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Titel Document 

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. 

Op verzoek van de 

rapporteurs Verordening 
duurzaam gebruik 
gewasbeschermings-
middelen, de leden Van 
Campen en Vestering, 
wordt de Tweede Kamer 

separaat en periodiek 
geïnformeerd over de 
voortgang van de 

Europese besprekingen 
(Kamerstuk nr. 
022Z18551/2022D39627
). De meest recente 

informatie is opgenomen 
in de Kamerbrief over 
actuele ontwikkelingen 
op het terrein van 
gewasbescherming van 
19 oktober jl. 
(Kamerstuk 27858 nr. 

584). Eerder is uw 
Kamer geïnformeerd over 
de Nederlandse inzet 
voor de Raadsbespreking 
op 12 en 13 september 

2022 (Kamerstuk 22112, 

nr. 3481. dd. 8 
september 2022) en via 
de beantwoording op 6 
oktober jl. van vragen 
die zijn gesteld in het 
Schriftelijk Overleg over 
het BNC fiche van het 

voorstel (Kamerstuk 
22112, nr. 3498). 

Verordening tot 

omzetting 

informatienet 

landbouwbedrijfs-

boekhoudingen 

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 

In september en oktober 

hebben twee 

Raadswerkgroepen 

plaatsgevonden over het 

FDSN-voorstel. Er is nog 

veel discussie over het 

voorstel, o.a. op het punt 

van de introductie van 

een Farm-ID en ook 

verplichtstelling van 

deelname aan het FSDN. 



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. 

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 

(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. 

 

Van september t/m 

oktober bevonden de 

onderhandelingen over 

de herziening van de 

LULUCF verordening zich 

in de triloogfase. Er werd 

geprobeerd een akkoord 

te bereiken voor het 

einde van COP27, zodat 

de EU het daar kon 

gebruiken. De Raad en 

het Europees Parlement 

waren het al eens over  

een doelstelling van een 

netto-koolstofput in de 

EU van 310 Mton in 

2030, waarbij bindende 

nationale doelen horen. 

De onderwerpen 

waarover met name 

onderhandeld werd, zijn: 
• Het al dan niet 

opnemen van 
een governance 
clausule die 
gevolgen voor 

lidstaten duidelijk 
maakt als zij hun 
nationale doelen 
niet halen. En zo 
ja, welke vorm 
deze clausule 
heeft. 

• Flexibiliteiten, die 
onder andere 
gerelateerd zijn 
aan uitstoot die 
veroorzaakt 

wordt door 
natuurlijke 

verstoringen. 
• Monitorings- en 

rapportage-
verplichtingen. 

Nederland steunt de 

algemene oriëntatie (AO) 

zoals die bereikt is in de 

Raad, maar met name op 

de eerste twee van de 

hierboven genoemde 

punten kan het 



onderhandelingsresultaat 

vanuit Nederlands 

perspectief nog een 

verbetering betekenen. 

 

Visserij    

Herziening 

Controle-

verordening 

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 AO voor de 

wijziging van de 

controleverordening voor 

visserij vastgesteld. In 

maart 2021 heeft het EP 

amendementen op het 

wijzigingsvoorstel van de 

Commissie voorgesteld. 

Het voorstel gaat 

besproken worden in de 

triloogfase. 

 

 

Natuur 

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 

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’). 

Tijdens de Milieuraad van 

28 juni is er een AO 

vastgesteld. Inmiddels is 

de triloog van start 

gegaan en wordt er 

onderhandeld over het 

voorstel. Voorlopig staat 

de laatste triloog gepland 

voor 5 december. De 

hoop is dat er dan een 

akkoord wordt bereikt op 

het voorstel. 

 

 


