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Hoofdstuk 2B: Stoffenbeleid 
 
Inleiding 
 
Chemische stoffen zijn chemische elementen en hun verbindingen  in natuurlijke staat of als 
gevolg  van  een  fabricageproces,  evenals  de  preparaten  en  producten  die  ze  bevatten.  De 
wereldwijde productie van chemische stoffen is gegroeid van 7 miljoen ton in 1950 tot 400 
miljoen  ton  vandaag.  De  EU  onderzoekt  momenteel  of  het  mogelijk  is  en  welke  de 
mechanismen zijn om deze groei in te perken tegen 2030. 
 
Chemische producten liggen aan de basis van veel vooruitgang. Chemische stoffen zijn op het 
einde  van  de  industriële  keten  aanwezig  in  talloze  consumptiegoederen  die  we  dagelijks 
gebruiken  (apparaten,  verpakkingen, meubels,  ...).  Ze  komen  later  in  het milieu  terecht  en 
stapelen zich sinds enkele decennia op. Het onderzoek naar de mogelijke gevolgen van deze 
verschillende "cocktails" staat nog in de kinderschoenen. 
 
Gelet  op  een  grote  verscheidenheid  van  meer  dan  100 000  verschillende  soorten 
geproduceerde  stoffen wordt  slechts  een  klein  percentage  van  deze  onderworpen  aan  een 
toxicologisch  en  ecotoxicologisch onderzoek  en  aan  eventuele beperkende maatregelen. De 
effecten  van de  chemische  stoffen  zijn  zeer  verschillend  en het  beleid  voor het  beheer  van 
deze producten is dan ook zeer divers. 
 
De volgende groepen kunnen grofweg onderscheiden worden:  

• Stoffen als zodanig, de preparaten die meerdere stoffen bevatten en de voorwerpen. 
Het op de markt brengen ervan wordt bepaald door de registratie van deze stoffen. Zij 
moeten  voldoen  aan  de  normen  opgelegd  voor  de  etikettering,  verpakking, 
veiligheidsrichtlijnen en kennisgeving bij het antigifcentrum.  

• Pesticiden en biociden. Deze verbindingen zijn ontworpen om schadelijke organismen 
te  bestrijden  en  zijn  niet  geclassificeerd  als  geneesmiddel,  farmaceutisch  of 
cosmetisch product. Zij vallen onder een aparte wetgeving. 

• Meststoffen, waarvan de primaire functie is planten hun voedingsstoffen te bezorgen 
en  de  bodem  te wijzigingen  ter  verbetering  van  de  bodemeigenschappen,  zodat  de 
planten  zich  beter  kunnen  ontwikkelen.  (zie  hoofdstuk  16  Volksgezondheid  en 
Voeding) 
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2.10 Chemische stoffen 
 
Betrokken diensten: 
 

FOD  VVVL  –  DG Milieu  (MRB  en  inspectie),  FOD  Economie, Wetenschappelijk  Instituut 
Volksgezondheid,  FOD  Buitenlandse  Zaken,  Buitenlandse  Handel  en 
Ontwikkelingssamenwerking, Gewesten 

 

Juridische basis: 
 

• Verordening over de bestaande stoffen (793/93) cf. gewijzigd door reach; 
• Richtlijnen over nieuwe stoffen gewijzigd door reach; 
• REACH‐verordening:  Verordening  (EG)  nr. 1907/2006  van  het  Europees  Parlement 

en van de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de 
autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting 
van  een  Europees  Agentschap  voor  chemische  stoffen,  houdende  wijziging  van 
Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van 
de  Raad  en  Verordening  (EG)  nr.  1488/94  van  de  Commissie  alsmede  Richtlijn 
76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 
2000/21/EG van de Commissie; 

• Wet  over  het  REACH‐sanctieregime:  wet  van  21  december  1998  betreffende 
productnormen ter bevordering van duurzame productie‐ en consumptiepatronen en 
ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid; 

• Wet  houdende  goedkeuring  van  POPs:  Verordening  (EG)  Nr  850/2004  van  het 
Europees  Parlement  en  van  de  Raad  van  29  april  2004  betreffende  persistente 
organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van richtlijn 79/117/EEG; 

• Wet  inzake  het  sanctieregime  voor  POPs:  Het  sanctieregime  voor  POPs  is 
geïntegreerd  in  de  wet  van  21  december  1998  betreffende  productnormen  ter 
bevordering  van  duurzame  productie‐  en  consumptiepatronen  en  ter  bescherming 
van het leefmilieu en de volksgezondheid; 

• Wet houdende instemming van PIC: verordening (EG) nr. 689/2008 van het Europees 
Parlement  en  van  de  Raad  van  17  juni  2008  betreffende  de  in‐  en  uitvoer  van 
gevaarlijke chemische stoffen. 

 
Definitie van het beleid 
 
De chemische industrie is in de Europese en Belgische economie een zeer belangrijke sector 
en is dus een motor voor het concurrentievermogen van de EU. Dit betekent ook dat Europa 
een bijzondere verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de effecten van deze stoffen op de 
menselijke  gezondheid  en  het  milieu.  Het  federaal  beleid  voor  chemische  stoffen  bestond 
eruit om de internationale en Europese verplichtingen na te leven. 
 
