
NAPAN-thema NAPAN-subthema

SD.4 (OVERKOEPELEND) HET 
VERBETEREN VAN DE KENNIS EN 
BEVOEGDHEDEN 

OD.4.1 HET VERBETEREN VAN DE 
PASSENDE OPLEIDING, MET NAME IN 
HET KADER VAN DE FYTOLICENTIE

Maatregel 3.4.1.1 Bestaan van een systeem 
van initiële opleiding

ACTIE 3.4.1.1.1
Ontwikkeling van een systeem van basisopleiding (combinatie van face-to-face opleiding 
en e-learning) voor de verschillende soorten fytolicentie.

SD.4 (OVERKOEPELEND) HET 
VERBETEREN VAN DE KENNIS EN 
BEVOEGDHEDEN 

OD.4.1 HET VERBETEREN VAN DE 
PASSENDE OPLEIDING, MET NAME IN 
HET KADER VAN DE FYTOLICENTIE

Maatregel 3.4.1.2 Beschikbaarheid van de 
opleidingen in verband met de vermindering 
en/of het correcte gebruik van GBM's

ACTIE 3.4.1.2.1
Het versterken van de zichtbaarheid van alle opleidingen in verband met de vermindering 
van het gebruik van pesticiden in Wallonië (platform dat een gemeenschappelijke agenda 
aanbiedt voor alle opleidingen, inclusief fytolicentie).

2 – Verkoop van GBM’s
2.1 - Algemene informatie beschikbaar bij 
GBM's-verkooppunten voor niet-professioneel 
gebruik

SD.6 (OVERKOEPELEND) EVALUEREN EN 
OPVOLGEN

OD.6.1 HET VERZAMELEN VAN DE 
BASISGEGEVENS EN HET LEGGEN VAN 
DE VOORVEREISTEN VOOR DE 
VERDERE ONTWIKKELING VAN 
SPECIFIEKE MAATREGELEN

Maatregel 3.6.1.1 Stand van zaken ACTIE 3.6.1.1.5

Verkooppunten van GBM's voor particulieren: 
Uitvoering van een onderzoek om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van het 
personeel met betrekking tot de verkoop van GBM's ( kennisniveau van de wetgeving, wie 
beschikt over de fytolicentie, wie geeft advies over GBM's in de winkel). 
Het uitvoeren van acties op basis van de resultaten: de opstelling van een vademecum / 
ontwikkeling van specifieke NP-opleidingen / …(alternatieven voor GBM's, wetgeving, 
correct gebruik)

SD.1 HET BEPERKEN VAN DE GEVOLGEN 
VOOR HET MILIEU

OD.1.1 DE VERBETERING VAN DE 
WATERKWALITEIT

Maatregel 3.1.1.1 Monitoring van pesticiden 
rond specifieke gewassen

ACTIE 3.1.1.1.1

Het uitvoeren van een metrologie inzake leefmilieu van de pesticiden aanwezig in de lucht 
rond specifieke gewassen zoals boomgaarden en groenteteelt, met inbegrip van het 
onderzoek naar beperkingsmaatregelen (b.v.: schermen, spuitdoppen tegen drift,...). Het 
onderzoek naar de geschiktheid van de huidige regelgevingsmaatregelen voor deze 
specifieke gewassen en het aanpassen daarvan in voorkomend geval.

SD.2 HET BEPERKEN VAN DE GEVOLGEN 
VOOR DE GEZONDHEID

OD.2.2 DE BESCHERMING VAN DE 
GEZONDHEID VAN DE 
BUURTBEWONERS

Maatregel 3.2.2.1 Ontwikkeling van 
instrumenten

ACTIE 3.2.2.1.1

Ervoor zorgen dat de gebruikers van GBM's over alle nodige informatie en instrumenten 
beschikken om de bescherming van de buurtbewoners te respecteren. Dit betreft met 
name de inventarisatie en de terbeschikkingstelling aan de gebruikers van de locatie van 
beperkingen in verband met kwetsbare doelgroepen.

SD.3 HET BEPERKEN VAN DE 
AFHANKELIJKHEID IN VERBAND MET 
SYNTHETISCHE 
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

OD.3.2   DE ONTWIKKELING EN 
VERSTERKING VAN ALTERNATIEVE 
METHODEN OF TECHNIEKEN VOOR 
SYNTHETISCHE 
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

Maatregel 3.3.2.3 Het vergemakkelijken van 
de uitvoering van "zero fyto"  - niet-
landbouwers al in "zero fyto"-mode

ACTIE 3.3.2.3.2

Toeristische sector: de creatie van een label of aanpassing van een bestaand label (bv. 
Ecojardin-label)
Voorlichting en opleiding van beheerders, aanmoediging van de onderlinge uitwisseling 
van goede praktijken, ondersteuning van de bewustmaking van bezoekers (verhoogde 
instemming).

