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INLEIDING 
 

A.  Achtergrond 

 
Sommige pesticiden, al dan niet voor landbouwkundige gebruik, bestaan al sinds 

mensenheugenis. De eerste, moderne ‘pesticiden voor landbouwkundig gebruik’
1
 (organische 

chloorverbindingen) werden eind jaren ‘40-begin jaren ‘50 ontwikkeld. Hun schadelijke 

gevolgen voor de biocoenose
2
 kwamen al bij het begin van de jaren zestig aan het licht

3
. In de 

tweede helft van de 20e eeuw werden talloze andere productgroepen ontwikkeld, waarbij een 

steeds meer spitstechnologische screening werd gebruikt om er zeker van te zijn dat de 

werkzame stof zo weinig mogelijk nefaste gevolgen zou hebben. Voor ze in de handel worden 

gebracht, worden producten steeds vaker getest om de negatieve effecten op de gezondheid en 

het milieu zo klein mogelijk te houden. 

 

Vanaf de jaren ‘80 zijn sommige landen, zoals Zweden, begonnen met het ontwikkelen van 

programma’s ter vermindering van het gebruik en de gevaren van pesticiden. Begin jaren ’90 

heeft de Commissie hierover talrijke onderzoeken laten uitvoeren.  

  

Zoals de zaken er thans voorstaan, mag worden aangenomen dat gewasbeschermingsmiddelen 

en biociden voor de betrokken economische sectoren nog lang nodig zullen zijn. Het is dan 

ook wenselijk, in het licht van de effecten die ze ondanks alles op de volksgezondheid en het 

leefmilieu hebben, de negatieve impact ervan zoveel mogelijk te verminderen. 

 

 

B.  Europese context 
 

Op Europees vlak hebben twee Richtlijnen betrekking op bestrijdingsmiddelen en op 

biociden. 

 

Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen 

van gewasbeschermingsmiddelen regelt het toelaten, het in de handel brengen, het gebruiken 

en de controle in de Europese Gemeenschap van gewasbeschermingsmiddelen. In 1997 

werden de uniforme beginselen voor het evalueren en toelaten van die producten (Bijlage VI 

bij de Richtlijn) aanvaard. 

 

Op 25 juli 1993 waren in de landen van de EU in totaal 808 werkzame stoffen (organische en 

anorganische) toegelaten (+ 7 verbindingen die geen identificeerbaar werkzame stof bevatten 

+ synergetische en beschermende middelen + 17 organismen die worden gebruikt als 

gewasbeschermers).  

 

Er werd een programma in vier fasen opgezet tot herziening van de toelating van de 

werkzame stoffen die sinds 1993 in de handel waren gebracht
4
.  

                                                
1
 In België worden ‘pesticiden voor landbouwkundig gebruik’ doorgaans ‘(landbouw)bestrijdingsmiddelen’ of 

‘gewasbeschermingsmiddelen’ genoemd.  Steeds vaker wordt ook, naar analogie met het Engels, de 

verzamelnaam ‘pesticiden’ gebezigd. Het begrip ‘biocide’ (vroeger ‘pesticide voor niet-landbouwkundig 

gebruik’ geheten) wordt gedefinieerd in de wet van 21/12/1998 (art. 2, 8°)(BS van 11/02/1999, p. 3986) 
2
 of levensgemeenschap : geheel van in eenzelfde omgeving voorkomende levende organismen. 

3
 Carson R., Silent Spring , 1962  

4
 De vier fasen zijn aangegeven in Verordeningen 3600/92/EG, 2266/2000/EG, 451/2000/EG en 1112/2002/EG. 
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Momenteel wordt met de tenuitvoerlegging van dit herzieningsprogramma vooruitgang 

geboekt en beslissingen tot al dan niet opname in Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EG zijn reeds 

voor ongeveer de helft van de werkzame stoffen genomen.  

 

Voor een bepaald aantal stoffen hebben fabrikanten geen herzieningsdossier ingediend, wat 

automatisch betekent dat ze vanaf juli 2003 zijn verboden. Op verzoek van sommige 

Lidstaten die een aantal moleculen onontbeerlijk vinden, werd in sommige landen echter de 

tijdelijke toelating voor een specifiek aantal toepassingen verlengd (in afwachting dat 

aanvaarbare alternatieven worden ontwikkeld).  

 

Minstens 98 nieuwe stoffen, waaronder 10 biologische, zijn sinds 1993 voor toelating 

voorgesteld (42 ervan werden opgenomen in Bijlage I bij de Richtlijn). Zowat 400 werkzame 

stoffen komen nog voor herziening in aanmerking. Het huidige programma bepaalt dat het 

herzieningsprocedure van de werkzame stoffen in 2008 moet zijn afgerond. 

 

Gestimuleerd door Milieuactieprogramma’s
5
 maakte de Commissie op 01/07/2002 een 

mededeling bekend over  het duurzaam gebruik van pesticiden en kondigde ze tegen 2004 een 

thematische strategie aan over het duurzaam gebruik van bestrijdingsmiddelen
6
. In die context 

staat ook een herziening van Richtlijn 91/414 op stapel. 

 

Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 

betreffende het op de markt brengen van biociden heeft betrekking op het gebruik van 

pesticiden die niet voor de landbouw zijn bestemd. Deze Richtlijn regelt het in de handel 

brengen van nieuwe stoffen en voorziet binnen tien jaar ook in een herzieningsprocedure van 

de toelatingen van alle bestaande werkzame stoffen (d.w.z. stoffen die vóór 14/05/200 in de 

handel werden gebracht). Bijlage I
7
 omvat een lijst van alle stoffen die hun toelating tot in de 

handel brengen na de herziening hebben behouden alsmede alle nieuw toegelaten stoffen. 

 

Het herzieningsprogramma is uiteengezet in Verordening 1896/2000 (gewijzigd door 

Verordening 1687/2002/EG).  

 

Verordening 2032/2003/EG specificeert de geïdentificeerde stoffen (Bijlage I= volledige 

lijst), de genotificeerde stoffen (Bijlage II – per productgroep) en de niet opgenomen stoffen 

(Bijlage III). Een beslissing over het al dan niet opnemen van werkzame stoffen in Bijlage I 

bij de Richtlijn zal zeker niet vóór 2006 worden getroffen 

 

Buiten dit Europese institutionele kader hebben verschillende landen beslist eigen 

reductieprogramma’s op te zetten. 

 

Zweden, bijvoorbeeld, startte in 1987 een eerste vijfjaren programma tot afbouw van het 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De eerste twee programma’s beoogden een 

inperking van het gebruik met 50% en 75%. In de praktijk werd respectievelijk 49% en 64% 

bereikt. Het derde plan bevatte geen verminderingsdoelstelling voor het gebruik maar andere 

                                                
5
 Besluit nr. 1600/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2002 tot vaststelling van het 

Zesde Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap 

6 Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement en aan het Economisch en Sociaal 

Comité over een thematische strategie betreffende het duurzaam gebruik van pesticiden (COM/2002/0349 final). 

 
7
 In werkelijkheid kunnen de werkzame bestanddelen worden ingeschreven in Bijlage I, maar even goed in I A 

(gering risico) en I B (basissubstantie) volgens de definities van artikel I, § 1, 6° en 8°.  
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doelstellingen voor het verlagen van de risico’s, uitgedrukt door middel van indicatoren. 

Volgens die indicatoren (milieu, en gezondheid van de mens) kon de negatieve impact voor 

het leefmilieu met 65% worden omgebogen en met 76% voor de gezondheid van de mens. 

 

Ook Denemarken heeft al heel wat ervaring opgebouwd met reductieprogramma’s, die al 

vanaf 1986 lopen. De doelstellingen ervan waren vermindering in gebruik en in 

behandelfrequentie. Dit laatste begrip kan worden uitgedrukt als het gemiddelde aantal keren 

dat een perceel behandeld werd met een aanbevolen dosis. Globaal genomen is ze gebaseerd 

op de verbouwde oppervlakken en de landelijk verkochte hoeveelheden. Zo werd tussen 1986 

en 2001 de verkochte hoeveelheid met meer dan 50% teruggeschroefd en de 

behandelfrequentie verlaagd van 2,67 tot 2,0
8
. 

 

Het Deense programma heeft ook aangetoond dat er een correlatie bestaat tussen een 

geringere behandelfrequentie en een aantal biodiversiteitaspecten
9
. 

 

Ook Nederland heeft sedert begin van de jaren ’90 een omvangrijk reductieprogramma lopen, 

waarbij de klemtoon vooral werd gelegd op een reductie van de gebruikte hoeveelheden 

werkzame stoffen. Zo is globaal gezien het aantal gebezigde werkzame stoffen het afgelopen 

decennium met 43% afgenomen. 

 

In de twee opeenvolgende programma’s (1990-1995 en 1996-2002) is de hoeveelheid 

werkzame stof in alle categorieën fors gedaald: 

 

- bij de behandeling van de bodem: -73% in 1995 en –87% in 2002; 

- ook wat de insecticiden betreffen:  –42% in 1995 en –57% in 2002; 

- voor de fungiciden: –4% in 1995 en –14% in 2002; 

- voor de herbiciden: –11% in 1995 en –36% in 2002; 

- voor de andere groepen: –36% in 1995 en –43% in 2002. 

 

In het nieuwe plan (2004- 2010) heeft Nederland beslist een risicoreductiecriterium te 

hanteren, uitgedrukt door middel van een milieudrukindicator. Het doel is het gevaar in 2005 

met 75% te verminderen en met 95% in 2010 ten opzichte van het ijkjaar 1998.    

Ook het verminderde gebruik van gewasbeschermingsmiddelen dat de Nederlandse overheid 

sinds 1985 heeft weten te bereiken, is indrukwekkend: -67% in totaal (-72% voor openbare 

ruimten, -45% voor sportterreinen, -30% voor harde oppervlakken, -71% voor de 

spoorwegbermen en –100% voor de waterlopen)
10

. 

 

Er zij evenwel op gewezen dat bepaalde Nederlandse beslissingen geen rekening hielden  met 

het Europese tijdschema voor de herziening en dus soms aanleiding gaven tot 

onsamenhangende of economisch nadelige toestanden. Zo werd het in de uienteelt gebruikte 

mancozeb in 2002 verboden maar moest het in 2003 opnieuw worden toegelaten na een klacht 

van de Nederlandse uienkwekers. In andere gevallen was het soms nodig het gebruik van 

bepaalde stoffen voor specifieke gebruiksdoeleinden (voor beperkte tijd) opnieuw toe te laten. 

                                                
8
 Paul Henning Peterson, senior adviser Danish EPA, pers. meded. 

9
 Esbjerb Peter; Peterson Bo Svenning; Jensen, Anne-mette M.; Johnsoen, Ib Navntoft Soren, C. Rasmussen, S. 

Rasmussen “Effects of reduced pesticide use on flora and fauna in agricultural fields”,  Pesticides Research 

58,2002 en Svenning  B., Jacobsen, E.M “Population trends in Danish farm land birds”, Pesticides Research 34, 

1997 
10

 Afzet van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 1985-2002 - Milieu-en Natuurcompendium 

(RIVM, The Netherlands, bron Nefyto, 2003) 
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Zo ook moesten sommige lokale besturen, die een volledig verbod op het gebruik van 

bepaalde gewasbeschermers hadden uitgevaardigd, bakzeil halen. 

  

Ook Noorwegen heeft een programma lopen om minder bestrijdingsmiddelen in de landbouw 

te gebruiken. Tussen 1985 en 1996 werd een vermindering van 54% bereikt. Het programma 

dat tussen 1998 en 2002 liep beoogde een verlaging met 25%. Dit doel werd zelfs 

overschreden vermits de risico-indicatoren voor milieu en gezondheid in die periode met 

respectievelijk 33% en 37% daalden. Een nieuw plan staat momenteel op stapel. 

 

In dit verband mag niet uit het oog worden verloren dat zulke reductieprogramma’s in 

overeenstemming dienen te zijn met het Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 

22 juli 2002
11

. In dit Besluit wordt opgeroepen tot een « vermindering van de effecten van 

pesticiden op de menselijke gezondheid en het milieu en meer in het algemeen 

totstandbrenging van een duurzamer gebruik van pesticiden en een significante algemene 

vermindering van de risico's en van het gebruik van pesticiden die strookt met de 

noodzakelijke gewasbescherming ». 

 

 

C.  Belgische context  
 

Tot dusver is in België nog nooit een samenhangend pesticiden reductieprogramma op gang 

gekomen, hoewel de laatste jaren her en der wel maatregelen werden getroffen. Nu heeft de 

Belgische federale overheid echter beslist een plan op te stellen dat niet alleen betrekking zou 

hebben op gewasbeschermingsmiddelen maar ook op biociden.  

 

Dit plan vindt zijn oorsprong in het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling 2000-2004 

en in de wet op de productnormen. 

 

Het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling 2000-2004 bepaalt het volgende:  

 

§ 300. (…) Er zullen meer specifiek acties gevoerd worden om de biologische (onder 

andere door het handhaven van premies per hectare voor biologische landbouw) en de 

geïntegreerde landbouwmethoden te ondersteunen en om het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen en meststoffen te beperken tot hoeveelheden die nodig en voldoende 

zijn om een kwaliteitsproductie te verkrijgen in de gewenste hoeveelheid, zonder dat het 

omliggende milieu worden veranderd (grond, waterhoudende lagen, oppervlaktewateren). 

De nadruk zal hierbij liggen op de financiële aanmoediging  van milieuvriendelijke 

landbouwmethoden. Er komt een reductieprogramma ten aanzien van biociden 

(bijvoorbeeld gebruik door gezinnen) en ten aanzien van pesticiden in de landbouw: zowel 

kwantitatief als kwalitatief (weren van alle gewasbeschermingsmiddelen die een risico 

inhouden voor de gezondheid van omwonenden of consumenten).  

 

§ 310. Een plan ter vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zal worden 

voorbereid. Het zal tot doel hebben het gebruik van die middelen substantieel te 

verminderen door rekening te houden met hun kwalitatieve aspecten. Dit plan:  

(i) zal worden aangevuld met de gewestelijke gedragscodes;  

(ii) zal gebruik maken van reglementaire en economische instrumenten;  

                                                
11

 Besluit 1600/2002/EG, PB 242/1 van 10/09/2002,  p. 10. 
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(iii)zal de verkoop van bestrijdingsmiddelen aan particulieren en het gebruik door de 

overheid omvatten;  

(iv) zal streven naar de afwezigheid van residu's van bestrijdingsmiddelen op en in 

consumptiegoederen en  

(v) zal de nadruk leggen op de prioritaire stoffen in de zin van internationale 

verbintenissen. 

 

De Wet van  28 maart 2003
12

  heeft de Wet op de productnormen gewijzigd
13

.  Hij voegt er 

een artikel 8bis aan toe dat luidt als volgt: 

 

«Art. 8bis.- §1. De Koning stelt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad 

een reductieprogramma vast dat om de twee jaar geactualiseerd wordt, ter vermindering 

van het gebruik en op de markt brengen van de gevaarlijke werkzame stoffen van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden, waaraan mens en leefmilieu kunnen worden 

blootgesteld.» 

 

Voor de in het vorige lid bedoelde werkzame stoffen en de biociden en 

gewasbeschermingsmiddelen op basis ervan, wordt er een reductiedoelstelling 

vastgelegd in de tijd en dit op basis van een grondige inventarisatie van de impact die zij 

hebben op mens en milieu. Met het oog op de evaluatie van de resultaten van het 

reductieprogramma omvat deze tevens voor de bedoelde werkzame stoffen een indicator 

die rekening houdt met leefmilieu- en/of gezondheidsimpact en waarin zowel 

kwalitatieve als kwantitatieve aspecten worden verwerkt. Het programma kan geen 

afbreuk doen aan de vereiste eerbiediging van de internationale regelgeving. Een 

ontwerp van het programma wordt voor advies voorgelegd aan het in artikel 8 bedoelde 

orgaan. 

 

Het eerste programma zal ten laatste op 31 december 2004 in werking treden.” 

 

 

D.  Bevoegde instanties 
 

Het eerste Belgische federale programma ter vermindering van het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden is een initiatief van de federale overheid, maar in 

het licht van de federale staatsstructuur is samenwerking binnen die federale overheid en 

tussen de federale overheid en de Gewesten zeker geboden. 

 

De Gewesten zijn bevoegd voor de bescherming van het leefmilieu, met name voor de bodem, 

de ondergrond, het water en de lucht (b.v. het opzetten van monitoringprogramma’s). Ze zijn 

ook bevoegd voor de exploitatievoorwaarden en de algemene en sectorale normen. De 

productnormen daarentegen blijven een federale bevoegdheid, waar de Gewesten evenwel bij 

worden betrokken. De regels m.b.t. het gebruik van producten behoort dan weer tot de 

bevoegdheid van de Gewesten.  

 

                                                
12

 Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van 

duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid (BS 

van 29 april 2003). 

Deze wet werd gewijzigd door de Programmawet van 22 december 2003 (BS van 31 december 2003). 
13

 Wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en 

consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid (BS van 11 februari 1999). 
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Tenslotte wensen we erop te wijzen dat er op het niveau van de Gewesten  reeds een systeem 

van goede landbouwpraktijken ontwikkeld werd. 

 

De volgende bestuursinstanties zijn de voornaamste betrokkenen inzake 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden: 

 

- In Vlaanderen :  

- AMINAL,  

- VMM,  

- ALT,  

- OVAM  

 

- In Wallonië:  

- DGRNE ,  

- ISSEP,  

- DGA Landbouw (In 1992 werd een regionaal fytocomité opgericht om de 

minister van landbouw raad te geven in de landbouwproblematiek en om in de 

landbouw goede fytosanitaire praktijken te bevorderen). 

 

- In Brussel : 

- BIM (heeft stap voor stap alle milieubevoegdheden samengebracht). 

 

- Op federaal vlak is het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding (DG IV)van de 

Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu bevoegd voor de regelgeving op het gebied van de kwaliteits- en 

gezondheidsaspecten van alle producten die in de voedselketen worden gebracht. De 

Afdeling « Grondstoffen en Plantenbescherming » van dit DG is belast met het 

behandelen van de erkenningsdossiers voor gewasbeschermingsmiddelen die in België 

in de handel worden gebracht. Erkenningen  worden uitgereikt door de Minister van 

Volksgezondheid op advies van een Erkenningscomité, bestaande uit deskundigen uit de 

administratie en deskundigen afkomstig van wetenschappelijke instellingen. Ten 

gevolge van de regionalisering van de landbouw, waartoe in 2001 werd beslist, wordt de 

samenstelling van dit Comité momenteel herzien. 

 

De Afdeling « Risicobeheersing » van het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  is belast met het voorkomen van 

milieuschade, intoxicaties en andere gevaren voor de gezondheid die door gevaarlijke 

producten en stoffen kunnen worden veroorzaakt. De Cel « Biociden », die ertoe behoort, 

houdt zich bezig met het beheer van de toelatingen voor het in de handel brengen van 

biociden. De ‘marketing authorisations’ worden verleend door de Minister van Leefmilieu op 

grond van adviezen van de Hoge Gezondheidsraad. Dit systeem zit op dit ogenblik in een 

hervormingsfase ten einde de procedures voor biociden en die voor pesticiden op elkaar af te 

stemmen. 

 

In de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bestaat er ook 

een Afdeling « Inspectie », die moet toezien op de naleving van de wetgeving inzake biociden 

en tevens bepaalde controles moet uitoefenen bij de verkopers en gebruikers van 

gewasbeschermingsmiddelen. 
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Op het gebied van voedselveiligheid, is de FOD bevoegd voor de regelgeving en het 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voor de toepassing 

ervan. Het Agentschap is voorts belast met: 

- controle, onderzoek en keuring van voedingsmiddelen en hun grondstoffen in alle 

stadia van de voedselketen: productie, verwerking, bewaring, vervoer, handel, in- en 

uitvoer van voedingsmiddelen en hun grondstoffen;  

- het afleveren van erkenningen, vergunningen en toelatingen om activiteiten in de 

voedselketen te mogen uitoefenen;  

- het uitwerken van traceer- en identificatiesystemen om de voedingsmiddelen en hun 

grondstoffen in alle stadia van hun productie en verwerking te volgen.  

Het FAVV is ook bevoegd voor dierenwelzijn, fytosanitaire controles en sommige 

kwaliteitscontroles in de plantaardige sector.  

Deze institutionele samenwerking, een basisvoorwaarde voor het welslagen van een 

gecoördineerd en efficiënt reductiebeleid op korte en lange termijn, kan verlopen: 

 

- via het Ministerieel Comité voor Leefmilieu (dat verschillende Federale 

Overheidsdiensten overkoepelt) 

- via de Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu (bestaande uit de federale 

Minister en de gewestelijke Ministers van Leefmilieu, de Interministeriële 

Conferentie voor Landbouwbeleid (gevormd door de federale Minister en de 

gewestelijke Ministers van Landbouw) en de Gemengde Interministeriële 

Conferentie Leefmilieu-gezondheid (bestaande uit de federale Minister en de 

gewestelijke Ministers van Leefmilieu en Gezondheid) 

- via specifiek overleg.   

 

 

E.  Eigenheden van het eerste federale programma  
 

Het originele van dit eerste Belgische federale reductieprogramma schuilt hierin dat het van 

bij de aanvang al gericht is op zowel pesticiden voor landbouwkundig gebruik als op 

biociden.  

 

Momenteel bestaat er in de andere lidstaten geen gestructureerd reductieprogramma voor 

biociden. Op het gebied van houtbeschermingsmiddelen hebben sommige landen als 

Nederland en Zweden wel al verschillende maatregelen getroffen zonder deze evenwel in een 

ruimer programma op te nemen. 

 

Het gaat hier dan ook om een primeur.  

 

Gelet echter op de omvang van dit werk en op de beschikbare middelen moesten prioriteiten 

worden vastgesteld. Dit eerste programma zal hoofdzakelijk betrekking hebben op biociden 

die binnen de Europese Unie in de groepen 8 tot 10 zijn ondergebracht, te weten 

houtbeschermingsmiddelen en rodenticiden. De marketing authorisations voor die producten 

moeten overigens prioritair worden herzien (Richtlijn 98/8/EG). Bovendien zullen vanwege 

het nauwe contact met het publiek ook de insecticiden, de acariciden en producten voor de 

bestrijding van andere geleedpotigen (Europese groep 18) in het reductieprogramma worden 

betrokken. 
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Er zij opgemerkt dat de biociden uit die drie groepen (van de 23 die er binnen Europa bestaan) 

meer dan 60% van het totale aantal producten vertegenwoordigen en zowat 50% van de 

werkzame stoffen van biociden die in België in de handel mogen worden gebracht. 

 

 

 

F.  Voorbereiding van het ontwerp van eerste reductieprogramma 
 

De werkzaamheden ter voorbereiding van dit eerste ontwerpprogramma, die begin 2004 zijn 

gestart en datzelfde jaar nog moeten zijn afgerond, zijn binnen een beperkte tijdspanne 

verlopen. 

 

Een Beperkte Groep, bestaande uit vertegenwoordigers van de federale Ministers van 

Volksgezondheid en Leefmilieu en van de administraties die belast zijn met het uitreiken van 

erkenningen voor gewasbeschermingsmiddelen en voor toelatingen voor biociden, heeft het 

voortouw genomen bij het opstellen van het reductieprogramma. 

 

Bovendien werd een brede consultatie bij alle betrokkenen gehouden, te weten de Gewesten, 

de beroepsverenigingen, de wetenschappelijke wereld, milieuorganisaties en alle stakeholders.  

 

Overeenkomstig het nieuwe artikel 8bis van de Wet op de productnormen moet tegen eind 

2004 een conceptplan zijn uitgewerkt, dat ten uitvoer zal worden gelegd via een in de 

Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit. Het ontwerpprogramma werd voor advies 

voorgelegd aan de vier Adviesraden vermeld in artikel 19 van de wet
14

, met name: 

- de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling; 

- de Hoge Gezondheidsraad; 

- de Raad voor het Verbruik; 

- de Centrale raad voor het Bedrijfsleven. 

 

Het werd ook voorgelegd aan het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor 

landbouwkundig gebruik dat bevoegd is voor het verstrekken van advies aan de Minister van 

Volksgezondheid over de erkenning van gewasbeschermingsmiddelen. 

  

 

G.  Volgende stappen 
 

Het overleg dat al is gestart met vertegenwoordigers van de Gewesten en de Gemeenschappen 

zal worden voortgezet om, zo mogelijk, tegen eind 2006
15

 te komen tot een gecoördineerd 

optreden en tot een nationaal programma waarin de maatregelen van de verschillende 

bevoegdheidsniveaus zijn verwerkt.  

 

Bovendien kan met zulke actie niet langer worden getalmd omdat binnenkort een Europese 

richtlijn zal worden aangenomen waarin het opstellen van een nationaal reductieprogramma is 

voorgeschreven.  

 

Op grond van artikel 8 bis van de Wet op de productnormen moet dit eerste programma eind 

2006 worden bijgewerkt. Die update zal worden voorbereid door een stuurgroep met een 

                                                
14

 Hoewel de adviesvereiste onder artikel 19 niet van toepassing is op deze materie 
15

 Datum waarop het eerste reductieprogramma zal worden bijgewerkt 
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aantal gespecialiseerde werkgroepen, die zullen worden opgericht zodra het huidige 

programma is goedgekeurd
16

. Deze stuurgroep en de gespecialiseerde werkgroepen, bestaande 

uit vertegenwoordigers van de bevoegde instanties, de beroepsverenigingen, de civiele 

maatschappij en consumentenverenigingen, … die bevoegd zijn voor de betrokken producten, 

zullen in staat moeten zijn meer verfijnde reductiemaatregelen voor te stellen en te plannen en 

de verschillende soorten maatregelen beter af te lijnen en er een tijdschema voor op te stellen, 

waarbij uiteraard rekening gehouden wordt met de leefbaarheid van de land- en tuinbouw. 

 

Deze eerste opwaardering van het programma kan voor de overheid een ideale gelegenheid 

zijn om een standpunt in te nemen over het probleem van een geringere afhankelijkheid van 

gewasbestrijdingsmiddelen/biociden. Dit essentiële onderdeel, dat nauw aanleunt bij het 

gebruik dat van zulke producten wordt gemaakt, komt strikt genomen niet voor in de Wet op 

de productnormen maar vraagt wel een duidelijk antwoord van de overheid. Dit punt is 

immers de hoofdbekommernis van zowel milieubonden als andere maatschappelijke actoren.  

                                                
16

 Inlichtingen over samenstelling en werking van deze ad hoc groepen staan op pagina 56 
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DEEL I: INVENTARIS VAN DE EFFECTEN OP DE 

VOLKSGEZONDHEID EN HET MILIEU 

 
A. Beschikbare gegevens en informatie 
 
Momenteel zijn in België

17
 351 verschillende werkzame stoffen in 

landbouwbestrijdingsmiddelen erkend, waarvan er 42 ook te vinden zijn in toegelaten 

biociden. Op dit ogenblik zijn 114 verschillende werkzame stoffen toegelaten in biociden, 

waarvan er 42 ook in erkende gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen  

 

Invoerders of houders van een erkenning  (voor gewasbeschermingsmiddelen) of van een 

toelating tot het in de handel brengen (voor biociden)
18

 moeten de gegevens over de 

hoeveelheid of het gewicht van de in België verkochte gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden
19

 geregeld aan de federale overheid meedelen. 

 

 
A.I.  Verkoopsgegevens 

 
De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu  beschikt over gedetailleerde gegevens over de verkoop, de invoer en de 

heruitvoer van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.  

 

Die gegevens, bestaande uit de hoeveelheden werkzame stoffen of in de handel gebrachte 

hoeveelheden, zijn afkomstig van de houders van de vergunningen, van de invoerders en 

uitvoerders, en werden tot nu toe, omwille van de vertrouwelijkheid van commerciële 

gegevens, niet bekend gemaakt.  

 

Deze soort gegevens kan voor de toegestane biociden echter steeds moeilijker worden 

verkregen vermits de wetgeving niet voorziet in repressieve middelen om houders van een 

vergunning te dwingen deze gegevens te verstrekken en evenmin om Belgische invoerders 

van die producten een grotere verantwoordelijkheid te geven. Industriële herschikkingen in 

deze sector leiden ertoe dat bedrijven die over een vergunning beschikken steeds vaker in het 

buitenland zijn gevestigd en zich weinig gelegen laten aan het verschaffen van dit soort 

inlichtingen aan de Belgische federale overheid.   

 

De gegevens die worden bekendgemaakt, hebben betrekking op de grote categorieën 

producten (herbiciden, fungiciden, insecticiden en andere). Momenteel worden alleen die 

globale cijfers bekendgemaakt, waaruit helemaal niet kan worden opgemaakt hoeveel van een 

bepaald product werd verkocht. 

 

De laatst beschikbare cijfers (april 2004) hebben betrekking op 2002. De ijkjaren worden 

‘afgevlakt’. Om de « normale » jaarschommelingen ten gevolge van o.m. voorraden en 

klimaat te vermijden, wordt het rekenkundig gemiddelde genomen van de gegevens voor het 

                                                
17

 gegevens op 01/03/2004: de cijfers veranderen voortdurend 
18

 Gegevens over gewasbeschermingsmiddelen moeten elke 6 maanden ter beschikking worden gesteld, die over 

biociden elk jaar.  
19

 Deze informatieverplichting is voorgeschreven door art. 3 van het KB van 28/02/1994 voor 

gewasbestrijdingsmiddelen en door art. 67 van het KB van 22/05/2003 voor biociden.  

 



 13 

ijkjaar, het jaar voordien en het volgende jaar. Zo is 2002 het gemiddelde van de jaren 2001 

tot 2003, enzovoort. 

 

Er zal moeten worden nagegaan hoe het Verdrag van Arrhus
20

 dient te worden toegepast en 

hoe deze gegevens transparanter kunnen worden gemaakt zonder daarbij bedrijfsgeheimen te 

schenden.  

 

Er zou overwogen kunnen worden deze globale cijfers bekend te maken, uitgesplitst volgens 

markt voor beroepsgebruikers en hobbymarkt.  

 

Het kan ook interessant zijn de impact weer te geven door de verkoopscijfers per 

gevarencategorie
21

 en per productgroep
22

 openbaar te maken.  

 

Ter informatie: voor gewasbeschermingsmiddelen wordt de markt voor erkende producten 

voor 2001 (afgevlakt) op ten minste 24.412 ton in de handel gebrachte producten geraamd, 

zijnde 9.333 ton werkzame stoffen. 

 

In die markt wordt het aandeel van de werkzame stoffen die niet voor landbouwdoeleinden 

worden verkocht  (hobbytuinders, toepassingen door tuinders en ondernemers op niet-

landbouwgronden) op ongeveer 3.000 ton geschat en op zowat 867 ton uitvoer (verschil 

tussen uitvoer en herinvoer). De zuivere landbouwmarkt zou dus dichter bij 5.466 ton liggen. 

 

Bovendien dient er rekening mee te worden gehouden dat tot deze hoeveelheden werkzame 

stoffen ook minstens 2,1% oliën worden gerekend die als adjuvans worden toegevoegd, 

alsook 1,2% desinfectantia, die vooral in stallen en voertuigen worden gebezigd.  

 

De evolutie van de sinds 1993 afgevlakte gegevens wordt geïllustreerd in bijlage I 

(referentiejaar 2001 wordt als 100% beschouwd). Er is een duidelijke daling van de verkochte 

werkzame stoffen tussen 1995 en 1998 en sedertdien een relatieve stabiliteit. 

 

Kwantitatief zijn de belangrijkste werkzame stoffen (in afnemende orde): sodiumchloraat, 

mancozeb, ijzersulfaat, glyfosaat, 1,3-dichloorpropeen, chloormequat, prosulfocarb, 

isoproturon, metamitron en captan.  