"Het beleid voor chemische stoffen" betreft  tienduizenden stoffen en preparaten. Tot 1  juni 
2007 was dit beleid gericht op vier belangrijke juridische instrumenten en werden de stoffen 
verdeeld in een tweeledig regelgevend kader dat een onderscheid maakt tussen: 

- bestaande stoffen die vóór 1981 in de handel werden gebracht; 
- nieuwe stoffen die na 1981 verhandeld werden. 

 
Dit  beleid  werd  bekritiseerd  omdat  het  aantal  gecontroleerde  stoffen  te  klein  was  in 
vergelijking met de hoeveelheid op de markt beschikbare stoffen (minder dan 1%) en omdat 
er in het evaluatieproces drie verschillende controle‐instanties tussenkomen (meer bepaald: 
de lidstaat, de Europese Commissie en het Europees Bureau voor chemische stoffen ‐ BCE). 
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Het  controleproces  duurde  dus  buitengewoon  lang.  Daarnaast  waren  de 
downstreamgebruikers van deze producten niet verplicht om aan te geven waarvoor en met 
welke hoeveelheden ze deze gevaarlijke stoffen gebruikten. Dit maakte de risicobeoordeling 
bij  de  blootstelling  hieraan  zeer  moeilijk.  Ten  slotte  was  er  ook  nog  een  gebrek  aan 
transparantie en informatie. De Europese REACH‐verordening die op 1 juli 2007 in werking 
getreden is, vervangt dit beleid. 
 
De  sleutelelementen  van  het  nieuwe  beleid  –  de  registratie,  evaluatie,  autorisatie  en  de 
versnelde  procedure  met  betrekking  tot  het  risicobeheer  –  vormen  de  basis  voor  het 
acroniem “REACH”  (Registration  (and Restriction), Evaluation, Authorisation of Chemicals). 
Deze  verordening  is  van  toepassing  voor  alle  in  Europa  op  de  markt  gebrachte  stoffen, 
inclusief de industriële chemische produkten. 
Dank  zij  dit  beleid  is  het mogelijk  om  een  juridisch  kader  dat  uniek  is  in  haar  soort  uit  te 
werken.  In  tegenstelling  tot  de  voorgaande wetgevingen  is  deze  verordening  gebaseerd  op 
het principe dat de fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers ervoor instaan bij de 
vervaardiging, op de markt brengen of toepassing van stoffen geen schadelijke gevolgen zijn 
voor  de menselijke  gezondheid  of  het  leefmilieu.  Het  gaat  uit  van  het  voorzorgbeginsel  en 
streeft de volgende essentiële doelstellingen na, met duurzame ontwikkeling als richtlijn:  

- de volksgezondheid en het milieu beschermen zonder de concurrentiepositie van de 
Europese  chemische  industrie,  noch haar  innovatievermogen,  noch haar  cohesie  op 
de interne markt in gevaar te brengen; 

- een grotere transparantie met het oog op een meer doeltreffende voorlichting van de 
consument en een betere kennis van de regelgeving binnen bedrijven en overheden;  

- de  inspanningen  met  betrekking  tot  de  chemische  veiligheid  integreren  in  de 
initiatieven van de internationale instellingen.  

- de  verplichtingen  van  de  Europese  Unie  in  het  kader  van  de 
Wereldhandelsorganisatie (WHO) naleven;  

- experimenten op dieren zo veel mogelijk minimaliseren en alternatieve testmethoden 
bevorderen.  

 
Gelijklopend met het Europees beleid is de Europese Unie ook internationaal zeer actief. Het 
besproken  beleid  heeft  betrekking  op  diverse  gebieden  die  zowel  de  federale  instanties 
(leefmilieu en andere) als de Gewesten betreffen. De samenwerking tussen de verschillende 
diensten wordt bij de groepen van de CCIM geleid onder de bescherming van de stuurgroep 
voor chemische producten. 
Op de Wereldtop over het milieu in Johannesburg (2002) pleitte men voor een strategische 
aanpak van het internationale beheer van chemische stoffen. In die optiek werd de “Strategic 
Approach  to  International  Chemicals  Management    (SAICM)”  op  6  februari  2006  in  Dubai 
aangenomen. 124 instanties van de VN worden samengebracht en de UNEP staat in voor de 
coördinatie.  Dit  strategische  wereldkader  omvat  drie  delen:  de  beleidsverklaring,  de 
beleidsstrategie en de concrete maatregelen onder de vorm van een algemeen actieplan met 
betrekking  tot  het  beheer  van  chemische  stoffen.  Op Belgisch  en  Europees  niveau  kan  een 
groot deel van deze activiteiten gebeuren via de uitoefening van de REACH‐verordening.  
 