SD.2 HET BEPERKEN VAN DE GEVOLGEN 
VOOR DE GEZONDHEID

OD.2.1  DE BESCHERMING VAN DE 
GEZONDHEID VAN DE OPERATOR

Maatregel 3.2.1.1 Waarnemingscentrum 
voor GBM's-vergiftigingen

ACTIE 3.2.1.1.1
Vaststelling van vergiftigingen door velddiensten en doorgeven van de informatie aan 
toxicologen om na te gaan of er een oorzakelijk verband is met pesticiden

SD.6 (OVERKOEPELEND) EVALUEREN EN 
OPVOLGEN

OD.6.1 HET VERZAMELEN VAN DE 
BASISGEGEVENS EN HET LEGGEN VAN 
DE VOORVEREISTEN VOOR DE 
VERDERE ONTWIKKELING VAN 
SPECIFIEKE MAATREGELEN

Maatregel 3.6.1.1 Stand van zaken ACTIE 3.6.1.1.3
Oprichting van een waarnemingscentrum voor acute vergiftigingen en het dragen van 
beschermingsmiddelen (met name via enquêtes die door PreventAgri uitgevoerd worden)

SD.6 (OVERKOEPELEND) EVALUEREN EN 
OPVOLGEN

OD.6.1 HET VERZAMELEN VAN DE 
BASISGEGEVENS EN HET LEGGEN VAN 
DE VOORVEREISTEN VOOR DE 
VERDERE ONTWIKKELING VAN 
SPECIFIEKE MAATREGELEN

Maatregel 3.6.1.2 Basisvoorwaarden voor de 
verdere ontwikkeling van specifieke 
maatregelen

ACTIE 3.6.1.2.4

In het kader van de toepassing van de toekomstige EU-verordening betreffende 
landbouwstatistieken (SAIO), een haalbaarheidsstudie verrichten naar de invoering van 
een digitaal register van het gebruik van landbouw- en niet-landbouwfytofarmaceutische 
producten in proefgebieden, in combinatie met een cartografische ondersteuning (via een 
specifieke webtoepassing (WebGIS) op PC en/of smartphone). 
Tevens, een kadaster uitvoeren van het bestaande (link met het Vegaplan-register, 
bijvoorbeeld).

SD.1 HET BEPERKEN VAN DE GEVOLGEN 
VOOR HET MILIEU

OD.1.2 DE VERBETERING VAN DE 
WATERKWALITEIT

Maatregel 3.1.2.1 Geïntegreerd 
waterbeschermingsadvies

ACTIE 3.1.2.1.1

Ontwikkeling van een geïntegreerde adviesdienst (met meerdere betrokkenen) om in 
prioritaire DCE-gebieden diagnoses te stellen om de risico's van diffuse verontreiniging van 
waterbronnen door GBM's (erosie, uitspoeling, drainage, drift) in kaart te brengen en 
gerichte en gecoördineerde oplossingen voor te stellen, op de schaal van een 
stroomgebied of het perceel van een landbouwer of van een bedrijfsruimte. De 
inventarisatie van bestaande diagnose-instrumenten.

VOORONTWERP VAN HET WAALSE PROGRAMMA VOOR DE VERMINDERING VAN PESTICIDEN III (2023 - 2027): STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN, MAATREGELEN EN ACTIES

3.2 - Systemen voor het verzamelen van 
informatie over vergiftigingsgevallen

1.2 - Toegang tot een passende opleiding 
(beginopleiding en aanvullende opleiding)

3.1 -  Evenwichtige informatie verstrekken over 
pesticiden en hun alternatieven                             

1 – Opleiding van de vakmensen die met 
gewasbeschermingsmiddelen (GBM’s) werken

3 - Informatie en algemene bewustmaking over pesticiden en hun 
alternatieven



SD.4 (OVERKOEPELEND) HET 
VERBETEREN VAN DE KENNIS EN 
BEVOEGDHEDEN 

OD.4.2 HET VOORTZETTEN VAN 
ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN 
VERBAND MET DE UITDAGINGEN VAN 
DE KADERRICHTLIJN PESTICIDEN