 

Samen vertegenwoordigen ze 57% van de totale in België verkochte hoeveelheid 

landbouwpesticiden (gegevens voor 2001). 

 

Wat de biociden aangaat, is de analyse van de globale cijfers van zulke uiteenlopende 

producten (qua product, gebruiksdoeleinden, …) als die van de klasse der biociden weinig 

zinvol.  

 

Misschien is het nodig de gegevens per type te publiceren, uitgaande van die welke op 

Europees vlak werden vastgesteld, te beginnen met de soorten die in het eerste programma 

aan bod kwamen, namelijk de rodenticiden en de houtbeschermingsmiddelen, alsook de 

                                                
20

 Met name artikel 2 van Richtlijn 2003/4/EG die uiterlijk in 2005 zou moeten zijn omgezet 
21

 De gevarencategorieën staan opgesomd in artikel 1 bis van het KB van 5/06/1975 
22

 De gewasbeschermingsmiddelen worden ingedeeld in klasse A, B en niet ingedeeld. De gevaarcategorieën die 

in klasse A en B worden ingedeeld, werden gewijzigd door het KB 28/02/1994. De biociden worden ingedeeld 

in klasse A of niet ingedeeld. 
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producten van type 18 (insecticiden, acariciden en andere producten ter bestrijding van 

geleedpotigen). 

 

 
A.II.  Gebruiksgegevens 
 

Cijfers over het gebruik zijn in België nog vrij schaars: er bestaan immers geen instellingen 

die deze cijfers systematisch verzamelen. 

 

Op het gebied van landbouwbestrijdingsmiddelen zijn de werkzaamheden van het CLE 

(Centrum voor Landbouweconomie) en de resultaten van de door de beroepsvereniging van 

de fytofarmaceutische industrie (Phytofar) bijeengeroepen panels hierin het verst gevorderd. 

  

Onlangs nog werd er een overzicht van gemaakt
23

 . In het finale rapport van dit project  

worden bepaalde gedetailleerde gebruikscijfers per grote categorie producten en voor de 

voornaamste teelten gepresenteerd. 

 

Zulke informatie ontbreekt voor biociden. 

 

A.III.  Evolutiegegevens 

 

Een historisch overzicht van de reductiemaatregelen vanaf 1990 zal, op basis van de 

beschikbare gegevens en aan de hand van de in aanmerking genomen indicator, gemaakt 

worden. 

 

 

B.   Informatie over de effecten 
 

B.I.   Positieve effecten 

 

Zowel de producenten als de meeste landbouwers en andere professionele gebruikers steken 

al jaren de loftrompet over de voordelen van bestrijdingsmiddelen in de landbouw: 

 

- ze dragen bij tot een grotere productiviteit, waardoor voldoende voedsel kan worden 

geproduceerd op een kleinere oppervlakte, waardoor grond voor andere doeleinden 

vrijkomt (bosbouw, productie van biomassa of biobrandstoffen, ontwikkeling van de 

economie en van habitats, natuurbeschermingsgebieden, …);  

- kwaliteit, smaak en bewaring worden doorgaans beter gegarandeerd door een beredeneerd 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Zo vernietigen of verminderen ze schimmels 

en andere toxines, die anders ernstige gevolgen zouden kunnen hebben voor de 

gezondheid;  

- het gebruik van die producten staat ook garant voor een geregelde en gewaarborgde 

productie, waardoor het gevaar op een individueel bankroet van exploitanten en op 

prijsspeculatie op de producten wordt beperkt; 

- ze maken het ook mogelijk de wisselbouw en de arbeidstijd te verkorten en laten 

landbouwers steeds grotere oppervlakken bewerken.   

 

                                                
23

 Scientific Support plan for a sustainable development policy II : development of awareness tools for a 

sustainable use of pesticides (UCL, RUG, CERVA/CODA)(cfr  

www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=CP/33 ) 
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Deze producten kunnen in bepaalde omstandigheden ook gebruikt worden om schade aan 

waterkanten veroorzaakt door muskusratten te voorkomen, economisch invasieve planten te 

bestrijden en de spintkever in bossen aan te pakken. 

  

Zo ook kunnen met biociden allerhande materieel en producten worden ontsmet of beter 

worden bewaard, bijdragen tot het uitschakelen van knaagdieren die kiemen overdragen of 

levensmiddelen vervuilen en helpen geleedpotigen en andere dieren bestrijden of verwijderen. 

 

Bestrijdingsmiddelen en biociden hebben niet rechtsreeks een positieve invloed op de 

gezondheid van de mens. Toch dragen ze door hun bewarende eigenschappen van 

voedingsmiddelen en water en van plantaardige en dierlijke opbrengsten, enzovoort, bij tot 

het verminderen van de gevaren van voedselvergiftiging en tot het bezweren van bepaalde 

ziekten.   

 

B.II.  Negatieve effecten 

 

Hoewel gewasbeschermingsmiddelen en biociden ongetwijfeld ook positieve effecten hebben, 

houden ze ook een niet te verwaarlozen aantal nadelen in. Een programma om deze stoffen te 

verminderen, dient dan ook oog te hebben voor: 

 

- de nefaste gevolgen voor de gezondheid van de mens; 

- de nefaste gevolgen voor het leefmilieu; 

 

 

B.II.1.  De nefaste gevolgen voor de volksgezondheid  

 
Gebruik van deze producten kan de menselijke gezondheid schaden. De wetenschappelijke 

literatuur geeft talloze voorbeelden van negatieve effecten op: 

 
- de gezondheid van werknemers:  

 

Fabrieksarbeiders en in bepaalde gevallen land- en tuinbouwers, veehouders, … 

worden het vaakst blootgesteld aan residu’s van  

gewasbeschermingsmiddelen/biociden, op hun werkplek of door zulke stoffen 

herhaaldelijk te gebruiken. Er werd verslag gedaan van o.m. aangeboren 

misvormingen en vruchtbaarheidsstoornissen. 

 

- de gezondheid van de consument in het algemeen: 

 

uit regelmatig onderzoek van residu’s verkregen via aselecte of gerichte 

steekproeven op vruchten, groenten, granen, vis, vlees, drinkwater, … blijkt dat 

relatief geringe hoeveelheden worden opgenomen. De gevolgen kunnen dan ook 

moeilijk worden opgespoord. Er doen zich wel problemen voor in verband met 

allergie, endocriene stoornissen, het ontwikkelen van bepaalde soorten kanker, 

enzovoort, die o.m. veroorzaakt zouden kunnen zijn door pesticiden/biociden. Zo 

maakt de studie van Van Maele-Fabry en Willems
24

 een balans op van een groot 

aantal betrouwbare onderzoeken maar kan geen direct verband aantonen tussen 

prostaatkanker en het gebruik van pesticiden in de landbouw. Toch zou de 

                                                
24

  Van Maele-Fabry G, Willems JL.:  Occupation related pesticide exposure and cancer of the prostate: a meta-

analysis. Occup Environ Med. 2003 Sep;60(9):634-42. 
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uitkomst van verschillende van deze onderzoeken ertoe moeten aanzetten om nog 

vaker het voorzorgsprincipe toe te passen. 

 

- de gezondheid van kinderen en foetussen:  

 

recent onderzoek
25

  heeft meermaals aangetoond dat vooral zeer jonge kinderen en 

zeer jonge foetussen gevaar lopen op misvorming en kanker ten gevolge van 

blootstelling aan zulke producten. 

 

Internationale ramingen, o.m. door de Wereldgezondheidsorganisatie, over de 

schade veroorzaakt door bestrijdingsmiddelen in de wereld, zijn verontrustend. 

Hierbij komen vooral gevallen van acute vergiftiging naar voren, vaak veroorzaakt 

door oneigenlijk gebruik of door een gebrek aan voorzorgsmaatregelen.  

. 

 

Het Belgische Antigifcentrum verzamelt bepaalde gegevens over gevallen van 

vergiftiging. Daaruit blijkt dat er, behalve gevallen van opzettelijke vergiftiging, 

weinig sprake is van ernstige acute intoxicaties. Aangezien  het Centrum essentieel 

een spoedgevallendienst is, wordt geen gedetailleerde analyse per product gemaakt 

en bestaat er ook geen specifieke opvolging. 

 

Een andere leemte in de momenteel beschikbare epidemiologische gegevens in 

België is de afwezigheid van een specifiek nationaal kankerregister, dat misschien 

een verband zou kunnen aantonen tussen blootstelling aan bestrijdingsmiddelen en 

het ontwikkelen van bepaalde soorten kanker (volgens een verklaring van de 

federale Minister van Volksgezondheid zou er in 2005 nieuw leven kunnen 

worden geblazen in zo’n register). 

 

 

B.II.2.  Nefaste effecten op het leefmilieu 

 

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden leveren een aantal gevaren op voor het leefmilieu, 

o.m.:  

 
- voor huisdieren : 

 

ongevallen « thuis » komen het vrij veel voor, zoals intoxicatie door rodenticiden bij 

gevogelte en katten en honden. Sommige « behandelingen » (vlooienband, bv) kunnen 

ook negatieve gevolgen hebben voor de dieren bij wie ze worden gebruikt.  

 

-  voor de wilde fauna : 

 

De afgelopen decennia heeft de wilde fauna een zware tol betaald aan de 

modernisering van de landbouw, aan het verdwijnen van natuurlijke milieus en 

ongetwijfeld ook aan het veralgemeende gebruik van pesticiden. De soorten die hier 

het meest onder te lijden hebben, zijn kleine zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, 

vissen, en nuttige ongewervelden. Voor België bestaat er evenwel geen enkele 

gedetailleerde inventaris over de evolutie van de betrokken populaties. Het gaat hier, 

                                                
25

 Moses M. : Cancer in children and pesticide exposure, a summary of selected studies, updated September 

2002, Pesticide education Center, USA 
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rechtstreeks of onrechtstreeks, in hoofdzaak om organochloorinsecticiden, die bij ons 

al lang niet meer mogen worden gebruikt maar waarvan nog steeds aanzienlijke sporen 

in het leefmilieu worden aangetroffen, en de organofosforinsecticiden, carbamaten en 

rodenticiden.  

 

Zowel huisdieren als in het wild levende dieren ondervinden indirecte verstoringen die 

verband houden met gedrag, veranderingen in het trofisch en seksueel evenwicht. De 

werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden doorgaans met 

de vinger gewezen bij neurobehavioural veranderingen, die grote gevolgen hebben op 

de overleving van de getroffen soorten.   

 

 

- voor de flora : 

 

Voor de met uitsterven bedreigde flora zijn nu al verschillende jaren een aantal 

specifieke beschermingsmaatregelen van kracht, zoals de oprichting van beschermde 

zones. Buiten die beschermde ruimten hebben andere manieren van bebouwing ervoor 

gezorgd dat talloze plantensoorten zijn verdwenen. Die verandering houdt nauw 

verband met een intensievere landbouw, en meer bepaald met het veralgemeend 

gebruik van pesticiden. 

 

- voor het water (inclusief grondwater en de Noordzee) : 

 

Uit beschikbare gegevens blijkt dat het grondwater, het oppervlaktewater en het 

regenwater de laatste jaren steeds meer besmet raakt
26

. Het probleem kan (of kon) 

gedeeltelijk worden opgelost door het gebruik van de moleculen die het vaakst in het 

geding zijn
27

 volledig te stoppen of te verminderen. Het feit dat meer 

landbouwpesticiden dan wettelijk is toegestaan in water worden teruggevonden, 

verplicht watermaatschappijen ertoe dure zuiveringstechnieken te gebruiken
28

, 

waarvan de kosten op de consument worden verhaald.  

 

-  voor de lucht : 

 

Ons milieu zit vol zwevende moleculen van werkzame stoffen van 

bestrijdingsmiddelen. Die deeltjes worden ingeademd of ze slaan neer op de bodem. 

 

-  voor de bodem :  

 

De bodem kan na verloop van tijd zo sterk vervuild raken met pesticidenresidu’s dat er 

nog moeilijk iets op kan worden gekweekt of dat resistentie tegen ziekten of insecten 

in de hand wordt gewerkt. 

 

Een groot probleem dat  jaren geleden aan het licht kwam, is de aanwezigheid van de 

zgn. « persistent organic polluants »
29

 of POP’s, waarvan vele door Europese landen 

werden ontworpen, gefabriceerd of uitgevoerd. De meeste van die POP’s worden bij 

                                                
26

 zie voor het Waals Gewest, bijvoorbeeld, http://environnement.be/de/eso/atlas/pdf/c3_2b_a3.pdf 
27

 Atrazine is de molecule die het vaakst wordt aangetroffen in grond-, regen- en oppervlaktewater. 
28

 Belgaqua, de Belgische Federatie voor de watersector, raamt de economische impact van pesticidenresidu’s op 

zon’ 20 miljoen Euro per jaar (Legros C., pers.meded., 2004) 
29

 Persistent Organic Pollutants 
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ons niet langer meer gebruikt, maar zijn wel nog in de vorm van residu’s in het milieu 

terug te vinden. POP’s zijn over de hele aarde verspreid. Zo werden er ook sporen van 

aangetroffen in recent poolijs, waarheen ze via de lucht werden verplaatst. 

 

- voor de klimaatverandering : 

 

Klimaatverandering is een van de gewichtigste problemen waarmee onze planeet 

wordt geconfronteerd. Daarbij wordt het gebruik van methylbromide als 

gewasbeschermingsmiddel of biocide aangewezen als een van de belangrijkste 

oorzaken van het vernietigen van de ozonlaag. 

 

 

C.  De externe kosten voor de gemeenschap (‘externaliteiten’) 
  

Het ontbreekt ons aan betrouwbare gegevens over de werkelijke kosten van het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden en dan vooral over de externe kosten of 

‘externaliteiten’, d.w.z. kosten die niet ten laste vallen van de producenten of van de directe 

gebruikers ervan maar wel van de hele maatschappij.  

 

De indeling en raming van deze "externaliteiten" is nog weinig bestudeerd. Het verst 

gevorderd op dit gebied zijn Pimentel in de Verenigde Staten, VAN DER VAART in 

Nederland, WEIBEL in Duitsland en de werkgroep « Economie des pesticides » van de 

OESO. Er is duidelijk nood aan een globaal onderzoek op Europees niveau. 

 

Pimentel
30

 classificeert de openbare en maatschappelijke kost van het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen in de landbouw als volgt: 

 

1/ impact op de volksgezondheid 

- vergoedingen voor overledenen 

- kosten voor dokterbezoek en ziekenhuisopname 

- kosten voor het verloren gaan van werkdagen 

2/  impact op huisdieren 

- productieverlies 

- kosten voor behandeling door dierenartsen en voor geneesmiddelen 

3/ impact van verminderde doeltreffendheid van vernietigde of verzwakte natuurlijke 

vijanden 

4/ kosten die verband houden met de resistentie tegen landbouwpesticiden 

5/ verliezen door de invloed op bijen en andere bestuivende insecten 

- verminderde honingproductie 

- verlies door geen of onvoldoende bestuiving 

6/ verlies aan de behandelde teelten (schade, rem op de groei, de rijping,…) 

7/ verliezen bij de productie van vis en andere in de zee of in water levende dieren 

8/ verlies aan vogels 

9/ besmetting van grond- en oppervlaktewater bestemd voor drinkwater 

10/ overheidstoezicht op het voorkomen van schade. 

 

                                                
30

 Pimentel, D. and A. Greiner. 1996. Environmental and socio-economic costs of pesticide use. In D. Pimentel, 

ed. Techniques for Reducing Pesticides: Environmental and Economic Benefits. Chichester, England: John 

Wiley & Sons 
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De Pimentel studie vindt voor de Verenigde Staten 8 miljard dollar een “redelijke” raming 

van de kosten voor de overheid van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tegenover 

een voordeel van pesticidengebruik van 16 miljard dollar. 

 

Deze evaluatie strookt evenwel niet met de toestand in Europa: niet alleen de 

landbouwpraktijk verschilt maar ook een hele resem andere factoren die in het onderzoek aan 

bod kwamen (socialezekerheidsstelsel, enzovoort). Bovendien wordt in de studie geen 

onderscheid gemaakt tussen directe kosten en uitgestelde kosten en tussen economische, 

sociale en milieukosten. 

 

Toch kan van de door Pimentel gebruikte methode worden afgeweken. Een andere benadering 

bestaat erin een onderscheid te maken tussen: 

- de overheidskosten voor de toelating tot het in de handel brengen, het wetenschappelijk 

onderzoek, enz.. Globaal genomen zouden die kosten moeten doorberekend worden in de 

verkoopprijs van de producten om te vermijden dat er hier sprake is van verkapte 

subsidies aan de fytofarmaceutische industrie; 

- de directe economische kosten (zie maatregelen om de vervuiling op te ruimen); 

- de kosten voor sociale en ecologische schade. 

 

Hoewel de eerste twee nog enigszins in financiële termen kunnen worden weergegeven, is dit 

veel moeilijker voor de sociale en de milieukosten, die meer te maken hebben met 

«levenskwaliteit » en met « milieukwaliteit ». Hoe moeilijk die ramingen ook zijn, toch 

mogen ze niet zomaar van tafel worden geveegd. Het is van belang dat deze externe kosten zo 

goed en zo kwaad als het gaat in het reductieprogramma worden geëvalueerd, bij voorkeur in 

Europees verband.  

 

Een andere referentie op het gebied van onderzoek naar de kostenevaluatie van het gebruik 

van gewasbeschermingsmiddelen is het werk van het Deense "BICHEL COMMITTEE".  In 

een recent rapport heeft dit Comité in detail verschillende hypothesen bestudeerd over het 

gebruik van landbouwpesticiden en over hun impact bij de exploitant, de agro-industrie en de 

werkgelegenheid
31

. Dit rapport kwam onder meer tot de conclusie dat, voor ijkjaar 1998, een 

totale stop op het gebruik van deze stoffen ongeveer 1 miljard Euro zou kosten en rechtstreeks 

16.000 banen op de tocht zou zetten (zonder er evenwel rekening mee te houden dat 

onrechtstreeks wel werkgelegenheid zou worden gecreëerd). Het rapport toont ook aan dat 

met een eenvoudige aanpassing van de landbouwtechnieken het gebruik van pesticiden fors 

zou kunnen worden teruggeschroefd zonder economische gevolgen voor de landbouwers. 

 

Het is wel belangrijk dat het reductieprogramma zo goed en zo kwaad als het gaat de externe 

kosten tracht te berekenen, bij voorkeur in Europees verband. 
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 Consequences of phasing-out pesticide use in Denmark, 1999 
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D.   De noodzaak tot het opmaken van een gedetailleerde inventaris van 

de effecten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor mens 

en milieu 
 

Artikel 8bis van de Wet op de productnormen legt de verplichting op om een gedetailleerde  

inventarisatie op te maken van de impact op mens en milieu van gevaarlijke werkzame 

stoffen evenals van gewasbeschermingsmiddelen en biociden die zulke stoffen bevatten. 
 

Deze « gevaarlijke werkzame stoffen » worden in artikel 2, 7° van dezelfde wet omschreven 

als zijnde « ontplofbare, oxiderende, zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare, 

zeer giftige, giftige, schadelijke, bijtende, irriterende, sensibiliserende, kankerverwekkende, 

mutagene, voor de voortplanting giftige of milieugevaarlijke stoffen, preparaten of biociden ». 

 

De begrippen risico en effecten op de gezondheid en het leefmilieu zijn nauw verweven met 

zowel de kenmerken van die werkzame stoffen als met de blootstelling aan commerciële 

producten die deze werkzame stof of deze mengeling van deze gevaarlijke werkzame stoffen 

bevatten. 

 

Blootstelling houdt uiteraard nauw verband met de gebruikte hoeveelheden; het is dan ook 

van het grootste belang om deze hoeveelheden te kennen om de mogelijke gevaren te kunnen 

inschatten. 

 

De verkoopsgegevens kunnen dienen voor een ruwe schatting en het komt erop aan de beste 

methoden te gebruiken om deze te bekomen, te verzamelen en te analyseren. Over de 

gebruiksgegevens moet nog verder onderzoek worden gevoerd. 

 

Het is duidelijk dat het niet volstaat een inventaris op te maken van de effecten en specifieke 

kenmerken van elke werkzame stof afzonderlijk. Voor elke stof bestaan er monografieën en 

gegevensbanken die dit soort inlichtingen kunnen verstrekken.  

 

Het ligt ook voor de hand dat de volksgezondheid en het milieu niet alleen te lijden hebben 

van alle verkrijgbare pesticiden en biociden maar ook van andere producten, al dan niet 

chemische, die ook in rekening moeten worden gebracht. 

 

Het is dan ook belangrijk een grondige algemene beschrijving te maken van de effecten van 

pesticiden en biociden (epidemiologie, aanwezigheid in alle milieucompartimenten en 

bioaccumulatieverschijnselen in de voedselketens, het deelnemen aan multifactoriële 

elementen die de volksgezondheid en het milieu, … aantasten). 

 

Dit is echter een complexe aangelegenheid waaraan specialisten uit verschillende disciplines 

moeten meewerken. Maar in het licht van de toegestane termijnen en van ontoereikende 

financiële en personele middelen kon zo’n inventaris onmogelijk bij de voorbereiding van dit 

eerste programma worden opgemaakt. 

 

Het opmaken van zulk een inventaris door onafhankelijke experts in de loop van 2005 moet 

een van de prioritaire acties van dit eerste programma worden. 
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DEEL II.   DOELSTELLINGEN VAN HET 

REDUCTIEPROGRAMMA, INDICATOREN WAARMEE ZE 

KUNNEN WORDEN GEMETEN EN IJKJAAR 

 

A. Doelstellingen van het federaal reductieprogramma 
 

Het huidige programma wil uitvoering geven aan het Besluit van het Europees Parlement en 

van de Raad van 22 juli 2002
32

 dat verplicht tot « vermindering van de effecten van pesticiden 

op de menselijke gezondheid en het milieu en meer in het algemeen totstandbrenging van een 

duurzamer gebruik van pesticiden en een significante algemene vermindering van de 

risico's en van het gebruik van pesticiden die strookt met de noodzakelijke 

gewasbescherming » 

 

Om dit doel te kunnen halen, stelt Artikel 8bis van de Wet op de productnormen dat het 

nodige moet worden gedaan « ter vermindering van het gebruik en op de markt brengen van 

de gevaarlijke werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, waaraan mens 

en leefmilieu kunnen worden blootgesteld ». 

 
Het is duidelijk dat het programma het gebruik van de gevaarlijkste 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden aan banden moet leggen. Hierdoor zal de negatieve 

weerslag van deze producten op het milieu en de volksgezondheid kunnen worden 

verminderd.  

 

Deze vermindering kan en moet duidelijk worden geëvalueerd en gemeten aan de hand van 

kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren. 

 

Artikel 8bis van de Wet op de productnormen geeft volgende verduidelijking « Met het oog 

op de evaluatie van de resultaten van het reductieprogramma omvat deze tevens voor de 

bedoelde werkzame stoffen een indicator die rekening houdt met leefmilieu- en/of 

gezondheidsimpact en waarin zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten worden 

verwerkt». 

 

Het doel van het huidige reductieprogramma en zijn tweejarige actualisatie is om tegen 

2010, en ten opzichte van 2001 (afgevlakt ijkjaar) : 

 

- de negatieve weerslag van pesticidengebruik in de landbouw met 25% te verminderen; 

- de negatieve weerslag van biociden (te beginnen bij de prioritaire categorieën) en van 

pesticiden die niet voor landbouwdoeleinden worden gebezigd met 50% te verminderen 

 

 

De doelstellingen om de negatieve weerslag te reduceren, zullen aan de hand van 

onderstaande kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren worden beoordeeld.  

 

 

 

                                                
32

 Besluit 1600/2002/EG, PB 242/1 van 10/09/2002, p.10 
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Tegen eind 2006 (eerste update van het programma) zullen de doelstellingen ter vermindering 

van de negatieve impact kunnen worden verfijnd in het licht van onze kennis van nieuwe 

elementen zoals :   

 

- onderverdeling van de gegevens met betrekking tot de hoeveelheid verkochte 

stoffen naargelang van de markt (beroepsmensen/toevallige gebruikers); 

- voor de biociden, een betere kennis van de markten per productsoort; 

- vooruitgang van de wetenschappelijke kennis; 

- het tijdschema en de doelstellingen van de regelgeving van de Europese Unie en 

- aanbevelingen van de stuurgroep en de werkgroepen, georganiseerd volgens 

productie-type, die na het starten van dit programma worden opgericht. 

- te ontwikkelen en bestaande inventarissen 

 

 

B. Indicatorkeuze  
 

De keuze van de relevante kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren om de in dit programma 

vastgesteld negatieve weerslag reductie te evalueren, is een bevoegdheid van de federale 

overheid. Hiertoe werd dan ook een groep deskundigen samengesteld om het nodige 

denkwerk te verrichten. 

 

Deze werkgroep « Indicatoren » is o.m. samengesteld uit vertegenwoordigers
33

 van de 

betrokken gewestelijke administraties (VMM, ALT, DGRNE), van een gespecialiseerd 

comité (CRPhyto van het Waals Gewest), van de betrokken sectoren (Fedichem, FWA, BB), 

van wetenschappelijke instellingen (CODA, CRA van Gembloux, CLO), van NGO’s 

(vertegenwoordigers van de vier milieuverenigingen BBLV, IEB, BRAL en IEW) en van 

particuliere onderzoeksbureaus (Ecolas, AAMS). De werkgroep werd voorgezeten door Prof. 

Steurbaut van de Universiteit Gent, een specialist die ruime erkenning geniet wegens zijn 

talrijke studies naar indicatoren en zijn deskundigheid op het gebied van de fytofarmacie. 

 

De werkgroep moest een zo ruim mogelijke consensus binnen België trachten te vinden, zelfs 

al moest daarvoor meer dan één indicator worden gebezigd.  

 

Aan de hand van werkzaamheden van deze werkgroep kan de volgende stand van zaken 

worden opgemaakt: 

 

B. I. Voor de gewasbeschermingsmiddelen  

 

B.I.1  Wat de impactindicatoren betreft 

 

                                                
33

 VMM: Vlaamse Milieu Maatschappij;  ALT: Vlaamse Landbouwadministratie;  DGRNE: Direction Générale 

des Ressources Naturelles et de l’Environnement de la Région  wallonne ; Fedichem : Federatie van de 

Chemische Industrie van België;  FWA: Fédération wallonne de l’Agriculture;  BB: Boerenbond; CODA: 

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie; CRA: Centre de Recherches agronomiques de 

Gembloux; CLO: Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek;  BBLV: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen;  

IEW: Inter Environnement Wallonie;  BRAL: Brusselse Raad voor het Leefmilieu;  IEB: Inter Environnement 

Bruxelles;  AAMS: Advanced Agricultural Measurement System 
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De door het Vlaams Gewest al enkele jaren gehanteerde Seq-indicator is te veel toegespitst op 

de waterkwaliteit
34

 en hij werd in dit programma dan ook niet gebruikt. 

 

POCER 1 en 2 (Pesticide Occupational and Environmental Risk Indicator) zijn multifactoriële 

indicatoren die, voor zover wij thans weten, de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van een 

verminderd gebruik en van de risico’s verbonden aan gewasbeschermingsmiddelen verenigen.  

 

De POCER-indicatoren werden ontworpen op basis van de grondbeginselen van de 

risicoanalyse, uitgaande van de relatie tussen de raming van de blootstelling en het effect van 

de blootstelling.  

 

Deze relatie wordt vaak gelegd aan de hand van respectievelijk de PEC (predicted 

environmental concentration) of de geraamde blootstelling van de mens, en van de NEC (no-

effect concentration), d.w.z.de geschatte concentratie waarbij geen enkel (eco)toxicologisch 

effect optreedt.  

 

Uitgaande van dit principe worden 10 tot 14 risico-indices voor verschillende aspecten en 

bijwerkingen van gewasbeschermingsmiddelen berekend. Ze zijn zo opgevat dat 

verwaarloosbare risico’s en onaanvaardbare risico’s op basis van algemeen erkende 

beginselen uit elkaar kunnen worden gehouden (Uniforme Beginselen van Richtlijn 

91/414/EG) of van het advies van experts zo zulke beginselen niet voorhanden zijn. Rekening 

houdend met verschillende toepassingsgebonden aspecten (dosis, formulering, 

toepassingswijze) en met milieufactoren (bodem, behandelperiode, beschermende kledij, …), 

worden scores bereikt voor het bepalen van het risico. 

  

Toch kennen ook de POCER-indicatoren hun zwakke punten vanwege hun complexiteit, de 

ondoorzichtigheid van hun ecotoxicologische en fysisch-chemische database en van de 

beperkingen van onze wetenschappelijke kennis (oordeel van deskundigen, onmogelijkheid 

om gecombineerde effecten van pesticiden in aanmerking te nemen, …). 

 

Daarom werd de voorkeur gegeven aan het gebruik van een vereenvoudigde, van POCER 

afgeleide indicator, ontwikkeld door CODA
35

 en de Universiteit Gent. Deze indicator, 

PRIBEL (Pesticide Risk Index Belgium) geheten, is beperkt tot het evalueren van het risico 

tot zeven domeinen, die zowel betrekking hebben op de gezondheid van de mens als op 

milieuaspecten, aan de hand waarvan de gegevenskwaliteit en de huidige wetenschappelijke 

kennis degelijk beoordeeld kunnen worden: consument, toepasser, vogels, bijen, 

waterorganismen, aardwormen en grondwater.  

 

De technische details over de werking van die indicator zijn opgenomen in Bijlage 2 bij dit 

programma (de tekst is momenteel enkel in het Engels). 

 

Hoewel dit geen volmaakte risico-indicator is, houdt hij rekening met de hoeveelheid 

verkochte producten en met de voornaamste risicofactoren voor de gezondheid en het milieu. 

De producten die de in de wet bepaalde stoffen bevatten (« ‘gevaarlijke’ werkzame stoffen ») 

komen vooral aan bod in de gebieden die door PRIBEL in aanmerking worden genomen.   

 

                                                
34

 deze indicator is in feite een gebruiksparameter, die wel is gecorrigeerd of gewogen op basis van de 

persistentie (halfwaardetijd, t1/2), en een parameter voor de maximaal toelaatbare concentratie (MTC) voor 

waterorganismen (vissen, schaaldieren, algen) : Seq = gebruik(kg)* t1/2 /MTC. 
35

 (Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie), een wetenschappelijk overheidsinstituut 
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Hij verenigt dus de kwantitatieve (de verkochte hoeveelheden) en de kwalitatieve aspecten 

(de risico’s verbonden aan werkzame stoffen die de gezondheid en het milieu bedreigen). 

Deze indicator zal jaarlijks of tweejaarlijks door particuliere externe experts (openbare 

financiering) of door overheidsdiensten worden berekend. 

 

B.I.2. Wat de drukindicatoren betreft 

 

De verkoopsgegevens van gewasbeschermers (landbouwmarkt maar ook olie-adjuvantia, 

totaalherbiciden, pesticiden bestemd voor de veehouderij, producten voor de tuin, …) zijn 

afkomstig van markten die moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. De evolutie van de 

samengevoegde gegevens kan geen aannemelijke indicatie geven over een verminderd 

gebruik van gevaarlijke werkzame stoffen. In verscheidene belangrijke marktsegmenten 

komen nieuwe laaggedoseerde moleculen steeds vaker in de plaats van oudere moleculen, die 

dan uit de handel worden gehaald. Een vergelijking tussen de hoeveelheden betrokken 

werkzame stoffen of producten die zulke stoffen bevatten, zou niet noodzakelijk wijzen op 

een verminderd gebruik van gevaarlijke werkzame stoffen. 

 

De toepassingsfrequentie (TF) meet het aantal behandelingen van een perceel gedurende één 

jaar met een erkende dosis die als uniek wordt beschouwd. De TF is geen risico-indicator. Hij 

pretendeert niet een vergelijking van de gevaren tussen landen of regio’s mogelijk te maken. 

