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Deell I
1..

Inleiding

Inleiding en probleemstelling

Dezee studie heeft betrekking op de toelating van bestrijdingsmiddelen. Een bestrijdingsmiddell mag in Nederland alleen worden verhandeld en gebruikt nadat
hett van overheidswege is toegelaten. Het doel van die toelating is dat de bestrijdingsmiddelenn die op de markt komen, aan bepaalde vereisten voldoen. De Bestrijdingsmiddelenwett 1962 (hierna: Bmw of de wet) regelt de toelating. Bij of
krachtenss de wet worden voor de handel en het gebruik regels gesteld en voorschriftenn gegeven met het oog op de deugdelijkheid van de middelen en de
beschermingg van mens en milieu tegen neveneffecten. Desondanks blijkt het
gebruikk van toegelaten bestrijdingsmiddelen tot onaanvaardbare nadelige effecten
voorr mens en milieu te kunnen leiden. In deze studie wordt onderzocht of de
toelatingg een adequaat instrument is voor een uit milieu-oogpunt verantwoord
beleidd en in hoeverre hiertoe wijzigingen vereist en mogelijk zijn.
Ditt inleidende hoofdstuk beschrijft eerst het doel en de opzet van de studie,
enn de indeling van het boek. Daarna volgt de probleemverkenning, met een
beschrijvingg van de context van de toelatingsproblematiek: het gebruik van
bestrijdingsmiddelen,, de milieu-effecten daarvan, het juridische kader, het beleidskaderr en het belangenkader. Ter introductie voor de lezer die op dit terrein
minderr bekend is, wordt in kort bestek een beeld gegeven van de wettelijke
regelingg van de toelating van bestrijdingsmiddelen. Tenslotte wordt de probleemstellingg voor het onderzoek geformuleerd en de werkwijze beschreven.
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Doel en opzet van de studie

Hett doel van deze studie is te komen tot een verdieping van de kennis van de
bestrijdingsmiddelenregelgevingg en de toepassing daarvan. Beoogd wordt:
eenn overzicht te bieden van de regelgeving inzake de toelating van bestrijdingsmiddelen,, inclusief de relevante wetsgeschiedenis en jurisprudentie,
waarbijj ook aan de orde komen de relevante beleidskaders en de
toelatingg spraktijk;
eenn analyse te bieden van de bestuurlijk-juridische knelpunten;
medee op basis van rechtsvergelijking conclusies te trekken en aanbevelingen
tee doen inzake mogelijke oplossingsrichtingen voor de gesignaleerde
juridischee en bestuurlijke knelpunten.
Dee conclusies en aanbevelingen hebben betrekking op het juridisch adequaat zijn
vann het toelatingsinstrument, ten dienste van een uit milieu-oogpunt verantwoord
toelatingsbeleid.. Daartoe hebben de milieudoelstelling van de wet en de
mogelijkhedenn en beperkingen van het toelatingsinstrument ter realisering van
dezee doelstelling, een centrale plaats in het onderzoek.