Maatregel 3.4.2.1 Opstelling van een leidraad ACTIE 3.4.2.1.1

Het opmaken van een "begeleidingsdocument" die de behoeften aanduiden om de 
onderzoeken te selecteren die in Wallonië prioritair moeten worden gefinancierd.
Voorbeelden van te onderzoeken onderwerpen:
Onderzoek en bewustmaking van de mogelijkheden van plantendekking om het gebruik 
van GBM's te beperken (onkruidpopulaties, floristische samenstelling, aanwezigheid van 
hulporganismen, weerstand van het teeltsysteem tegen aanvallen van pathogenen, ...)
De beoordeling van de geschiktheid van de beschermende maatregelen (zoals 
driftbestrijdingsapparatuur, onbehandelde zones, heggen, netten, wijzigingen in de 
wisselbouw, …) ten aanzien van de verschillende situaties en tegelijkertijd, in voorkomend 
geval, voorzien in financiële hefbomen en/of bemiddeling voor de uitvoering ervan.
De ontwikkeling van innoverende teelten In Wallonië door gewassen te combineren die 
ecosysteemdiensten aan elkaar leveren, die uiteindelijk minder 
gewasbeschermingsmiddelen en minder meststoffen nodig hebben en/of die 
agronomische en economische voordelen voor de producenten opleveren (kwaliteit en 
rendement van de oogsten, weerbaarheid tegen klimaatrisico's, voederautonomie …)
Ontwikkeling van beslissingsondersteunende instrumenten voor een betere selectie van 
gewassen en GBM's naar gelang van de beperkingen door middel van een verbetering van 
Phytoweb en de terbeschikkingstelling van de databank ervan. 
Ontwikkeling van "0 insecticide"-zones door middel van bioregulering.
Sportvelden met natuurlijk gras: het kwantificeren / objectiveren van de impact van de 
"zero fyto"-afwijking op de biodiversiteit (inventarisaties voor en na de toepassing van de 
afwijking)

SD.1 HET BEPERKEN VAN DE GEVOLGEN 
VOOR HET MILIEU

1.3 INSTANDHOUDING EN HERSTEL 
VAN BIODIVERSITEIT

Maatregel 3.1.3.1 Duurzaam beheer van 
openbare ruimten 

ACTIE 3.1.3.1.1 Meer biodiversiteitvriendelijke inrichtingen in de openbare ruimte

SD.1 HET BEPERKEN VAN DE GEVOLGEN 
VOOR HET MILIEU

1.3 INSTANDHOUDING EN HERSTEL 
VAN BIODIVERSITEIT

Maatregel 3.1.3.1 Duurzaam beheer van 
openbare ruimten

ACTIE 3.1.3.1.2
De creatie van een label dat een ambitieus beheer inzake biodiversiteit bevordert of de 
aanpassing van een bestaand label dat specifiek is voor buitenruimten

SD.2 HET BEPERKEN VAN DE GEVOLGEN 
VOOR DE GEZONDHEID

OD.2.2 DE BESCHERMING VAN DE 
GEZONDHEID VAN DE 
BUURTBEWONERS

Maatregel 3.2.2.1 Ontwikkeling van 
instrumenten

ACTIE 3.2.2.1.1

Ervoor zorgen dat de gebruikers van GBM's over alle nodige informatie en instrumenten 
beschikken om de bescherming van de buurtbewoners te respecteren. Dit betreft met 
name de inventarisatie en de terbeschikkingstelling aan de gebruikers van de locatie van 
beperkingen in verband met kwetsbare doelgroepen.

SD.2 HET BEPERKEN VAN DE GEVOLGEN 
VOOR DE GEZONDHEID

OD.2.2 DE BESCHERMING VAN DE 
GEZONDHEID VAN DE 
BUURTBEWONERS

Maatregel 3.2.2.1 Ontwikkeling van 
instrumenten

ACTIE 3.2.2.1.2

De beoordeling van de geschiktheid van de beschermende maatregelen (zoals 
driftbestrijdingsapparatuur, onbehandelde zones, heggen, netten, wijzigingen in de 
wisselbouw, …) ten aanzien van de verschillende situaties en tegelijkertijd, in voorkomend 
geval, voorzien in financiële hefbomen en/of bemiddeling voor de uitvoering ervan. 

SD.2 HET BEPERKEN VAN DE GEVOLGEN 
VOOR DE GEZONDHEID

OD.2.2 DE BESCHERMING VAN DE 
GEZONDHEID VAN DE 
BUURTBEWONERS

Maatregel 3.2.2.2 Ontwikkeling van 
proefprojecten

ACTIE 3.2.2.2.1

De begeleiding en financiële ondersteuning van de proefgemeenten (en hun landbouwers 
en inwoners) die zich hebben verbonden tot een vrijwillige aanpak die verder gaat dan de 
wettelijke verplichtingen. Hen proeven met concrete oplossingen voorstellen die het risico 
van blootstelling van buurtbewoners aan GBM's-drift te beperken.