Hij is veeleer een stimulans tot nationale « politieke » actie in een Europese context omdat hij 

inzicht verschaft in de globale afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen. De TF kan 

eveneens berekend worden per soort pesticide en per soort gewas en bijgevolg dienen als 

instrument voor het invoeren van systemen ter vermindering van de afhankelijkheid van 

pesticiden op landbouwbedrijven. Deze indicator wordt ook in ruime mate in Denemarken 

gebruikt.  

 

De vertegenwoordigers van de NGO’s in de Werkgroep « Indicatoren » vinden dat de TF wel 

moet worden gebezigd vermits hij een maatstaf is voor de afhankelijkheid van 

gewasbeschermingsmiddelen.  

 

De meeste leden van deze werkgroep achten deze indicatoren (omzet en TF) van weinig nut 

voor ons land. Er werd voor de periode 1982 - 2002 voor België geen verband aangetoond 

tussen TF en pesticidengebruik
36

 en het herhaald gebruik van producten met lage persistentie 

en mindere impact op het milieu zou hierdoor worden bestraft. 

 

 

 

 

B. II. Voor de biociden 

 

De beschikbare verkoopsgegevens van biociden zijn momenteel onvolledig.  

 

Bovendien worden biociden voor zoveel uiteenlopende toepassingen gebruikt dat de 

interpretatie van samengevoegde gegevens weinig zin heeft. In de toekomst zou getracht 

moeten worden volledige informatie te verkrijgen per type of typegroep biociden.  
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 VAN BOL, V. et al., (CODA), 2004, pers. meded. 
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In onderzoek uit 2004
37

 wordt aanbevolen de verkoopsgegevens per type product als 

drukindicator te gebruiken en een impactindicator te hanteren die rekening houdt met de 

verkochte hoeveelheden en met de score voor het milieu en de gezondheid van de werkzame 

stoffen in de producten, uitgaande van bepaalde risicozinnen (gebaseerd op het Zweedse 

model
38

). Verder stelt de studie op langere termijn en binnen Europa de invoering voor van de 

COMMPS-procedure (Combined Monitoring and Modelling-based Priority Setting). 

 

Een samenvatting van het gedeelte van dit onderzoek over biociden indicatoren volgt in 

bijlage 8. 

 

In het licht van het gebrek aan ervaring in dit vlak, ook in andere landen van Europa, wordt 

gesteld dat eigenlijk geen enkele indicator bruikbaar is, zonder validering door de 

stakeholders. 

 

Het eerste reductieprogramma zal, via een werkgroep ad hoc, prioritair deze indicatorkeuze 

moeten valideren en met de betrokken stakeholders indicatoren moeten ontwikkelen die 

specifiek zijn toegesneden op rodenticiden, houtbeschermingsproducten, rodenticiden en 

insecticiden voor huishoudelijk gebruik, waarbij behalve met de hoeveelheden ook rekening 

wordt gehouden met aan deze producten inherente gevaren en met blootstellingscenario’s. 

 

B. III. Andere evaluatiemaatregelen 

 

Bij de tweejarige updates van dit reductieprogramma zal een voortgangsrapport worden 

opgemaakt van specifieke maatregelen, meer bepaald van de structurele maatregelen.   

                                                
37

  Onderzoeksopdracht inzake de impact van biociden, Callebaut K, Nysten K & Vanhaecke P, ECOLAS, april 

2004 

Voor de (vereenvoudigde) bepaling van een milieu-indicator werd in het onderzoek aandacht geschonken aan de 

volgende risicozinnen:  

R39: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten; R45: kan kanker veroorzaken ; R49: kan kanker veroorzaken 

bij inademing 

R46: kan erfelijke genetische schade veroorzaken; R50: zeer vergiftig voor in het water levende organismen 

R51: vergiftig voor in het water levende organismen 

R56: vergiftig voor bodemorganismen; R57: vergiftig voor bijen 

R59: gevaarlijk voor de ozonlaag; R60: kan de vruchtbaarheid schaden 

R61: kan het ongeboren kind schaden 

Ook andere criteria worden voor de score in aanmerking genomen: de grote toxiciteit voor bijen (LD50<1), 

DT50 in water > 35 dagen (persistentie), Koc < 150 (de octanol/water-partitiecoëfficiënt, d.w.z. een schatting 

van de oplosbaarheid) en BCF >500 (bioaccumulatiefactor). 

 

Indien de zin van toepassing is op een werkzame stof, dan krijgt die stof een score; indien niet, dan wordt geen 

score toegekend. Bij onderzoek van een biocide (commercieel product) die verschillende werkzame stoffen kan 

bevatten, worden de scores ervan vermenigvuldigd met de verkochte hoeveelheden, rekening houdend met de 

concentratie van elke werkzame stof in het product. Op die manier wordt voor elk commercieel product een 

gegeven bekomen dat met de producten van dezelfde categorie kan worden samengevoegd tot een globale score 

voor het milieu. 

 

Ook voor de gevolgen voor de gezondheid worden scores gebruikt door optelling van de voor het product 

vermelde gevarencategorieën volgens de indeling gebruikt voor gewasbeschermingsmiddelen. De aanwezigheid 

van risicozinnen R 39, R 45, R 46, R 49, R 60 en R 61 betekent dat het product automatisch de hoogste score 

krijgt. 

 

De totaalscore omvat de verkochte hoeveelheden en een optelling van de globale scores voor milieu en 

gezondheid. 
. 
38

 “Risk Index Proposal for biocidal Products”, Barbro Ingemarsson, Erica Toft (Expertradet), June 2003, 52 b 
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C. Keuze van het ijkjaar 
 

Het jaar dat wordt gekozen als referentiejaar voor een reductieprogramma is uiteraard ook 

zeer belangrijk. Hiervoor werd, zowel voor gewasbeschermingsmiddelen als voor biociden, 

het jaar 2001 vastgesteld (als gemiddelde van de jaren 2000 tot 2002). Het gemiddelde wordt 

genomen om « normale » jaarschommelingen, o.m. ten gevolge van stocks en 

klimaatomstandigheden, te vermijden. Zo is 2002 het gemiddelde van de jaren 2001-2003 

enzovoort. 

 

Uiteraard is de keuze van 2001 als ijkjaar beslissend geweest voor het vaststellen van de 

doelstellingen van het huidige programma
39

. Deze laatste nemen immers de vooruitgang van 

de laatste jaren in eigen land en in Europa in aanmerking. Om die evolutie te illustreren en op 

basis van de beschikbare gegevens, zal een historisch overzicht van de in aanmerking 

genomen indicatoren vanaf 1990 worden gemaakt.  

 

 

 

 

                                                
39

 Ter herinnering : het doel van het huidige reductieprogramma en zijn tweejarige bijwerkingen is tegen 2010 

- de negatieve weerslag van pesticidengebruik in de landbouw met 25% te verminderen; 

- de negatieve weerslag van biociden (te beginnen bij de prioritaire categorieën) en van pesticiden die 

niet voor landbouwdoeleinden worden gebezigd met 50% te verminderen 

ten opzichte van 2001 (gemiddelde van de jaren 2000-2002).  
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DEEL III.   MAATREGELEN DIE DE WEERSLAG VAN 

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN OP DE 

GEZONDHEID EN HET MILIEU ZOUDEN MOETEN VERMINDEREN  

 
Zoals uit de evolutie van de impactindicatoren – zoals de Seq in het Vlaams Gewest, 

bijvoorbeeld - sinds 1990 blijkt, hebben de bevoegde overheden, zowel nationaal als 

gewestelijk, al een groot aantal maatregelen getroffen, zelfs geheel buiten een gecoördineerd 

plan voor de afbouw van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Die 

maatregelen hebben, vooral de laatste jaren, stevig bijgedragen tot een verminderde impact, ja 

zelfs tot een verlaagd gebruik, van deze producten. 

 

In het raam van het eerste reductieprogramma, dat uitsluitend tot de federale bevoegdheid 

behoort, is het dan ook niet overbodig de reeds goedgekeurde maatregelen op dit terrein even 

in herinnering te roepen. 
 

 

A.  Voornaamste federale maatregelen van de 

laatste jaren  
 

A.I. Pesticiden in het algemeen  
 

A.I.1 CCIM 

 

Het samenwerkingsakkoord van 05/04/1995 voorzag in de oprichting van een 

Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM), dat hoofdzakelijk belast werd met de 

taak het internationale beleid van België te stroomlijnen. Het Comité heeft een aantal 

subgroepen opgericht van vertegenwoordigers van de federale en gewestelijke instanties, 

o.m.: 

 

1. Stuurgroep Gezondheid en Milieu 

2. Stuurgroep Chemische Producten 

3. Stuurgroep Landbouw en Milieu, enz… 

 

Onder impuls van die stuurgroepen (SG) zijn ook en aantal « Task Teams » ontstaan; dit zijn 

gespecialiseerde werkgroepen of werkgroepen die problemen behandelen welke tot de 

bevoegdheid van verschillende groepen behoren. 

 

Het « Task Team Pesticiden », bijvoorbeeld, oorspronkelijk een uitloper van de SG 

Chemische Producten, werd uitgebreid naar leden van de groepen « Milieu en Gezondheid », 

« Landbouw », « Bodem »,… en is uiteindelijk geëvolueerd naar een groep die voornamelijk 

is belast met de gewasbeschermingsproblematiek. 

  

Deze groep kan optreden als gespecialiseerde groep voor de diepgaande besprekingen van de 

Interministeriële Conferenties Gezondheid, Leefmilieu en Landbouw, de gemengde 

Interministeriële Conferentie Leefmilieu en Gezondheid, enzovoort. 
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A.I.2 Plan Milieu-Gezondheid  

 

Het Belgische Nationaal Actieplan Milieu-Gezondheid (NEHAP) werd op 03/04/2003 

goedgekeurd. Voor de tenuitvoerlegging van dit plan werd een reeks door de Gemengde 

Interministeriële Conferentie Milieu-Gezondheid van 17/10/2003 goedgekeurde maatregelen 

getroffen, die vanaf 2004 zullen worden uitgevoerd.  

 

Sommige van die maatregelen zijn ingegeven door de bezorgdheid van de overheid voor 

chemische vervuiling (indoor pollution, enz..).  

 

Het Belgische NEHAP belicht onder meer de rol van pesticiden bij het optreden van 

verschillende milieugerelateerde aandoeningen, zoals kanker, verstoringen van het endocrien 

stelsel en van het metabolisme, congenitale afwijkingen, effecten op de voortplanting, …  

 

Ook al blijkt uit onderzoek niet eenduidig dat pesticiden betrokken zijn bij deze milieuziekten 

(doorgaans zijn de oorzaken en het ontstaan ervan indirect en multifactorieel), toch hebben 

bekende wetenschappers het nodig gevonden de alarmklok te luiden (zie “Appel de Paris” 40
). 

 

 

A.II.  Gewasbeschermingsmiddelen  
 

 

A.II.1 Omzetting van Europese richtlijnen en verordeningen 

 

In het kader van de toepassing van Richtlijn 91/414/EG en de dochterrichtlijnen en 

 toepassingsverordeningen ervan, zijn al een aantal werkzame stoffen verboden (of zullen dat 

binnenkort worden) en de producten die deze bevatten uit de verkoop genomen.  

 

Het gaat hier meer bepaald om: acefaat, atrazine, azinfosethyl, benomyl, bioallethrine 

(behalve gebruikt als biocide tegen ectoparasieten), bromacil, chloorfenapyr, chloorfenvinfos, 

chloorthiamide, chlozolinaat, cyanazine, cycloaat, dienochloor, dimefuron, DNOC, 

fenpropathine, fentinhydroxyde, fentinacetaat, fenvaleraat, flucycloxuron, fluoroglycofeen-

ethyl, imazapyr, lindaan, mepronil, methidathion, methoxychloor, monolinuron, 

nitrothalisopropyl, nuarimol, ofurace, omethoaat, permethrin (behalve in stallen en op vee), 

foxim, pyrazofos, quintozene, parathionethyl, sulfotep, tecnazene, terbufos, terbuthryn, 

tetradifon, thiomethon, natriumthiocyanaat, zilverthiosulfaat, triadimefon, triforine en zineb.  

 

Zo zijn sinds juli 2003 al 320 werkzame stoffen uit de Europese handel genomen. 

 Voor sommige specifieke gebruiksdoeleinden werd echter op verzoek van bepaalde Lidstaten 

een tijdelijke afwijking verleend tot 30/6/2007. Zo heeft België een afwijking verkregen voor 

azaconazole (paprika’s, tomaten en fruitbomen), bromoprofylaat (bonen), furathiocarb (prei), 

metobromuron (veldsla, bonen, aardappelen), metoxuron (wortels, aardappelen), oxydixyl 

(erwten, behandeling van zaaigoed), simazine (asperges, schorseneren, sierplanten en 

rabarber), sethoxydim (prei, bonen, kool) en vamidothion (peren, boomkwekerijen). 

Bovendien is voor aldicarb een tijdelijke afwijking toegestaan tot 2007 voor gebruik in de 

suikerbietenteelt. 

 

                                                
40

Appel de Paris, 2004, http://www.artac.info  
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Geen enkel product dat een van de voormelde werkzame stoffen bevat, mag na 31/12/2004 

nog in de handel worden gebracht of gebruikt (behalve voor de stoffen en toepassingen 

waarvoor België een "essential use"-afwijking heeft verkregen). 

 

Geschat wordt dat alle uit de markt genomen producten 7% vertegenwoordigen van de totale 

hoeveelheid die in België in de periode 2000-2002 werd verkocht. Hieruit mag evenwel niet 

worden afgeleid dat de hoeveelheid verkochte producten in dezelfde mate is afgenomen 

(namelijk 7%). Er dient immers rekening te worden gehouden met de verkoop van nieuwe 

producten (die in 2002 nog niet in de handel waren) en met het « verschuivingseffect » naar 

andere reeds bestaande producten. 

 

De volledige Belgische en Europese wetgeving op dit gebied kan worden geraadpleegd op de 

speciale website over gewasbeschermingsmiddelen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid 

van de Voedselketen en Leefmilieu
41

. Erkenningen die sedert juni 2001 in België werden 

ingetrokken, zijn te vinden onder het hoofd “vervallen/ingetrokken erkenningen – 

opgebruiktermijnen”. Ook de data van intrekking, van het einde van de verhandeltermijn van 

bestaande voorraden en van het einde van de gebruiktermijn van bestaande voorraden is voor 

alle betrokken producten opgenomen.  

 

 

 

A.II.2 Behalve deze Europese maatregelen, heeft de federale Minister van Volksgezondheid 

en Leefmilieu op voorstel van het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor 

landbouwkundig gebruik vanaf eind jaren ‘90 een aantal voorzieningen getroffen, met name: 

 

A.II.2.1 uit de verkoop nemen van bepaalde producten die zulke werkzame 

stoffen bevatten als isoproturon, endosulfan, captan, malathion, ethofumesaat,… 

Sommige van die stoffen komen nochtans voor in Bijlage 1 bij Richtlijn 91/414 

(isoproturon bijvoorbeeld). Het uit de handel nemen van sommige producten op basis 

van isoproturon houdt verband met een probleem van gegevensbescherming. Andere 

stoffen werden verboden bij gebruik op zichzelf, zoals diuron, dat in te grote 

hoeveelheden in het oppervlaktewater werd aangetroffen; 

 

A.II.2.2 gebruiksbeperkingen. Voor sommige stoffen werden de 

gebruiksdoeleinden beperkt vanwege hun persistentie in voedingsmiddelen (residu’s), 

te weten: acefaat, atrazine, benalaxyl, chloormequat, chloorthalonil, clofentezin, 

cyfluthrine, cypermethrine, alfacypermethrine, zetacypermethrine, deltamethrine, 

dicofol, dithiocarbamaten, esfenvaleraat, ethefon, fenbutatinoxide, fluazinam, 

iprodione, quizalofopethyl, procymidone en vinchlozoline (zie: 

http://www.fytoweb.be); 

 

A.II.2.3 dosisbeperkingen: de dosis van heel wat producten werd de laatste 

maanden beperkt, ofwel tot eenmalig gebruik tijdens het groeiseizoen, ofwel voor 

bepaalde teelten; dit geldt o.m. voor atrazine, diuron, simazine (zie: fytoweb); 

 

A.II.2.4 wijzigingen in de wachttijd vóór het oogsten. Er zijn ook talrijke 

veranderingen aangebracht in de wachttijden tussen het aanbrengen van pesticiden en 

het oogsten, doorgaans in meer beperkende zin. Die beperkingen variëren naargelang 
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 http://www.fytoweb.fgov.be  
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de toepassingen (soort fruit, groente, …). Dit geldt bijvoorbeeld voor amitraz, 

mancozeb, maneb, zineb (zie: fytoweb). In het geval van de dithiocarbamaten 

bijvoorbeeld, heeft een vermindering van de maximaal toegestane residugehalten 

geleid tot een verlenging van de minimumduur tussen toepassing van de producten en 

de oogst van 28 tot 42 dagen;  

 

A.II.2.5 veranderingen in de toepassingswijze. Voortaan zijn de 

toepassingswijzen van sommige stoffen strikt opgelegd. “Regent plus”, bijvoorbeeld 

(dat fipronil en aldicarb bevat), mag voortaan alleen voor gerichte toepassingen 

worden gebezigd in de buurt van bietenzaad; 

 

A.II.2.6 liberalisering van het begrip ‘verplichte erkende dosis’. Door een 

beslissing van de Minister van Landbouw, destijds bevoegd voor 

gewasbeschermingsmiddelen, van 15/04/2002 werd de verplichte erkende dosis 

losgelaten. Die beslissing stoelde op een advies van het Erkenningscomité en had tot 

gevolg dat de erkende dosis beschouwd dient te worden als de maximaal toepasbare 

dosis. Gebruik van een lagere dosis op verantwoording van de gebruiker is dus niet 

langer onwettig, bijvoorbeeld in omstandigheden waarin er weinig gevaar op schade 

bestaat of wanneer een cocktail wordt gebruikt. Een vermindering van de toegepaste 

dosis is geen reden om het maximaal aantal toegestane toepassingen op te voeren of 

om de termijn vóór het oogsten in te korten, ongeacht de aard van het product. 

 

A.II.2.7 ter bescherming van bepaalde gebruikers van de 

gewasbeschermingsmiddelen werd er reeds een veiligheidsverplichting opgelegd. 

 

A.II.3 De laatste jaren werden specifieke maatregelen getroffen om een betere controle 

mogelijk te maken, om  de gevaren van gewasbeschermingsmiddelen te beperken en 

om technieken te promoten waarbij minder grote hoeveelheden nodig zijn. Hiertoe 

behoren o.m.: 

 

A.II.3.1 Landbouwecologische maatregelen, voortvloeiend uit de Europese 

regelgeving
42

. Dit is thans een bevoegdheid van de Gewesten.    

 

A.II.3.2 Steunmaatregelen aan de biologische landbouw. De oorsprong van die 

maatregelen is te vinden in Verordening 2092/91, omgezet door het KB van 

17/04/1992 (laatste wijziging door het KB van 21/12/2001, BS van 07/02/2002). 

Premies worden geregeld in het MB van 30/03/1995 (BS 03/05/1995); laatste 

wijziging MB van 31/05/2000 (BS 07/06/2000). Deze bevoegdheid is 

geregionaliseerd.    

 

A.II.3.3 KB van 22/01/96  (gewijzigd door het KB van 19/12/2001) over de 

geïntegreerde productiemethode voor pitfruit.  

 

KB van 16/01/1998 en MB van 18/03/1998 over de traceerbaarheid bij het telen van 

appels en peren en van sommige sla- en selderteelten: producenten zijn er krachtens 

dit besluit toe gehouden een register bij te houden van de gebruikte 

                                                
42

 Koninklijk Besluit van 17 april 1992 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande 

op landbouwproducten en levensmiddelen (BS van 20/05/1992), getroffen ter uitvoering van Richtlijn 2078/92 

en van Verordeningen 1257/99 en 445/2002 

KB van 17/04/1992 (laatst gewijzigd op 3/9/2000). 
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gewasbestrijdingsmiddelen en de analysekosten en andere retributies te betalen die 

verband houden met de vóór-oogstcontrole. Thans een gewestelijke bevoegdheid.  

    

 

A.II.3.4 KB van 19/08/98
43

 tot vaststelling van de retributies en bijdragen 

verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen voerde een retributie in 

van 2,5 euro/kg geheven op de verkoop van vijf stoffen (diuron, atrazine, simazine, 

isoproturon en lindaan)
44

.  

 

A.II.3.5 KB van 09/06/95 (BS 12/08/1995)
45

.  Dit KB voerde de verplichte 

driejaarlijkse keuring in van spuittoestellen waarin gewasbeschermingsmiddelen in 

vloeibare vorm worden gebruikt. De kosten van die keuring vallen ten laste van de 

eigenaar van het spuittoestel en schommelen tussen 70 en 142 €, afhankelijk van de 

grootte, met een gemiddelde van 91,72 €  (de totale kosten worden geraamd op 

668.496 €). Ingevolge een ontwerpakkoord met de gewestelijke instanties, worden die 

keuringen uitgevoerd door het Departement voor Landbouwtechniek van het Centrum 

voor Landbouwkundig Onderzoek van Gembloux (voor het Waals Gewest) en door 

het Departement Mechanisatie, Arbeid, Gebouwen, Dierenwelzijn en 

Milieubeveiliging van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO) van 

Gent (voor het Vlaams Gewest).  

 

A.II.3.6 De Wet van 07/07/1993 (gewijzigd door de Wet van 14/07/1997) legde 

een terugname- en vernietigingspercentage op voor lege verpakkingen van 

gewasbeschermingsmiddelen of van ongebruikte fytofarmaceutica. Op grond van die 

wet moest de betrokken sector een ophaal- en verwerkingssysteem invoeren en 

minstens 80% van alle in de loop van het jaar in de handel gebrachte verpakkingen 

terugwinnen. De vzw Phytofar Recover was belast met de uitvoering van het systeem, 

die de laatste jaren het maximumpercentage van 80% steeds zou hebben bereikt 

(92,4% in 2003, 91,8% in 2002, 86% in 2001). Phytofar Recover geldt overigens als 

voorbeeld voor landen die van plan zijn zo’n systeem voor het ophalen van lege 

verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen in te voeren. 

 

A.II.3.7 Krachtens het Koninklijk Besluit van 28 februari 1994 moeten 

gebruikers van klasse A-producten (giftig, zeer giftig of corrosief) over een toelating 

beschikken, erkend zijn of speciaal erkend zijn. Verkopers van zulke producten 

(klasse A), doch ook van irriterende, sensibiliserende of schadelijke producten (klasse 

B) dienen ook over een toelating te beschikken. Die toelatingen worden uitgereikt 

door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

Verkopers moeten hiervoor een jaarlijkse bijdrage betalen. 

 

A.II.3.8 Op Europees vlak moeten alle werkzame stoffen elke 10 jaar opnieuw 

worden geëvalueerd. Op nationaal vlak moeten houders een bijgewerkt dossier 

indienen en de hangende erkenningen moeten overeenkomstig de eisen van de 

Richtlijn worden herzien (d.w.z. binnen 4 jaar volgend op de opname in Bijlage 1, 

zelfs indien de lopende nationale erkenning voor een langere duur was toegekend). 

                                                
43

 Gewijzigd door het KB van 14/01/2004 (BS van 30/01/2004) 
44

 Sinds de invoering van die maatregel is lindaan uit de handel genomen omdat het niet is opgenomen in bijlage 

I bij Richtlijn 91/414/EG in het raam van het herzieningsprogramma. Hetzelfde geldt voor simazine en atrazine. 

Hierdoor zijn de inkomsten via de bijdragen flink geslonken. 
45

 o.m. vervangen door het KB van 23/08/2001(BS van 31/08/2001) 
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A.II.3.9 Het K. B. van 28/02/1994 legt de erkenningshouders de verplichting op 

om elk semester de verkoopsgegevens mee te delen. 

 

A.II.3.10 In de voedselketen worden residu’s van gewasbeschermingsmiddelen 

opgespoord. Die controles worden geregeld in het KB van 13/3/2000 (BS 

10/05/2000), laatst gewijzigd op 04/02/2002 (BS 07/03/2002). Het FAVV is sinds 

eind 2002 de enige bevoegde instantie op dit gebied. Elk jaar worden er op veilingen, 

in de groot- en kleinhandel, in de voedingsindustrie of de opslagplaatsen van de 

douane in de havens ongeveer 1000 monsters genomen (20% van de monsters op 

ingevoerde waren). Een deel van de controles gebeurt aselect en een deel is gericht (op 

voedingsmiddelen die mogelijk problemen kunnen opleveren, zoals peren, 

aardappelen en sla). Het gevolg is dat deze gegevens moeilijk kunnen worden 

vergeleken van land tot land en zelfs van jaar tot jaar. De vóór-oogstcontrole op 

kasbladgroenten (KB van 16/01/1998 en MB van 18/03/1998) gebeurt via 

bemonstering, analyse van het monster in een erkend laboratorium en, indien een of 

meer maximale residulimieten (MRL’s) zijn overschreden, de opvolging van de 

betrokken partij. Dank zij dit verplichte controlesysteem daalden de MRL-inbreuken 

op sla van 25% in 1991 tot 4% in 2002, een waarde die dicht in de buurt komt van het 

gemiddelde van de Europese Unie. 

 

A.II.3.11 Verschillende jaren al worden informatie- en promotiecampagnes 

opgezet, zoals een website over fytofarmaceutica ( www.fytoweb.fgov.be), het 

uitgeven van allerhande vulgariserende werken door het voormalige Ministerie van 

Landbouw, het verspreiden van perscommuniqués via de genoemde webstek, betere 

voorlichting over de negatieve effecten van landbouwpesticiden, het ondersteunen van 

alarmorganisaties, het promoten van veiliger spuittoestellen met ingebouwde tank, 

spoelinstallatie, enzovoort. 

 

A.II.3.12  Er werd een project opgezet om de landbouwwereld te attenderen op 

het voorkomen van arbeidsongevallen, beroepsziekten en stress, medegefinancierd 

door het Europees Sociaal Fonds en door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 

Sociaal Overleg. Dit project strekt ertoe de landbouwers bewust te maken van de 

gevaren voor hun eigen gezondheid en die van hun gezinnen. De opleidingen richten 

zich tot toekomstige werknemers in die sector (studenten uit de landbouwscholen, B-

cursisten) terwijl de bewustmakingscampagnes (via bijeenkomsten, posters, …) meer 

bedoeld zijn voor beroepsmensen. Een bewustmakingscampagne voor professionals, 

PHYT’OK geheten, is in 2004
46

 van start gegaan. 

 

 

A.II.3.13  Met de middelen van het Begrotingsfonds voor de Grondstoffen (thans 

Fonds voor de Grondstoffen en de Producten, FGP) werden verschillende 

onderzoeksprojecten gefinancierd, o.m.: 

 

- het « Nil-project »: dit onderzoek heeft aangetoond hoe groot de verliezen kunnen 

zijn bij toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en welke mogelijkheden er 
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 www.preventagri.be 
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bestaan om die te verminderen door bewustmaking van landbouwers en door het 

installeren van terugwinningsystemen;  

- onderzoek van CODA naar het opzetten van biofilters
47

 en fytobakken (PCS-Oost-

Vlaanderen) draagt oplossingen aan voor het opwerken van het residu in 

spuittoestellen. 

 

Bovendien werken ook een aantal universitaire instituten en departementen aan 

projecten die worden gesubsidieerd door het Fonds voor de Grondstoffen en de 

Producten (FGP). Dat onderzoek houdt o.m. verband met IPM ( « Integrated Pest 

Management »), uiteenlopende kiemremmingsbehandelingen met CIPC, onderzoek 

naar middelen om drift te verminderen, « tox reviews »,… 

 

A.II.3.14  Andere onderzoeksprojecten werden door het federale 

wetenschapsbeleid gefinancierd in het raam van wetenschappelijke steunverlening aan 

een beleid van duurzame ontwikkeling PODO II
48

  

 

- Op welke manier kan biologische landbouw bijdragen tot duurzame productie- en 

consumptiepatronen ? (CP 19)  

 

- Ontwikkeling van bewustmakingsinstrumenten voor het duurzaam gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen (in het raam van dit project is vooruitgang geboekt  

op het gebied van indicatoren voor bestrijdingsmiddelen) (CP 33). 

 

A.II.3.15  Beslissing tot specifieke inperking van het gebruik van methylbromide 

in het raam van het Protocol van Montreal inzake broeikasgassen. Op enkele jaren is 

het gebruik met meer dan 80% teruggeschroefd.  

Momenteel moeten gebruikers voor onontbeerlijk geachte gebruiksdoeleinden een 

aanvraag voor speciaal gebruik bij de overheid indienen (d.w.z. wanneer geen 

economisch haalbaar alternatief voorhanden is)
49

.  

Methylbromide wordt eveneens gebruikt voor het behandelen van molens en als 

biocide in andere landbouw- en voedingsmiddelenindustrieën, net als de  QPS-

behandelingen (« Quarantaine and Pre-shipment ») die in deze categorie vallen (zie 

verder). 

 

A.II.3.16  Spuiten vanuit de lucht is in België al aan een aantal beperkingen 

onderworpen. Voor elk perceel dat vanuit de lucht moet worden bespuit, dient een 

vergunning te worden aangevraagd en verkregen. Daarbij dient een plan van het 

perceel en de omgeving te worden gevoegd. De EU overweegt gemeenschappelijke 

beperkende maatregelen te treffen in de context van de thematische 

pesticidenstrategie. 
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 L. Pussemier, C. De Vleeschouwer, Ph. Debognie (VAR) : « Self-made biofilters for on-farm clean-up of 

pesticide wastes », Outlooks on pest management, April 2004, 60-63 
48

 zie www.belspo.be/belspo/ onder « onderzoeksprogramma’s /fedra/onderzoekacties/duurzame productie- en 

consumptiepatronen » 
49

 Deze "critical uses" zullen in 2005 nog geen 50 ton vertegenwoordigen, gespreid als volgt: sla: 23 ton, witloof 

1,9 t, tomaten 5,7 t, pepers en aubergines 3 t, komkommer 2 t, asperges 0,63 t, aardbeien 3,4 t, krulandijvie 0,18 

t, peren en uien 0,66 t, snijbloemen behalve chrysanten en rozen 4 t, rozen 1,64 t, chrysanten 1,12 t, sierplanten, 

met inbegrip van begonia’s 3,07 t. 
 



 34 

A.II.3.17  Op internationaal vlak is België, en vooral de federale overheid, actief 

op verschillende niveaus:  

 

- allereerst binnen de Europese instellingen. Nationale experts zijn gedetacheerd bij 

de Europese Commissie, bij EUROSTAT, het Europese Milieuagentschap; zij 

nemen deel aan de « standing committees » inzake pesticiden en biociden 

(beslissingsorgaan voor het opvolgen van raamrichtlijnen 91/414/EEG en 

98/8/EG) en aan verschillende technische comités en andere Europese fora; 

 

- de OSPAR-Conventie (bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijke 

deel van de Atlantische Oceaan) bevat een lijst van scheikundige producten die aan 

prioritaire maatregelen moeten worden onderworpen; ook deelname aan het 

uitwerken van een Europese mariene strategie. De Afdeling Internationale 

Betrekkingen van DG Leefmilieu volgt deze Conventie op, samen met het 

Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee (BMM);  

 

- de Afdeling « Risicobeheersing » van DG Leefmilieu is tevens het focal point van 

België voor de internationale verdragen inzake Prior Informed Consent (PIC) en 

Persistent Organic Pollutants (POP’s);       

 

- de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (DG 

Leefmilieu en DG Dier, Plant en Voeding) vertegenwoordigt België ook in de 

technische groepen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO), vooral de Werkgroep Gewasbeschermingsmiddelen en de 

Werkgroep Biociden. Alle onderwerpen aangaande deze producten (o.m. 

risicoverlaging, indicatoren, economische aspecten, registratie en internationale 

verdeling van de gegevens, emissiescenario’s, testprocedures) worden in deze 

groepen of in gespecialiseerde subgroepen behandeld; 

 

- België is verder nog betrokken bij andere international instanties (Codex, FAO, 

UNEP), waar concrete vragen aan bod komen over het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen. 
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A.III. Biociden 
 

A.III.1. In een studie uit 1998 bepleit het onderzoeksbureau ECOLAS een aantal maatregelen 

die in het raam van het biociden reductieprogramma zouden moeten worden 

getroffen
50

. 