Tussen 2004 en 2008 waren er verschillende multilaterale milieuakkoorden van kracht: 

1. Het  internationaal  verdrag  van  Rotterdam  (PIC)  inzake  gevaarlijke  chemische 
stoffen en pesticiden werd in België geratificeerd op 23 oktober 2002 en werd van 
kracht  in 2004.  In overeenstemming met de bepalingen van het Verdrag mag een 
chemische  stof niet geëxporteerd worden zonder de voorafgaande  geïnformeerde 
toestemming  van  de  Importerende  Partij.  Deze  procedure  van  voorafgaande 
geïnformeerde  toestemming  betekent  dat  men  de  formele  toestemming  dient  te 
krijgen  van  het  importerende  land  voor  toekomstige  leveringen  van  sommige 
chemische  stoffen,  dat  de  beslissing  van  het  importerende  land  bekend  moet 
gemaakt  worden  en  dat  deze  beslissingen  moeten  nageleefd  worden  door  de 
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exporterende landen. De bedoeling is om een gezamenlijke verantwoordelijkheid in 
te  voeren  voor  de  importerende  en  exporterende  landen,  met  betrekking  tot  de 
bescherming  van  het  leefmilieu  en  van  de  volksgezondheid  tegen  de  schadelijke 
effecten  van  sommige  chemische  produkten.  Het  Verdrag  voorziet  trouwens  een 
uitwisseling van inlichtingen tussen de Partijen inzake mogelijk gevaarlijke stoffen 
die  geëxporteerd  en  geïmporteerd  zouden  kunnen  worden,  en  een  nationale 
besluitvormingsprocedure  met  betrekking  tot  de  import  en  het  naleven  van  de 
genomen  beslissingen  door  de  exporteurs.  Oorspronkelijk  had  het  Verdrag 
betrekking  op  27  chemische  stoffen,  momenteel  zijn  dat  er  39  (waaronder  24 
pesticiden,  11  producten  voor  industrieel  gebruik  en  4  uiterst  gevaarlijke 
pesticidepreparaten).  Talrijke  andere  stoffen  zouden  nog  moeten  worden 
toegevoegd. Tijdens de  vierde  vergadering  van de Conferentie  van de Partijen bij 
het Verdrag van Rotterdam, die in oktober 2008 plaatsvond in Rome, werd er een 
consensus gevonden voor tributyltin dat zal worden opgenomen in de stoffen van 
het  Verdrag.  België  ondersteunt  eveneens  de  opname  van  nieuwe  stoffen,  zoals 
endosulfan en tributyltinverbindingen. 

2. Het  Verdrag  van  Stockholm  dat  door  België  geratificeerd  werd  op  23  augustus 
2006,  voorziet  een  verwijdering  of  vermindering  van  persistente  organische 
verontreinigende stoffen (POP). Het is een groep chemische stoffen met een sterke 
stabiliteit  en  vetoplosbaarheid.  Dank  zij  hun  fysisch‐chemische  eigenschappen 
kunnen  ze  over  grote  afstanden  vervoerd  worden  en  kunnen  ze  zelfs 
gebioaccumuleerd  worden  naar  plaatsen  waar  ze  niet  geproduceerd  worden.  De 
Europese  Verordening  850/2004  bekrachtigt  het  Verdrag  van  Stockholm  en  het 
UN/ECE‐protocol over POP.  
 

De kwestie met betrekking tot zware metalen en meer bepaald kwik bepaalt de agenda voor 
de  periode  2004/2008.  Kwik  is  (zelfs)  bij  lage  dosis  uiterst  giftige  voor  de  menselijke 
gezondheid  (het  tast meer bepaald de  zenuw‐, nier‐  en  cardiovasculaire  systemen aan). De 
bevolkingsgroepen met het grootste risico zijn zwangere vrouwen en jonge kinderen, wegens 
de  ontwikkeling  van  het  zenuwstelsel.  Het  is  trouwens  hardnekkig,  bioaccumulant  en 
ecotoxisch, wat dan weer  een besmetting van de voedselketen via bioaccumulatie met  zich 
meebrengt.  Kwik  is  binnen  de  EU  onderworpen  aan  een  ruime  reglementering  en  is 
opgenomen  in  vele  richtlijnen  en  reglementen  die  in  België  zijn  omgezet  en  worden 
toegepast. Een Europese kwikstrategie geeft richting aan de voorschriften voor deze stof en is 
operationeel sinds 2005. Het vooruitzicht om kwik op internationaal niveau te regelen wordt 
bekrachtigd:  ten  gevolge  van de  beslissing  van de  25e Raad  van Bestuur  van UNEP,  zijn  er 
onderhandelingen opgestart voor de oprichting van een verdrag dat er  in 2013 zou komen. 
Dit zal betrekking hebben op de hele  levenscyclus van de stof en de samenstellingen (meer 
bepaald  de  bevoorrading,  de  uitstoot  (kolen,  chloorindustrie  enz.,  ASM),  het  verbod  op 
producten met kwik (behalve indien er geen bruikbaar alternatief  is), de beperking van het 
gebruik  in  industriële  procedures,  voorwaarden  voor  de  opslag  en  de  veilige  verwijdering, 
…).  Het  instrument  bevat  juridisch  bindende  maatregelen  en  vrijwillige  maatregelen  (die 
onder andere uitgevoerd zullen worden op basis van partnerschappen). Bovendien voorziet 
de  overeenkomst  in  verantwoordelijkheden  die  verschillend  zijn  voor  de  landen  onderling 
(met name met betrekking tot de elektriciteitsproductie voor de ontwikkelingslanden). 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 

Evaluatie van de nieuwe en bestaande stoffen: 
 
Tussen  2004  en  2007,  tot  de  inwerkingtreding  van  REACH  en  van  de  Verordening  Global 
Harmonised  System,  werd  de  risico‐evaluatie  van  chemische  stoffen,  hun  classificatie, 
verpakking en etikettering beheerd door het beleid “nieuwe stoffen” en “bestaande stoffen”.  
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Wat de nieuwe stoffen betreft, waren er 174 dossier ingediend op Belgisch niveau. Tijdens de 
toepassingsperiode  van  deze  richtlijn,  met  name  vanaf  1981,  werden  de  543  dossiers 
betreffende “nieuwe stoffen” ingediend door de bedrijven en behandeld door België. Van de 
531  dossiers  Onderzoek  en  Ontwikkeling  die  aan  België  werden  voorgelegd  onder  deze 
wetgeving waren er bovendien 102 vanaf 2004. 
 