SD.2 HET BEPERKEN VAN DE GEVOLGEN 
VOOR DE GEZONDHEID

OD.2.3 DE VERBETERING VAN HET 
SAMENLEVEN TUSSEN 
LANDBOUWACTIVITEITEN EN ANDERE 
BESTEMMINGEN VAN HET 
GRONDGEBIED

Maatregel 3.2.3.1 Vermindering van de 
problematische blootstelling aan drift buiten 
gewassen en versterking van de informatie-
uitwisseling met betrekking tot 
blootstellingsrisico's

ACTIE 3.2.3.1.1
De ontwikkeling van ruimten voor de dialoog tussen landbouwers en kwetsbare groepen, 
teneinde de objectivering en het delen van informatie over besproeiingen te bevorderen

SD.2 HET BEPERKEN VAN DE GEVOLGEN 
VOOR DE GEZONDHEID

OD.2.3 DE VERBETERING VAN HET 
SAMENLEVEN TUSSEN 
LANDBOUWACTIVITEITEN EN ANDERE 
BESTEMMINGEN VAN HET 
GRONDGEBIED

Maatregel 3.2.3.1 Vermindering van de 
problematische blootstelling aan drift buiten 
gewassen en versterking van de informatie-
uitwisseling met betrekking tot 
blootstellingsrisico's

ACTIE 3.2.3.1.2
Op basis van een onderzoek naar relevantie en opportuniteit, het voorstellen van 
maatregelen om kwetsbare groepen en gebieden in plattelandsgebieden beter te 
beschermen

7.1 – Ruimten bezocht door het publiek of 
kwetsbare groepen

6 -  Bescherming van het aquatisch milieu



SD.3 HET BEPERKEN VAN DE 
AFHANKELIJKHEID IN VERBAND MET 
SYNTHETISCHE 
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

OD.3.2   DE ONTWIKKELING EN 
VERSTERKING VAN ALTERNATIEVE 
METHODEN OF TECHNIEKEN VOOR 
SYNTHETISCHE 
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

Maatregel 3.3.2.2 Het verspreiden van "zero 
fyto" bij niet-agrarische doelgroepen die niet 
aan een strikte "zero fyto" onderworpen zijn

ACTIE 3.3.2.2.1

Park- en tuinaannemers (“P&J”): 
Ontwikkeling van een "zero fyto"-label ter bevordering van ondernemers die zich tot een 
dergelijke aanpak verbinden (geïnspireerd bijvoorbeeld door het Franse S'Eve-label dat 
door Ecocert Environnement is ontwikkeld). 
Die koppelen aan stimulansen om het label te promoten (bij "P&J"-ondernemers en/of 
potentiële klanten) en het gebruik van een geschikte communicatie over het label.
De inventarisatie van de "P&J"-bedrijven die "zero fyto" toepassen (met of zonder label), 
de informatie beschikbaar stellen voor potentiële toekomstige klanten.

SD.3 HET BEPERKEN VAN DE 
AFHANKELIJKHEID IN VERBAND MET 
SYNTHETISCHE 
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

OD.3.2   DE ONTWIKKELING EN 
VERSTERKING VAN ALTERNATIEVE 
METHODEN OF TECHNIEKEN VOOR 
SYNTHETISCHE 
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

Maatregel 3.3.2.3 Het vergemakkelijken van 
de uitvoering van "zero fyto" - niet-
landbouwers al in "zero fyto"-mode

ACTIE 3.3.2.3.1
Gemeenten: oprichting van een systeem voor het delen van alternatieve 
onkruidbestrijdingsmachines. Haalbaarheidsstudie met identificatie van de relevante 
organisaties voor het beheer van het systeem, gevolgd door de implementatie ervan.

SD.3 HET BEPERKEN VAN DE 
AFHANKELIJKHEID IN VERBAND MET 
SYNTHETISCHE 
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

OD.3.2   DE ONTWIKKELING EN 
VERSTERKING VAN ALTERNATIEVE 
METHODEN OF TECHNIEKEN VOOR 
SYNTHETISCHE 
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

Maatregel 3.3.2.3 Het vergemakkelijken van 
de uitvoering van "zero fyto" - niet-
landbouwers al in "zero fyto"-mode

ACTIE 3.3.2.3.2

Toeristische sector: de creatie van een label of aanpassing van een bestaand label (bv. 
Ecojardin-label)
Voorlichting en opleiding van beheerders, aanmoediging van de onderlinge uitwisseling 
van goede praktijken, ondersteuning van de bewustmaking van bezoekers (verhoogde 
instemming).

SD.6 (OVERKOEPELEND) EVALUEREN EN 
OPVOLGEN

OD.6.1 HET VERZAMELEN VAN DE 
BASISGEGEVENS EN HET LEGGEN VAN 
DE VOORVEREISTEN VOOR DE 
VERDERE ONTWIKKELING VAN 
SPECIFIEKE MAATREGELEN

Maatregel 3.6.1.1 Stand van zaken ACTIE 3.6.1.1.1

Het aanduiden van de gebieden waar de druk in verband met 
gewasbeschermingsmiddelen hoog is, via een indicator van de GBM's-belasting: kwetsbare 
publieken (bijv. scholen, crèches, recreatiegebieden,...), kwetsbare gebieden (bijv. 
waterwinningsgebieden, oppervlaktewater, beschermde natuurgebieden, biodiversiteit....) 
en het voorstellen van maatregelen om het gebruik van pesticiden te beperken