 

Van de verschillende in deze studie voorgestelde maatregelen zijn er al verschillende 

van toepassing of in uitvoering via het KB van 22/05/2003  (BS 11/07/2003), met 

name: 

 

- beperken van de toelating tot welomschreven toepassingen
51

;  

- producten van de gevarencategorieën « zeer vergiftig » of « vergiftig » 

waarvan de werkzame stof is opgenomen in Bijlage XII bij het KB 

(vergiftige gassen of producten die deze afgeven) mogen alleen door 

speciaal erkende personen worden gebruikt. Die erkenning is beperkt tot 

één of enkele producten, tot een bepaald gebruik, een specifieke plek, een 

bepaalde duur of een gegeven hoeveelheid; 

- het principe van de vergelijkende evaluatie is opgenomen in artikel 24, § 3 

(voorwaardelijk); 

- de bijdragen op gewasbeschermingsmiddelen een andere bestemming 

geven (via het nieuwe KB van 14/1/2004
52

); 

- het aanpassen van de retributies (idem); 

- informatie verstrekken (eerste stap met de portaalsite over biociden op 

www.environment.fgov.be); indicatoren uitwerken ( in 2004 werd een 

studie uitgevoerd over het onderwerp, er werd een Zweedse studie vertaald 

en een werk met de sector is gepland voor 2005);  

- er blijft nog veel te doen. Verderop worden een aantal aanvullende 

voorstellen gedaan. 

 

 

A.III.2. Zoals voor de gewasbeschermingsmiddelen, hebben we de afgelopen jaren 

ontwikkelingen gekend naar de restrictie, de beperking en het gebruiksverbod voor 

tal van houtbeschermingsproducten.. Zo kunnen we verwijzen naar :  

 

- de omzetting van de richtlijn 2002/62/EG van 9/7/2002 betreffende de 

organische tinverbindingen  (en cadmium en pentachloorfenol)
53

  

- pentachloorfenol, zijn zouten en  esters zijn verboden bij >= 0,1% in de 

massa in op de markt gebrachte stoffen en preparaten;  

- de samenstellingen van organische tinverbindingen zijn sterk beperkt;  

                                                
50

 Schoeters K & Vanhaecke P. (1998) : studie “Reductieprogramma voor bestrijdingsmiddelen die gebruikt 

worden buiten de landbouw” 
51

 (art. 3 § 2: « Een biocide dat overeenkomstig artikel 50 als vergiftig, zeer vergiftig, kankerverwekkend 

(categorie 1 of 2), mutageen (categorie 1 of 2) of als vergiftig voor de voortplanting (categorie 1 of 2) is 

ingedeeld, wordt niet toegelaten voor de verkoop aan of het gebruik door het grote publiek »  

 
52

 Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de 

grondstoffen en de producten (BS 30/01/2004) 
53

 KB 20/3/2001 (BS 01/05/2001) 
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- van de richtlijn 2001/90/EG van 26/10/2001 betreffende  creosoot (verbod 

in alle vormen behalve in industriële installaties of door beroepsgebruikers  

voor herbehandeling en situ en voor hergebruik voor specifieke 

doeleinden) : KB 18/07/2002 (BS 09/08/2002) 

- de omzetting van de richtlijn 2003/2/EG van 6/01/2003 betreffende 

arseen
54

. Sinds 1/1/2004 wordt het gebruik van arseen beperkt tot de 

industriële installaties die hout behandelen onder vacuum of druk (met de 

speciale vermelding: “alleen voor …. , bevat arseen” )  

 

DG Leefmilieu schatte dat in 1996 75% van de totale hoeveelheid biociden (de 

werkzame stoffen ervan) behoorde tot de categorie « Houtbeschermingsmiddelen » 

(groep 8 van Richtlijn 98/8/EG)
55

. Aan deze groep aangepaste reductieacties zouden 

dus bijzonder goed passen in een op vermindering gericht beleid, tenminste waar het 

gaat om het verlagen van de hoeveelheid werkzame stoffen. 

 

 

A.III.3. (her)opmaken van een bijgewerkte lijst van biociden. In september 2002 werd een 

eerste alfabetische biocidenlijst (handelsbenamingen) opgemaakt. Deze lijst wordt 

geregeld bijgewerkt. Sinds januari 2004 is de bijgewerkte lijst opgenomen in een 

portaalsite met inlichtingen over biociden
56

 en is rechtstreeks verbonden met de 

toelatingsakten zelf. Andere nuttige lijsten (van werkzame stoffen en houders van 

toelatingen voor biociden) zijn op aanvraag beschikbaar; 

 

 

A.III.4. Opmaken van een inventaris van de jaarlijks verkochte hoeveelheden. In 2003 en 2004 

werden de verkoopsgegevens voor de laatste vijf jaar in een database bijeengebracht 

op grond van informatie afkomstig van de betrokken bedrijven. Die inventaris wordt 

momenteel als weinig betrouwbaar bestempeld en moet dan ook worden aangepast. 

Vervolgens zal hij worden getoetst aan de gegevens voor 1996. Deze inventaris moet 

het  mogelijk maken enig zicht te krijgen op de verkochte hoeveelheden geoorloofde 

biociden, zowel aan werkzame stoffen als aan commerciële producten, en in sommige 

gevallen per  biocidensoort. 

 

 

A.III.5.Tenuitvoerlegging van Europese Richtlijn 98/8/EG.Het KB van 05/09/2001 tot 

omzetting van de richtlijn is nietig verklaard door de Raad van State; een nieuw KB 

werd afgekondigd op 22/5/2003 (BS 11/07/2003) 

 

 

A.III.6.Herziening van de werkzame stoffen van biociden op Europees niveau
57

. 

Houtbeschermingsproducten en rodenticiden krijgen voorrang bij het herzien van de 

werkzame stoffen.( lijst 1 met datum van voorlegging van het dossier op 28/03/2004; 

de werkzame stoffen  - per type- zijn verdeeld  in vier lijsten met als respectieve data 

van voorlegging van de dossiers 28/3/2004, 30/06/2006 (type 16, 18, 19 en 21) , 

31/7/2007 (types 1-6 en 13) en 31/10/2008 (types 7, 9-12,15,17,20,22 en 23).  

                                                
54

 KB 26/04/2003 (BS 06/05/2003) 
55

 N.B. : De sector vindt dit cijfer sterk overdreven wegens het ontbreken van gegevens over andere industriële 

biocidentoepassingen  
56

 www.environment.fgov.be 
57

 toepassing van de Richtlijn, meer bepaald door Verordeningen 1896/2000 en 2032/2003 
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Als gevolg van  het opstarten van het herzieningsproces, kan nu volgende balans 

worden opgemaakt:  

 

Het Europees Agentschap voor chemicaliën heeft 553 kennisgevingen ontvangen 

betreffende 372 werkzame stoffen ( de privé bedrijven worden verzocht maar niet 

gedwongen een gemeenschappelijk dossier in te dienen) en  2.700 “identificaties” 

aangaande 759 werkzame stoffen. In het totaal zijn er 896 geïdentificeerde of 

aangemelde stoffen (sommige stoffen zijn tegelijk geïdentificeerd en aangemeld). Dit 

betekent met andere woorden, dat van de 896 potentiële kandidaten voor herziening, 

slechts 372 het proces zullen aanvatten (41%) en dat 524 stoffen na 31/8/2006 niet 

meer op de markt mogen komen
58

 . 

 

Bij het verstrijken van de datum van  voorlegging van de werkzame stoffen van de 

eerste lijst einde maart 2004, kregen de Lidstaten  een aantal werkzame stoffen 

toegewezen
59

 waarover ze binnen 12-15 maanden een evaluatierapport moeten 

opmaken en een aanbeveling doen over al dan niet opname op de positieve Europese 

lijst (Bijlage I bij de Richtlijn). 

 

België moet nagaan of dazomet (en eventueel cypermethrine) eventueel kunnen 

worden opgenomen als werkzame stof voor houtbeschermingsmiddelen
60

 . 

 

Nu al kan worden gesteld dat een aantal notificerende bedrijven voor een aantal 

werkzame stoffen geen dossier hebben ingediend; die stoffen zullen dan ook tegen 1 

september 2006 (eventuele afwijkingen die er nog kunnen komen niet te na gesproken) 

uit de handel worden genomen: het gaat met name om acypetacszink, azaconazole, 

benzalconiumchloride, methylbromide, tetrachloorvenphos, trichloorfon, 

arseenpentoxide, chroomtrioxide. Van bepaalde commerciële producten die 

deltamethrine, cypermethrine en sommige quaternaire ammonia bevatten, bestaat in 

hun hoedanigheid van werkzame stof voor houtbeschermingsproducten, evenmin een 

dossier. 

 
 

                                                
58

 behalve als die “essential use” afwijkingen door de lidstaten worden gevraagd zoals voor de 

gewasbeschermingsmiddelen. 
59

Voor de typen houtbeschermingsmiddelen en rodenticiden zijn er 96 werkzame stoffen. De lidstaten ontvingen 

echter slechts 45 dossiers.  
60

 Al dan niet  opname van deze stoffen op de positieve lijst wordt per type van gebruik bekeken. 
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Bijdragen van de andere maatschappelijke actoren 
 

- bijdragen PAN Belgium. PAN Belgium is een gespecialiseerde vereniging die in 1996 

een vzw is geworden en deel uitmaakt van het wereldwijde Pesticides Action 

Network. PAN Belgium verschaft al jaren informatie via een driemaandelijks 

tijdschrift en via thematische documentatie …(site www.pan-belgium.be); 

 

- bijdagen van de Belgische milieuverenigingen (BBL,BRAL,IEB,IEW): Sandrine-

project, enquêtes bij de distributeurs, voorstellen voor een 

pesticidenreductieprogramma ontvangen op 4/3/2004… (site www.pesticide.be); 

 

- bijdragen van de consumentenorganisaties (OIVO, Test-Aankoop,…); 

 

- bijdragen van particuliere organisaties (zie websites): 

www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/dula/index.html; 

 

- bijdragen van landbouwverenigingen of -vakbonden (BB, ABS, FWA); 

 

- bijdragen van de beroepsvereniging van verdelers van gewasbeschermingsmiddelen 

(vertegenwoordigd in Phytodis): met de steun van Phytofar spoort de vereniging haar 

leden aan om de regels en normen, hoofdzakelijk inzake vervoer en opslag, na te 

leven; 

 

- bijdragen van de industrie (Phytofar):  

 

- jaarlijkse inzameling van de lege primaire verpakkingen van 

gewasbeschermingsmiddelen (volgens de beroepsfederatie wordt 90% 

opgehaald); elke drie jaar (binnenkort elke twee jaar) worden niet-

identificeerbare en verlopen producten opgehaald ((Phytofar Recover); 

 

- bewustmakingscampagnes om gebruikers ertoe aan te zetten zich te houden 

aan de goede praktijkvoering (uitwisseling van informatie met de 

voorschrijvers, distributeurs, verspreiden van folders onder landbouwers, 

tuinders, groentetelers, hobbytuinders). Het gaat vooral om residu’s en om 

directe verliezen; 

 

- overeenkomst met BELGAQUA met als doel de problematiek van 

pesticidenresidu’s in water op de voet te volgen (uitwisseling van 

informatie, monitoring, jaarverslag over de evolutie van de toestand, 

cofinanciering van onderzoek, …); 

 

- deelnemen aan bewustmakingsonderzoek en –acties om plaatselijke plagen 

te vermijden en gevoelige zones als waterlopen en waterwingebieden te 

beschermen (zie CODA); 

 

- onderzoek over biofilters en fytobakken financieren en opvolgen; 
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- cd-rom met info over het vervoer en de opslag van 

gewasbeschermingsmiddelen alsmede veiligheidsbladen (Material Safety 

Data Sheet) voor elk in de handel gebrachte producten (site 

www.phytofar.be); 

 

- uitreiking van een prijs van het Phytofar-instituut ter beloning van een 

studie, een onderzoek of een initiatief in het raam van het duurzaam 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 
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B. Voorstellen van nieuwe maatregelen of 

maatregelen ter voorzetting van reeds uitgevoerde 

of gestarte maatregelen 
 

 

B.I.  Voor toekomstige programma’s is coördinatie tussen de 

bevoegde overheden vereist  
 

 In de huidige Belgische institutionele context behoren de maatregelen die  kaderen in een 

programma ter reductie van het gebruik en de risico’s van pesticiden voor 

landbouwkundig gebruik en biociden, behoren immers niet alleen tot de bevoegdheid  van 

de federale overheid, maar ongetwijfeld ook tot die van de Gewesten, van de 

Gemeenschappen en van de lokale overheid, met name de gemeenten. 

 

Dit eerste federaal programma is dus een eerste stap om de nagestreefde objectieven te 

bereiken. 

 

De doelstelling is om, binnen 2 jaar, een tweede programma uit te werken in 

samenwerking met alle bevoegde instanties. 

 

Dit eerste programma bestaat erin op korte termijn maatregelen te treffen op federaal vlak, 

na goedkeuring door de Ministerraad  en na officiële bekendmaking. Bijgevolg zullen er 

de eerste maanden van 2005 wetgevende, informatieve en bewustmakingsmaatregelen 

worden getroffen en structurele hervormingen en studies worden opgestart. Sommige 

daarvan zullen onmiddellijk uitwerking hebben. Bij andere zullen de gevolgen pas in 2006 

of zelfs 2007 voelbaar worden. 

 

Tevens is het de bedoeling van het eerste programma om de grondslag te leggen voor de 

eerste bijwerking van het programma (goedkeuring eind 2006), waarin de maatregelen 

kunnen worden opgenomen die voortkomen uit samenwerkingsovereenkomsten of 

speciale protocollen met de Gewesten, de Gemeenschappen, de Provincies en de 

Gemeenten voor de aspecten waar deze bestuursniveaus bevoegdheden hebben.  

Vandaar dat van bij de voorbereiding van het eerste programma reeds officieel contact 

werd opgenomen met de Gewesten en Gemeenschappen. Deze zullen worden voortgezet 

en uitgebreid in 2005 aangezien het een prioriteit van het reductieprogramma is.   
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B.II.  Maatregelen die de Federale Overheid in het eerste   

programma moet opstarten (en die de volgende jaren, tot 2010, 

worden voortgezet) 
 

 

De hierna beschreven maatregelen beogen de reductie van de globale invloed van 

biociden en van pesticiden voor landbouwkundig gebruik op de gezondheid en het milieu. 

 

De impact wordt hier gedefinieerd als het geheel van economische, sociale en 

milieucomponenten die het aanwenden van die producten min of meer verantwoorden. 

Deze gaat verder dan de notie van risico’s die verbonden zijn aan de evaluatie van de 

individuele producten (zoals dit reeds gebeurt bij de risico-evaluatie). Er wordt rekening 

gehouden met het totaalbeeld op korte en lange termijn dat vandaag kan worden gemaakt 

van de voor- en nadelen op korte en lange termijn van het gebruik van die producten in 

het kader van de globale aantasting van het milieu, van de voedselketen en van de 

menselijke en dierlijke organismen door pesticiden voor landbouwkundig gebruik en door 

biociden. 

 

Het begrip impact moet daarbij in de context van de duurzame ontwikkeling worden 

geplaatst. Op middellange termijn draait dit begrip om een rationeel gebruik van deze 

producten en van een verminderde productafhankelijkheid van de gebruikers en de ganse 

maatschappij die opdraait voor een deel van de externaliteiten (kosten die voortvloeien uit 

het gebruik van die producten en die niet geïntegreerd zijn in de prijs). In het kader van 

deze externaliteiten dient rekening te worden gehouden met de kost die het vermijden van 

deze producten met zich meebrengt. 

 

Het reductieprogramma kan ageren via verschillende soorten instrumenten en volgens een  

fasering die gebonden is aan de noodzakelijke wijzigingen aan die veranderingen. 

 

Hierna worden de maatregelen per type gedetailleerd, voor de pesticiden voor 

landbouwkundig gebruik, voor de biociden, de voor beide types van producten 

gemeenschappelijke maatregelen en volgen enkele algemene bedenkingen. 

 

 

A.  Voor de pesticiden voor landbouwkundig gebruik overwegen wij achtereenvolgens: 

   

A1 De hervorming van de wetgeving en de wijzigingen die nodig zijn voor het 

erkenningssysteem 

A1.a Nieuwe werking van het erkenningscomité  

A1.b Fonds voor de Grondstoffen en de Producten 

A2 Totale traceerbaarheid 

A3 Splitsing van het beroeps- en privé-gebruik  

A4 Maatregelen om de aanwezigheid van residu’s van pesticiden voor 

landbouwkundig gebruik in voedingsmiddelen te vermijden 

A5 Bevordering van technische maatregelen met betrekking tot de productie en het 

gebruik van pesticiden voor landbouwkundig gebruik en spuittoestellen 
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B.  Voor de biociden overwegen wij achtereenvolgens:  

 

B1.1. Structurele maatregelen 

  B.1.1. hervorming wetgeving en wijziging van het toelatingssysteem 

  B.1.2.  administratieve hervormingen 

  B.1.3. ontwikkeling indicatoren 

   

B.2. Maatregelen die verband houden met de ontwikkeling van een Europees beleid 

  B.2.1. inventaris 

  B.2.2. evaluatie van de bestaande stoffen 

 

B.3. Specifieke maatregelen 

  B.3.1. Rodenticiden 

  B.3.2. Houtbeschermingsproducten 

  B.3.3. Insectenverdelgers, verdelgers van mijten en andere geleedpotigen 

  B.3.4. Methylbromide 

  B.3.5. Andere 

 

 

C.  De  voor beide types van producten gemeenschappelijke maatregelen betreffen:  

 

 C.1. Informatie 

 C.2. Bewustmaking 

 C.3.  Transparantie 

 C.4 . Specifieke bijdrage tot het reductieprogramma 

 

D.  De Algemene overwegingen zullen tot slot betrekking hebben op :  

 

 D.1. Europese context 

 D.2. Samenwerking met de andere machtsniveaus 

 D.3. Internationaal beleid ten aanzien van de ontwikkelingslanden 

 D.4. Indicatoren 

 D.5. Tenuitvoerlegging van gedetailleerde reductiestrategieën 

 D.6. Opvolging van het programma 
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B.II.A.  Pesticiden voor landbouwkundig gebruik  
 

B.II.A.1. De regelgevende maatregelen door de hervorming van de wetgeving en de 

wijzigingen die nodig zijn voor de erkenningssystemen 
 

a)  Nieuwe werking van het erkenningscomité 

 

De samenstelling van het erkenningscomité zal gewijzigd worden. Het erkenningscomité 

voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik is opgericht binnen het 

Ministerie van Middenstand en Landbouw. Het bestaat uit 7 leden die zijn aangesteld door 

de Minister die Landbouw onder zijn bevoegdheid had: drie van de leden waren 

ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, van wie er één het 

voorzitterschap waarnam; twee leden waren ambtenaren van het Ministerie van Sociale 

Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en twee andere leden waren ambtenaren van het 

Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Doordat de ex-minister van landbouw is 

weggevallen en de leden van het Comité bij naam door de Minister waren benoemd, 

moest de samenstelling van dit comité dringend worden gewijzigd.  

 

Er wordt momenteel een voorstel besproken. De samenstelling van dit comité maakt 

weliswaar niet als dusdanig deel uit van een reductieprogramma, maar de samenstelling 

en de werking van dit adviescomité spelen duidelijk een belangrijke rol in de erkenning 

van de producten die op de markt worden gebracht. Daarenboven kunnen de interne 

werkingregels van dat Comité (stemming, consensus, minderheidsadvies, aanwezigheid 

van waarnemers, …) ook een invloed hebben op de wijze waarop de adviezen worden 

verstrekt.  

  

b)  Fonds voor de Grondstoffen en de Producten 

 

Verschillende wijzigingen werden recent ingevoerd of zullen op erg korte termijn worden 

ingevoerd (in de loop van 2004). Het gaat om: 

 

- de verruiming tot de biociden van het Fonds voor de grondstoffen (voortaan het 

Fonds voor de Grondstoffen en de Producten genoemd). De verruiming van het 

Fonds tot biociden werd officieel bekrachtigd in het KB “retributies” van 

14/01/2004 (BS van 30/01/2004) waarin de verschillende retributies die gekoppeld 

zijn aan de toelating en het op de markt brengen van werkzame stoffen en 

producten, zowel voor pesticiden voor landbouwkundig gebruik als voor biociden, 

alsook de jaarlijkse bijdragen voor deze producten (meestal) verhoogd en 

geharmoniseerd worden. Hierdoor zal het mogelijk zijn om via de retributies en de 

jaarlijkse bijdragen middelen voor personeel en onderzoek te besteden aan 

biociden. De Raad van dat Grondstoffenfonds wordt momenteel gewijzigd om 

aldus rekening te houden met die verandering.  

 

- Andere bijdragen zoals die welke worden geïnd bij de verkopers van pesticiden 

voor landbouwkundig gebruik van klasse A, die reeds in het Fonds zijn 

geïntegreerd, zullen beter worden geïnd dankzij de administratieve hervormingen 

die recent werden doorgevoerd. 
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De onderzoeken die worden gefinancierd door een openbaar fonds (meer bepaald via het 

Grondstoffenfonds) zijn  toegespitst op het bijstellen van producten/maatregelen/procédés, 

… waardoor de impact van de pesticiden voor landbouwkundig gebruik verminderd kan 

worden en/of waardoor men uit de producten die kunnen worden gebruikt, kan kiezen voor 

milieuvriendelijkere producten die bovendien minder schadelijk zijn voor de gezondheid 

(onderzoeken die de effectieve toepassing van het substitutiebeginsel mogelijk maken), 

hierbij rekening houdende met het huidig niveau van productiekwaliteit  

 

Het beleid van het Fonds zal erop gericht zijn op middellange termijn de middelen voor 

onderzoek meer en meer aan te wenden om een vermindering van de risico’s verbonden aan 

het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen  te bevorderen.   

 

 

B.II.A.2. Totale traceerbaarheid 
 

Het KB van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de 

voedselketen (BS 12/12/2003 p. 59072-86) (evenals het MB van 22/01/2004, BS 

13/02/2004) preciseert de regels rond de meldingsplicht. Het heeft een ruimer 

toepassingsgebied dan dat van de verordening 178/2002 van de EU
61

 en omvat meer 

bepaald de leveranciers aan de primaire sector. De producenten van landbouwproducten 

moeten de goede landbouw- en hygiënepraktijken naleven en registers bijhouden van de 

behandelingen van hun dieren en gewassen. Die autocontrole zal van toepassing zijn op 

1/1/2005
62

 maar de meldingsplicht (in geval een product de gezondheid van mens, dier of 

plant schade kan toebrengen) is van toepassing vanaf 1/3/2004. 

 

Het besluit voorziet in de traceerbaarheid van de producten die bestemd zijn voor de 

landbouwsector in de ruime zin van het woord. Voor 2005 is een proefproject gepland met 

barcodes waarmee pesticiden voor landbouwkundig gebruik aan de hand van het nummer 

van het lot gevolgd kunnen worden van producent tot landbouwer. 

Ondertussen wordt de traceerbaarheid tussen de producent en de verdeler verzekerd. 

Aangezien de handel in deze producten op internationaal niveau gebeurt, zullen de FOD 

Volksgezondheid en de FAVV samen bij de Europese Commissie pleiten voor een 

algemene verplichte, totale traceerbaarheid via de richtlijn 91/414/EG, d.w.z. vanaf de 

fabricage of de invoer tot het eindgebruik.  

De keten van verkoop en transport moet traceerbaar zijn. Deze maatregel staat uitvoering 

beschreven in bijlage 5. 

 

 

B.II.A.3. Splitsing van het beroepsgebruik (landbouwkundig of niet-

landbouwkundig  of uit liefhebberij) en professionele licentie 

 

Inzake de splitsing van het beroepsgebruik, is men het er algemeen over eens dat deze 

hervorming, die dus gestart kan worden zodra het eerste programma goedgekeurd is, 

(implementering begin 2005), tot een goed einde moet worden gebracht. 

 

Er is immers een gebrek aan duidelijkheid op de markt. Producten die hoofdzakelijk of 

bijna uitsluitend door particulieren worden gebruikt, hebben een aanzienlijk aandeel in de 

                                                
61

 Bijlage I,9° van de nieuwe verordening 852/2004/EG van 25/06/2004 bevat echter ook deze verplichtingen  en 

zal vanaf 01/01/2006 van toepassing zijn op de landbouwproducten 
62

 en in ieder geval vanaf 01/01/2006 volgens de hierboven vermelde verordening 
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kwantitatieve uitdrukking van de verkoop van pesticiden voor landbouwkundig gebruik in 

België (een mooi voorbeeld is natriumchloraat). Het is dus moeilijk om vandaag de dag de 

reële evolutie van het gebruik van deze producten in de landbouw nauwkeurig te 

bestuderen (via de verkoopsgegevens). 

 

De erkenningen met betrekking tot de producten bestemd voor het grote publiek, voor    

landbouwkundig en niet-landbouwkundig beroepsgebruik zullen duidelijk worden 

gescheiden. 

 

De producten die aan het grote publiek worden aangeboden zullen producten zijn waarvan 

men heeft kunnen aantonen dat de blootstelling aanvaardbaar is rekening houdend met de 

middelen waarover de niet-professionele gebruikers beschikken voor hun individuele 

bescherming en de beperkte risico’s voor het milieu. 
 

Voor de twijfelgevallen zal een werkgroep duidelijk moeten uitmaken wat valt onder de 

professionele markt en wat niet. 

 

Algemeen kan men het professionele gebruik omschrijven als het gebruik waarbij 

producten op regelmatige basis aangewend worden en dat bovendien winst oplevert 

(facturen). Zo worden als professioneel beschouwd: 

- landbouwers in de zin van de categorieën 1-7 van het NIS 

- erkende ondernemingen gespecialiseerd in behandelingen in de landbouw en 

professionele tuinbouwbedrijven, professionele firma’s gespecialiseerd in 

tuinonderhoud, onkruidverdelging, bestrijding van schadelijke geleedpotigen, 

rattenbestrijding,…  

 

Ook de openbare administraties en de industriële of commerciële ondernemingen die op 

hun eigen terreinen en door eigen niet-gespecialiseerd personeel behandelingen laten 

uitvoeren, worden als “professioneel niet-landbouwkundig” beschouwd.  

De personeelsleden die, erkende pesticiden gebruiken, zullen dus zelf een professionele 

licentie moeten hebben. 

 

Dankzij de licentie voor de beroepsbeoefenaars moet men behandelingen kunnen 

uitvoeren met producten die enkel bestemd zijn voor professioneel gebruik terwijl zo veel 

mogelijk rekening wordt gehouden met de volksgezondheid en het leefmilieu. 

 

Het betreft hier een typisch voorbeeld van een maatregel waarbij de bevoegdheden van de 

federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten complementair zijn. De toepassing 

ervan zal specifieke samenwerkingsakkoorden tussen deze verschillende machtsniveaus 

vergen. 

 

Een licentie voor de aanwending van erkende pesticiden voor landbouwkundig gebruik en 

voor professioneel gebruik dient immers door de federale overheid te worden toegekend. 

 

De gewesten zouden echter voor deze licentie in aanmerking kunnen komen terwijl de 

gemeenschappen verantwoordelijk zouden zijn voor de opleiding die ze vereist. 

 

De differentiatie van de markten – voor beroepsbeoefenaars (al dan niet in de 

landbouwsector) en voor liefhebbers – zal nog meer de mogelijkheid bieden om een 
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gedifferentieerd beleid uit te stippelen rond de toegang tot die producten (op federaal 

niveau) en mogelijk ook rond het gebruik ervan (op gewestelijk niveau).  

 

Zodra de erkenningen opgesplitst zijn, zal het immers mogelijk worden om de volgende 

beleidslijnen uit te werken: een voor elke markt specifiek beleid om bepaalde producten 

uit de handel te nemen, een toegangsbeperkend beleid (verplicht “voorschrift” voor de 

levering van bepaalde producten), een belastingsbeleid (BTW, bijdrage per werkzame 

stof, verplicht statiegeld,…), een marketingbeleid (verbod op gekoppelde verkoop 

(bijvoorbeeld koppeling tussen verschillende categorieën producten of aan een meststof)), 

een beleid m.b.t. reclame-ethiek (striktere deontologische code, verplichte 

vermeldingen,…), etikettering die duidelijk wijst op de gevaren (naar analogie van de 

wetgeving inzake tabak) of traceerbaarheid (identiteit, coördinaten en gekochte 

hoeveelheden van elke koper,…). 

 

De betrokken administraties dienen deze maatregel in overleg met de sectoren in de 

praktijk toe te passen. Het scenario zou er kunnen uitzien zoals beschreven in bijlage 6, 

maar de praktische regels zijn nog niet helemaal vastgelegd. 

 

Vanaf 2007 moeten de verkoopsgegevens duidelijk het belang van de professionele (al 

dan niet landbouwkundige) en liefhebbersmarkt tonen binnen de totaliteit van de 

verkochte hoeveelheden erkende pesticiden voor landbouwkundig gebruik.  

 

Andere maatregelen, afhankelijk van de bevoegdheden van de verschillende 

machtsniveaus, die specifiek de verschillende markten (belastingen, reclame, etikettering, 

beperking van gemengde producten, gebruiksbeperkingen,…) beogen, kunnen dan ook 

met kennis van zaken genomen worden. 

 

Dergelijke maatregelen zouden moeten leiden tot een meer verantwoord gebruik van 

pesticiden voor landbouwkundig gebruik en zouden het gebruik door liefhebbers evenals 

het gebruik in openbare ruimtes
63

 en het privé-gebruik van erkende pesticiden voor 

landbouwkundig gebruik buiten de landbouw moeten afremmen. Er moeten samen met de 

distributiesectoren en de niet-gouvernementele organisaties inspanningen worden 

geleverd om het publiek te informeren over de gevolgen van een verkeerd gebruik van 

deze producten en over de mogelijke alternatieven.  

 

Er moeten echter altijd specifieke afwijkingen mogelijk zijn (gebruik van professionele 

producten door particulieren) met de toestemming van de bevoegde overheden. 

 
 

B.II.A.4. Maatregelen om de aanwezigheid van residu’s van pesticiden voor 

landbouwkundig gebruik in voedingsmiddelen te vermijden 

 

Producten die bestemd zijn voor consumptie zullen niet meer residu’s mogen bevatten dan 

in de geldende normen wordt voorgeschreven. Elke overschrijding zal op adequate wijze 

gesanctioneerd worden
64

. 
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 In het Verenigd Koninkrijk is de verkoop tussen 1997 en 2001 met 114% gestegen (Pesticides News 60 p 11, 

juni 2003) 
64

 onder de verantwoordelijkheid van het FAVV 
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Er zal een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de resultaten van willekeurige 

analyses en die van “gerichte” analyses (van “probleemproducten”)
65

. 

De resultaten van de analyses die niet door het FAVV zijn uitgevoerd (maar door bv. 

laboratoria uit grote steden, universitaire labs, consumentenorganisaties of grote verdelers 

van voedingswaren, voor zover deze laboratoria officieel erkend zijn) zullen – in de mate 

van het mogelijke – meegedeeld worden aan het agentschap (dat er alles zal voor doen om 

ze te bekomen) en zullen opgenomen worden in een jaarlijks samenvattend rapport
66

. 

