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Titel Aanpassing van de landbouwcontroles 
 

Onderwerp De criteria voor de selectie van de bedrijven aanpassen en het jaarlijkse controlepercentage verhogen 
overeenkomstig de milieudoelstellingen. 
De administratieve controle "buiten terrein" verbeteren (met name op basis van oppervlakteaangiften). 
Pesticiden: de gebruiksvoorwaarden van bepaalde moleculen (bentazon) doeltreffender controleren na het 
verstrekken van een kaart met de risico's. 
 

Motivatie Het DHC selecteert en controleert hoofdzakelijk landbouwers met betrekking tot de voorwaardelijkheid van de 
GLB-steun en de daarin vervatte milieuclausules. Bij een gelijkblijvend aantal jaarlijkse controles zou het 
interessant zijn ze bij voorkeur te verrichten in de gebieden die het sterkst door de landbouwactiviteit worden 
getroffen (oppervlakte- en grondwaterlichamen die risico lopen blijkens de analyse van de belastende factoren) 
om de milieudoelstellingen efficiënter te kunnen verwezenlijken (zonder de andere gebieden te verwaarlozen). 
De controle betreffende de voorwaardelijkheid gebeurt in 1% van de landbouwbedrijven. Het verbeteren van 
de controle "buiten terrein" zou kunnen gebeuren op basis van de gegevens die zullen worden bijgewerkt of 
verworven, zoals de hydrografische laag van de ingedeelde waterlopen en het gebruik van Sentinel-
satellietbeelden. 
De doses en toepassingsvoorwaarden voor pesticiden zijn momenteel moeilijk anders te controleren dan op 
basis van de overeenstemming tussen aankoopfacturen en de oppervlakten van de teelten waarvoor het 
product mogelijk wordt gebruikt (bovendien zonder rekening te houden met oppervlakten zoals bufferstroken). 
Het invoeren van een systeem van gelokaliseerde invoering van de toegepaste hoeveelheden pesticiden zou 
kunnen worden overwogen. 
 

Uitvoering Een werkgroep DEE-DHC binnen de SPW ARNE bestudeert de mogelijkheden om de controles zoals ze 
momenteel worden verricht aan te passen. De volgende punten worden geanalyseerd: 

• Sterke en zwakke punten van de controles zoals ze vandaag worden verricht: naleving van de vereisten, 
manoeuvreerruimte, nut… 

• Bij voorrang te verrichten controlepunten: Potentieel uitspoelbare stikstof van welke teelten, 
omheiningen, toekomstige vegetatiestroken, opslagcapaciteiten, wateronttrekkingen, gebruik van 
pesticiden, enz. 

• Mogelijkheid om prioritaire gebieden aan te wijzen die moeten worden gecontroleerd naar gelang van 
de risico's voor de watervoorraden. 

 
Afhankelijk van de conclusies van deze WG zullen voorstellen voor verbetering worden gedaan. 
 

  

 Fase(n), doelgroepen en communicatiedoelstellingen Voorlopige 
planning 

1 Conclusies van de WG DEE-DHC over het verbeteren van de controles 
 

2022 

2 Voorstellen voor wijzigingen in de regelgeving indien nodig en verzoek om bijkomende 
middelen indien nodig 
 

2023 

3 Aanwerving van bijkomend personeel om het controlepercentage op te voeren indien nodig 
 

2023 

Wie? SPW Leefmilieu - Departement Leefmilieu en Water (DEE) 
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Partner(s) Dagri 
DHC 
DEE 
 

 

Impact  
 

Schaal/schalen Heel Wallonië 
 

Financieringsbron Milieuhandhavingsplan ('Plan de répression environnementale') - reorganisatie van de controle na de 
overgang van OPW naar ADBA (complementariteit met randvoorwaarden). 
 

Vereiste 
middelen 

Uitbreiding van het aantal DHC-controleurs indien nodig 
Ervoor zorgen dat de vragen naar bijkomende controles van potentieel uitspoelbare stikstof worden 
afgestemd op de middelen van provinciale analyselaboratoria. 
 

Wettelijke 
aspecten 

 
 

 

 