SD.6 (OVERKOEPELEND) EVALUEREN EN 
OPVOLGEN

OD.6.1 HET VERZAMELEN VAN DE 
BASISGEGEVENS EN HET LEGGEN VAN 
DE VOORVEREISTEN VOOR DE 
VERDERE ONTWIKKELING VAN 
SPECIFIEKE MAATREGELEN

Maatregel 3.6.1.1 Stand van zaken ACTIE 3.6.1.1.2 Waarnemingscentrum voor bodemkwaliteit: Meting van de hoeveelheden GBM’s in de 
bodem

7.1 – Ruimten bezocht door het publiek of 
kwetsbare groepen

SD.6 (OVERKOEPELEND) EVALUEREN EN 
OPVOLGEN

OD.6.1 HET VERZAMELEN VAN DE 
BASISGEGEVENS EN HET LEGGEN VAN 
DE VOORVEREISTEN VOOR DE 
VERDERE ONTWIKKELING VAN 
SPECIFIEKE MAATREGELEN

Maatregel 3.6.1.1 Stand van zaken ACTIE 3.6.1.1.6

Openbare ruimten: inventarisatie van de oppervlakken en maximumhoeveelheden GBM's 
die gebruikt kunnen worden en van de gebruikte alternatieven, opstelling van een lijst van 
de minst risicovolle GBM's, gevolgd door de invoering van acties om het gebruik van GBM's 
te beperken (in het kader van een "zero fyto"-afwijking).

SD.1 HET BEPERKEN VAN DE GEVOLGEN 
VOOR HET MILIEU

1.3 INSTANDHOUDING EN HERSTEL 
VAN BIODIVERSITEIT

Maatregel 3.1.3.2 Onderzoek en ontwikkeling 
van instrumenten

ACTIE 3.1.3.2.1

Bevordering van technische trajecten/fytosanitaire programma's die het risico voor 
biodiversiteit beperken / Creatie van hulpmiddelen om praktische richtsnoeren te 
adviseren: ecotox-onderzoeken om informatie te verkrijgen over de gevolgen voor 
biodiversiteit

SD.1 HET BEPERKEN VAN DE GEVOLGEN 
VOOR HET MILIEU

1.3 INSTANDHOUDING EN HERSTEL 
VAN BIODIVERSITEIT

Maatregel 3.1.3.2 Onderzoek en ontwikkeling 
van instrumenten

ACTIE 3.1.3.2.2 Studie van de agro-ecologische werkwijzen en van de kwalitatieve en volledige 
biodiversiteit tussen de verschillende productiemethoden

9.4 – Het stimuleren van de uitvoering van de 
geïntegreerde gewasbescherming 
overeenkomstig de belangrijkste 
sectorspecifieke richtsnoeren

SD.3 HET BEPERKEN VAN DE 
AFHANKELIJKHEID IN VERBAND MET 
SYNTHETISCHE 
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

OD.3.1 HET ONTWIKKELEN EN 
VERSTERKEN VAN DE TOEPASSING 
VAN GEÏNTEGREERDE 
GEWASBESCHERMING VOOR 
GEWASSEN EN ANDERE PLANTEN

Maatregel 3.3.1.1 Ontwikkeling van 
instrumenten ter vergemakkelijking van de 
uitvoering van de geïntegreerde 
gewasbescherming

ACTIE 3.3.1.1.1
Oprichting van waarnemings- en waarschuwingsnetwerken bestaande uit opgeleide 
landbouwers die de waarschuwingssystemen kunnen verfijnen door het aantal 
waarnemingspunten te verhogen

9.3 - Het versterken van de algemene beginselen 
van de geïntegreerde gewasbescherming

SD.3 HET BEPERKEN VAN DE 
AFHANKELIJKHEID IN VERBAND MET 
SYNTHETISCHE 
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

OD.3.1 HET ONTWIKKELEN EN 
VERSTERKEN VAN DE TOEPASSING 
VAN GEÏNTEGREERDE 
GEWASBESCHERMING VOOR 
GEWASSEN EN ANDERE PLANTEN

Maatregel 3.3.1.1 Ontwikkeling van 
instrumenten ter vergemakkelijking van de 
uitvoering van de geïntegreerde 
gewasbescherming

ACTIE 3.3.1.1.2
Verbetering van onze kennis van plantenziekten om de beste oplossingen te vinden: 
uitvoering en verdere ontwikkeling van de APPI-toepassing - fiches

9.2. Het scheppen van de noodzakelijke 
voorwaarden om de uitvoering van de 
geïntegreerde gewasbescherming te bevorderen

SD.3 HET BEPERKEN VAN DE 
AFHANKELIJKHEID IN VERBAND MET 
SYNTHETISCHE 
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