 

De onderzochte stoffen zullen individueel beoordeeld worden op basis van hun globale 

aanwezigheid in de voeding (plantaardig voedsel, fruit, granen, vlees en vis, maar ook in 

water en andere inname wegen) ten opzichte van de gemiddelde inname binnen de 

verschillende bevolkingsgroepen (zwangere vrouwen, baby’s, jonge kinderen, …). 

 

Universitair onderzoek ter zake zal worden aangemoedigd. 

 

Deze maatregelen worden nader toegelicht in bijlage 6. 
 

 

B.II.A.5. Bevordering van technische maatregelen met betrekking tot de productie 

en het gebruik van pesticiden voor landbouwkundig gebruik en 

spuittoestellen 

 
Dergelijke maatregelen die de beroepsbeoefenaars uit de sector bijzonder belangrijk 

vinden, (en waarvan de modaliteiten in overleg met de betrokken sectoren ontwikkeld 

zullen  worden), beogen onder andere: 

- de verplichte installatie van een bijkomende bak op het spuittoestel (met een 

bijkomende bak verminderen de risico’s voor de landbouwers). 

- de verplichting voor de verdelers van pesticiden voor landbouwkundig gebruik en 

biociden om – rechtstreeks of onrechtstreeks – adequaat beschermingsmateriaal te 

verschaffen (minimum handschoenen in nitril of oleopreen, beschermende bril, 

laarzen en maskers van het type A2B2P3). 

- de technische rechtvaardiging van een bepaalde formulering (bv. waarom een 

bepaald poeder op de markt brengen i.p.v. een WG-formulering terwijl 

poederformuleringen over het algemeen gevaarlijker zijn, met name voor 

blootstelling via inhalatie). Deze maatregel zal pas volledig van kracht kunnen 

worden na de wijziging van de richtlijn 91/414 (en de omzetting ervan in nationaal 

recht) die zal voorzien in de vergelijkende beoordeling en het substitutiebeginsel. 

Momenteel zou de maatregel om wettelijke redenen enkel op initiatief van het 

Erkenningscomité genomen worden als er een consensus bereikt is met de sector 

of het betrokken bedrijf. 

- voorzieningen om de drift (ook ten aanzien van de omwonenden) en de specifieke, 

momentgebonden schade bij het vullen of het leegmaken van het spuittoestel te 

beperken zullen gepromoot worden door de verdelers, via de codes voor goede 

praktijken en alle andere promotiemiddelen die opportuun worden geacht. 
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 onder de verantwoordelijkheid van het FAVV 
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B.II.B.  Biociden 
 

 

Het programma ter vermindering van biociden is het eerste in zijn soort op Europees 

niveau.  

Natuurlijk mag men de hoeveelheden actieve stoffen in de pesticiden voor 

landbouwkundig gebruik niet vergelijken met die in biociden (waarschijnlijk een 

verhouding van 10/1), te meer omdat biociden in de meeste gevallen onrechtstreeks of met 

vertraagde werking verspreid worden in het milieu
67

. Dat is trouwens een van de redenen 

waarom het zo ingewikkeld is om emissiescenario’s uit te werken. Via producten van het 

type 18: insecticiden, acariciden en andere producten ter bestrijding van geleedpotigen, 

evenals producten die met biociden behandeld zijn, kan het grote publiek echter 

rechtstreekser worden blootgesteld. 

 

Rekening houdend met de omvang van de taak en met de methodologische moeilijkheden 

ervan (bv. indicatoren), zal het eerste programma zich voornamelijk richten op de 

categorieën die op Europees niveau prioritair zijn (houtbehandeling en rodenticiden) 

evenals categorie 18 die betrekking heeft op de insecticiden, de acariciden en andere 

schadelijke geleedpotigen aangezien deze categorie veel stoffen omvat die door een groot 

deel van de bevolking gebruikt worden in gebouwen. 

 

Het eerste programma zal ervoor zorgen dat de Belgische partners geïdentificeerd worden 

en dat de ondernemingen gespecialiseerd in de bestrijding van knaagdieren, de bedrijven 

en NGO’s actief op het gebied van houtbescherming en de partners in de problematiek 

van de insecticiden (en andere) van categorie 18 (verpakkingsbedrijven, verdelers, 

NGO’s) geïnformeerd en gesensibiliseerd worden en dat binnen een werkgroep die 

representatief is voor de betrokken partijen, voor die producttypes specifieke indicatoren 

worden uitgewerkt (rekening houdend met de blootstelling).   

 

De maatregelen die voorgesteld worden in het kader van het eerste programma zijn 

voornamelijk:  

- van structurele aard  

- verbonden aan de uitwerking van een gemeenschapsbeleid inzake biociden. 

- Specifiek voor de types van producten en de prioritaire producten 

 

 

B.II.B.1.  Structurele maatregelen 
 

a) Hervorming wetgeving en aan te brengen wijzigingen aan het 

vergunningsstelsel  

 

De Hoge Gezondheidsraad, de instantie die tot op heden aan de bevoegde Minister advies 

gaf m.b.t. de toelating van biociden, is een complexe structuur bestaande uit een bureau en 

vijf afdelingen
67

. 

 

                                                
67

 behalve voor methylbromide, bepaalde ontsmettingsmiddelen gebruikt in de koeltorens, sommige 

toepassingen van algiciden en rodenticiden 
67

  www.health.fgov.be/CSH_HGR/. 
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Afdeling 3 houdt zich bezig met chemische en biologische agentia en is zelf 

onderverdeeld in onderafdelingen. Onderafdeling 3.1 is een permanente werkgroep (WG) 

belast met de registratie van biociden, desinfectantia en risico-evaluatie. Die WG is 

samengesteld uit leden, uitgenodigde leden, personeel van het wetenschappelijk 

secretariaat, uitgenodigde ambtenaren (van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu). Na bespreking binnen andere subgroepen van de 

toxicologische en ecotoxicologische aspecten, en aspecten zoals blootstelling en 

doeltreffendheid, stellen de rapporteurs van die subgroepen hun verslag en hun conclusies 

voor. De verschillende conclusies worden samengevoegd in een advies dat door de WG 

wordt uitgebracht (ofwel weigering, ofwel vraag om bijkomende informatie, ofwel 

toelating). 

 

Het advies van de WG wordt aan de administratie bezorgd, die het omzet in voorstellen 

voor toelatingsakten die door de Minister moeten worden goedgekeurd. 

 

De huidige werking is log en traag. Uit de externe audit van de FOD die in het eerste 

semester van 2003 werd uitgevoerd, is gebleken wat hapert aan het systeem voor de 

toelating van biociden (traag, te weinig middelen). Er werd toen een systeem aanbevolen 

zoals dat van de pesticiden voor landbouwkundig gebruik
68

. De aanbevelingen hebben 

geleid tot het voorstel tot de vervanging van de Hoge Gezondheidsrad door een 

“Toelatingscomité voor biociden” waarvan de samenstelling en de werking gebaseerd zijn 

op die van het Erkenningscomité. 

 

De Hoge Gezondheidsraad zal pas in tweede instantie optreden i.v.m. onopgeloste 

problemen, om de drempels voor de actieve stoffen (PNEC, ADI, AOEL) vast te stellen 

en als beroepsinstantie voor de beslissingen van het Vergunningscomité (niet-opschortend 

beroep). 

 

Er wordt momenteel een voorstel besproken voor een K.B. dat het vergunningssysteem in 

die zin wijzigt. Die hervorming wordt zeer waarschijnlijk   begin 2005 doorgevoerd. 

 

De samenstelling van een toekomstig toelatingscomité voor biociden maakt als dusdanig 

geen deel uit van een reductieprogramma, maar het is duidelijk dat de samenstelling en de 

werking van dat adviescomité een belangrijke rol speelt m.b.t. de vergunning van biociden 

die op de markt worden gebracht.  

 

Het reductieprogramma zal voorstellen om gelijkelijk meer algemene criteria in 

aanmerking te nemen in het kader van het beleid van duurzame ontwikkeling 

(haalbaarheid op economisch en sociaal vlak en op het vlak van leefmilieu), waarbij 

bijlage VI van de richtlijn 98/8/EC wordt nageleefd. Het belang van de invoering van 

nieuwe producten zou aldus in aanmerking kunnen worden genomen alsook de 

mogelijkheid van gunstigere alternatieven wat gezondheid en milieu aangaat. (toepassing 

van de substitutieprincipes en de vergelijkende beoordeling genoemd in artikel 10 van de 

richtlijn en artikel 24 van het KB van 22/05/2003). 

                                                
68

 De "Business Process Reengeneering" (BPR), die onder de auspiciën van een privé-consultantbureau 

voorstellen heeft uitgewerkt ter verbetering van de interne werking van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid 

van de Voedselketen en Leefmilieu, heeft erop gewezen dat er voor de biociden een vergunningssysteem moet 

worden ingevoerd dat vergelijkbaar is met dat voor de pesticiden: ofwel een (beperkt) comité bestaande uit 

ambtenaren van de verschillende betrokken FOD's.
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Het KB van 22/5/2003 zal worden gewijzigd om de versnelling van de 

toelatingsprocedure te bevorderen terwijl de veiligheid van de gebruiker en de 

bescherming van het leefmilieu worden gegarandeerd.  

 

 

b)    Administratieve hervormingen 

 

Het wetenschappelijk personeel van de Hoge Gezondheidsraad dat zich voorheen 

bezighield met het bestuderen van biociden overhevelen, d.w.z. 3,5 personen
69

 in de loop 

van 2004, naar de Dienst “Risicobeheersing” van het DG Leefmilieu in het kader van de 

reorganisatie van de diensten binnen een gezamenlijke eenheid “biociden-

gewasbeschermingsmiddelen”, eveneens gepland maar uitgesteld tot 2005. 

 

De inkomsten van retributies en de jaarlijkse bijdragen m.b.t. biociden overhevelen naar 

het Fonds voor de grondstoffen en de producten (met terugwerkende kracht van kracht 

sinds 1/1/2004 overeenkomstig het KB van 14/01/2004). 

Dankzij die overheveling zouden deze retributies en bijdragen, voor het gedeelte dat de 

personeelsbehoeften en de desbetreffende werkingsmiddelen overschrijdt, goed gebruikt 

kunnen worden via het Fonds voor de grondstoffen en de producten en zou onder meer 

minimum 30% van de beschikbare middelen (met vanaf 2006 een jaarlijkse verhoging van 

5%) besteed kunnen worden aan onderzoek en aan de uitwerking van reductieoplossingen 

en alternatieven voor de meest problematische producten. 

 

Er bestaat een reële behoefte om de administratie beter in staat te stellen een duidelijk 

zicht te hebben op de markten die te maken hebben met biociden, op de 

distributiekanalen, de evaluatie van de verkopen en het gebruik van die producten. Dit 

opvolg- en analysesysteem zal worden opgezet in samenwerking met de beroepsmiddens. 

 

 

c).   Ontwikkeling van indicatoren 

 

Voor de sector van de gewasbestrijdingsmiddelen wordt reeds verschillende tientallen 

jaren onderzoek verricht  naar indicatoren voor gebruik of risico’s. Dit is niet het geval 

voor de sector van de biociden waar globale studies (zoals in Zweden) of die gelinkt zijn 

aan verschillende emissiescenario’s vrij recent zijn.  

 

Voor de (vereenvoudigde) vaststelling van  een globale indicator voor de biociden, 

bevatte de door de FOD in 2004 aanbevolen studie het principe van een getal dat rekening 

houdt met de (verkochte) hoeveelheden, risicozinnen en scores die zijn toegekend aan die 

risicozinnen. De behouden risicozinnen zijn:  

 

Voor de bescherming van het milieu:  

R 50 Zeer giftig voor in het water levende organismen 

R 51 Giftig voor in het water levende organismen  

R 56 Giftig voor bodemorganismen 

R 57 Giftig voor bijen 

R 59 Gevaarlijk voor de ozonlaag 
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 FTE of “Full Time Equivalent” 
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Voor de gezondheid:  

R 39 Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten 

R 45 Kan kanker veroorzaken R49 Kan kanker veroorzaken bij inademing 

R46 Kan erfelijke genetische schade veroorzaken 

R60 Kan de vruchtbaarheid schaden 

R 61 Kan het ongeboren kind schaden 

 

 

De detailberekening van de globale indicator en van de voorstellen die uit deze studie 

volgen komen voor in bijlage 8.  

 

 

B.II.B.2. Maatregelen m.b.t. de uitwerking van een Europees beleid 
 

a) Inventaris van de impact op de gezondheid en het leefmilieu van de producten 

die gevaarlijke werkzame stoffen bevatten.  

 

Een dergelijke inventaris moet rekening houden met de Europese agenda 

(houtconserveringsmiddelen, rodenticiden) en van de insecticiden, acariciden en andere 

producten ter bestrijding van geleedpotigen, rekening houdend met het belang ervan voor 

de burger. Die in artikel 8 bis van de gewijzigde wet over productnormen bepaalde 

inventaris zal voor zover mogelijk op Europees niveau worden uitgewerkt ( onze 

delegaties zullen dit verdedigen) en / of in samenwerking met buurlanden. Deze zal 

vooreerst worden ontwikkeld voor de voormelde types van producten.   

 

 

b)  Herziening van de werkzame stoffen van biociden op Europees vlak (2004-

2010). 

 

De “prioritaire” werkzame stoffen van de eerste lijst, nl. van biociden van type 8 

(houtconserveringsproducten) en type 14 (rodenticiden), zijn onder de lidstaten verdeeld: 

België moet de dossiers analyseren die ingediend worden in het kader van de herziening 

van werkzame stoffen vanaf maart 2004. De rapporterende lidstaat heeft 3 maanden de 

tijd om na te gaan of de voorgestelde gegevens volledig zijn (“completeness check”) en 

twaalf bijkomende maanden om de gegevens te onderzoeken, een verslag op te stellen en 

voorstellen aan de Commissie te doen. Uit de dossiers die de verschillende staten voor die 

eerste prioritaire lijst effectief hebben ontvangen, kan worden afgeleid dat de werkzame 

stoffen arseenpentoxide, azaconazool, carbendazim, chroomtrioxide, azypetacs zink, 

deltamethrin en magnesiumfosfide als rodenticiden of houtconserveringsproducten 

uiterlijk op 1 september 2006 van de markt zullen verdwijnen. De bedrijven en de 

lidstaten hebben echter het recht om voor eind juni 2004 te reageren via een 

intentieverklaring en kunnen, indien die wordt aanvaard, een nieuw dossier indienen 

(zonder dat er duidelijk een datum wordt vastgelegd: dit zou het geval kunnen zijn voor 

cypermethrin). 

 

Voor de houtbeschermingsmiddelen en de rodenticiden, die door de staten worden 

onderzocht, kan worden verwacht dat de beslissingen m.b.t. de (niet-) opname in bijlage I 

van richtlijn 98/8/EC vanaf 2006 door de Commissie worden genomen. 

De evaluatie van de producten van de tweede prioritaire lijst moet in 2006 van start gaan. 

Het einde van het proces is bepaald voor 2010. 
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Biociden die niet-aangemelde werkzame stoffen bevatten
70

 zullen vanaf september 2006 

niet meer toegelaten zijn (voor fabricatie / verkoop / gebruik in de EU-landen). De 

toepassing van dat reglement zal belangrijke gevolgen hebben wat de vermindering van de 

impact van de biociden betreft
71

. 

 

Hieronder vallen belangrijke stoffen zoals methylbromide (zie verder). Door deze 

Europese bepaling hoeft men zich niet meer bezig te houden met nieuwe aanvragen 

(m.b.t. producten die niet-aangemelde werkzame stoffen bevatten) of met huidige 

beschikbare producten met minstens één niet-aangemelde stof. Vanaf 1 september 2006 

mogen die stoffen niet meer verhandeld worden.  

 

 

B.II.B.3.  Specifieke maatregelen 
 

a)  Rodenticiden 

  

De Gewesten zijn grotendeels bevoegd voor het gebruik van rodenticiden. Zij moedigen 

rechtstreeks bepaalde gebruiksvormen door hun ambtenaren aan (muskusrattenbestrijding 

in Wallonië bijvoorbeeld).
72

 

 

De plaatselijke overheid is ook deels verantwoordelijk voor het verspreiden van deze 

producten onder de bevolking en in het leefmilieu. Bepaalde gemeenten delen gratis en op 

verzoek rodenticiden uit, of verkopen ze tegen kostprijs,… Er is geen harmonisering 

terzake (volgens het beginsel van de gemeentelijke autonomie inzake “volkshygiëne”). 

 

Het Antigifcentrum telt elk jaar talrijke gevallen van vergiftiging thuis van kinderen 

(meestal niet ernstig) en van huisdieren (meestal ernstig) door rodenticiden.  

Er moet een systeem worden ontwikkeld om gevallen van intoxicatie met biociden te 

inventariseren: dit is trouwens wat de Staat werd opgelegd in de biociderichtlijn (zie deel 

pesticiden voor landbouwkundig gebruik). 

 

Er wordt voorgesteld om de gevallen van intoxicatie door pesticiden voor 

landbouwkundig gebruik en door biociden systematischer te registreren, te beginnen bij de 

rodenticiden. Behandelende geneesheren/ziekenhuizen zullen verplicht een verslag 

moeten opstellen in geval van consultatie/ opname voor die vorm van intoxicatie). Ook 

intoxicaties van boerderijdieren (bijenstallen inbegrepen), gezelschapsdieren en wilde 

dieren zouden door dierenartsen, ambtenaren van Waters en Bossen, gespecialiseerde 

centra kunnen worden gesignaleerd en de informatie over dergelijke intoxicaties zou door 

het Antigifcentrum kunnen worden gecentraliseerd. Er moet een ondubbelzinnig 

oorzakelijk verband worden gelegd. 
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 definitief niet aangemeld, overeenkomstig bijlage III van het Europees reglement 2032/2003 van 14/11/2003 
71

 zoals ook het geval was bij de verschillende opeenvolgende reglementen die in juli 2003 hebben geleid tot het 

verbod op bijna 320 actieve stoffen in pesticiden voor landbouwkundig gebruik op de EU-markt. 
72

 Die bestrijding kan nutteloos en duur lijken (de ecologische niches worden onmiddellijk weer ingenomen; het 

laatste verslag van het Waals Gewest spreekt van 537.268 geplaatste vallen met 25.282 km/ambtenaar, 16 

ambtenaren en 5314 vangsten). Een bestrijdingsactie zou enkel op een gerichte manier (gevoelige zones, dijken, 

… beschermen) en op welbepaalde tijdstippen moeten plaatsvinden. 
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Er zal systematisch een verslag van ambtenaren op het terrein aan het Antigifcentrum 

worden bezorgd (vereenvoudigde informatiefiche die wordt uitgewerkt in overleg met het 

Antigifcentrum en de betrokken diensten op het terrein). Hiertoe zal bijkomend deskundig 

personeel in dienst worden genomen (via een project dat vanaf 2005 in die zin door het 

Antigifcentrum wordt voorgesteld).   

 
De federale overheid zal de bevoegde instanties tevens voorstellen om de burgers ertoe 

aan te zetten om op een verantwoorde manier met die producten om te gaan en het gebruik 

ervan te beperken tot gevallen waarbij de volksgezondheid op het spel staat (alternatieve 

middelen stimuleren).  

 

Hiertoe zullen de federale overheden contact opnemen met de Gewesten (die toezicht 

houden over de gemeenten) om een overlegde actie te promoten i.v.m. de beperking van 

niet-essentieel gebruik en de risico's van dit soort producten.  

Er wordt met name voorgesteld: 

 

- een vervaldatum te vermelden op de verpakkingen en terugname van onverkochte 

goederen door de leveranciers (wetende dat de kant en klare lokazen slecht 

verouderen) 

- het gratis uitdelen van deze producten te verbieden (minstens verkoop tegen kostprijs) 

teneinde misbruiken te beperken: de Gewesten, die de gemeenten onder hun voogdij 

hebben, zouden onmiddellijk een initiatief in die richting kunnen nemen 

- enkel gesloten recipiënten en verpakkingen toelaten om de risico's te verminderen 

 
 

b)  Houtbeschermingsmiddelen 

 

Er wordt voorgesteld om: 

- in samenwerking met de sector en de distributie de eindgebruikers bewust te maken 

van het probleem (informatie- en voorlichtingscampagne) 

- de verschillende kwaliteitsstelsels eenvormig te maken
73

 en de informatie meer 

toegankelijk maken  

- de controles te versterken (bijvoorbeeld op creosoot) 

- stelselmatig (vanaf nu tot 2010) alle gebruiksvormen van arsenicum 

(kankerverwekkend) en chroom terug te dringen (met afwijkingen in afwachting van 

de uitwerking van een valabel alternatief) 

- de deelname van België aan internationale forums te versterken dankzij de 

personeelsspecialisatie terzake 

 

 

c) Insecticiden, acariciden en andere producten voor de bestrijding van 

geleedpotigen type 18) 

 

Er wordt voorgesteld om:  

- op het niveau van de instantie die instaat voor de vergunningen (momenteel de 

Hoge Gezondheidsraad) een restrictiever beleid te voeren inzake de verkoop 

van deze producten aan particulieren (vooral als er alternatieven beschikbaar 
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 Beste beschikbare technieken voor de houtverduurzaming, Kenniscentrum van VITO, 1998 
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zijn) alsook inzake de verkoopsvoorwaarden hiervoor (duidelijke informatie, 

“gereglementeerde” reclame,…);  

- nauw samen te werken met de Gewesten , de distributiesectoren en de 

verschillende verenigingen om het grote publiek ertoe aan te zetten die 

producten enkel “in laatste instantie” te gebruiken. 

 

  
d)  Methylbromide  

 

Methylbromide onderscheidt zich van de chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk's) doordat het 

broom bevat. Broom heeft een potentieel ozonverarmend effect dat ongeveer 50 keer 

groter is dan chloor (maar met een kortere halfwaardetijd dan de cfk’s). Men schat dat 

bijna de helft van het broom dat in de atmosfeer aanwezig is van natuurlijke oorsprong is, 

maar het broomgehalte afkomstig van menselijke activiteiten neemt in snel tempo toe. Het 

United Nations Environment Programme (UNEP) heeft berekend dat een verbod op 

methylbromide het mogelijk zou maken de hoeveelheid vernietigende chemische stoffen 

de volgende vijftig jaar met meer dan 10 % te verminderen en een snelle zou impact 

hebben op de omvang van de vernietiging van het stratosferische ozon
74

. Indien men er 

niet in slaagt de broomconcentratie in de atmosfeer terug te dringen, zal dat de 

doeltreffendheid van de vermindering van chlooruitstoot sterk inperken. Dit is dan ook 

logischerwijze een van de prioriteiten van het protocol van Montréal betreffende de 

reductie van stoffen die de ozonlaag afbreken.  

 

Methylbromide wordt gebruikt voor de ontsmetting van bodems (in België uitsluitend in 

serres), bederfelijke voedingsmiddelen in quarantaine, opgeslagen voedingsmiddelen 

zoals granen, kruiden,... en installaties (containers, silo’s, scheepsruimen,…). 

 

Aangezien methylbromide niet is aangemeld op Europees vlak, zal deze stof tegen 

september 2006 op Europees niveau moeten verdwijnen als biocide.  

 

Jaarlijks bedraagt het gebruik hiervan buiten de landbouw ongeveer 25 ton, maar de 

gebruikte hoeveelheden (voornamelijk bij behandelingsoperaties vóór internationale 

transporten over zee) zijn onlangs sterk toegenomen in gevolge de export naar China en 

de voorwaarden van dit land inzake bescherming.  

 

De problematiek van de laatste jaren heeft zich vooral geconcentreerd op de 

veiligheidsafstanden voor de werknemers en voor derden alsook op de gebruikte doses.  

Er moeten dringend maatregelen worden genomen voor de volledige vervanging van deze 

stof als biocide. 

 

Het gebruik van alternatieve middelen voor ontsmettingsbehandelingen moet absoluut van 

kracht gaan voor eind 2006 om toe te laten dat men kan afstappen van methylbromide. 

 

Er moet bijgevolg worden onderzocht hoe alternatieve producten zoals sulfuryl difluoride 

(SF) zo snel mogelijk en in elk geval vóór eind 2005 kunnen worden toegelaten voor 
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 De aantasting van de ozonlaag verzwakt het immuunsysteem (van alle leven op aarde) en heeft manifeste 

gevolgen wat huidkanker (behalve melanomen) en cataract betreft. 
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gebruik bij ontsmetting van molens
75

 en wat de economische haalbaarheid en de 

toepassingsproblemen ervan zijn. 

 

Er dienen  binnen de Europese Unie stappen ondernomen te worden  om druk uit te 

oefenen op de internationale handelsinstanties om die vervangingsbehandeling te laten 

aanvaarden door de importeurs voor de QPS (“Quarantine and Pre-Shipment”) : anders 

kan methylbromide vrijstellingen blijven bekomen voor die bij ons steeds verder 

groeiende markt op basis van de internationale praktijken die enkel methylbromide voor 

de internationale handel aanvaarden en met name de door de Interim Commission on 

Phytosanitary Measures goedgekeurde internationale norm voor fytosanitaire maatregelen 

nr. 15 “Guidelines for regulating wood packaging material in international trade”. Die 

norm beschrijft de noodzakelijke fytosanitaire maatregelen om de kans op invoering en/of 

verspreiding van quarantaineorganismen die geassocieerd zijn met in de internationale 

handel gebruikt verpakkingsmateriaal in ruw coniferen- of loofboomhout te beperken. Dit 

moet vanzelfsprekend op Europees en op internationaal niveau worden behandeld, met 

name via de FAO en het UNEP. 

 
e)   Andere  

 

Het gebruik van talrijke andere werkzame stoffen als biociden kan worden verminderd. 

De studie die in 2004 door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu is besteld, heeft concrete reductiemogelijkheden voorgesteld voor de drie 

bovenvermelde soorten producten, meer bepaald door zich te baseren op objectiveerbare 

criteria inzake de risico's voor de gezondheid en het leefmilieu, waarbij rekening wordt 

gehouden met de effectieve verkoop in België.  

 

 

B.II.C. Gemeenschappelijke maatregelen 
 

  

B.II.C.1.  Informatie 

 

Er zullen maatregelen worden getroffen om verbeteringen aan te brengen aan en 

koppelingen te maken tussen de huidige sites www.fytoweb.fgov.be en 

www.environment.fgov.be. Op deze sites moet men de lijsten terugvinden van erkende 

pesticiden voor landbouwkundig gebruik en toegelaten biociden, die op verschillende 

wijzen geordend staan om tegemoet te komen aan de courantste vragen van het publiek. 

Ook de lijsten van de houders van erkenningen en vergunningen en de lijsten van de 

erkende of toegelaten actieve substanties zullen beschikbaar zijn. 

De datum van de eerste vergunning en de vervaldatum van de vergunning (behalve bij 

aangevraagde verlenging) moeten eveneens duidelijk terug te vinden zijn. Indien de 

vervaldatum van de vergunning niet vermeld wordt, betekent dit dat het vermelde product 

nog steeds erkend is. 
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 Groot-Brittannië is rapporteur voor SF als gewasbeschermingsmiddel. De monografie werd afgerond in juni. 

Sweden is sinds december 2003 verantwoordelijk  van het onderzoek van  SF als biocide . We kunnen dus een 

Europese beslissing in deze dossiers in de loop van 2005 verwachten. 
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B.II.C.2. Bewustmaking 

 

Het is van primordiaal belang dat de distributiefirma’s een specifieke vorming krijgen 

over het reductieprogramma, meer bepaald in verband met de reductie van de risico’s door 

 

- De bewustmaking omtrent voor punctuele verliezen (voornamelijk bij de 

vulling of reiniging van de toepassingsmaterialen) 

- De kennis van de risico’s (zinnen, pictogramman, individueel 

beschermingsmateriaal, reiniging van bussen…) 

 

Federale of regionale besturen, onderzoeksinstellingen of universiteiten zouden kunnen 

instaan voor die vorming. Preventagri zou ook kunnen worden betrokken bijde 

bewustmaking van de beroepsmensen. De sector moet nauw betrokken worden. Het is 

tevens belangrijk dat de personen en instanties die zich bezig houden met de 

waarschuwingssystemen goed worden geïnformeerd.  

 

De samenwerking met het Antigifcentrum en de wetenschappelijke inrichtingen die van 

de FOD afhangen (CODA en  het WIV) zal worden versterkt en de bewustmaking  van de 

artsen, apothekers en dierenartsen zal worden ontwikkeld, in overleg met de betrokken 

besturen binnen de FOD.  

 

Het reductieprogramma zal, via de fondsen die worden verzameld uit de door het Fonds 

voor de Grondstoffen en de Producten ontvangen retributies, instaan voor de 

noodzakelijke bewustmaking van de stakeholders voor de verdwijning van de markt van 

bepaalde producten en voor de ontwikkeling en de bevordering van alternatieve 

producten/methodes (zie verder). Er zijn bijvoorbeeld contacten op verschillende niveaus 

noodzakelijk om het besluit van de EU te verduidelijken bij de landen die goederen uit de 

EU invoeren (deze landen zouden afkerig kunnen worden van onze markten door het 

verbod van bepaalde producten).  

 

 

B.II.C.3. Transparantie 
 

- De agenda’s van de vergaderingen van de erkennings- en vergunningscomités (d.w.z. 

de niet-vertrouwelijke punten, de bespreking van nog niet erkende of toegelaten 

producten is immers vertrouwelijk) zullen op de site bekendgemaakt worden voordat 

de vergaderingen plaatsvinden (opdat een stakeholder zou kunnen vragen om er 

gehoord te worden).  

- De verslagen van deze vergaderingen zullen (nadat ze op de volgende vergadering zijn 

goedgekeurd) op de website geraadpleegd kunnen worden. Alle vertrouwelijke 

gegevens (o.a. namen) zullen uit de verslagen geschrapt worden.  

- Handleidingen en procedures die bedrijven dienen te volgen bij het indienen van 

dossiers zullen eveneens beschikbaar zijn op de site. 

- De beheerder van de site wordt duidelijk vermeld en aan deze persoon kunnen vragen 

gesteld worden via mail.  

- Alle vragen en antwoorden die in de loop van het jaar geregistreerd worden, moeten 

samengebracht  worden in een register dat ten minste één jaar bewaard wordt (er 

bestaat al een sitebeheerder en het register van de meest frequent gestelde vragen is 

reeds van toepassing op de fytowebsite). 
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B.II.C.4. Speciale bijdrage voor de ontwikkeling van reductieprogramma’s 
 

De wettekst over de productnormen is erg duidelijk wat betreft de middelen die moeten 

worden vrijgemaakt voor de realisatie van het programma (art. 20bis)
 76

. Het is tevens 

duidelijk dat de impact van erkende pesticiden voor landbouwkundig gebruik en 

toegelaten biociden die gevaarlijke actieve stoffen bevatten en in dat opzicht onder de 

gevarencategorieën vallen, gevoelig beperkt moet worden. 

 

In functie van de impact op de volksgezondheid en het leefmilieu wordt aan elke 

gevarencategorie een aantal punten toegekend (art 20 bis). Voor elk product wordt het 

totaal aantal punten berekend, vermenigvuldigd met de hoeveelheid van het verkochte 

product in de loop van het vorig jaar  en wordt dit omgezet in een bijdrage.  

De totalen van die waarden (punten  x hoeveelheid) van alle gewasbeschermingsmiddelen 

en biociden vormen een getal dat de waarde van het punt zal bepalen, hierbij in acht 

nemend dat het programma een jaarlijkse begroting van 500.000 €  moet behouden. Een 

simulatie op grond van de verkoopgegevens van  2003 zal vóór eind 2004 aan de firma’s 

die een erkenning of vergunning hebben, worden uitgedeeld.  

