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Informatiefiche van de maatregel  

0369_12 - Uitvoering van het Waalse pesticidenreductieprogramma 

Onderwerp Het Waalse pesticidenreductieprogramma (PWRP) is het Waalse deel van het 
Nationaal Actieplan (NAPAN). Het is vastgelegd voor een periode van 5 jaar (2006-
2016). Dit eerste programma bestrijkt de periode 2013-2017. Het PWRP omvat 37 
regionale maatregelen en 6 nationale maatregelen. Het heeft betrekking op tien 
multidisciplinaire thema’s: fytolicentie, niet-professionele producten, voorlichting van 
het publiek, toezicht op de intoxicatie en blootstelling, bescherming van het aquatisch 
milieu en drinkwater, bescherming van specifieke zones, behandeling en opslag van 
farmaceutische producten (PPP) voor professioneel gebruik, geïntegreerde bestrijding, 
voorlichtingsdienst van de FFP, opvolging van het PWRP en NAPAN, controles en 
sanctiemaatregelen van het PWRP. Het grootste deel van de directoraten-generaal van 
de Waalse Overheidsdienst is hierbij betrokken en er wordt nauw samengewerkt met 
andere federale en gefedereerde entiteiten via de NAPAN Task Force. Meer informatie 
vindt u op  http://environnement.wallonie.be/pesticides. 

Motivatie Europese verplichting (artikel 4 van richtlijn 2009/128/EG). 

Uitvoering Het PWRP 2013-2017 zal in heel Wallonië worden uitgevoerd (afhankelijk van de 
overwogen maatregelen). Het is van toepassing voor alle partijen die te maken hebben 
met het thema ‘bestrijdingsmiddelen’: verkopers, verdelers, adviseurs, gebruikers van 
pesticiden, professionele en niet-professionele actoren, agrarische en niet-agrarische 
actoren ... 

Stappen Voorlopige planning 

1 Goedkeuring van het PWRP door de Waalse regering 19/12/2013 (pro 
memorie) 

2 Uitvoering van de maatregelen 2013-2017 

Operators DGO3 - Departement Milieu en Water 
DGO3 - Departement Ontwikkeling 
DGO3 - Departement Europees Beleid en Internationale Overeenkomsten 

Geassocieerde 
partners 

Alle andere departementen van de DGO3, DGO1 - Wegen en Snelwegen + 
Landschapsinrichting, DGO2 - Waterwegen + Economische en milieueffecten, DGO5 - 
Directie Milieugerelateerde gezondheid + Permanente Cel Leefmilieu-Gezondheid, 
DGO6 - Departement Tewerkstelling en Beroepsopleiding.                                                                                                           
Alle actoren die betrokken zijn bij het gebruik, de verdeling, het advies en de verkoop 
van de FFP.                                                                                                                                                          
Alle erkende en gesubsidieerde instellingen die betrokken zijn bij het thema 
‘pesticiden’.                                                                                                                            
NAPAN Task Force.  

Verwachte impact De toepassing van de maatregelen van het Waalse pesticidenreductieprogramma moet 
het mogelijk maken om geleidelijk aan een duurzaam gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen te bereiken en in het bijzonder, om de doelstellingen 
voor risicovermindering die zijn vastgelegd in het pesticiden- en 
biocidenreductieprogramma te verwezenlijken (daling van 50% van de milieueffecten 
in verband met niet-agrarisch gebruik en 25% van de milieueffecten in verband met 
agrarisch gebruik). 

http://environnement.wallonie.be/pesticides
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Betrokken zone(s) Heel Wallonië waarbij bepaalde maatregelen zijn opgericht op de waterlichamen met 
een risico door ‘pesticiden’. 

Totale kosten De nieuwe uitgaven die direct verband houden met de waterkwaliteit worden op € 
7.150.000 geraamd voor de periode 2016-2021. 
Let op: de begroting van het PWRP werd geraamd op € 70.500.000 ten laste van de 
uitgavenbegroting van het Waals Gewest voor 2013-2017 

Financieringsbron Begroting van het Waals Gewest (vele basisartikelen met betrekking tot de 
verschillende programma's). 

 

  