OD.3.1 HET ONTWIKKELEN EN 
VERSTERKEN VAN DE TOEPASSING 
VAN GEÏNTEGREERDE 
GEWASBESCHERMING VOOR 
GEWASSEN EN ANDERE PLANTEN

Maatregel 3.3.1.1 Ontwikkeling van 
instrumenten ter vergemakkelijking van de 
uitvoering van de geïntegreerde 
gewasbescherming

ACTIE 3.3.1.1.3
Verbetering van de ontwikkeling en uitvoering van agromilieumethoden die momenteel 
worden toegepast als instrumenten voor geïntegreerde gewasbescherming (in verband 
met punt I.6 van het IPM-bestek)

 7 – Bescherming van de meetgebieden



SD.3 HET BEPERKEN VAN DE 
AFHANKELIJKHEID IN VERBAND MET 
SYNTHETISCHE 
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

OD.3.2   DE ONTWIKKELING EN 
VERSTERKING VAN ALTERNATIEVE 
METHODEN OF TECHNIEKEN VOOR 
SYNTHETISCHE 
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

Maatregel 3.3.2.1 Het ontwikkelen van 
hefbomen ter vermindering van GBM's - 
landbouwers

ACTIE 3.3.2.1.1
Ontwikkeling van een netwerk van landbouwers/producenten met een voorbeeldfunctie 
op het gebied van de vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (met 
name in samenhang met het door de "SPGE" gefinancierde project Rés'Eau)

SD.3 HET BEPERKEN VAN DE 
AFHANKELIJKHEID IN VERBAND MET 
SYNTHETISCHE 
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

OD.3.2   DE ONTWIKKELING EN 
VERSTERKING VAN ALTERNATIEVE 
METHODEN OF TECHNIEKEN VOOR 
SYNTHETISCHE 
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN

Maatregel 3.3.2.1 Het ontwikkelen van 
hefbomen ter vermindering van GBM's - 
landbouwers

ACTIE 3.3.2.1.2

Investeringssteun voor de aankoop van uitrusting die bijdraagt tot de vermindering van 
het gebruik van GBM's. 
Premie voor diegenen die een groepsaankoop doen voor een uitrusting die gedeeld zal 
worden.

SD.4 (OVERKOEPELEND) HET 
VERBETEREN VAN DE KENNIS EN 
BEVOEGDHEDEN 

OD.4.2 HET VOORTZETTEN VAN 
ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN 
VERBAND MET DE UITDAGINGEN VAN 
DE KADERRICHTLIJN PESTICIDEN

Maatregel 3.4.2.1 Opstelling van een leidraad ACTIE 3.4.2.1.1

Het opmaken van een "begeleidingsdocument" die de behoeften aanduiden om de 
onderzoeken te selecteren die in Wallonië prioritair moeten worden gefinancierd.
Voorbeelden van te onderzoeken onderwerpen:
Onderzoek en bewustmaking van de mogelijkheden van plantendekking om het gebruik 
van GBM's te beperken (onkruidpopulaties, floristische samenstelling, aanwezigheid van 
hulporganismen, weerstand van het teeltsysteem tegen aanvallen van pathogenen, ... )  
De beoordeling van de geschiktheid van de beschermende maatregelen (zoals 
driftbestrijdingsapparatuur, onbehandelde zones, heggen, netten, wijzigingen in de 
wisselbouw, …) ten aanzien van de verschillende situaties en tegelijkertijd, in voorkomend 
geval, voorzien in financiële hefbomen en/of bemiddeling voor de uitvoering ervan.
De ontwikkeling van innoverende teelten In Wallonië door gewassen te combineren die 
ecosysteemdiensten aan elkaar leveren, die uiteindelijk minder 
gewasbeschermingsmiddelen en minder meststoffen nodig hebben en/of die 
agronomische en economische voordelen voor de producenten opleveren (kwaliteit en 
rendement van de oogsten, weerbaarheid tegen klimaatrisico's, voederautonomie …).
Ontwikkeling van beslissingsondersteunende instrumenten voor een betere selectie van 
gewassen en GBM's naar gelang van de beperkingen door middel van een verbetering van 
Phytoweb en de terbeschikkingstelling van de databank ervan. 
Ontwikkeling van "0 insecticide"-zones door middel van bioregulering.
Sportvelden met natuurlijk gras: het kwantificeren / objectiveren van de impact van de 
"zero fyto"-afwijking op de biodiversiteit (inventarisaties voor en na de toepassing van de 
afwijking)

SD.5 (OVERKOEPELEND) HET 
VERSPREIDEN VAN DE KENNIS EN 
BEVOEGDHEDEN

OD.5.2 DE ONTWIKKELING EN 
VERSTERKING VAN EEN NEUTRAAL EN 
ONAFHANKELIJK ADVIES EN DE 
VERSPREIDING VAN 
ONDERZOEKSRESULTATEN

