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nummer 
Korte beschrijving Stand van zaken 

Landbouw 
Verordening 
duurzaam gebruik 
gewasbescherming
smiddelen 

COM(2022) 
305 

Met dit voorstel herziet de COM de 
huidige richtlijn inzake duurzaam 
gebruik gewasbeschermingsmiddelen 
(2009/128). Belangrijkste 
wijzigingen:  
- Van richtlijn naar verordening 
- Vastleggen van bindende 

reductiedoelen om tot 50 % 
reductie van gebruik en risico’s 
van chemische 
gewasbeschermingsmiddelen te 
komen. 

- Aangescherpte en gedetailleerde 
voorschriften voor onder meer 
het opstellen van nationale 
actieplannen, toepassing van 
geïntegreerde 
gewasbescherming, training van 
toepassers, keuring van 
apparatuur en bescherming van 
water en gevoelige gebieden. 

Het BNC fiche is 15 juli 
2022 goedgekeurd in de 
MR en naar de TK 
verzonden. Op 12/13 
september 2022 vindt de 
eerste inhoudelijke 
bespreking plaats in 
Raadswerkgroep. 
 
De TK heeft bij brief 
gevraagd om een 
behandelvoorbehoud en 
om tijdens de 
onderhandelingen geen 
onomkeerbare stappen te 
zetten vóórdat een 
commissiedebat over de 
BNC fiche heeft kunnen 
plaatsvinden. 

Verordening tot 
omzetting 
informatienet 
landbouwbedrijfsb
oekhoudingen 

COM(2022)  
296 

Het ILB, dat in Nederland 
bekendstaat als het 
Bedrijveninformatienet land- en 
tuinbouw (BIN), is een unieke bron 
van micro-economische en 
boekhoudkundige gegevens die elk 
jaar van meer dan tachtigduizend 
landbouwbedrijven in de EU worden 
verkregen.  
Door de wijziging van de verordening 
zullen naast economische en 
boekhoudkundige gegevens, ook een 
milieu- en sociale gegevens aan het 
informatienet toegevoegd worden. 
Andere wijzigingen zijn: 
- Wettelijke verplichting voor 

bedrijven in steekproef om 
gevraagde gegevens te 
verstrekken 

- Mogelijkheid tot financiële 
vergoeding voor deelnemende 
bedrijven. 

- Voorstel voor een 
‘landbouwbedrijfs-ID’ om 
koppeling tussen IFS en GBCS 
mogelijk te maken. 

Het BNC-fiche wordt op 
17 augustus in de BNC 
behandeld, en na de MR 
van 26 augustus naar de 
TK verzonden. 
 
Het is nog niet bekend 
wanneer het voorstel in 
de AGRIFIN werkgroep 
wordt behandeld.  
 
 
 

Herziening LULUCF 
verordening 

COM(2021) 
554 

Op 14 juli 2021 publiceerde de 
Commissie het zogenaamde Fit for 55 
pakket. Een voorstel om de Land Use, 
Land Use Change and Forestry 

In juni van dit jaar werd 
in de Milieuraad een 
algemene oriëntatie 
bereikt. Ook het 



(LULUCF) verordening te herzien is 
een onderdeel hiervan.  
In de LULUCF verordeningen wordt 
aangegeven welke doelstellingen er 
gelden voor de EU en voor lidstaten 
met betrekking tot koolstofopname 
en -emissies uit landgebruik, 
landgebruiksveranderingen en 
bosbouw en op welke manier deze  
gemonitord en hierover 
gerapporteerd moet worden. 
 

Europees Parlement 
heeft haar inzet voor de 
triloog onderhandelingen 
bepaald. Zowel de Raad 
als het EP zetten in op: 
- instandhouding van de 
huidige regels en 
doelstellingen in de 
periode 2021-2025. 
- een doelstelling van 
een netto-koolstofput in 
de EU van 310 Mton in 
2030, waarbij bindende 
nationale doelen horen. 
- Geen besluit 
(vooralsnog) om vanaf 
2031 de niet-co2 
emissies van de 
landbouw en alle 
emissies onder LULUCF 
samen te voegen onder 
een Agriculture, Forestry, 
and Other Land Use 
(AFOLU) beleidspijler. 

 
Visserij    
Herziening 
Controleverordenin
g 

COM(2018) 
368 

Herziening van het systeem voor 
visserijcontroles. Dit systeem voorziet 
in de controle, inspectie en 
handhaving door nationale 
autoriteiten van de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. 

In juni 2021 heeft de 
Raad een algemene 
oriëntatie voor de 
wijziging van de 
controleverordening voor 
visserij vastgesteld. In 
maart 2021 heeft het EP 
amendementen op het 
wijzigingsvoorstel van de 
Europese Commissie 
voorgesteld. Het voorstel 
wordt besproken in 
triloog tussen de 
Commissie, de Raad en 
het Europees Parlement. 

 
 
Natuur 
Verordening 
invasieve 
uitheemse soorten 

COM(2014) 
1143 

De Verordening stelt regels vast om 
de nadelige gevolgen op de 
biodiversiteit van zowel de 
opzettelijke als onopzettelijke 
introductie en verspreiding in de Unie 
van invasieve uitheemse soorten te 
voorkomen, tot een minimum te 
beperken en te matigen. 

Er zijn per augustus 22 
nieuwe soorten invasieve 
dieren planten 
toegevoegd aan de lijst 
van verboden soorten. 
Dit omvat 18 diersoorten 
en 4 plantsoorten. 

Verordening 
ontbossing 

COM (2021) 
706 

Het voorstel tracht door verplichtende 
wetgeving om het EU aandeel van de 
consumptie in soja, palmolie, cacao, 
koffie, hout en rund (en hiervan 
afgeleide producten, zoals 

Tijdens de Milieuraad van 
28 juni is er een 
algemene oriëntatie 
vastgesteld. Hierbij is 
vastgesteld dat landen 



cacaoboter) vrij te maken van 
ontbossing en bos degradatie. 
Bedrijven die producten op de EU 
markt brengen moeten kunnen 
aantonen dat deze niet hebben 
gezorgd voor ontbossing en 
bosdegradatie. Dit is de zogeheten 
gepaste zorgvuldigheid (‘due 
diligence’). 

zullen worden 
onderverdeeld in drie 
categorieën; hoog-, 
standaard- en laagrisico. 
Verder is de lijst van 
afgeleide producten 
uitgebreid naar onder 
andere palmdestillaat en 
houtskool. 

 