België  was  eveneens  rapporteur  van  drie  stoffen  onder  de  wetgeving  “bestaande  stoffen”: 
cadmium, cadmiumoxide en MDI. Deze drie dossiers werden in 2008 afgewerkt. 
 

REACH: 
 
Er werd een Europees agentschap van chemische stoffen ‐ ECHA ‐ opgericht op 1 juni 2007 
met  de  bedoeling  om  de  technische,  wetenschappelijke  en  administratieve  aspecten  van 
REACH efficiënt te beheersen op het niveau van de Europese Gemeenschap. Het is gebaseerd 
in  Helsinki  en  staat  in  voor  de  coherentie  van  de  registratie‐,  evaluatie‐,  autorisatie‐  en 
beperkingsprocedures met betrekking tot chemische stoffen.  
 
Het  Agentschap  beschikt  over  een  risicobeoordelingscomité  en  een  comité  voor  de  socio‐
economische  analyse.  Deze  moeten  een  advies  geven  over  chemische  stoffen  en  over  de 
technische en wetenschappelijke raadgevingen. Er is eveneens een comité voor de lidstaten, 
belast  met  het  oplossen  van  eventueel  verschillende  standpunten  over  voorgestelde 
beslissingen van het Agentschap of van de lidstaten, en over de voorstellen van identificatie 
van uiterst zorgwekkende stoffen en hun prioriteit. 
 
REACH is een verordening en het is dus niet nodig om het om te zetten, maar wel om het toe 
te passen. België  is  verplicht  om alle maatregelen  te nemen die nodig  zijn  om de  volledige 
uitvoering en doeltreffendheid van de verordening te garanderen, en om ervoor te zorgen dat 
het  naar  behoren wordt  opgenomen  in  overeenstemming met  de  internationale  juridische 
orde. 

• Rekening houdend met de stijgende verantwoordelijkheid van de ondernemingen in 
vergelijking  met  het  huidige  systeem  en  het  groeiende  belang  van  de  controles 
hieromtrent,  kan  de  toepassing  van  deze  sancties  beschouwd  worden  als  een 
hoeksteen van REACH. Het  sanctiesysteem op  federaal  niveau  is  opgemaakt  bij wet 
van 10 september 2009 tot wijziging van de Wet van 21 december 1998, met als doel 
de bevordering  van de duurzame praktijken  en  consumptie  en de bescherming  van 
het  leefmilieu  en  de  gezondheid.  De  wet  houdt  rekening  met  de  verhoging  van  de 
verantwoordelijkheden  van  de  ondernemingen  en  beoogt  op  die  manier  de 
introductie van een aangepast sanctiesysteem. 

• Vanaf  november  2006  is  de  nationale  REACH  helpdesk  toegekend  aan  de  FOD 
Economie.  In  die  hoedanigheid  neemt  de  FOD  Economie  ook  deel  aan  de  EU 
vergaderingen  van  het  netwerk  van  nationale  helpdesks.  De  meerderheid  van  de 
REACH bepalingen  gaat op een of  andere manier over de gemengde  bevoegdheden. 
Dit  benadrukt  het  belang  van  een  goede  samenwerking  in  de  vorm  van  een 
samenwerkingsakkoord.  –  Een  voorstel  tot  samenwerkingsakkoord  tussen  de 
federale staat en de gewesten ligt sinds 2008 op de onderhandelingstafel. 

• PERSPECTIEF:  België  zal  ook  een  dossier  opmaken  voor  het  identificeren  van  heel 
verontrustende stoffen,  in de betekenis van bijlage XV van REACH, zoals voorzien in 
de conclusies van de Lente van het Milieu. 
 

1663  Belgische  bedrijven  hebben  een  pre‐registratiedossier  ingediend  bij  het  Europese 
Agentschap voor 73205 stoffen (gegevens bezorgd door ECHA op 2  februari 2009). Volgens 
de  statistieken van het  Europese Agentschap,  hebben de Belgische bedrijven,  tussen 1  juni 
2008  en  4augustus  2009,  32  van  de  484  door  het  agentschap  ontvangen  dossiers  voor  de 
registratie van stoffen voorgelegd, wat België op de 5e Europese plaats stelt. 
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POPverdrag: 
 
Van de  12  verontreinigende  stoffen  opgenomen  in  het  POP‐verdrag,  zijn  er  9  pesticiden  of 
biociden, en ze mogen geen van alle op Belgische bodem gebruikt worden. Tijdens de periode 
2004‐2008 werd er geen enkele overtreding betreffende de  in het POP‐verdrag opgesomde 
stoffen gemaakt. 
 
