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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
28358  Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (verbetering van de handhaving 

en bepalingen inzake uitbreidingstoelatingen) 
 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 10 december 2002 
aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, VVD, Leefbaar Nederland, CDA, ChristenUnie, 
SGP, LPF en Groep Wijnschenk stemden voor. 
 
 
AANGENOMEN AMENDEMENT 
 
Artikel IV 
11 (Mastwijk) 
Dit amendement strekt ertoe op de inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel de 
spoedprocedure van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet (Trw) van toepassing te laten 
zijn. Ingevolge genoemd artikel 16 kan, indien de inwerkingtreding van een wet waarover een 
referendum kan worden gehouden, geen uitstel kan lijden, die inwerkingtreding worden 
geregeld in afwijking van de artikelen 12 en 13 van de Trw. Het is van belang dat het 
onderhavige wetsvoorstel zo spoedig mogelijk in werking kan treden, zodat de voorzieningen 
die met het wetsvoorstel worden beoogd, zo mogelijk nog voorafgaande aan het teeltseizoen 
2003, dan wel zo spoedig mogelijk lopende dat teeltseizoen kunnen worden toegepast. Het 
uitstellen van de inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel totdat de 
referendumprocedure is afgerond, leidt in dat verband tot een ongewenste vertraging. 
Overigens betekent dit amendement niet dat de referendumprocedure terzijde wordt gesteld of 
dat een eventueel referendum zonder gevolgen zou blijven. 
Aangenomen, voor: PvdA, VVD, Leefbaar Nederland, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF 
en Groep Wijnschenk 
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VERWORPEN AMENDEMENT 
 
Diverse artikelen 
10 (Tichelaar) 
Dit amendement beoogt de wijzigingen zoals voorgesteld met de nota van wijziging 
wetsvoorstel Bestrijdingsmiddelenwet (28 358) van 12 september 2002 ongedaan te maken. 
De voorgestelde nota van wijziging is zowel inhoudelijk als procedureel ongewenst. 
Inhoudelijk beoogt de nota van wijziging een specifieke vrijstellings- en ontheffingsbepaling 
op te nemen in de Bestrijdingsmiddelenwet. De wijziging voorziet in de mogelijkheid een 
vrijstelling of ontheffing te verlenen indien sprake is van een situatie waarin de belangen van 
de landbouw dat vereisen. Dat kan het geval zijn als het een gewasbeschermingsmiddel 
betreft dat voor de betreffende teelt niet kan worden gemist en er geen andere 
beschermingsmiddelen of bestrijdingsmethoden aanwezig zijn. Toetsing van dat middel vindt 
plaats aan de hand van criteria van resistentierisico, innovatie of landbouwtechnische 
doelmatigheid. Onze hoofdbezwaren tegen deze nota van wijziging zijn dat de milieu- en 
gezondheidscriteria niet meer van toepassing zijn en dat de dossiers niet meer compleet 
hoeven te zijn bij de aanvraag of verlenging van middelen. De wijziging maakt het zelfs 
mogelijk om reeds verboden middelen weer toe te laten! Ook juridisch zijn er grote 
vraagtekens. Het is de vraag of de voorstellen passen in de EU-regelgeving (richtlijn 91/414). 
Het ambtshalve toelaten van middelen, het niet-eisen van complete dossiers en het niet-
verplicht toetsen op basis van de laatste wetenschappelijke en technische inzichten, lijken in 
strijd te zijn met de EU-wetgeving. Procedureel is de nota van wijziging ongewenst, omdat de 
nota zonder voorafgaande samenspraak met maatschappelijke groeperingen en zonder advies 
van de Raad van State is toegevoegd aan een reeds ingediend wijzigingsvoorstel. De 
reikwijdte van de nota van wijziging is dermate omvangrijk, dat de toevoeging ongepast en 
onrechtmatig is. Indien de regering de Bestrijdingsmiddelenwet wil wijzigen dient de 
gebruikelijke procedure te worden gevolgd. De nota van wijziging wordt op één punt niet 
ongedaan gemaakt en dat betreft de wijziging zoals vermeld onder D Artikel II punt 2 
betreffende de van toepassing zijnde strafcategorieën. 
Verworpen, voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66 
 
 
MOTIES 
 
12 (Mastwijk en Van den Brink) over verkennen van de mogelijkheden om in Europees 
verband te komen tot afstemming van toelatingsbeleid en bundeling van toelatingsinstituten 
Aangenomen, voor: SP, GroenLinks, VVD, Leefbaar Nederland, CDA, ChristenUnie, 
SGP, LPF en Groep Wijnschenk 
 
13 (Mastwijk) over actie die ertoe leidt dat innovatieve, milieuvriendelijke middelen op korte 
termijn in Nederland beschikbaar komen 
Aangenomen, voor: D66, VVD, Leefbaar Nederland, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF en 
Groep Wijnschenk 
 
14 (Van den Brink) over het verschaffen van duidelijkheid aan de telers over de vraag welke 
middelen ingezet mogen worden voor welke knelpunten 
Met algemene stemmen aangenomen 