Bij de definitieve vaststelling van de bedragen zal in overleg met de sectoren nagegaan 

worden of rekening kan gehouden worden met het aspect blootstelling. 

 

Om de twee jaar wordt de lijst bijgewerkt om zo rekening te houden met de producten op 

de markt komen of ervan verdwijnen. 

 

In onderstaande tabel vindt men voor iedere categorie een voorgesteld aantal punten en de 

risicozinnen (R). De R-zinnen (risicozinnen) staan vermeld in de erkennings- en 

vergunningsaktes en kunnen dus als basis dienen bij het bepalen van het aantal punten. 

 

Categorie en afkorting Punten R-zinnen 

Fysisch-chemische eigenschappen    

Ontplofbaar (E) 2 1, 3 

Oxiderend (O) 1 7, 8, 9 

Zeer licht ontvlambaar (F+) 2 12 

Licht ontvlambaar (F) 1, 5 11, 15, 17 

Ontvlambaar (R10) 1 10 

Irritatie/ Sensibilisatie   

Corrosief (C)  2 34,35 

Irriterend (Xi) 1 36, 37, 38, 41+ 

Sensibiliserend (R42 en/of R43) 1 42, 43 +gecombineerde 

zinnen 
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 “[…] kan de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad retributies en bijdragen aan het 

Fonds voor de grondstoffen en de producten […] opleggen ter financiering van opdrachten van de administratie 

die voortvloeien uit de toepassing van het artikel… 8bis, […]” 
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Schadelijk (Xn) Punten R-zinnen 

Acute blootstelling  1  20,21,22, + gecombineerde 

zinnen  + 65  

 1  68/x 

(x= 20, 21, 22) + 

gecombineerde zinnen  

Lange termijn blootstelling  1  48/x (x = 20, 21, 22) +  

gecombineerde zinnen  

Carcinogeen  1 40, 

Mutageen  1  68 

Vergiftig voor de voortplanting  2  62, 63 

Toxisch (T)   

Acute blootstelling  2 23, 24, 25 + gecombineerde 

zinnen + 29, 31 

Lange termijn blootstelling  2 48/x (x = 23, 24,25) +  

gecombineerde zinnen  

Carcinogeen  2 45, 49 

Mutageen  2  46 

Vergiftig voor de voortplanting  2  60, 61  

Zeer toxisch (T+)   

Acute blootstelling  3 26, 27, 28, + gecombineerde 

zinnen + 32 

 3  39/x 

(x= 26, 27, 28) +  

gecombineerde zinnen  

Gevaarlijk voor het milieu (N  2 50, 50/53, 51/53, 59 

 

 

Momenteel bestaan er aanvaarde eenvormige criteria voor een hele reeks risico’s. Het 

systeem van de risicozinnen heeft zijn beperkingen. De richtlijn 2003/82/EG van de 

Commissie van  11 september 2003 tot wijziging van de richtlijn 91/414/EEG van de Raad 

in verband met de risicozinnen die wijzen op specifieke risico’s en op de voorzorgen die 

moeten worden getroffen op het gebied voor gewasbeschermingsmiddelen die bijzondere 

standaardzinnen voor risico’s voor de mens en het milieu toekennen  RSh 1-3 alsook 

bijkomende standaardzinnen voor voorzorg SP1 - algemene bepalingen; Spo 1-3 

voorzorgen te nemen door de operator ; Spe 1 – 8 voorzorgen te nemen voor het milieu; Spa 

voorzorgen  te nemen in het raam van de goede landbouwpraktijken; SPr 1- 3 specifieke 
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voorzorgen te nemen  voor rodenticiden; deze richtlijn verduidelijkt tevens de toepassing 

van de standaardzinnen die de specifieke voorzorgen  voor de gebruikers aangeeft (Spo 1-5 , 

voor het leefmilieu (Spe 1-8) in het raam an de goede landbouwpraktijken  ‘Spa 1) en voor 

de rodenticiden (SPr 1-3) . De agenda voor de tenuitvoerlegging van die nieuwe zinnen start 

in juli 2004 en wordt voortgezet tot 2008, althans voor alle gewasbeschermingsmiddelen die 

de in de Bijlage I aanvaarde actieve stoffen bevatten . 

 

In een eerste fase, hebben wij beslist geen rekening te houden met de risicozinnen
77

  

waarvoor de  criteria niet op Europees niveau zijn vastgesteld. Die tabel kan dus worden 

herzien ( tweejaarlijks, bij de actualisatie van het programma). 

Deze aanpak zal worden toegepast van zodra alle voorbereidingen aangepast zijn aan de 

richtlijn 99/45/EG
78

. 

 

De Ministerraad zal beslissen over het bedrag van de bijdrage die op voorstel van de 

Ministers die voor Volksgezondheid en Leefmilieu bevoegd zijn, zal worden vastgelegd bij 

wijziging van het KB van 14/01/2004. 

 

De opbrengst van deze bijdragen zal er voortdurend voor moeten zorgen dat het 

reductieprogramma goed verloopt en moet dus tot 2010 aangepast kunnen worden. In de 

mate van het mogelijke zullen de nieuwe inkomsten besteed worden aan het onderzoek dat 

moet worden gevoerd en de stappen die moeten worden genomen in de pas opgesplitste 

markten (professionele landbouwmarkt, professionele niet-landbouwkundige markt, markt 

van de erkende pesticiden voor landbouwkundig gebruik voor liefhebbers, markten van 

biociden voor professioneel gebruik en markt van biociden voor liefhebbers). 

 

In afwachting van de invoering van het hierboven beschreven systeem en ten minste voor 

het jaar 2005, belast de Ministerraad de Minister van Volksgezondheid en van Leefmilieu 

ermee, in overleg met de Minister van Begroting, een som van € 500.000 toe te kennen uit 

het reservefonds van het Fonds voor de Grondstoffen en de Producten. 

 

Er zal in worden voorzien dat vanaf 2006 het Fonds minstens 30% van zijn middelen die 

verband houden met de financiering van onderzoek aan dit doel zou besteden (om naar ratio 

van 5% per jaar te komen tot 50% in 2010)
79

. Dit percentage moet, jaar na jaar, als een 

minimum worden beschouwd , ervan uitgaande dat  om die doelstelling te bereiken, er 

concrete en wetenschappelijk gefundeerde projecten in die zin worden voorgesteld aan de 

Raad van het Fonds.  
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 De afwezigheid van risico’zinnen zoals R33,R54,R55,R56,R57 (Vergiftig voor bijen), R58, R64 (Kan 

schadelijk zijn via de borstvoeding), R66 (Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid 

veroorzaken), R67 (Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken) hoeft daarom niet te 

verwonderen. Bepaalde moeilijkheden in de Belgische classificatie (ten opzichte van de Europese wetgeving) 

werden ook in rekening gebracht.R51 bijvoorbeeld die in principe niet alleen kan geplaatst worden, is aangepast 

als R51/53. De R zinnen R52,R52/53 en R53 zijn niet overgenomen  want  het symbool N wordt hier niet 

toegepast. 
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 Voor alle specifiek gevallen die hier niet voorzien zijn, zal, in overleg  met de betrokken sectoren, een voorstel 

worden uitgewerkt zoals ook zal gebeuren voor de optelling van de score. De laatste hand wordt  gelegd aan een 

simulatie.. 
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 Het ziet er naar uit dat  47% van onderzoeken die kunnen beschouwd worden als verbonden met dit doel,  

vandaag reeds met het budget van het Fonds worden gefinancierd (zie detail in bijlage 3). De criteria om 

onderzoek binnen deze categorie te klasseren, moesten door het Raad verduidelijk worden. 
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B.II.D.   Algemene overwegingen inzake de uit te werken maatregelen 

 

 

B.II.D.1. Europese context 
 

Het programma moet uitgaan van de richtlijn 91/414/EEG in herziening en toekomstige 

thematische strategie betreffende de pesticiden voor gebruik in de landbouw enerzijds  en 

van de  richtlijn 98/8/EG betreffende de biociden anderzijds 

In dit kader is het belangrijk dat in het programma de toepassing van het substitutie wordt 

opgenomen (reeds bestaande in de richtlijn 98/8/EG voor de biociden en dat wordt 

besproken in het raam van de aan de gang zijnde herziening van de richtlijn 91/414 

betreffende de gewasbeschermingsmiddelen). 

 

Het reductieprogramma en de verfijningen ervan zullen zich volledig inschrijven in 

bestaande en eventuele nieuwe Europese regelgeving. De eventuele nieuwe Europese 

richtlijnen zullen strikt worden omgezet, tenzij in uitvoering van dit programma, na 

overleg met de betrokken sectoren, reeds verdergaande afspraken of beslissingen werden 

genomen. Er zal bij elke omzetting ook rekening gehouden worden met de competitiviteit 

van de Belgische ondernemingen. 

 

 

B.II.D.2. Samenwerking met de stakeholders 
 

Voor het welslagen van een reductieprogramma is de samenwerking tussen de overheid, 

de gebruikers, de industrie, de wetenschappers, de gezondheidssector en het hele  

maatschappelijk middenveld noodzakelijk. 

 

België is een federale staat die de jongste decennia steeds meer autonomie heeft 

toegekend aan de Gewesten. Het resultaat daarvan is een verstrengeling van 

bevoegdheden tussen de federale Staat, de Gewesten en in mindere mate de 

Gemeenschappen en gemeenten, zodanig dat het steeds moeilijker wordt gecoördineerde 

maatregelen uit te werken en toe te passen. 

Formele of informele samenwerkingsakkoorden of protocollen tussen die 

bevoegdheidsniveaus zijn noodzakelijk met het oog op een samenhangend beleid in een 

domein als dit. 

 
Het voortzetten van de in 2004 aangevatte inspanningen teneinde de dialoog tussen de 

verschillende bevoegdheidsniveaus  in stand te houden en voor het gecoördineerd 

doorvoeren van beleidsinitiatieven op korte en middellange termijn is duidelijk een 

prioriteit van het eerste programma. 

 

 

B.II.D.3. Internationaal beleid ten aanzien van de ontwikkelingslanden 
 

België zal er in zijn beleid inzake hulp aan ontwikkelingslanden op letten om, zowel op 

bilateraal vlak (inclusief via steun aan NGO's) als op multilateraal vlak, te vermijden dat 

het gebruik van pesticiden voor landbouwkundig gebruik en biociden die schadelijk 

kunnen zijn voor de gezondheid of voor het leefmilieu wordt gestimuleerd. Er moeten 

concrete maatregelen worden uitgewerkt met alle betrokken partijen om de geëxporteerde 
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stoffen en de omstandigheden van die export naar ontwikkelingslanden beter te 

controleren. 

 

De bevoegde overheden moeten de export van deze stoffen beter kennen en controleren 

per werkzame stof en per land. Er moet eveneens transparantie zijn bij de export zonder 

Belgische label (eveneens in verband met de POPs en PIC-overeenkomsten). 

 

B.II.D.4. Indicatoren  
 

De globale doelstelling tegen 2010, gemeten via de impactindicatoren zal geleidelijk 

worden verduidelijkt en gespecificeerd, naar aanleiding van de adviezen van de 

werkgroepen die tijdens het eerste programma worden opgericht. 

 

De indicatoren zullen worden getest, ook vanuit de gegevens die de laatste jaren 

beschikbaar waren. Zo zullen de reductiedoelstellingen worden gevalideerd, met 

inachtneming van de inspanningen die in het verleden werden geleverd. 

 

 

B.II.D.5. Invoering van gedetailleerde reductiedoelstellingen 
 

 

Voor het tweede programma dat gepland is tegen 2006 zullen gespecialiseerde 

werkgroepen gedetailleerde en aangepaste strategieën per marktsegment uitwerken. 

In dit kader, en rekening houdend met de noodzakelijke financiering van deze groepen 

zal: 

- een stuurgroep worden opgericht met als opdracht:  

 

- het Europees overleg (opvolging van de toestand op het niveau van de 

Commissie en in de buurlanden)  

 

- de transversale problemen zoals het toepassingsmateriaal, individuele 

beschermingsmiddelen, economische aspecten,… 

- de globale samenhang  en de coördinatie van gespecialiseerde werkgroepen 

 

- gespecialiseerde werkgroepen zullen zich ondermeer over onderstaande thema’s buigen :  

 

1. graanteelt (maïs zou onder een specifieke subgroep kunnen vallen) 

(coördinatie CRA Gembloux
80

 ?)  

2. bietenteelt (en industriële teelten) (coördinatie   IRBAB?) 

3. aardappelteelt (coördinatie PCA?) 

4. fruitteelt in akkerbouw (coördinatie  Gorsem/Gawi?) 

5. groenteteelt in akkerbouw (coördinatie  CLO?) 

6. fruitteelt onder plastic en in serre (coördinatie Proeftuin Aardbeien en 

houtig kleinfruit Tongeren?) 

7. groenteteelt onder plastic en in serre (coördinatie Rumbeke/proeftuin Sint-

Katelijne Waver en Meerle?) 

8. bloementeelt en sierplanten (coördinatie VVGO/PCS) 
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 De naam van een instantie die deze werkgroepen zou kunnen coördineren, wordt enkel als eventuele suggestie 

vermeld: voor de effectieve coördinatie zijn er akkoorden tussen alle betrokken partijen nodig.  
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9. diverse teelten (champignons, braakland, boomkwekerij, weide) 

(coördinatie FOD) 

10. het gebruik buiten de teelten (totale herbiciden, specifiek gebruik zoals in 

de bosbouw,…) (coördinatie FOD)  

11. houtconserveringsmiddelen ( coördinatie Febelbois), 

12. rodenticiden (coördinatie FOD) 

13. insecticiden,… (type 18 biociden) gebruikt door beroepsgebruikers 

(coördinatie FOD ?) 

14. insecticiden …. (type 18 biociden) gebruikt door een particulier
81

 

(coördinatie FOD).  

 

Deze werkgroepen zullen worden samengesteld van zodra het eerste programma wordt 

goedgekeurd (eind 2004) en zullen samenkomen gedurende 2005. De besluiten en 

aanbevelingen van deze groepen zullen tegen eind 2005 aan de stuurgroep overgemaakt 

worden. De stuurgroep finaliseert zijn aanbevelingen tegen 30/4/2006. 

 

In het kader van het tweede programma (2007-2008)  kunnen de doelstellingen opnieuw 

worden geformuleerd en bijgestuurd na de conclusie van die gespecialiseerde 

werkgroepen.  

 

Deze (onbeperkte) groepen zullen minstens bestaan uit:   

 

- een vertegenwoordiger per deelstaat  

- een beroepsvertegenwoordiger (beroepsorganisatie, syndicaat of ad hoc 

beroepsgroep) 

- een vertegenwoordiger van de productie en/of distributie 

- een vertegenwoordiger van de betrokken wetenschappelijke wereld 

(gespecialiseerd instituut,…) 

- een vertegenwoordiger van de federale overheid (behoudens delegatie aan de 

deelstaten) 

- een vertegenwoordiger van het middenveld en/of van de consumenten 

 

 

De groepen zullen ook bepalen hoe de risico's inzake het gebruik van pesticiden, en in het 

bijzonder de praktijken die een gevaar voor de gezondheid en het leefmilieu meebrengen, 

moeten worden verminderd. Bovendien zullen de groepen specifieke (technische, 

wetgevende, economische,…) maatregelen voorstellen die van toepassing zijn in hun 

gespecialiseerd kader of voor meer dan een groep. De groepen zullen tevens bepalen 

welke bijkomende studies er moeten worden uitgevoerd (en welke financiële, technische 

en personele middelen hiervoor nodig) om alternatieven te kunnen bieden voor dit 

risicogebruik. Er zullen financieringsmodaliteiten worden voorgesteld voor deze 

middelen. 

 
Elk van die groepen moeten minstens de globale doelstelling halen en wanneer dit 

onhaalbaar blijkt, moeten ze uitleggen waarom en bijkomende maatregelen voorstellen 

om deze te bereiken. Er moet tussentijdse doelstellingen nog vóór 2010  (op het einde van 

2006 en  het einde van 2008, daar het plan tweejaarlijks wordt bijgewerkt)  worden 

vastgesteld  

                                                
81

 er moet worden bekeken of het zinvol is om voor die categorie twee afzonderlijke groepen te hebben  
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B.II.D.6.  Opvolging van het programma  
 

De administraties van de federale overheid zullen het werk van de  opgerichte stuurgroep en 

de werkgroepen coördineren en bijeenbrengen  en zullen aan de federale overheid (en 

desgevallend aan de overheden van de gewesten en de gemeenschappen) de wetgevende en 

de administratieve maatregelen voorstellen die moeten worden genomen om de 

doelstellingen te bereiken. De stuurgroep zal de gespecialiseerde werkgroepen om een 

reflectie vragen over de toepasselijkheid van de gebruikte indicator en de mogelijkheid om 

deze door andere indicatoren te vervangen.   

 

Al deze maatregelen zullen worden gedetailleerd en ter goedkeuring voorgesteld in het 

kader van de eerste bijwerking van het  programma. 

 

Tussentijdse programma's met bijkomende maatregelen en aanpassingen aan het eerste 

programma zullen vanaf 2006 elke twee jaar worden voorgesteld (2006, 2008 en 2010).  

 

Op dezelfde data zal ook een aangepaste voorstelling voor het publiek worden gepubliceerd 

in het raam van het transparantiebeleid en met toepassing van het Verdrag van Aarhus.  

 

Een speciaal verslag (eind 2009-begin 2010) zal de keuzes voor een tweede programma 

2011-2016 voorstellen.  
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Bijlage 1.  Evolutie van de verkoop van pesticiden voor landbouwkundig gebruik 

(uitgevlakt jaar) sinds 1993 
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Bijlage 2.  PRIBEL: a Pesticide Risk assessment Indicator for BELgium  

 

 

Vagenende*, B.; Claeys*, S.; Van Bol°, V.; Pussemier°, L.; Debongnie°, P.; Steurbaut*, W. 
 

* Department of Crop Protection Chemistry, Ghent University 

°  CODA-CERVA, Tervuren 

Introduction 
Pesticides are a necessary tool to provide high crop yields ensuring enough food supply for 

mankind and high quality of food products. Although the way they operate and the way they 

are applied improve continuously, they still can give rise to a range of (eco) toxicological side 

effects. A wise use of pesticides can contribute to a more sustainable agricultural production. 

In order to be able to measure progress towards sustainability in crop protection, indicators 

are indispensable.  

 

Standard Operation Procedure 

Principle of PRIBEL 
The PRIBEL (Pesticide Risk Indicator Belgium) is based on the POCER-2 indicator (Van Bol 

et al., 2004). The POCER 2 indicator is an extension of the POCER-1 indicator (Vercruysse 

and Steurbaut 2002), created at Ghent University, and has been developed in frame of a 

research project financed by OSTC (Research contract no. CP-AA-20). The indicator is based 

on the acceptance criteria formulated in Annex VI of the European Council Directive 

91/414/EC. 

The PRIBEL will assess, at the level of all Belgium, both the human risk from occupational 

exposure to pesticides and the risk to the environment from the use of agricultural pesticides. 

The indicator consists of seven modules covering both human health and environmental 

aspects. 

For each module, risk is estimated by the use of risk indices. A risk index (RI) is the quotient 

of the estimated human exposure or the predicted environmental concentration (PEC) and a 

(eco) toxicological predicted no effect concentration (PNEC). This risk evaluation can be 

represented in diagram form (Fig. 1). 
  

 

Figure 1 - Risk evaluation of pesticides: principle of PRIBEL 

 

 

Data sources 
o Application rate / dose: Maximum authorized dose by the Federal Government Health, 

Food Chain Safety and Environment. These are available on Fytoweb 

(http://www.fytoweb.fgov.be/) 

hazard identification 
data set 

exposure assessment 

PEC 
effect assessment 

PNEC 

risk characterisation  

risk quotient = PEC/PNEC 
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o Kg of active substance yearly applied in Belgium: Sales figures of the Federal 

Government Health, Food Chain Safety and Environment. 

o Ecological and toxicological values: These data will be obtained from the 

following 

sources (in order of importance): 

1. European Union 

2. Documents provided by the producing company 

3. CTB – The Netherlands (http://www.ctb-wageningen.nl/) 

4. Pandora’s Box (Linders, Jansma et al. 1998) 

5. The Pesticide Manual (Tomlin 2000) 

6. Extoxnet (http://extoxnet.orst.edu/) 

7. Toxnet (http://toxnet.nlm.nih.gov/) 

8. Other sources 

 

Assumptions/limitations 
o Real use data: use data will be based on sale data assuming that these are quite 

equivalent. 

o Annual variations : in order to reduce the effect of annual variation in sales due, to e.g. 

epidemiological considerations, the risk assessment for year X will be based on an 

average of the sales of the years X-1, X and X+1. 

o Formulation type: 

 

� Formulation type will be defined for each active substance and will be 

analysed on the base of Fytoweb database.  

� When several formulation types exist for a single active substance, the 

liquid formulation will be chosen as representative of the most frequent 

case. An exception will be made when an active substance has a liquid 

formulation and a formulation for seed treatment and/or granule 

application. Those active substances will be considered as separate 

active substances. In those cases, it will be necessary to make a 

distinction in sale data for the specific applications (x% as liquid 

formulation, y% as formulation for seed treatment/granule application). 

 

o Sales figures of the Federal Government: 

� Import and export of pesticides are not considered. 

� These data are the sum of pesticide usage for agricultural and non-

agricultural purposes. In this study we consider only agricultural usage, 

so a correction of the data has to be made. (Officially accepted active 

substances for non-agricultural use can be found on the website 

http://www.zonderisgezonder.be/) A recent sale analysis of a.s. in 

Belgium realized by FPS (Ph. Ruelle) will be used for this adjustment. 

� As some factors (e.g. % drift) in the calculation of the PRIBEL depend 

on the type of cultivation, a distinction between application of the 

active substance in a fruit orchard or in the field will be made. 

o Worst case approach for reference application rates: 

� Application rate / dose: for the majority of a.s. several application rates 

are authorized as a consequence of the fact that there are included in 

several commercial products. PRIBEL is calculated with the highest 

authorized dose. 
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Description of the 7 Risk Indices (RI) 
In function of available data and risk indicators adapted to a wide scale risk assessment, seven 

out of the fourteen compartments of POCER 2 were selected for use in PRIBEL:  

 
Compartment POCER-2 PRIBEL 

consumers + + 

applicators + + 

farm-workers +  

bystanders +  

birds + + 

bees + + 

beneficials  +  

water organisms + + 

earthworms + + 

air +  

soil +  

ground water + + 

resistance induction  +  

farm cost +  

 

 

At the moment, they are stated as equivalent in importance in order to be as "neutral" as 

feasible. 

 

• Consumer 

In POCER-2 the indicator is calculated as follows: RIconsumers = 
RD

AR
*

ADI

 EDI* MRL
 

Where MRL : Maximum Residue Limit (mg a.s. / kg food); EDI: Estimated Daily Intake (kg 

food/kg b.w./day); ADI: Acceptable Daily Intake (mg a.s. / kg b.w./day); AR: Applied Rate 

(kg a.s./ha); RD: Reference Dose (kg a.s./ha). 

 

However, in a pre-study phase (a preliminary study that has been submitted by the authors), 
other indicators will also be tested for the Belgian pesticide data sales set. For example, 

indicators could be based on various approaches such as:  

� Risk phrases characteristic of each pesticide as in the Swedish Human Health Risk 

(Bergkvist 2000) or in the Collective Health Risk Indicator (Spikkerud 2000); 

� Global approache based on acute toxicity of the a.s. per se as with the Acute 

Toxicity Equivalent (Ekstrom and Bergkvist 2001) or Consumer Risk (Kovach, 

Petzoldt et al. 1992)  
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Indicator formula Calculation   

Acute Toxicity Equivalent 

(Ekstrom and Bergkvist 2001) 

∑
i imam.oral50

i

)(LD

SQ
*1000  

� SQ: Sold Quantity (kg a.s.) 

� i = counter for a.s. 

Collective Health Risk Indicator 

(Spikkerud 2000) 

∑ HRIi 

� HRI: Health Risk Indicator = Product Risk Index * SQ 

 Product Risk Index = value between 0.1 to 888 depending the risk phrases 

(acute & chronic tox.), the pesticide handling and the application method 

 SQ: Sold Quantity (kg or litres of a.s. per year) 

� i = counter for a.s. 

Consumer Risk (Kovach, 
Petzoldt et al. 1992)  

L
2

SY*P)(S*C
+

+
 

� C: Chronic toxicity rated by 1, 3 or 5 following the long term effect: little or 

none, possible effects and definite effects  

� S: Soil residue half-time with scores equal to 1, 3 and 5 for, respectively,< 30 

days, 30-100 days and > 100 days 

� SY: SYstemicity with score 1 for non-systemic and all herbicides and score 3 

for systemic 

� L: Leaching potential following the GlEAMS model 

� P: Plant surface residue half-time with scores 1, 3 et 5 for, respectively, 1-2, 2-4 

and > 4 weeks half-time. Pre-emergent herbicides always have a score = 1 

Margin Of Safety 

(Vandenbroele, Janssen et al. 

2000) 

Tox

Exp
 

� Exp is expressed with DFI: Daily Food Intake 

� Tox is expressed as NOAEL: No Observable Adverse Effect Level which is 

issued from toxicological endpoint on mammals oral toxicity 

Swedish Human Health Risk 

Indicator (Bergkvist 2000) 

∑ −∗
i

ii toxhSQ  

� i = counter for a.s. 

� SQ: Sold Quantity (tonnes/year) 

� h-tox = human toxicity (values issued from table based on hazard categories) 

Potential Risk for Man 

(Trevisan, Errera et al. 1999) 

0.1

PECgw
 

� PECgw = LQ index 

LQ = 2.739 * AF * AR * (1 - fint) / P 

AF = exp -0.693 * tr / HF where HF = DT50-soil (d) 

tr = L * RF * FC / q where L is the groundwater Level (m); FC is soil Field 

Capacity (v/v); q is the net recharge of groundwater (m/y) 

RF = [1 + (BD * OC * Koc) / FC + (AC * Kh) / FC)] where OC is the soil 

Organic Carbon content; AC is the soil Air Content (v/v) and Kh is the Henry 

constant 

AR: Applied Rate (g/m2)  

fint: interception from crop 

P: soil Porosity = (1 - BD / PD) where BD is the Bulk Density and PD is the 

soil Particle Density equal to 2650 kg/m3 

� 0.1: drinking water norm (µg/l) 

Environmental Impact Points - 

ground water (Reus and 

Leendertse 2000) 

0.1

PEC
100

gw
×  

� PECgw: Predicted Environmental Concentration in ground water assessed with 

PESTLA model  (Boesten and van der Linden 1991) 

� 0.1: drinking water norm (µg/l) 

� the ratio is multiplied by 100 in order to obtain a result = 100 when PECsw is at 

the treshold value 

 

It worth noting that consumer risk is often assessed throughout the risk for ground water, 

which is always relative to the legal norm for drinking water, see Potential Risk for Man 

(Trevisan, Errera et al. 1999) or Environmental Impact Points - ground water (Reus and 

Leendertse 2000).  
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The final decision on the most relevant risk index for consumers will be made after the 

assessment of the results gathered during the pre-study that has been submitted by the 
authors. 

 

• Pesticide applicator 

Pesticide applicators are persons who mix, load and apply the pesticides. 

The risk index for pesticide applicators (RIapplicator) is calculated as the quotient of the internal 

exposure (IEapplicator) and the acceptable applicator exposure level (AOEL), both expressed in 

mg/kg body weight/workday). The internal exposure (IEapplicator) is calculated using the 

EUROPOEM model (EUROPOEM 1996). 

 

  RIapplicator = IEapplicator / AOEL 
 

 

• Birds 
Birds can be exposed to pesticides when gathering feed on a treated field. Three different 

worst-case scenarios for bird exposure are assumed depending on the pesticide formulation. 

 

1) Eating sprayed crops (Liquid) 

PECbird = 31 * AR * BW * 0.3  

= estimated total daily pesticide intake (mg/day) 

AR  = application rate (kg/ha) 

BW = body weight (kg; default: 0.01) 

 

2) Eating treated seeds (Seed Treatment) 

PECbird = AR * BW * 0.3 

= estimated total daily pesticide intake (mg/day) 

AR  = application rate (mg/kg treated seed) 

BW = body weight (kg; default: 0.01) 

 

3) Eating granules 

PECbird eating granule = 20 GW * A  

20: a daily consumption of 20 granules 

W: Granule Weight (mg; default = 2) 

A: fraction of a.s. in the granule 

 

The risk index for birds is calculated with formula: 

 

  RIbirds  = (PECbird * 10)/(LD50 * BW) 
 

  LD50 = acute LD50 for birds (mg/kg BW) 

 

 

• Bees 
The risk index for bees is calculated as follows: 

 

  RIbees = AR/(LD50 * 50) 

 

  AR = application rate (g/ha) 

  LD50 = minimum (LD50,oral; LD50,contact) (µg/bee) 
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• Aquatic organisms 
The PECaqua org is calculated as follows (Pussemier 1999; Van Bol, Debongnie et al. 2004) 

 

APESUW  = Amount Potentially Exportable to Surface Water 

= direct loss + drift + runoff + (interflow + drainage) 

 

SPR   = Standard Percentage Runoff Water (default: 33%) 

 

rainfall  = Average yearly rainfall (default: 780 mm) 

 

PCOW  = Predicted Concentration in Outflowing Water 

= (APESUW/rainfall * SPR) (g/L) 

 

BFI   = Base Flow Index 

= fraction of river water not directly linked to rainfall 

= 0.50 

 

PECaqua org  = PCOW * (1-BFI) 

 

Table 1 - Emission factors considered for transport to surface waters 

Entry route Emission factor (%) 

Direct loss 0.5
a 

Drift 

 

Field: 0.004
 a 

 (assuming water/land ratio = 1%) 

Fruit: 0.051
 a
  (assuming water/land ratio = 1%) 

Seed treatment/granules: 0 

Runoff 0.4
b 

Interflow and drainage 0.01
b
 if GUS<3 

0.1
b
 if 3<GUS<4 

1
b
 if 4<GUS<4.5 

10
b
 if GUS>4.5 

a 
Percent of pesticide applied = AR 

b 
Percent of pesticide reaching the soil  

Pesticide reaching the soil = (AR-Direct losses-Drift losses) * (1 – crop interception factor) 

(Table 4) 

 

The endpoint for aquatic organisms is based on the toxicity for three groups of organisms 

(fish, daphnia and algae). 

Directive 2000/60/EC of the European Parliament describes the procedure for the setting of 

chemical standards for the protection of aquatic biota. 

 

Table 2 - Safety factors for the calculation of the chronic endpoint for aquatic organisms (Dir. 2000/60 

EC) 

Availability of ecotoxicological endpoints Safety factor 

At least one acute L(E)C50 from each of the three 

trophic levels of the base set 

1000 

One chronic NOEC (either fish or daphnia or 

representative organism for saline waters) 

100 
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Availability of ecotoxicological endpoints Safety factor 

Two chronic NOECs from species representing two 

trophic leves (fish and/or daphnia or a representative 

organism for saline waters and/or algae) 

50 

Chronic NOECs from at least three species (normally 

fish, daphnia or a representative organism for saline 

waters and algae) representing three trophic levels 

10 

Other cases, including field data or model ecosystems, 

which allow more precise safety factors to be 

calculated and applied 

case-by-case 

assessment 

 

In PRIBEL, RIaquatic organisms is based on acute exposure and toxicity parameters. Acute toxicity 

parameter for aquatic organisms is obtained by multiplying the chronic toxicity parameter by 

10 (Pussemier 1999). 

The risk index for aquatic organisms is calculated as the quotient of the PECaqua org and the 

minimum value of the endpoints considering the three groups of aquatic organisms. 

 

  RIaquatic organisms = PECaqua org / minimum(normaquatic organisms) 
 

 

• Earthworms 
During pesticide applications, part of the application reaches the ground, and may pose a risk 

to soil organisms like earthworms. 