Om  te  voldoen  aan  de  verplichtingen  van  het  POP‐verdrag werd  er  in  2007  een  nationaal 
uitvoeringsplan aangenomen voor de bijkomende maatregelen die de Europese Verordening 
aanvullen. Het omvat 6 op federaal niveau uitgevoerde maatregelen. 
Dit plan is beschikbaar op de site van het Verdrag:  
http://chm.pops.int/Countries/NationalImplementation/tabid/253/language/en‐US/Default.aspx. 
 
Op Belgisch niveau werd er een in POP beoogd sanctieregime ingevoerd ter amendering van 
de wet op produktnormen, gepubliceerd op 29 juli 2005. 
 

PICverdrag: 
 
In 2008 kwamen er 39 stoffen voor in de PIC‐overeenkomst.  
Het aantal kennisgevingen van België naar buiten met betrekking  tot de PIC Overeenkomst 
stijgt:  
 
 
 

Tabel 11: Informatie over de Export van België naar alle landen. 
 

Jaar 
Stoffen  Preparaties  Totaal 

Goedgekeurd  In behandeling Goedgekeurd  In behandeling Goedgekeurd  In behandeling 
2009  66    14 80  
2008  35    10 45  
2007  40      40  
2006  31      31  
2005  29      29  
2004  26    1 27  
2003  9      9  
 
 
 

Kwik: 
 
De Europese bepalingen die op federaal niveau zijn uitgevoerd zijn hoofdzakelijk:  

- de  beperking  op  elektrische  en  elektronische  toestellen,  batterijen  en  accu’s, 
afgedankte voertuigen, zie hoofdstuk 2.2; 

- verbod  bij  sommige  meettoestellen  (met  name  medische  thermometers  en 
barometers) – discussie aan de gang (2009) voor de uitbreiding van deze verboden; 

- voorschriften  voor  de  samenstelling  van  pesticiden  en  biociden,  zie  volgende  stuk 
2.12;  

- concentratiegrenzen  als  voedingsresiduen  en  om  de  kwaliteit  van  het  voor  de 
menselijke  consumptie  bestemd  water  te  verzekeren  (zie  hoofdstuk  16 
Volksgezondheid en Voeding); 

- verbod  voor  de  cosmeticaproducten  (met  uitzondering  van  diegene  waarvoor  een 
maximumconcentratie is bepaald) (zie hoofdstuk 16 Volksgezondheid en Voeding); 

- verbod in “antifouling”‐verf; 
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- exportverbod  (vanaf  2011)  naar  landen  buiten  de  Unie  (exportvoorwaarden  van 
kwiksamenstellingen  zijn  al  van  toepassing  op  de  Procedure  van  voorafgaande 
geïnformeerde toestemming (PIC) in het kader van het Verdrag van Rotterdam). 

 
Vanaf  2007  zijn  de  inspanningen  gefocust  op  de  onderhandelingen  met  het  oog  op  het 
bekomen van: 

- op  Europees  niveau:  een  verordening  die  kwikexport  verbiedt  en  de  veilige  opslag 
oplegt; 

- op  internationaal  niveau:  een  akkoord  voor  een  juridisch  bindend  instrument 
waarmee de levenscyclus en de toepassingen van kwik beheerd kunnen worden met 
de bedoeling om de uitstoot te minimaliseren. 

 
Het in de komende jaren voorziene beleid is een voortzetting van deze onderhandelingen. 
 
Evaluatie van het beleid 
 

Nieuwe en bestaande stoffen 
 
Alle op Belgisch niveau voorgelegde dossiers werden behandeld.  
 

REACH  
 
Aangezien  REACH  een  jong  beleid  is,  kan  de  uitvoering  voor  de  betreffende  periode  niet 
geëvalueerd worden. Voor de  toekomstige  indicatoren zou men eventueel  rekening kunnen 
houden met de door België ingediende dossiers voor de verschillende REACH processen.  
 

Internationaal beleid 
 
Gelet  op  het  vrij  recente  karakter  van  dit  beleid, moet  alleen maar  een  evaluatie  op  lange 
termijn overwogen worden, op het ogenblik dat de Verdragen en de uitvoeringsmaatregelen 
geëvalueerd worden. De  evolutie  van het  aantal  kennisgevingen van PIC  substanties  zal  de 
volgende  jaren  in het  oog  gehouden moeten worden. Tijdens de  vierde Conferentie  van de 
Partijen bij het POPS‐Verdrag van Stockholm in mei 2009 werd er een global monitoring plan 
aangenomen. Dit plan omvat alle monitoring‐ en biomonitoringgegevens die momenteel op 
wereldschaal beschikbaar zijn. 
 

Kwik 
 
De  evaluatie  van  het  “kwikbeleid”  kan  enkel  plaatsvinden  wanneer  er  rekening  gehouden 
wordt  met  de  vooruitgang  die  mogelijk  gemaakt  werd  door  de  onderhandelingen  op 
internationaal en op Europees niveau. 
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2.11 Pesticiden en biociden 
 
Samen  met  industriële  chemische  producten  (zie  INFRA)  zijn  pesticiden  en  biociden 
zogenaamde  “actieve”  stoffen  met  specifieke  eigenschappen  en  doelen.  Zij  werden 
gegroepeerd  in  één  hoofdstuk,  omwille  van  hun  talrijke  overeenkomsten  in  de  evaluatie, 
toelating en voorwaarden voor het gebruik. 
 
