat er ondanks een goede preventie toch een uitbraak van plantenziekten kan zijn,
waarvoor ingrijpende bestrijdings- of beheersingsmaatregelen zijn vereist
- Dat een adequate risicoafdekking een belangrijke stimulans is voor bedrijven om
problemen met plantenziekten vroegtijdig te melden en mee te werken bij het
nemen van fytosanitaire preventie-, beheersings- en bestrijdingsmaatregelen (uit
de ‘intentieverklaring afspraken fytosanitaire preventie).
- Dat hiermee wordt aangesloten bij de mogelijkheden die door de financiële
verordening (2013/0169 (COD)) worden geboden. In deze verordening is
beschreven dat aanspraak kan worden gemaakt op Europese gelden voor schadecompensatie aan bedrijven die getroffen worden door (maatregelen tegen)
schadelijke organismen. Deze compensatie gaat over schade voor vernietiging en
verwijdering van planten, plantaardige producten en andere materialen, alsmede
de reiniging en ontsmetting van lokalen, grond, water, bodem, groeimedia,
faciliteiten, machines en apparatuur.
- Andere EU landen zullen van de geboden mogelijkheid in de financiële verordening
gebruik maken. Door dit ook in Nederland mogelijk te maken wordt bijgedragen
aan een gelijk speelveld.
Wijzigingen van de wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (art. 32, memorie van
toelichting blz. 25, onderdeel B bij artikel 32)
In dit artikel wordt aangegeven dat een ondernemer geen gewasbeschermingsmiddel of
toevoegingsstof op het bedrijf mag hebben voor een ander gewas dan hij (zij) zelf teelt.
LTO Nederland pleit ervoor om bij handhaving hiervan rekening te houden met
(aangebroken) voorraden gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen die gebruikt
zijn in teelten van gewassen in voorgaande jaren en mogelijk ook in de nabije toekomst
weer geteeld zullen worden.
Geïntegreerde gewasbescherming en fytosanitaire maatregelen (art. 3)
LTO Nederland is een voorstander van toepassing van geïntegreerde gewasbescherming.
Preventie en monitoring van ziekten en plagen zijn daarbinnen belangrijke pijlers, die ook
relevant zijn bij het voorkomen van ongewenste schadelijke quarantaine organismen.
In het kader van het opleggen van maatregelen na constatering van een uitbraak of een
vondst van schadelijke organismen, is het wenselijk dat zoveel mogelijk rekening
gehouden wordt met het geïntegreerde teeltsysteem van de ondernemer.
Daarnaast is het eveneens van belang om bij onderhandelingen over de exporteisen van
derde landen, de geïntegreerde teeltmethode, te betrekken.
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Tot slot
LTO Nederland constateert dat een deel van de secundaire wetgeving bij deze
verordeningen nog uitgewerkt moet worden. Tegelijkertijd moet ook aan de implementatie
in de praktijk worden gewerkt. Dit maakt dit wetgevingstraject complex. We hebben
gemerkt dat dit traject goed in beeld is bij het ministerie van LNV en projectmatig goed ter
hand wordt genomen, waarbij eveneens gelegenheid wordt geboden voor een dialoog met
direct belanghebbenden. We stellen dit zeer op prijs en blijven ook in het vervolgtraject
van implementatie nauw betrokken.
Voor een nadere toelichting op onze inbreng kunt u contact opnemen met mevrouw Van
Dijk, via avdijk@lto.nl of telefoon 06 11 36 56 28

Met vriendelijke groet,
J. A.E Baecke
Portefeuillehouder Gezonde Planten