For the estimation of the initial PEC, the pesticide is assumed to accumulate homogeneously 

in the top 5 cm of the soil. When pesticides are sprayed over the crops, only a fraction reaches 

the soil beneath the plants (Table 4). For an application with treated seeds it is assumed that 

the total pesticide dose reaches the soil. 

 

Table 3 - Crop interception factors for early and late crop stages 

Crop interception factor (fraction) Crop 

Early Late 

Potatoes, beets 0.22 0.88 

Fruit orchard 0.44 0.77 

Vegetables 0.11 0.77 

Corn 0.11 0.88 

Maize 0.25 0.5 

Greenhouse crops 0.5 0.5 

 

Remark: In the worst case scenario the early growth stadium is considered because the 

hazard for earthworms is highest in this stadium. 

=> Field = 0.22 

=> Fruit orchard = 0.44 

 

The initial PEC is calculated with the following formula: 

  PECinitial = (100 * AR * f)/(d * ) 

 

  AR = application rate (kg/ha) 

  f = fraction reaching the soil (=1-crop interception factor) 

  D = depth of soil layer (m; default: 0.05) 
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   = soil density (kg/m³; default: 1400) 

 

The risk index for earthworms is calculated using formula: 

 

  RIearthworms = (PECinitial * 10)/LC50 

 
  PECinitial = initial pesticide concentration in soil (mg/kg soil) 

  LC50  = acute LC50 for earthworms (mg/kg soil) 

 

 

• Leaching to groundwater 
The PECgroundwater is calculated as follows (Pussemier 1999; Beernaerts, Gerard et al. 2003) 

GUS   = Ground Ubiquity Score 

= log (DT50) * (4-log (KOC)) 

 

CSPER1  = 0.0004 * GUS exp(8.228) (g/ha.year) 

 

APEBOD  = Amount Potentially Exportable Below One meter Depth 

= CSPER1*(AR/RD)*soil correction (g/ha.year) 

 

PECgroundwater  = (APEBOD * 1000/RG) (g/L) 

 

 

DT50  = half-life of pesticides in soil (days) 

KOC  = soil organic carbon/water partition coefficient (ml/g) 

AR  = application rate (g/ha) 

RD  = reference dose (g/ha; default: 1000) 

RG  = recharge groundwater (m³/ha.year; default: 2600) 

 

Table 4 - Correction factors for the determination of APEBOD according to the pedo-climatic conditions 

of the regio of concern 

Type of soil Rainfall<750 mm 750 mm<Rainfall<850 mm Rainfall>850 mm 

Sandy 0.67 0.95 1.00 

Loam 0.10 0.14 0.38 

Humous 0.33 0.43 0.48 

 

Remark: Average rainfall in Belgium: 780 mm (http://www.kmi.be) 

  Worst case scenario: Leaching to the groundwater is most important in a sandy 

soil 

� Correction factor = 0.95 

 

The risk index of groundwater is calculated with formula: 

 

  RIgroundwater  = PECgroundwater / 0.1 

 

 
  PECgroundwater = predicted environmental concentration in groundwater (µg/L) 

  0.1  = drinking water quality standard (µg/L) 
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Comments on the short-term/long-term approaches 

 

Pesticide risk indices proposed in PRIBEL are, in general, based on a short-term approach. 

This is due to the lack of adequate long-term risk assessment model. The problem is linked to 

the fact that, when the risk is assessed for a long-term period, there is a need to take into 

account the pesticide fugacity (exposure aspect) in the environment and the possible 

combined effect with other pesticides (combination of toxicities). There is presently neither 

not any simple model able to solve the problem nor enough scientific knowledge to deal with 

toxicities combination at a general level. To be consistent, a long-term exposure approach 

would imply to assess the risk at a field/farm level in order to have detailed information on 

the pesticide applications. Such data are not presently available in Belgium.  

 

In addition, although a long-term approach could be defined for a human as the risk for a 

person to suffer from the pesticide application during his life, the definition for animals isn’t 

as clear. Should we take into account individuals or populations, and consequently, what 

should the period to consider? 

 

Two indices follow a long-term approach. These are the RIapplicator where validation of the 

exposure was performed during the EUROPOEM studies (EUROPOEM 1996) and, if 

selected for PRIBEL, the RIconsumer used in POCER-2.  

 

Expert judgement 
Depending on the situation the active substances are used, some indices may be considered as 

negligible. Based on expert judgement, the following assumptions have been made. 

 

Table 5 - Importance of the indices in different situations 

water organisms birds Compartments 

Exposure routes 

 

 

Application 

characteristics 

consumer 
all 

applicator 
all 

groundwater 
all drift direct 

losses 

plant seed granule 

earthworms 
all 

bees 
all 

Crop type           

Field crop 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Orchard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Greenhouse 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0a 

Application type           

SeedDressing 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
b 

Spraying 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

Pouring 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

Granule 1 1 1 0 0 0c 0 1 1 0 

Soil injection 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

0: negligible impact  1: possible impact 
a
  Considering no honey bees in greenhouses 

b
  Assuming no indirect effects linked to seed dressing  

c
  Assuming negligible effect due to systemicity 

 

 

Aggregation of the risk indices into a global risk indicator 
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Risk indices give information of the acceptability of the risk. When it is below 1, this means 

that the risk is considered as acceptable in reference to legislation (EC 91/414 for all 

compartments but drinking water which is based on EC 80/778 and EC 98/83). When it is 

above 1, the risk is unaccepted. At the present time, no interpolation of the effect/dose curve 

can be assumed so the significance of the risk indices is limited to what is set above.  

When risk indices are aggregated up to higher levels throughout spatial, temporal and active 

substances dimensions, the significance of the risk indices is lost. Such aggregation of risk 

indices only allows comparing the inter-annual global risk indication. Only the detailed 

results (a.s. per a.s.) are supposed to give usable information on the risk origin and 

importance. 

Nevertheless, the conservation of the meaningfulness of risk indices throughout aggregation 

procedure is probably feasible by the way of an early transformation of risk indices into risk 

scores (see 2.6.3.; FEAR approach (Van Bol, Debongnie et al. 2004)) or into statistical 

distribution function. This last opportunity is presently studied in the HAIR research (EU-FP6 

programme). 

 

In PRIBEL, seven risk indices (RIs) are obtained for a given reference dose (= maximum 

application rate per ha). Such set of indices will be provided for each a.s. and for each year 

considered. In some cases, one must also take into consideration the fact that several domains 

of application might exist for a given pesticide (greenhouse, orchard, field crop), giving rise 

to an even more important set of data. 

 

The goal of an indicator being to synthesize as much information as possible into a single (or 

a few) figure(s) or graphical representations, an aggregation procedure involving several steps 

is proposed. In this way, we will be able to concentrate all the information in a global 

PRIBEL value for Belgium but intermediate results will still be available for more refined 

comparisons (e.g. assessment of the impact of all pesticides on a single compartment, or the 

impact of a single pesticide on all compartments, etc) 

Spatial aggregation  

 

The first stage of aggregation is to move from the reference dose to the whole amount of 

pesticide used in Belgium (spatial aggregation). This will be done using the following 

relation: 

 

PRIBELa.s., comp, year = RI a.s., comp, year * Sale /AR 

 

• PRIBEL and RI refer to a given a.s., a given environmental compartment and a 

specific year.  

• Sale is the sale figures (in kg) for the given a.s. in Belgium 

• AR is the application rate in kg/ha 

 

Note that the sale figures will first be split into the existing domains of application as 

mentioned in section 2.3 (assumptions/limitations). Afterwards, the value of 

PRIBELa.s.,comp,year will be calculated for each a.s. by summing up the indices obtained for the 

various domains of application (if any). 

 

Table 6 gives a synthetic representation on the way the results could be presented. 
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Aggregation of the a.s. 

 

The second step of aggregation will be made by considering all a.s.: 

 

PRIBELcomp, year = sum of PRIBELa.s., comp, year 

 

Thus, at this stage, for a given year, seven figures will be obtained for Belgium: one figure per 

environmental compartment considered in PRIBEL (consumer, applicator, bees, birds, 

earthworms, aquatic organisms and groundwater) (see last row of table 6). 

 

 

2.6.3. Aggregation of the seven compartments 

 

Depending on the way the final results are used, a global risk indicator can be calculated for a 

given year: 

 

PRIBELyear = aggregative function of the 7 PRIBELcomp, year 

 

This aggregative function can be an arithmetic sum of the indices, or it can be obtained by 

using the FEAR approach (see Van Bol et al., 2004), or even by using a graphical 

representation (Star or Radar graphs). The choice of the aggregative function will be made 

after completion of the preliminary study that has been submitted by the authors. 

 

In Table 6, this value is presented in the last cell of the last column. Note that the same 

aggregative function can also be used to calculate a PRIBELa.s., as shown in the last column 

of the table. 

 

PRIBEL2001 will be calculated for 2001, the chosen reference year (actually the mean value of 

2000, 2001 and 2002). For a certain year X, PRIBELX will be calculated and compared (in %) 

to the reference year 2001 which will be set at 100% 
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Table 6 – Synthetic representation of the results after aggregation of the risk indices (for the reference year 2001) 

 
 Risk 

 indices 

Actives 

Substances 

consumer applicator groundwater aquatic organisms birds earthworms bees 

 

global indicator per active 

substance 

 

AS 1 

 

 

PRIBELas1,consumer,

2001 

 

PRIBELas1,applicator,

2001 

 

PRIBELas1,groundwater,

2001 

 

PRIBELas1,aqua org,  

2001 

 

PRIBELas1,bird, 

2001 

 

PRIBELas1,worm, 

2001 

 

PRIBELas1,b

ee, 2001 

 

PRIBELas1,2001 

 

AS 2 

 

 

PRIBELas2,consumer,

2001 

 

PRIBELas2,applicator,

2001 

 

PRIBELas2,groundwater,

2001 

 

PRIBELas2,aqua org,  

2001 

 

PRIBELas2,bird, 

2001 

 

PRIBELas2,worm, 

2001 

 

PRIBELas2,b

ee, 2001 

 

PRIBELas2,2001 

 

… 

 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

AS X 

 

 

PRIBELasX,consumer

,2001 

 

PRIBELasX,applicator

,2001 

 

PRIBELasX,groundwater,

2001 

 

PRIBELasX,aqua rg,  

2001 

 

PRIBELasX,bird, 

2001 

 

PRIBELasX,worm, 

2001 

 

PRIBELasX,b

ee, 2001 

 

PRIBELasX,2001 

 

global 

indicator per 

compartment 

 

PRIBELconsumer, 

2001 

 

PRIBELapplicator, 

2001 

 

PRIBELgroundwater, 

2001 

 

PRIBELaqua org,  

2001 

 

PRIBELbird,  

2001 

 

PRIBELworm, 

2001 

 

PRIBELbee, 

2001 

 

PRIBEL2001 

Global Indicator for 

Belgium in 2001 
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Conclusions 
 

1. This publication is a presentation of an official Pesticide risk Indicator for Belgium 

(PRIBEL) in the framework of a national reduction programme. 

 

2. In this publication a distinction is made between agricultural and non-agricultural 

usage and the methodology is developed for agricultural use of crop protection 

products. 

 

3. A preceeding division of the sales data into agricultural and non-agricultural use has to 

be made for the calculation of the PRIBEL. A recent sale analysis of a.s. in Belgium 

realized by FPS (Ph. Ruelle) can be used for this adjustment. 

 

4. The choice of the function for the total aggregation of the 7 indices will be made after 

analysis of the robustness and sensitivity of the proposed aggregative functions. 

 

5. Until now we emphasized on the calculation of the PRIBEL for agricultural pesticide 

usage, but we can extend this to non-agricultural usage. For this purpose some 

adjustments have to be made e.g. more run-off of total herbicides to surface water. 

 

6. For conclusion 4 and 5 a preliminary study is in proposal to the authorities 

 

7. Extension of the proposed approach to biocide use in Belgium can be considered in an 

additional study   
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Bijlage 3.  Studies die door het Fonds voor de grondstoffen en de producten 

gefinancierd worden en evolutie van de studies inzake risicoreductie in het totaal   

 

 
De projecten van het Fonds die we kunnen zien als een globale aanpak bij de 

vermindering van het gebruik en de risico’s, zijn :   

 

- FF 99/20 Studie van het reële gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen en enkele 

land- en tuinbouwteelten ( Centrum voor Landbouweconomie) (budget is tussen de 

twee gewesten verdeeld)  

19.182 € + 22.500 € 

 

- FF 01/15: Opstellen van selectiviteitslijsten inzake pesticiden t.a.v. nuttige 

entomofauna, en dit in het raam van het bestek betreffende geïntegreerde productie in 

akkerbouwgewassen (FUSAGx) 

216.085 € 

 

- FF 01/17: Preventie van waterverontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen in 

het WG( CODA, daarna Departement Fytofarmacie Gembloers) (20% , met 

cofinanciering van het Waalse Gewest en de SPGE) 

23.749€ 

 

- FF 00/21: Vaststelling van relevante strategieën teneinde op weloverwogen wijze het 

gebruik van fungiciden in de wintertarweteelt te beperken (UCL, eenheid 

fytopathologie) 

37.760€ 

 

(Een nieuw - bibliografisch – project  is gericht op de studie van driftreducerende 

middelen en wordt geleid door het  Centrum voor Agronomisch onderzoek in Gent en 

“la station de génie rural van Gembloux”  alsook het opzoekingsstation van Gorsem). 

 

Die projecten vergen een totaal van 319.276€   

 

De personeelsbegrotingen kunnen geraamd worden op 401.000 + 4000 + 18600 + 

212.500 + 242049 + 12400 + 2500 + 77176 + 10000 = 980.015 € 

 

Het aandeel van de “reductie”  projecten tegenover de enveloppe buiten het personeel 

zou bedragen :  

 319.276 € gedeeld door (1.665.000€ - 980.015€)= 684.985€, d.i. 47%. 

 

Vanaf de goedkeuring van het eerste programma zal de voor de uitvoering van de in 

bijlage 7 beschreven studies noodzakelijke begroting worden voorgelegd aan de Raad 

van het Fonds.  

 

In 2005 werd een bijzondere financiering bepaald. 

Vanaf 2006 zullen nieuwe inkomsten  vrijkomen via een bijzondere bijdrage op de 

gevaarlijke producten. 
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Bijlage 4.  Volledige traceerbaarheid 

 

 
Vanaf 2005 moeten de verdelers, fabrikanten en invoerders van 

gewasbeschermingsmiddelen  de bestemming van de verkochte producten kunnen traceren en 

moeten de landbouwers een register van de toegepaste producten bijhouden (KB 14/11/03, BS 

12/12/2003) 

 

De grote principes van zelfcontrole tijdens de fabricage (95% van de producten zijn 

ingevoerd), van de opslag en het transport worden samengebracht in een sectorgids waaraan 

de laatste hand wordt gelegd en waarin tevens het aspect van de traceerbaarheid aan bod 

komt.   

 Deze bevat tevens de stappen van de volledige traceerbaarheid tussen de producent en 

de eindgebruiker.  

 

 In de distributieketen vanaf de fabricage of de invoer, wordt er getraceerd per 

lotnummer, dat met een streepjescodesysteem wordt geïdentificeerd. Met dat systeem moet 

binnen 24 uur de volledige lijst van bestemmelingen die geen eindgebruikers zijn van een 

productlot, geïdentificeerd kunnen worden. De eindverbruiker moet op zijn beurt bekwaam 

zijn om binnen een tijdspanne van 24 werkuren een lijst te verstrekken van al zijn klanten die 

hetzelfde commerciële product ontvangen hebben (maar zonder specificatie van het 

lotnummer) en dat vanaf de datum waarop hij het verdachte lot ontvangen heeft. Het systeem 

wordt progressief ingevoerd (pilootproject in 2004) maar vergt overleg minstens op Europees 

niveau. 

 

De manier waarop registers overal en voornamelijk bij de landbouwbedrijven worden 

bijgehouden moet door het FAVV worden bepaald, in overleg met de betrokken 

beroepsorganisaties en dit tijdens het 2
de

 halfjaar van 2004.  

 

Een dergelijk register (dat eveneens als spuitboekje moet dienen) moet verplicht de data 

van het planten en van de verwerking, de juiste gebruiksplaats (gemeente, perceel, lot) de 

handelsnaam, de gebruikte hoeveelheid en de behandelde oppervlakte (of de dosis) alsmede 

de naam van de leverancier of verstrekker van de dienst (in geval van behandeling naar 

maakloon) (geleidelijk het lotnummer) vermelden. Het spuitboekje moet gedurende vijf jaar 

door de koper of de gebruiker bijgehouden worden; het moet bij elk verzoek van de federale 

of regionale overheidsinstanties die hun controlebevoegdheid aan daartoe erkende organen 

kunnen overdragen, voorgelegd worden.  

Als doelstellingen van de controle kunnen, naast de traceerbaarheid in het kader van de 

voedselveiligheid, het kennen en het nagaan van de verwerkingspraktijken vernoemd worden. 

 

Het bijhouden van de registers is evenzeer op de openbare overheid (en diverse 

parastalen) van toepassing. Die inventarisatie wordt in het Vlaamse gewest via het decreet van 

21/12/2001 (BS 31/1/2002) reeds uitgevoerd.  

 

Een dergelijke maatregel geldt ook voor de parallelle invoer.  
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De controles en de inning van jaarlijkse bijdragen bij de erkende verkopers van 

gewasbeschermingsmiddelen van klasse A en B zullen worden verhoogd. Gebreken die 

tijdens de controles worden vastgesteld, meer bepaald in verband met het bijhouden van de 

registers, zullen streng gestraft worden (intrekking van de erkenning en boetes). Een 

beperking in de tijd van de erkenningen van de erkende verkopers wordt overwogen.  

 

De controle op de verkoop maakt het ook mogelijk de gegevens na te gaan die zijn 

ingewonnen bij de fabrikanten of invoerders.  

 



 82 

 

Bijlage 5.   Opsplitsing van het professioneel gebruik (landbouwkundig of niet-

landbouwkundig) gebruik en spuitlicentie (of voor ruimere toepassing) voor de 

professionals: voorstellen tot tenuitvoerlegging   
 

 

1/ De bevoegde administratie zal iedere erkenninghouder officieel aanschrijven met de 

vraag wat hij voor zijn product (erkenningsakte) verkiest: de professionele landbouwkundige 

markt, de professionele niet-landbouwkundige markt of de particuliere markt. Voor bepaalde 

handelingen of types van gebruik die zijn vermeld, zal het nodig zijn de originele akte te 

herzien en deze te “splitsen” in twee of drie verschillende aktes naar gelang van de markten.. 

 

2/ De houder heeft 3 maanden de tijd om te antwoorden. Zo hij een tweede of twee andere 

aktes wenst ( voor de andere markt of markten), of zijn oorspronkelijke akte wenst te herzien, 

moet hij hiervoor een specifieke aanvraag indien: hij zal nieuwe erkenningsnummers 

ontvangen en zal worden verzocht de handelsnaam te veranderen voor die andere markt of 

markten. . Na de hernieuwing van de erkenning (na maximum 10 jaar) zullen de nieuwe akten 

een erkenningsnummer dragen dat duidelijk aangeeft voor elke markt (professioneel of 

particulier) dat product bestemd is. Zo hij binnen 3 maanden niet heeft geantwoord, zal de 

akte beperkt zijn  tot de markt die door de administratie als belangrijkste wordt beschouwd 

(professioneel landbouwkundig, professioneel niet- landbouwkundig of particulier)  

 

3/ Hetzelfde zal gebeuren voor producten die twee nummers dragen (vergunning en 

erkenning) onder dezelfde handelsbenaming.Een van beide moet worden veranderd. De 

soorten biociden die bij het publiek ruim orden gebruikt, onder meer de rodenticiden, de 

houtbeschermingsmiddelen, de mollusciciden, beschermingsproducten voor het metselwerk, 

algendodende middelen, …) en ook de  insecticiden, mijtenverdelgers en andere 

bestrijdingsproducten tegen geleedpotigen  wordt beoogd.  

 

4/ De firma’s die erkende producten voor de particuliere markt fabriceren/verpakken/ op 

de markt brengen, zullen binnen een termijn van 12 maanden na de termijn die aan de houder 

van de huidige erkenningen werd toegestaan (eind 2005) een nieuw erkenningsnummer 

moeten verkrijgen en dus hun etiketten moeten veranderen  (31/12/2006) 

Tien maanden na de publicatie van het nieuwe KB en uiterlijk op 1/1/2007 moet de 

verkoop volgens het oude systeem worden gestaakt en zijn de afzonderlijke erkenningen voor 

de professionele landbouwkundige of niet-landbouwkundige markt en de particuliere markt 

van toepassing.  

Vierentwintig maanden na de publicatie van het nieuwe KB kan geen enkel gebruik 

volgens het oude systeem (professioneel product) meer worden toegestaan  voor de 

particuliere markt. Er worden sancties bepaald voor onwettige aankoop en het onwettig bezit 

(van professionele producten) door particulieren. De erkenning van verkopers (verdelers) die 

rechtstreeks professionele producten aan particulieren zouden hebben verkocht na  de 

invoering van de nieuwe wetgeving – nazicht mogelijk met het lotnummer- kan worden 

ingetrokken .  

 

Het nieuwe KB moet ten laatste in de loop van het eerste halfjaar van 2005 in werking treden.  

De (nieuwe of oude) erkenningen  voor de particuliere markt zullen – binnen een nog 

nader te bepalen termijn – worden onderworpen aan een normaal BTW-tarief ( momenteel 

21%) in overeenstemmming met de FOD Financiën en aan verplicht statiegeld per eenheid, 

dit alles inbegrepen in de prijs van het product ( met instemming van de Gewesten, waaraan 
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de restitutie integraal zal worden gestort en die zullen instaan voor de risicovrije vernietiging 

van de verpakkingen en de overblijfselen van producten, eventueel in samenwerking met de 

betrokken sectoren). Deze maatregel zal besproken moeten worden met FOST plus, waaraan 

de betrokken bedrijven reeds een bijdrage betalen voor de verwerking van dit afval via 

containerparken. Het systeem moet garanderen dat er minstens evenveel gerecupereerd wordt 

als de belastingen die aan de landbouwsector worden opgelegd.  

 

Een alternatief voor die maatregel met een vergelijkbaar rendement is – in overleg met de 

sector – het storten van bijkomende bezoldigingen naar het Fonds voor de grondstoffen en de 

producten  (het voordeel van dat alternatief is dat de op die manier vergaarde sommen 

rechtstreeks kunnen dienen voor acties op het terrein).  

 

Er zal in 2005 een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd voor de spuitlicentie voor 

beroepsgebruikers die gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Die studie Die studie zou een 

stand van zaken bevatten en de concrete ontwikkeling alsook de praktische organisatie van de 

vorming die noodzakelijk is om die licentie te bekomen.  

 

Die stand van zaken moet het mogelijk maken de objectieve en bijgewerkte bases vast te 

stellen voor de concrete ontwikkeling  en de praktische organisatie van de spuitlicentie. Een 

niet complete lijst van de inventarissen, bijwerkingen en voorafgaandelijk uit te voeren 

onderzoekingen volgt hierna:  

- Stand opmaken van de initiatieven die door de  verschillende bevoegdheidsniveaus 

werden getroffen (bij voorbeeld, het Brussels Hoofdstedelijk gewest heeft, in  zijn 

nieuwe wetgeving over het gebruik van pesticiden, een vorming opgenomen voor het 

gebruik door de onderhoudsdiensten van de parken en tuinen) 

- Lijst opmaken en onderscheid maken tussen de diverse actoren ,  hun niveau van 

vorming, hun positie en rol in de beslissingsketen, hun type van activiteiten, …. Ten 

einde modules van specifieke en aangepaste vormingen te ontwikkelen.  

- Definiëren en inventariseren van de beroepsgebruikers (notie van 

verantwoordelijkheid , drempel …)  

- Inventaris opmaken van de vormingsnetten en de noodzakelijke middelen 

- De lijst opmaken van de mogelijke financieringsbronnen;  

 

De praktische organisatie van de vorming zal bestaan uit:  

 

a) de vaststelling van de inhoud van de cursussen, meer bepaald rekening houdend  met:  

 

o de bestaande programma’s voor de vorming van de erkende verkopers en de 

verstrekkers van de spuitdiensten 

o een modulatie op grond van het niveau van verantwoordelijkheid en de 

activiteitssector 

beslissingen die zullen worden getroffen met de stakeholders over de vastgestelde duur 

van de vorming 

b) de potentiële vormingsnetwerken (inrichting, professoren, locatie, ….) et de criteria 

voor de keuze van de netwerken 

c) het type van sanctie en het einde van de vorming alsook de mogelijkheden van beroep  
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Bijlage 6. Controle van de overschrijdingen van residuen in de voeding 
 

 

Elke overschrijding van de normen (Maximumgehalten aan Residuen van 

bestrijdingsmiddelen) zal in kaart worden gebracht. Het FAVV kan bij een eerste 

overschrijding van de maximumgehalten soms onmiddellijk een proces-verbaal 

opstellen en een administratieve boete uitschrijven (naar gelang van de ernst van de 

overschrijding of het feit of de pesticiden voor landbouwkundig gebruik al dan niet 

verboden zijn) 

 

Het FAVV, dat voor die controles bevoegd is, zal jaarlijks een balans opmaken: die 

balans wordt vervolgens met de beroepsorganisaties besproken. In sectoren waar 

frequent overtredingen worden vastgesteld, zullen de redenen hiervoor worden 

onderzocht en zullen er strengere controlemaatregelen worden getroffen zowel via de 

zelfcontrole van de sector als door het FAVV.  

 

 

Zoals in andere landen moet het programma ter vermindering van het gebruik en van 

de risico’s inzake. pesticiden voor landbouwkundig gebruik en biociden de redelijke 

doelstelling nastreven om de aanwezigheid van residuen van die producten in voeding 

en drank zoveel mogelijk te beperken. 
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Bijlage 7.  In het kader van het programma uit te voeren studies en onderzoek  
 

 

De federale regering staat in voor de financiering. 

 

De bevoegde Ministers, in overleg met de Minister van begroting, zullen voorstellen dat die 

studies en onderzoeken,  alsook de bijkomende personeeluitgaven hiervoor, in 2005 zullen 

worden gefinancierd via het Fonds voor grondstoffen en producten. Vanaf 2006 zal een 

maximumbedrag van 500.000 euro verzekerd worden. Daartoe kan gebruik gemaakt worden 

van middelen afkomstig van federale middelen voor wetenschappelijk onderzoek en van de 

heffingen voorzien door het KB van 14 januari 2004, overeenkomstig de bepalingen van art. 

20bis van de wet op de productnormen. Een bedrag, op basis van de concrete behoeften, zal, 

met een verdeelsleutel, na overleg met de sectoren tegen juli 2005 worden vastgelegd door de 

Ministerraad. 

 

Een samenvatting van de prioritaire studies volgt hierna  met een overzicht van de uitgaven 

die zijn gepland voor 2005.  

 

1/ invoering van de opsplitsing van de erkenningen voor de gewasbeschermingsmiddelen 

die betrokken zijn bij verschillende markten ( professionele landbouwkundige, 

professionele niet-landbouwkundige en particuliere markten).  

 
Doel van het project:  

 

Opsplitsen waar het nodig is van de huidige erkenningen voor gewasbeschermingsmiddelen 

en erkenningen voor professionele landbouwkundige, professionele niet-landbouwkundige en 

particuliere markten (groot publiek). 

 

Stappen /agenda : 

 

Het project zal zo snel mogelijk van start gaan in 2005 binnen de betrokken administratie (DG 

Plant, Dier en Voeding van de FOD).  

De eerste stappen (eerste trimester 2005) bestaan uit 

- de voorbereiding en aanneming van het KB dat het nieuwe systeem kan invoeren  

- het onderzoek van de huidige erkenningsakten voor het nagaan van de bij de splitsing 

betrokken producten en firma’s 

- het sturen van aangetekende brieven aan de betrokken firma’s 

 

De volgende stappen (bepaald voor eind 2005) zullen bestaan uit:  

- het administratief beheer van de antwoorden van de firma’s (die maximum 3 maanden 

tijd hebben om te antwoorden) 

- het onderzoek van de antwoorden, de scheiding tussen de producten die geen 

aanpassing van erkenningsakte vergen en die welke een splitsing in twee of drie akten 

nodig hebben (naar gelang van de markt) de opstelling van nieuwe  akten in dit laatste 

geval  

- de controle met de betrokken firma van die nieuwe akten en de datum van toepassing 

ervan  

- de voorlegging van de nieuwe akten aan het Erkenningscomité het verzenden van 

officiële brieven aan de betrokken firma’s  
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- wijzigingen aan te brengen op de internetsite van fytoweb 

- Het niet langer op de markt brengen van de betrokken producten volgens het oud 

systeem in geval van opsplitsing van de erkenningen is vastgesteld  voor ten laatste 

eind 2006 en elk gebruikmoet stoppen eind juni 2007.  

Budget:  

 

(personeel) een voltijds equivalent is bepaald voor het ganse jaar 2005 (50.000 € alles 

inbegrepen). 

 

2/ Haalbaarheidstudie voor een toepassingslicentie voor gewasbeschermingsmiddelen 

voor beroepsgebruikers 

 
Doelstelling:  

 

Uitvoeren van toepassingen gewasbeschermingsmiddelen met maximale inachtneming van 

gezondheid en leefmilieu. Rekening houdend met de moeilijkheid om deze maatregel in te 

voeren en de verwikkeling van de bevoegdheden van de andere machtsniveaus, is een 

voorafgaande haalbaarheidsstudie noodzakelijk. Deze studie zal de stand van zaken opmaken 

en de ontwikkeling en organisatie voorstellen van vormingen en van de toewijzing van 

toepassingslicenties.  

 

Stappen/agenda : 

 

Januari-maart: voorbereiding van de offerteaanvraag en raadplegingen 

April: afwikkeling van de offerteaanvraag en toewijzing van de overeenkomst 

Mei-december: alwikkeling van het projet 

Januari-februari: voorlegging van het rapport en de conclusies van de Stuurgroep over de 

progressieve gevolgen die hieraan in 2006-2007 moeten worden gegeven 

 

Budget:  

50.000 € (studies) (2 voltijds equivalenten gedurende minstens 6 maanden via een 

offerteaanvraag). Een opvolgbudget zal worden vastgesteld in 2006. 

 

3/ Methylbromide 

 
Doelstelling:  

Voorbereiden van de “phasing out” van methylbromide voor wat de toepassingen als biocide 

betreft (einde van de commercialisering in Augustus 2006) 

 

Stappen/agenda:  

 

Een eerste stap (voorontwerp in 2004) is reeds van start gegaan. Tijdens die stap moet de rol 

van de verschillende actoren duidelijk worden bepaald, moet een actieplan 2004-2005 worden 

voorbereid en moet in de loop van het eerste semester 2005 een vergadering worden 

georganiseerd met de actoren  over dit actieplan.  

 

Een belangrijker project is gepland voor 2005: het gaat erom een of meerdere verschillende 

alternatieven te ontwikkelen voor het gebruik van methylbromide voor bepaalde toepassingen  

als biociden (aspect van praktische toepassing, vorming, bewustmaking…) 
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Het budget dat voor dit project in 2005 in het raam van het reductieprogramma is vastgesteld, 

met name 30.000 €, moet worden toegevoegd en gecombineerd met andere bijdragen (zoals 

die van 20.000 € die is bepaald op de gewone begroting van het DG Leefmilieu van de FOD).  

 

Een belangrijk opvolgingsbudget is reeds vastgesteld voor 2006.  

 

De concrete agenda voor dit project zal afhangen van de conclusies die moeten worden 

getrokken uit het voorontwerp 2004.  