Het federale beleid is onderverdeeld in 4 thema’s die in de relevante delen en hoofdstukken 
van dit verslag besproken werden: 

- evaluaties van stoffen en hun opname in de EG‐wetgeving; 
- de registraties van producten op nationaal niveau; 
- het duurzame gebruik van goedgekeurde producten; 
- inspecties. 

De  regering  zet  afhankelijk  van  het  probleem  een  reeks  maatregelen  en  middelen  in,  die 
weergeeft hoeveel belang er aan de kwestie besteed wordt: de rol en de capaciteit van België 
als kandidaat voor de beoordeling van stoffen, de doeltreffendheid van de erkenningscomités 
en het aantal aanvaarde en afgewezen dossiers, de middelen van de programma's en acties 
voor duurzaam gebruik, milieuheffingen, enz. Deze maatregelen zijn niet altijd systematisch 
onmiddellijk meetbaar in de ecosystemen, maar zijn wel nuttig. 
 
Op EU‐niveau vloeit de wetgeving inzake de toelating van pesticiden voort uit een Europese 
richtlijn  (Richtlijn  91/414/EEG).  Sinds  1991  harmoniseert  de  Europese  Unie  de 
regelgevingen tussen de lidstaten. De actieve stoffen worden op Europees niveau geëvalueerd 
met de bedoeling om stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het leefmilieu weg te 
werken.  Producten  die  actieve  stoffen  die  op  Europees  niveau  zijn  toegestaan  bevatten, 
worden  door  iedere  lidstaat  beoordeeld:  elke  lidstaat  is  bevoegd  om  de  verkoop  en  het 
gebruik op haar grondgebied toe te staan. 
Verordening 1107/2009 die onlangs door de Europese Unie werd goedgekeurd vervangt de 
Richtlijn  91/414/EEG,  en  zal  van  toepassing  zijn  vanaf  juni  2011.  De  criteria  voor  de 
goedkeuring  van  werkzame  stoffen  worden  nog  strenger,  met  als  doel  de  afschaffing  van 
werkzame  stoffen  die  kankerverwekkend,  mutageen,  giftig  voor  de  voortplanting  of 
verstorend voor het hormonale systeem zijn. De stoffen die als persistent, bioaccumuleerbaar 
of  toxisch  beschouwd  worden,  zullen  ook  geweigerd  worden.  Deze  nieuwe  eisen  zullen 
positieve effecten hebben aangezien de toegestane producten minder gevaarlijk zijn. 
 
Voor biociden heeft de Europese richtlijn 98/8 van het Europees Parlement en van de Raad 
van 16  februari  1998  betreffende het  op de markt  brengen  van biociden  als  gevolg  dat  de 
reglementeringen van de lidstaten van de Europese Unie geharmoniseerd worden, met name 
inzake het gebruik van deze producten en om de eenheid van de markt te waarborgen. Een 
nieuwe verordening is momenteel in onderhandeling. 
 
2.11.1 Pesticiden 
 
Betrokken diensten: 
 

FOD VVVL – DG Dier, Plant en Voeding, Federaal Agentschap voor  de Veiligheid van de 
Voedselketen 

 

Juridische basis: 
 

Koninklijk  Besluit  van  28  februari  1994  betreffende  het  bewaren,  het  op  de  markt 
brengen en het gebruiken van pesticiden voor landbouwkundig gebruik.  
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Inleiding 
 
De term “pesticiden” wordt algemeen gebruikt voor producten die al dan niet in de landbouw 
gebruikt worden, ter bescherming van planten en vegetatie, maar wettelijk gezien omvatten 
de  “pesticiden  voor  landbouwgebruik”  ook  gewasbeschermingsmiddelen  en  andere 
pesticiden die mogelijks in de landbouw gebruikt kunnen worden. Maar het doelpubliek zijn 
eveneens de amateurs en gemeenschappen.  
 
Gewasbeschermingsmiddelen  zijn  ontworpen  om  planten  te  beschermen  tegen  schadelijke 
organismen  (ze  beschermen  ze  bijvoorbeeld  tegen  bepaalde  ziekten  of  plagen),  om  de 
levensprocessen van planten te beïnvloeden (bijvoorbeeld door de groei te beperken), om de 
plantaardige  producten  te  bewaren  (bijvoorbeeld  de  bewaring  van  aardappelen  door  ze 
tijdens de opslag te behandelen met kiemremmende producten), om ongewenste planten te 
doden (in de volksmond "onkruid" genoemd), of om delen van planten te vernietigen. 
Andere  pesticiden  die  mogelijks  in  de  landbouw  gebruikt  kunnen  worden  omvatten 
producten  zoals  oliën,  uitvloeiers  (producten  die  de  opname  van 
gewasbeschermingsmiddelen door planten vergemakkelijken), enz.  
 
Een pesticide moet eerst beoordeeld en “goedgekeurd” worden, alvorens het te koop gesteld 
en gebruikt kan worden. Een pesticide is slechts goedgekeurd indien werd aangetoond dat er 
geen rechtstreeks of onrechtstreeks schadelijk effect is op de gezondheid van mens of dier, en 
dat het geen onaanvaardbaar effect heeft op het milieu. De wetgeving die van toepassing is op 
pesticiden  vloeit  voort  uit  het  Europese  recht,  maar  de  erkenning  van  pesticiden  is  een 
bevoegdheid voor elke staat. In België gaat het om een bevoegdheid van de federale staat. 
 