SD.6 (OVERKOEPELEND) EVALUEREN EN 
OPVOLGEN

OD.6.1 HET VERZAMELEN VAN DE 
BASISGEGEVENS EN HET LEGGEN VAN 
DE VOORVEREISTEN VOOR DE 
VERDERE ONTWIKKELING VAN 
SPECIFIEKE MAATREGELEN

Maatregel 3.6.1.1 Stand van zaken ACTIE 3.6.1.1.4
Evaluatie van de uitvoering van de geïntegreerde gewasbescherming: stand van zaken 
(met name door middel van een gericht onderzoek betreffende de producenten die de 
Vegaplan-norm niet volgen)

SD.6 (OVERKOEPELEND) EVALUEREN EN 
OPVOLGEN

OD.6.1 HET VERZAMELEN VAN DE 
BASISGEGEVENS EN HET LEGGEN VAN 
DE VOORVEREISTEN VOOR DE 
VERDERE ONTWIKKELING VAN 
SPECIFIEKE MAATREGELEN

Maatregel 3.6.1.1 Stand van zaken ACTIE 3.6.1.1.6

Openbare ruimten: inventarisatie van de oppervlakken en maximumhoeveelheden GBM's 
die gebruikt kunnen worden en van de gebruikte alternatieven, opstelling van een lijst van 
de minst risicovolle GBM's, gevolgd door de invoering van acties om het gebruik van GBM's 
te beperken (in het kader van een "zero fyto"-afwijking).

"De kwestie van onafhankelijk advies wordt reeds behandeld in de ruimere context van de uitvoering van het nieuwe AKIS-systeem (AGRICULTURAL 
KNOWLEDGE AND INNOVATION SYSTEMS) dat gekoppeld is aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid. In het kader van het AKIS wordt het thema 
"pesticiden" prioritair behandeld als proefproject voor de uitvoering van het nieuwe systeem. 
Wat de verspreiding van onderzoeksresultaten betreft is dit een van de fundamentele taken van de Directie Onderzoek en Ontwikkeling van het Waalse 
Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu (SPW-ARNE). Bovendien biedt deze een kader voor projecten die gefinancierd worden in 
het kader van het driejarenplan voor onderzoek. In deze projecten wordt een bijzondere aandacht besteed aan de verspreiding en voorlichting van de 
projectresultaten.” 

9 - Geïntegreerde gewasbescherming (IPM)



SD.6 (OVERKOEPELEND) EVALUEREN EN 
OPVOLGEN

OD.6.1 HET VERZAMELEN VAN DE 
BASISGEGEVENS EN HET LEGGEN VAN 
DE VOORVEREISTEN VOOR DE 
VERDERE ONTWIKKELING VAN 
SPECIFIEKE MAATREGELEN

Maatregel 3.6.1.2 Basisvoorwaarden voor de 
verdere ontwikkeling van specifieke 
maatregelen

ACTIE 3.6.1.2.2

Alternatieve onkruidbestrijdingsapparaat voor particulieren:
De uitvoering van een haalbaarheidsstudie om de meest geschikte formule te bepalen 
naargelang van het soort uitrusting: lening via aangepaste structuren (optie 1) en/of de 
invoering van een aankooppremie (optie 2).
In het geval van optie 1, deze structuren aanmoedigen om te investeren en vervolgens de 
uitrusting ter beschikking te stellen.
In alle gevallen, een opleiding organiseren over het juiste gebruik van deze machines in de 
leningsstructuren (optie 1) en/of financieringsstructuren (optie 2) en/of via de "Zero Phyto 
Masters" opgeleid door Adalia 2.0.

SD.6 (OVERKOEPELEND) EVALUEREN EN 
OPVOLGEN

OD.6.1 HET VERZAMELEN VAN DE 
BASISGEGEVENS EN HET LEGGEN VAN 
DE VOORVEREISTEN VOOR DE 
VERDERE ONTWIKKELING VAN 
SPECIFIEKE MAATREGELEN

Maatregel 3.6.1.2 Basisvoorwaarden voor de 
verdere ontwikkeling van specifieke 
maatregelen

ACTIE 3.6.1.2.3

Oprichting van een PWRP-eenheid "indicatoren" waarin de in Wallonië ontwikkelde 
deskundigheid wordt gebundeld.
Door de eenheid uit te voeren acties :
Inventaris van de indicatoren, harmonisatie van de gebruikte begrippen en onderlinge 
verbanden tussen de verschillende bestaande projecten inzake indicatoren in Wallonië;
Update van de bestaande indicatoren en met name de pesticidenindicatoren van het 
Waalse leefmilieuscorebord;
Ontwikkeling van nieuwe indicatoren voor de opvolging van de uitvoering van het 
programma en het bereiken van de doelstellingen (met name IPM)