 

Budget : 30.000 € 

 

4/ Impact van gewasbeschermingmiddelen en biociden op gezondheid en leefmilieu en 

kosten van de (objectiveerbare) externaliteiten 

 
Doelstelling:  

 

Een zo compleet en actueel mogelijke inventaris opstellen dan de impact van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden op gezondheid en leefmilieu. Het gaat om een 

complexe taak die moet worden gebaseerd op het geheel van de kennis die op dat gebied is 

verworven, en meer bepaald op die welke in België wordt toegepast.  

 

Die inventaris moet het mogelijk maken de actieve stoffen (in de Europese context), de 

biociden en de gewasbeschermingsmiddelen die gevaarlijke actieve stoffen bevatten  te 

reduceren overeenkomstig artikel 8 bis van de wet van 28/3/2003 op de productnormen. Hij 

zal zich steunen op de beschikbare monografieën, het geheel van de relevante 

wetenschappelijke literatuur, de epidemiologische studies en de impact op het leefmilieu die 

is veroorzaakt door die producten alsook elke relevante informatiebron.  

 

Studies/agenda :  

 

Eerste semester 2005: de eerste maanden van 2005 zullen worden besteed aan raadplegingen 

ter verfijning van de methodologie, de agenda van de uit te voeren studies, het 

samenwerkingsonderzoek, de rol van het pilootcomité, de opstelling van de 

offerteaanvraag..…  

 

Tweede semester: lancering van de offerteaanvraag en starten van de studie (bepaald voor 

minstens 12 maanden) 

 

Budget:  

75.000 € (studies) 

Een bijkomende financiering zal worden gezocht op EU/gewestelijk niveau.  

 

5/ Versterking van het Antigifcentrum 

 
Doel:  

 

Progressief instaan voor de opvolging van de oproepen in verband met de 

gewasbeschermingsmiddelen en de biociden 

 

Stappen/agenda :  
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Eerste semester: onderzoek  van een samenwerkingsakkoord met het Antigifcentrum en 

opmaken van een precies bestek voor de opvolging van de oproepen betreffende de 

gewasbeschermingsmiddelen en de biociden (eerste stap : rodenticiden) 

Tweede semester: daadwerkelijke opvolging (een persoon aangewezen voor de behandeling 

van de klachten en de opvolging ervan) 

 

Budget  

60.000 € (studies) 

 

6) Werking van werkgroepen in het kader van de voorbereiding van een  

gedetailleerd bijwerking van het programma – eind 2006  

 
Doelstelling:  

 

De doelstellingen van het reductieprogramma tot 2010 moeten worden verfijnd via de 

vaststellingen van strategieën (en eventueel indicatoren) die specifiek zijn voor de diverse bij 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden  betrokken submarkten , en die zijn  voorbereid  

door de stuurgroep en de per submarkt gespecialiseerde werkgroepen.  

 

Stappen/agenda:  

 

Tijdens de eerste weken van 2005 zal een oproep worden gedaan aan de stakeholders om deel 

te nemen aan de stuurgroep en de gespecialiseerde werkgroepen.  

 

De oprichting van die groepen zal progressief gebeuren en ten laatste in de loop van het 

tweedesemester 2005. Die groepen zullen zo vaak vergaderen als wenselijk is voor het 

bepalen van de reductiestrategieën die zijn  aangepast aan elke submarkt (er worden 5 

vergadering van 10 persoen / groep voorzien). De stuurgroep zal minsten 10 maal vergaderen 

vanaf april 2005.  

 

De werkgroepen moeten hun aanbevelingen voorleggen eind 2005 en de stuurgroep moet dit 

doen eind april 2006.  

 

Budget:  

 

Er wordt momenteel uitgegaan van de volgende raming :  

50.000 € voor kosten van het secretariaat, materiaal en verbruiksgoederen 

100.000 € voor werkingskosten van die groepen (gebaseerd op een “per diem” alles 

inbegrepen van gemiddeld 125 €/d , de werking van de gespecialiseerde werkgroepen (14)  

wordt geraamd op: 14 * 5 (vergaderingen) * 10 (persoen / groep) * 125 €/d = 87.000 € en de 

werking van de stuurgroep op : 1 * 10 * 10 * 125 € /d = 12.500 €.  

 

Er is reeds een belangrijk budget bepaald voor de opvolging van dit project.  

 

 

7) Gegevensverzameling en “werking” van de geselecteerde indicatoren 

 

Doelstelling:  
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Voor het meten van de vooruitgang van het reductieprogramma, moeten indicatoren worden 

gevalideerd en moeten gegevens worden aangebracht.  

 

 

Stappen/agenda :  

 

Eerste semester 2005/ de PRIBEL indicator zal worden gevalideerd met het geheel van de 

gegevens zodat deze kan functioneren alsook met de gegevens van de verkochte 

gewasbeschermingsmiddelen  tijdens de afgelopen jaren.  

 

Een werkgroep zal begin ban het jaar worden samengesteld voor het valideren van een 

globale impactindicator voor de biociden en het ontwikkelen van specifieke indicatoren voor 

de drie types van prioritaire producten. 

 

Tweede semester: er zullen rapporten worden opgesteld over de evolutie van de indicator van  

PRIBEL tijdens de afgelopen jaren, over de evolutie van de verkopen (gedetailleerde analyse) 

en de indicator “Toepassingsfrequentie” voor alle gewassen van het land. Een 

voortgangrapport over de verkoopgegevens  alsook over  de ontwikkeling van indicatoren 

voor biociden  zal worden opgemaakt voor eind 2005.  

 

Budget :  

45.000 € (studies) 

 

Een bijkomend budget van 40.000 € (8% van het totaal) werd gereserveerd voor dringende  niet 

geplande acties  of voor de overschrijdingen van het toegewezen budget.  

 

N.B.: Al deze studies (of toch bepaalde ervan) zouden gedeeltelijk met EU-budgetten 

meegefinancierd kunnen worden. 

 

De met die uitgaven overeenstemmende federale inkomsten zouden prioritair gezocht kunnen 

worden via : 

- speciale contributies op bepaalde producten; 

- de hulpmiddelen van het Fonds voor de grondstoffen en de producten voor 

financiering van alternatieven.  

 

De financieringswijze voor 2005 zal worden voorgesteld door de betrokken ministers, in 

overleg met de minister van begroting. 

 

 

(zie samenvattende tabel volgende pagina ):  
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Raming van de inkomsten en uitgaven betreffende de speciale handelingen van het eerste 

reductieprogramma m.b.t. gewasbeschermingsmiddelen/biociden. In 2005 
 

uitgaven   

   

opschrift van de maatregel 2005

   

1. invoering van een splitsing van de erkenningen pro landbouw, pro niet-

landbouw/particulier) (tijdelijke versterking van de personeelssterkte van de 

administratie van de FOD / DG IV) 50.000 

2. studie over de haalbaarheid van een toepassingslicentie voor 

gewasbeschermingsmiddelen voor beroepsgebruikers 

opleiding/sensibilisering van de beroepsmensen m.b.t. de impact (tijdelijke 

versterking van de capaciteit van de administratie van de FOD) 

              

50.000  

3. methylbromide : impact phasing out en ontwikkeling van alternatieve 

oplossingen 30.000   

4. Impact van gewasbeschermende producten  en biociden op 

volksgezondheid en leefmilieu; kosten van de externaliteiten 75.000  

5. versterking van het Antigifcentrum (specifiek voor de vergiftigingen door 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden 60.000 

6. werking van de werkgroepen bij de voorbereiding van een gedetailleerde 

bijwerking van het programma –eind 2006 150.000  

7. gegevensverzameling en werking van de indicatoren 45.000 

8. aanvankelijk niet voorziene kosten  (8 % van het totaal 2005) 40.000 

  

TOTAAL UITGAVEN 500.000 
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Bijlage 8. Samenvatting van het uitwerken van een voorstel van indicator(en)  

 

I. Algemene vereisten 

 

Om tot een indicator te komen voor de evaluatie van het risico van biociden voor de 

volksgezondheid en het leefmilieu werd een inzicht verworven in zoveel mogelijk methoden 

die thans op internationaal niveau toegepast worden betreffende een risicoclassificatie van 

gevaarlijke stoffen. Elke methode werd aan een sterkte/zwakte-analyse onderworpen, die de 

bruikbaarheid van elke indicator voor de inschatting van het risico van biociden moet 

evalueren. Op basis van deze analyse werden één of meerdere indicatoren geselecteerd, aan de 

hand van dewelke de vooruitgang van het reductieprogramma voor biociden kan getoetst 

worden. Rekening houdend met deze doelstelling werden volgende basisvoorwaarden aan de 

indicator(en) gesteld: 

 

- de indicator moet een risico weergeven. Dit houdt in dat zowel de blootstelling aan als 

het effect van een actieve stof in beschouwing genomen wordt; 

- de indicator mag niet te complex zijn, gezien de impact van de maatregelen van het 

reductieprogramma jaarlijks moet geëvalueerd worden; 

- de indicator dient het risico voor de volksgezondheid en het leefmilieu weer te geven; 

- de indicator dient te bestaan uit evidente parameters, zodat de onzekerheid van het 

risico ten gevolge van het ontbreken van informatie geminimaliseerd wordt. 

 

Daarnaast dient de indicator(en) idealiter met een aantal specifieke karakteristieken van de 

biociden rekening te houden: 

 

- er bestaat een grote diversiteit inzake producten, wat leidt tot verschillende 

emissiepatronen; 

- het gebruik is niet eenvoudig in kaart te brengen, zodat een grotere onzekerheid 

bestaat inzake emissiepatronen en bestemming van de actieve stoffen; 

- de producten worden door diverse bevolkingsgroepen toegepast; 

- gelet op de aard van de toepassingen en van de gebruikers kan gesteld worden dat het 

belang van het aspect volksgezondheid vrij groot is; 

- er is minder wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd inzake actieve stoffen van 

biocidale producten tov actieve stoffen van gewasbeschermingsmiddelen; 

- het effectieve gebruik van biociden kan moeilijk gecontroleerd worden. 

 

Bij het voorstellen van indicatoren voor risicobeoordeling van biociden werd gestreefd naar 

een goed compromis tussen wetenschappelijke onderbouwing en praktische bruikbaarheid, dit 

laatste rekening houdend met de beschikbaarheid (zowel de toegankelijkheid tot gegevens als 

het bestaan van gegevens) en de betrouwbaarheid (op basis van gestandaardiseerde testen, 

geringe variabiliteit) van de gegevens. 
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II. Haalbaarheidsanalyse 

Elke indicator werd beoordeeld op zijn inzetbaarheid voor de evaluatie van het risico van 

biociden voor de volksgezondheid en het leefmilieu. Hoger werd gesteld dat het risico 

bepaald wordt door de blootstelling en het effect van een stof. Hierna worden argumenten 

aangehaald waarom een indicator al dan niet weerhouden werd. 

II.1. Blootstelling 

• methoden, die een aanduiding geven van de blootstelling zonder koppeling aan een 

methode voor de effectbeoordeling, zijn niet voldoende om tot een risico-inschatting te 

komen. Niettemin kunnen deze methoden zeer waardevol zijn omdat zij in combinatie 

met een methode voor effectbeoordeling kunnen leiden tot een effectieve risico-

inschatting. Voorwaarde hierbij is dat beide methoden ofwel resulteren in een 

concentratie, ofwel in een score voor de blootstelling en het effect zodat zij kunnen 

geïntegreerd worden; 

• voor de selectie van methode(n) voor blootstelling dient een compromis te worden 

nagestreefd tussen wetenschappelijke volledigheid en praktische haalbaarheid van de 

toepassing van de methode voor een grote set van biociden. Inzake wetenschappelijke 

volledigheid dienen idealiter minimaal de volgende gegevens geïncorporeerd te worden 

in de inschatting: 

• het gebruik; 

• de persistentie (halflevensduur): dit geeft ook een aanduiding omtrent de 

degradatie; 

• de verdeling lucht / bodem / water / (sediment) / biota (bioaccumulatie). 

 

Indicatoren die deze elementen niet voldoende in rekening brengen werden niet 

weerhouden. 

 

• de praktische haalbaarheid van de indicator wordt bepaald door de beschikbaarheid 

van de parameters. A priori kan gesteld worden dat typisch landbouw-regelateerde 

toepassingswijzen (bvb. spuitboom, volveldspuit, …), behandelde oppervlakte en 

dosis geen relevante parameters zijn voor biociden en dergelijke indicatoren bijgevolg 

niet weerhouden werden. 

Op basis van deze criteria werden 3 indicatoren inzake blootstelling weerhouden. Alhoewel 

de indicator “gebruik” veel beperkingen kent, geeft deze een eerste indicatie van de actieve 

stoffen die in België een potentieel risico vormen voor het leefmilieu en de volksgezondheid. 

Verder is het “model van MacKay” geschikt voor de beoordeling van de blootstelling, gezien 

verschillende milieucompartimenten beschouwd worden en het gebruik in rekening gebracht 

wordt. Daarnaast kan ook het “TOXSWA-model” aangehaald worden. Dit model is echter 

minder volledig gezien het enkel het aquatisch milieu in rekening brengt. 



 93 

II.2. Effect en/of risico 

De geselecteerde indicatoren voor de inschatting van de blootstelling dienden nog gekoppeld 

te worden aan indicatoren voor de inschatting van het effect om tot een risico-inschatting te 

komen. Anderzijds waren ook indicatoren beschikbaar die reeds blootstelling en effect 

integreerden: de risico-indicatoren. De basisgegevens die noodzakelijk zijn om tot een 

inschatting van het effect te komen zijn: 

• ecotoxicologische gegevens; 

• toxiciteitsgegevens; 

• gegevens omtrent specifieke gevaren, in het bijzonder carcinogeniciteit. 

 

Indien de methode enkel de effecten inschat dient dit te resulteren in een eenduidige veilige 

concentratie voor het beschouwde milieucompartiment of in een éénduidige score. Dit 

impliceert de aggregatie van effectgegevens indien meerdere aspecten beschouwd worden 

(bvb directe en indirecte effecten zoals bio-accumulatie). Enkel dan kan de methode 

gecombineerd worden met een methode voor inschatting van de blootstelling om tot een 

risico-inschatting te leiden. In geval van het ontbreken van een geschikte methode voor de 

éénduidige inschatting van het effect kan de aggregatie alsnog uitgevoerd worden, op basis 

van expert judgement. Dit verhoogt echter de complexiteit van de indicator, wat in het kader 

van deze studie dient vermeden te worden. Methoden die a priori niet in een éénduidige 

effectconcentratie of –score resulteerden werden niet weerhouden. Ook effect- of 

risicoindicatoren die parameterwaarden vereisen die niet van toepassing zijn op biociden (bvb 

systemiciteit, residu op het plantoppervlak, behandelde oppervlakte, dosis,…) werden niet 

weerhouden. 

 

Sommige effectindicatoren zijn te eenzijdig in het kader van deze studie. Indien zij resulteren 

in een éénduidige score kunnen zij op basis van expert judgement geïntegreerd worden in een 

meer volledige indicator. Aldus kunnen zij bruikbaar worden bij het samenstellen van een 

globale risico-indicator. Het betreft: 

- toetsing aan de Toegelaten Dagelijkse Inname (ADI): enkel impact via inname van vis 

en water; 

- wereldgezondheidsorganisatie (WHO) classificatie van impact van pesticiden: enkel 

impact op volksgezondheid via gebruik; 

- US EPA gevarenclassificatiesysteem: enkel impact op volksgezondheid via gebruik. 

 

Rekening houdend met het feit dat voor de keuze van een risico-indicator een 

wetenschappelijke onderbouwing dient gecombineerd te zijn met een praktische haalbaarheid 

blijkt na analyse dat de methode van de verspreidingsequivalenten
82

, de methode van de acute 

toxiciteitsequivalenten, de Zweedse Risico-indicator voor Leefmilieu en voor 

Volksgezondheid en de COMMPS-procedure
83

 hieraan voldoen in het kader van deze studie. 

Zowel de methode van de verspreidingsequivalenten als de COMMPS-procedure hebben het 

voordeel blootstelling en effect te integreren en te resulteren in éénduidige scores. Gezien 

bestaande risico-indicatoren beschikbaar zijn die voldoen aan de doelstelling van de studie 

                                                
82

 De effectindicator “NOEC” (No Observed Effect Concentration) is hierin geïntegreerd zodat deze niet 

afzonderlijk vermeld werd 
83

 De COMMPS-procedure is een integratie van EURAM en de monitoringgebaseerde methode van het 

Fraunhofer-instituut. Bijgevolg werd de EURAM-methode niet expliciet opgenomen in de bespreking De 

effectindicator “NOEC” zit in de COMMPS-procedure vervat 
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werden de eerder geselecteerde indicatoren voor blootstelling (gebruik, model van MacKay, 

TOXSWA-model) niet verder weerhouden om een nieuwe risico-indicator op te bouwen. 

 

De methode van de verspreidingsequivalenten is een risico-indicator, waarbij de blootstelling 

(de verkochte hoeveelheid, de persistentie in de bodem) en het effect (de maximaal 

toelaatbare waarde voor het aquatisch milieu) op een eenvoudige, doch wetenschappelijk 

onderbouwde manier geïntegreerd worden. Deze methode wordt momenteel gehanteerd in het 

Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen (MIRA) als indicator voor bestrijdingsmiddelen. Het is 

een indicator voor de impact op het leefmilieu. 

 

De methode van de acute toxiciteitsequivalenten is een risico-indicator die analoog aan de 

methode van de verspreidingsequivalenten is opgebouwd. Er wordt gebruik gemaakt van 

acute toxiciteitseffecten, zodat het een indicator is voor de impact op de gebruiker. 

 

De Zweedse Risico-indicator voor Leefmilieu en voor Volksgezondheid wordt berekend als 

het product van de verkochte hoeveelheid van de actieve stof en de totale score voor de 

risicozinnen (per actieve stof), resp. gevarencategorie (weergegeven op het etiket van het 

product). Deze indicator is eenvoudiger dan de methode van de acute toxiciteitsequivalenten, 

omdat geen toxiciteitsdata moeten beschikbaar zijn. De risicozinnen en gevarencategorieën 

volstaan. 

 

De COMMPS-procedure is een meer gedetailleerde indicator. Inzake blootstelling wordt 

gebruik gemaakt van een modelgebaseerde concentratie, die naast degradatie ook rekening 

houdt met de verspreiding over de verschillende milieucompartimenten. Inzake effect worden 

naast de directe effecten op het aquatisch milieu ook de indirecte effecten via bio-accumulatie 

en de effecten op de mens ingerekend. Het is een vrij complexe methode wat betreft het 

benodigde aantal gegevens, doch dit lijkt haalbaar in het kader van de huidige studie. Deze 

meer gedetailleerde indicator is ook nuttig om de beleidsmaatregelen bij te sturen, 

bijvoorbeeld op het vlak van substitutie. Er dient evenwel opgemerkt te worden dat de 

COMMPS-procedure onder zijn huidige vorm niet toepasbaar is als impactindicator. Deze 

methode werd initieel ontwikkeld om een groep van stoffen onderling te prioriteren. Dit 

impliceert dat de beoordeling in eerste instantie moet losgekoppeld worden van deze relatieve 

prioritering. 

 

Gelet op de heterogene groep van gebruikers van biociden (particulieren en professionelen) 

dient ook de nodige aandacht uit te gaan naar het risico voor de gebruiker. Het 

classificatiesysteem van de WHO en het US EPA zijn hiertoe uitermate geschikt omdat 

éénduidige criteria gebruikt worden. Enerzijds vereist het systeem van de WHO minder 

gegevens. Anderzijds integreert de methode van het US EPA de blootstelling via de lucht, wat 

voor bepaalde formuleringen van biociden zoals sprays en gassen een belangrijke 

blootstellingsroute kan zijn. Het nadeel van beide indicatoren is dat zij enkel de impact op de 

gebruiker inschatten op basis van intrinsieke eigenschappen van de stof, zodat hiermee geen 

trend in de tijd kan gevolgd worden. Zoals hoger vermeld kunnen dergelijke effectindicatoren 

evenwel gecombineerd worden met een blootstellingsindicator om tot een risico-indicator te 

komen. Naar analogie met de methode van de verspreidingsequivalenten kan de blootstelling 

ingeschat worden op basis van de verkochte hoeveelheid. 

 

Het doel van de indicator(en) is het risico van biociden voor de mens en het milieu te kunnen 

opvolgen. Gelet op de grote diversiteit van productgroepen wordt dit risico in belangrijke 

mate beïnvloed door de plaats van de toepassing en door de aard van het product. Idealiter 
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dienen deze elementen op een pragmatische manier in de indicator(en) geïntegreerd te 

worden. Het emissiepatroon zal immers bepalend zijn of de berekening van de indicator al 

dan niet relevant is. 

 

Inzake plaats van de toepassing kunnen 2 categorieën onderscheiden worden: 

- gebruik in gesloten ruimten (bvb in huis, in ziekenhuizen, in opslagplaatsen); 

- gebruik in open ruimten (alle toepassingen waarbij stoffen rechtstreeks in het 

leemilieu terechtkomen). 

 

De aard van het product heeft betrekking op de fysische structuur van het product. Hierbij 

worden 3 categorieën onderscheiden: 

- vast: korrels, tabletten, granen, plaatjes, doosjes, poeder, pasta, staafjes,…; 

- vloeibaar: oplossing, emulsie, concentraat,…; 

- gasvormig: spuitbus, dampontwikkelend product,…. 

 

III. VOORSTEL VAN INDICATOR(EN) 

 

Rekening houdend met bovenstaande beschouwingen en met de conclusies van de Werkgroep 

Indicatoren
84

 werd voorgesteld om 3 types van indicatoren te hanteren om de impact van de 

actieve stoffen van biociden op het leefmilieu en de volksgezondheid op te volgen. Het betreft 

een drukindicator, een toestandsindicator en een responsindicator. Dit wordt hierna toegelicht. 

 

III.1. Drukindicator 

 

Als drukindicator wordt het gebruik van actieve stoffen voorgesteld. De berekening van deze 

indicator vereist gebruikscijfers voor de individuele actieve stoffen, welke onder de vorm van 

verkoopscijfers beschikbaar zijn. Gezien deze indicator zeer algemeen is wordt het weinig 

zinvol geacht op dit niveau reeds rekening te houden met de plaats van de toepassing en de 

aard van het product. Een bijkomend voordeel naar jaarlijkse rapportering toe is dat deze 

indicator door de Werkgroep Indicatoren ook voorgesteld werd voor de 

gewasbeschermingsmiddelen. 

Indien gewenst kan deze indicator toegepast worden voor zowel: 

- het geheel van de biociden; 

- voor elke productsoort (cfr. Richtlijn 98/8/EG) afzonderlijk. 

 

III.2. Impactindicator 

 

Als impactindicator worden de Zweedse Risico-indicator voor Leefmilieu en de Zweedse 

Risico-indicator voor Volksgezondheid voorgesteld. De indicator kombineert immers 

leefmilieu en volksgezondheid en is eenvoudiger te interpreteren dan de indicatoren 

“Verspreidingsequivalenten” en “acute toxiciteitsequivalenten”. Er werden evenwel een 

aantal aanpassingen doorgevoerd voor de indicator voor leefmilieu: 

er wordt rekening gehouden met de samenstelling van het product door de scores voor de 

actieve stoffen a rato van hun aanwezigheid in het product in te rekenen; 
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voor organische verbindingen is vooral de organische fractie van de vaste fase een 

belangrijke bindingsplaats. De verdeling van organische verbindingen tussen de 

waterfase en de vaste fase wordt bijgevolg meestal uitgedrukt aan de hand van de Koc, 

de verdelingscoëfficiënt organische koolstof-water. Voor metalen, metalloïden en 

afgeleide verbindingen zijn Koc-waarden niet relevant en wordt de Kd-waarde 

(verdelingscoëfficiënt vaste stof-water) in rekening gebracht. Als grenswaarde voor de 

bepaling van de score op basis van de Kd-waarde werd Kd = 1000 weerhouden; 

 

gezien biociden voornamelijk via het oppervlaktewater in het milieu terechtkomen wordt 

de DT50 water in rekening gebracht in plaats van de DT50 bodem. Het criterium, die de 

waarde van de score bepaalt (zijnde 35 dagen), werd berekend op basis van de tabellen 

7 en 8 uit de Technische Richtlijnen (European Commission, 2003), uitgaande van het 

feit dat dit criterium voor bodem 70 dagen bedraagt: 

 Readily 

biodegradable 

(DT50 dagen) 

Readily biodegradable, 

failing 10-d window 

(DT50 dagen) 

Criterium (DT50 

dagen) 

Bodem 30 90 70 

Water 15 50 

X

15

70

30
=  ⇒ X = 35 

Bijgevolg wordt de indicator voor leefmilieu voor elk product als volgt berekend: 

)( Fj*)tox(e*SQΣZRIL jjii −Σ= (  

waarbij SQi: verkochte hoeveelheid van product i (ton/jaar); 

e-toxj: ecotoxiciteit voor actieve stof j: geaggregeerde score voor bijen, 

aquatische organismen, bodemorganismen, ozonlaag, DT50, Koc/Kd en 

bioconcentratiefactor. De maximale score per actieve stof bedraagt bijgevolg 

“12”; 

Fj: fractie van de actieve stof j in het product i. 

De parameter “e-toxj” is de som van onderstaande scores voor de actieve stof j: 

 

Criterium Score 

Toxisch voor bijen (R57) of zeer toxisch voor bijen (LD50 < 1 µg/bij) 1 of 2 

Toxisch voor aquatische organismen (R51) of Zeer toxisch voor aquatische 

organismen (R50) 

1 of 2 

Toxisch voor bodemorganismen (R56) en/of Gevaarlijk voor de ozonlaag (R59) 2 

DT50 water (laboratorium- of veldtesten) > 35 dagen 2 

Koc < 150 of Kd < 1000  2 

BCF > 500 of logKow > 3 2 
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De testomstandigheden voor de bepaling van de LD50-waarde voor bijen wordt niet 

gespecificeerd in de Zweedse indicator. De Technische Richtlijnen voor risicobeoordeling 

(European Commission, 2003) vermelden dit evenmin. De OECD heeft evenwel 2 testen 

opgesteld voor de toetsing van de acute toxiciteit voor bijen: 

 OECD Guidelines for the Testing of Chemicals / Section 2: Effects on Biotic Systems: 

Test No. 213: Honeybees, Acute Oral Toxicity Test; 

 OECD Guidelines for the Testing of Chemicals / Section 2: Effects on Biotic Systems: 

Test No. 214: Honeybees, Acute Contact Toxicity Test. 

 

In beide testen wordt een testduur van 48 uur tot 96 uur aangehaald. Bijgevolg zullen enkel 

gegevens voor deze testduren gehanteerd worden voor de toetsing aan het criterium. Indien 

verschillende data beschikbaar zijn wordt, uitgaande van het voorzorgbeginsel, de laagste 

waarde weerhouden. 

 

Inzake de indicator voor volksgezondheid werden geen aanpassingen aan de Zweedse 

indicator doorgevoerd: 

)tox(h*SQΣZRIV iii −=  

waarbij SQi: verkochte hoeveelheid van product i (ton/jaar); 

h-toxi: humane toxiciteit voor product i, gebaseerd op de gevarencategorieën, 

die op het label van het product weergegeven zijn: 

Gevarencategorie Score 

Zeer toxisch (T+) 10 

Toxisch (T) 7 

Corrosief (C) 5 

Irritant (Xi) 4 

Schadelijk (Xn) 3 

Matig schadelijk (V) 1 

 

De maximale score per product bedraagt “10”. Indien het product een actieve stof bevat 

waaraan risico-zinnen inzake carcinogeniteit of reproductie toegekend zijn dan krijgt het 

product de maximumscore “10”, ongeacht de gevarencategorie waartoe het product behoort. 

Het betreft de R-zinnen R39, R45, R46, R49, R60 en R61. 

 

Zowel de indicator voor het leefmilieu als die voor de volksgezondheid wordt voor alle 

gebruikte producten opgeteld. De trend over verschillende jaren wordt voor beide indicatoren 

grafisch voorgesteld met het jaartal op de X-as en de indicatorscore op de Y-as. 

 

Deze indicator is eenvoudiger dan de methode van de acute toxiciteitsequivalenten, omdat 

geen toxiciteitsdata moeten beschikbaar zijn. De risicozinnen en de gevarencategorieën 

volstaan. Dit houdt evenwel in dat de impact van de individuele stoffen enigszins uitgevlakt 

wordt, omdat de effecten in klassen ingedeeld worden. Gezien de impactindicator in deze 

studie niet het risico van een individuele stof moet aangeven maar enkel een trend voor het 
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geheel van de in een jaar verkochte stoffen, vormt dit geen belemmering in het kader van deze 

studie. 

In principe dient de invloed van de plaats van toepassing op de verspreiding van het product 

in het leefmilieu voor elke toepassing afzonderlijk beoordeeld te worden. Algemeen kan 

gesteld worden dat producten, die in gesloten ruimten gebruikt worden, in principe enkel in 

het leefmilieu kunnen terechtkomen via het afvalwater. Voor toepassingen die in gesloten 

ruimten gebruikt worden, doch die niet in het afvalwater terechtkomen (bvb 

muggenverdelger), is de risico-indicator voor het leefmilieu in principe gelijk aan nul: een 

stof die niet in het leefmilieu aanwezig is kan ook geen impact op het milieu uitoefenen. Voor 

een accurate beoordeling dient per productsoort een pragmatisch emissiescenario uitgewerkt 

te worden. Dergelijke aanpak was echter niet mogelijk binnen het huidige tijdsbestek en dient 

als verfijning van de indicatoren op middellange termijn beschouwd te worden. 

 

Het risico voor de gebruiker (volksgezondheid) wordt vooral bepaald door acute effecten 

(korte termijn). Bijgevolg is de plaats van de toepassing voor deze doelgroep minder relevant, 

omdat de impact bij directe blootstelling weinig beïnvloed wordt door het feit of het product 

in open of gesloten ruimten gebruikt wordt. De beoordeling van de effecten op de 

volksgezondheid is gebaseerd op de gevarencategorieën van het product. Bijgevolg houdt de 

indicator voor volksgezondheid automatisch rekening met de aard van het product (vast, 

vloeibaar, gasvormig). 

 

In analogie met de voorgestelde impactindicator voor bestrijdingsmiddelen (POCER 

indicator) wordt voorgesteld ook voor de biociden een meer verfijnde/complexe 

impactindicator te ontwikkelen. De COMMPS-procedure kan, mits enige aanpassingen, op 

middellange termijn als verfijnde impactindicator gehanteerd worden. 

 

III.3. Responsindicator(en) 

 

Druk- en impactindicatoren laten toe de situatie inzake gebruik en risico van biociden op te 

volgen. De trend van dergelijke indicator(en) is richtinggevend voor het opstellen van 

reductiemaatregelen. De manier waarop het systeem reageert op deze reductiemaatregelen kan 

opgevolgd worden door (een) responsindicator(en). Dergelijke indicator(en) zijn nodig om de 

uitvoering van de reductiemaatregelen op te volgen en desnoods bij te sturen. 

Afhankelijk van het aantal en de aard van de reductiemaatregelen zullen mogelijks meerdere 

responsindicatoren nodig zijn. Deze kunnen slechts vastgelegd worden wanneer de 

reductiemaatregelen gekend zijn. A priori kunnen volgende voorwaarden aan dergelijke 

indicator(en) gesteld worden: 

- de indicator moet haalbaar zijn (middelen, personeel,…); 

- de indicator moet transparant zijn; 

- teneinde de efficiëntie te verhogen dient de indicator een breed bereik te hebben: hij 

dient toepasbaar te zijn voor zoveel mogelijk maatregelen. 

 

In het huidig stadium kan de impactindicator evenwel gebruikt worden als responsindicator. 

Zij laat immers toe de invloed van de reductiemaatregelen op de impact van het gebruik van 

biociden te volgen in de tijd. 

 