Definitie van het beleid 
 
Het beleid in dit deel is gericht op de evaluatie van de stoffen en de toelating van producten 
die ze bevatten.  
 
De  evaluatie  werd  uitgevoerd  door  de  deskundigen  van  de  Federale  Overheidsdienst 
Volksgezondheid,  Veiligheid  van  de  Voedselketen  en  Leefmilieu.  
De evaluaties werden vervolgens voorgelegd aan het Erkenningscomité voor pesticiden voor 
landbouwkundig gebruik. 
Erkenningen worden afgegeven op basis van de werkzaamheden van het Erkenningscomité, 
dat een keer per maand vergadert en een uitspraak doet over de verschillende geëvalueerde 
aanvragen.  Een  pesticide  wordt  slechts  goedgekeurd  indien  het  Erkenningscomité  een 
gunstig  advies  heeft  uitgesproken.  De  Gewesten  zijn  in  dit  Erkenningscomité 
vertegenwoordigd. 
 
Het  Erkenningscomité  bepaalt  het  toxicologische  klassement  en  de  gebruiksaanbevelingen 
(dat  wil  zeggen,  de  eventuele  beschermingsmiddelen,  de  dosis,  de  vijand,  het 
uitvoeringsstadium,  het  aantal  toepassingen,  het  interval  tussen  twee  mogelijke 
toepassingen).  Deze  informatie  wordt  opgenomen  in  een  “erkenningsakte”.  De 
erkenningsakten kunnen geraadpleegd worden op de website www.phytoweb.fgov.be. 
 
De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
is eveneens bevoegd voor de erkenning van personen die pesticiden verkopen en gebruiken 
voor landbouwkundig gebruik. 
 
Het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen is bevoegd voor de controle 
van de conformiteit van de samenstelling en de etikettering van de pesticiden. 
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De  federale  staat  en  de  Gewesten  overleggen  over  pesticiden  bij  de  verschillende 
overlegstructuren:  Interministeriële  Conferentie  voor  het  Landbouwbeleid  (ICLB)  en  het 
Coördinatie‐Comité  Internationaal Milieubeleid (CCIM) / Stuurgroep Chemische Producten/ 
Werkgroep Pesticiden (AGRI en ENVI). 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
In  2008  heeft  de  dienst  Pesticiden  en  Meststoffen  96  nieuwe  goedkeuringen  en  81 
erkenningen  voor  parallelimport  toegekend.  Eveneens  de  hernieuwing  van  26  bestaande 
erkenningen  en  de  verlenging  van  41  erkenningen  werden  goedgekeurd.  Er  werden  33 
veranderingen  in  de  samenstelling  goedgekeurd.  Er  werden  ook  508  toestemmingen  voor 
experimenten toegewezen.  
 
In  2008  heeft  de  dienst  Pesticiden  en Meststoffen  230  erkenningsuitbreidingen  toegekend 
(bijkomende gebruiken). 
In 2004 werden 36 nieuwe erkenningen toegekend, 42 in 2005, 52 in 2006 en 107 in 2007. 
 
Verkoopsgegevens zijn beschikbaar als ruwe gegevens, op de verkocht hoeveelheden actieve 
stoffen, en zijn dus niet relevant voor dit rapport. 
 

Box 1: De residuen van pesticiden in de voedselketen. 
 
De  pesticiden  toegepast  in  de  landbouw  kunnen  residuen  nalaten  op  de  behandelde 
gewassen.  De  evaluatie  van  het  risico  voor  consumenten wordt  uitgevoerd  door  de  dienst 
Pesticiden en Meststoffen van de DG Dier, Plant en Voeding. De beoordeling van de risico’s op 
korte en op lange termijn wordt voor ieder erkend gebruik toegepast: men controleert of de 
hoeveelheid pesticidenresiduen in het voedsel geen risico betekent voor de gezondheid van 
de  consument.  In  de  gebruikte  modellen  wordt  rekening  gehouden  met  de  verschillende 
bevolkingscategorieën  (kinderen,  jongeren,  vegetariërs,  …).  Voor  ieder  erkend  gebruik 
bepaalt men een goede landbouwtechnische praktijk. Deze praktijk kan residuen achterlaten 
op  het  gewas.  De  residuconcentratie  wordt  vergeleken  met  de  toxicologische 
referentiewaarden die geen effect op de gezondheid hebben. Als deze concentratie lager ligt 
dan de toxicologische referentiewaarden, kan het gebruik worden goedgekeurd en wordt een 
maximale residulimiet (MRL) vastgesteld. 
 
Het naleven van die MRL is een garantie dat het pesticide correct gebruikt werd. De controle 
van de MRL in het voedsel is een bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de veiligheid 
van de voedselketen (FAVV). Het FAVV stelt jaarlijks een programma op voor de controle van 
in  België  geproduceerde  of  ingevoerde  levensmiddelen.  Volgens  het  verslag  over  de 
werkzaamheden van de FAVV in 2009, werden dat jaar 1.814 monsters van fruit, groenten en 
granen op de Belgische markt verzameld voor de opsporing van pesticidenresiduen. 94% van 
de stalen waren positief (geen residuen of niet boven de MRL).