SD.6 (OVERKOEPELEND) EVALUEREN EN 
OPVOLGEN

OD.6.1 HET VERZAMELEN VAN DE 
BASISGEGEVENS EN HET LEGGEN VAN 
DE VOORVEREISTEN VOOR DE 
VERDERE ONTWIKKELING VAN 
SPECIFIEKE MAATREGELEN

Maatregel 3.6.1.2 Basisvoorwaarden voor de 
verdere ontwikkeling van specifieke 
maatregelen

ACTIE 3.6.1.2.4

In het kader van de toepassing van de toekomstige EU-verordening betreffende 
landbouwstatistieken (SAIO), een haalbaarheidsstudie verrichten naar de invoering van 
een digitaal register van het gebruik van landbouw- en niet-landbouwfytofarmaceutische 
producten in proefgebieden, in combinatie met een cartografische ondersteuning (via een 
specifieke webtoepassing (WebGIS) op PC en/of smartphone). 
Tevens, een kadaster uitvoeren van het bestaande (link met het Vegaplan-register, 
bijvoorbeeld).

SD.6 (OVERKOEPELEND) EVALUEREN EN 
OPVOLGEN

OD.6.2 DE MONITORING VAN DE 
INDICATOREN

Maatregel 3.6.2.1 Het verfijnen van de 
gegevens omtrent het gebruik van GBM's 
door de beroepssectoren in Wallonië

ACTIE 3.6.2.1.1 Naar gelang van de resultaten van de haalbaarheidsstudie (actie 3.6.1.2.4), uitvoering van 
het geharmoniseerde digitale veldboek in enkele proefgebieden.

SD.6 (OVERKOEPELEND) EVALUEREN EN 
OPVOLGEN

OD.6.2 DE MONITORING VAN DE 
INDICATOREN

Maatregel 3.6.2.2 De evaluatie van de 
effecten van het "PWRP"

ACTIE 3.6.2.2.1
Bezinning omtrent een methodologie om de effecten te evalueren van bepaalde 
maatregelen van het “PWRP” die gedragsveranderingen aanmoedigen (benchmarking, ...)

SD.6 (OVERKOEPELEND) EVALUEREN EN 
OPVOLGEN

OD.6.2 DE MONITORING VAN DE 
INDICATOREN

Maatregel 3.6.2.2 De evaluatie van de 
effecten van het "PWRP"

ACTIE 3.6.2.2.2 Het verrichten van enquêtes onder de verschillende doelgroepen

SD.5 (OVERKOEPELEND) HET 
VERSPREIDEN VAN DE KENNIS EN 
BEVOEGDHEDEN

OD.5.1 DE ONTWIKKELING VAN EEN 
TRANSPARANTE, VEREENVOUDIGDE, 
POSITIEVE EN INCLUSIEVE 
COMMUNICATIE

Maatregel 3.5.1.1 Communicatiestrategie ACTIE 3.5.1.1.1 Ontwikkeling van een communicatiestrategie over het PWRP in het algemeen (naar de 
verschillende doelgroepen).

SD.6 (OVERKOEPELEND) EVALUEREN EN 
OPVOLGEN

OD.6.1 HET VERZAMELEN VAN DE 
BASISGEGEVENS EN HET LEGGEN VAN 
DE VOORVEREISTEN VOOR DE 
VERDERE ONTWIKKELING VAN 
SPECIFIEKE MAATREGELEN

Maatregel 3.6.1.2 Basisvoorwaarden voor de 
verdere ontwikkeling van specifieke 
maatregelen

ACTIE 3.6.1.2.1

Harmonisatie van de Waalse en federale regelgevingen met betrekking tot de uitvoering 
van het PWRP:  definitie van oppervlaktewater / bufferzone water / bufferzone 
buurtbewoners / driftbeperkende middelen (zie lijst op Phytoweb),..
Eventuele wijzigingen van de verordeningen.
Duidelijke informatie voor de gebruikers. 
Oprichting van een werkgroep over dit thema.

SD.6 (OVERKOEPELEND) EVALUEREN EN 
OPVOLGEN

OD.6.3 HERZIENING VAN DE 
UITVOERINGSMIDDELEN VAN HET 
WAALS ONTWERP-PROGRAMMA 
VOOR DE VERMINDERING VAN 
PESTICIDEN (“PWRP”) (KADASTER)

Maatregel 3.6.3.1 Ontwikkelingsstrategie van 
het "PWRP" op lange termijn

ACTIE 3.6.3.1.1

De toekenning van subsidies voor de ontwikkeling van projecten die gericht zijn op de 
doelstellingen van het PWRP afhankelijk stellen/rationaliseren op basis van vooraf 
vastgestelde criteria en rekening houdend met: 
- de Waalse deskundigheid binnen bestaande instellingen, 
- lopende of voltooide projecten (kadaster)
- het begeleidingsdocument, voor het onderzoek (zie maatregel 3.4.2.1)

10 - Indicatoren

11 - Beheer en opvolging van het plan