 
Evaluatie van het beleid 
 
Het aantal  toegekende uitbreidingen / aantal aangevraagde uitbreidingen  is een efficiëntie‐
indicator  van  het  beleid,  want  hierdoor  vermijdt  men  het  onwettige  gebruik  van  de 
producten.  Inderdaad,  als  er  op  de  markt  nog  niches  zijn  die  niet  vallen  onder  de 
goedgekeurde  producten,  is  de  verleiding  voor  de  gebruikers  groot  om  niet  goedgekeurde 
producten  in  te  schakelen  om  het  probleem waarvoor  de  Belgische  markt  geen  oplossing 
voorstelt op te lossen. Inspelen op specifieke verzoeken van de sector is een van de federale 
doelstellingen. 
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2.11.2 Biociden 
 
Betrokken dienst: 
 

FOD VVVL, DG Leefmilieu 
 

Juridische basis: 
 

• Wet  van  21  december  1998  betreffende  de  productnormen  ter  bevordering  van 
duurzame productie‐ en consumptiepatronen en ter bescherming van het  leefmilieu 
en de volksgezondheid;  

• Koninklijk  Besluit  van  22  mei  2003  betreffende  het  op  de  markt  brengen  en  het 
gebruiken van biociden; 

• Koninklijk  Besluit  van  5  augustus  2006  tot  oprichting  van  een  Comité  voor  advies 
inzake  biociden  en  tot  wijziging  van  het  koninklijk  besluit  van  22  mei  2003 
betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden. 

 
Inleiding 
 
Onder de term “biociden” valt een geheel van producten bestemd om schadelijke organismen 
te vernietigen, af te schrikken of onschadelijk te maken, langs chemische of biologische weg. 
Vanwege  hun  potentiële  impact  op  het  milieu  en  de  gezondheid,  worden  deze  biociden 
geregeld. 
 
Definitie van het beleid 
 
De  EU‐regeling  voorziet  een  goedkeuringsstelsel  voor  biociden,  zodat mens,  dier  en milieu 
sterk  beschermd  worden  door  alleen  biociden  op  de  markt  te  brengen  waarvan  de 
doeltreffendheid bewezen is en die geen onaanvaardbare risico’s inhouden voor de mens en 
het milieu. 
 
Deze  richtlijn  voorziet  een  heronderzoeksprogramma  voor  een  periode  van  veertien  jaar 
voor de werkzame stoffen die gebruikt worden in biociden die reeds op de markt waren vóór 
de  inwerkingtreding  van  dit  programma,  oorspronkelijk  gepland  voor  14  mei  2000  en  in 
2009 uitgesteld tot 2014. 
 
De lijst van de stoffen die al zijn opgenomen in bijlage I of IA zijn te vinden op de volgende 
website: http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm. 
 
De goedkeuring van de producten op nationaal niveau en de  inschrijving van de stoffen op 
communautair niveau vindt pas plaats nadat de gevaren, de  risico’s  en de doeltreffendheid 
beoordeeld  werden.  Deze  beoordelingen  gebeuren  op  basis  van  dossiers  die 
overeenstemmen met  de  vereisten  van  richtlijn  98/8/CE  van  de  aanvragers.  Op  Europees 
niveau worden de werkzame stoffen en producten die werkzame toegestane stoffen bevatten 
beoordeeld  door  iedere  lidstaat,  die  bevoegd  is  om  de  verkoop  en  het  gebruik  op  haar 
grondgebied toe te staan. 
 
België werd als rapporteur optredende lidstaat aangewezen om 10 werkzame stoffen en 20 
productsoorten  die  een  verband  hebben  met  die  werkzame  stoffen  te  beoordelen. 
Deze  beoordeling  leidt  al  dan  niet  tot  de  inschrijving  van  deze  werkzame  stoffen  in  de 
communautaire lijsten van toegelaten werkzame stoffen. 
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Het Europese werkprogramma voor werkzame stoffen zal  leiden tot een conclusie over het 
lot  van  elke werkzame  stof  in  een  biocide  die  al  vóór  14 mei  2000  (onlangs  uitgesteld  tot 
2014) op de Europese markt aanwezig was. Indien beslist wordt om de werkzame stof in te 
schrijven in bijlage I of IA van richtlijn 98/8/EG, kunnen biociden die ze bevatten op de markt 
blijven na de datum van de  inschrijving, op voorwaarde dat een  aanvraag om toelating (tot 
erkenning  van  een  toelating  afgeleverd  door  een  andere  lidstaat  van  de  Europese  Unie)  is 
ingediend  met  de  vereiste  gegevens  uit  de  richtlijn,  en  dat  de  lidstaat  die  de  aanvraag 
behandelt  beslist  om  een  goedkeuring  te  geven,  in  overeenstemming  met  de  uniforme 
geharmoniseerde  besluitvormingsbeginsels.  In  het  tegenovergestelde  geval,  wanneer  de 
Europese Commissie besluit om de inschrijving in bijlage I of IA van biociden die de bedoelde 
werkzame stoffen bevatten te weigeren, moeten de  lidstaten ervoor zorgen dat de biociden 
die de betreffende stoffen bevatten van de markt gehaald worden.  
 
De procedure voor de evaluatie en de afgifte van de vergunningen  in België  is een  federale 
bevoegdheid. De evaluatie wordt uitgevoerd door experten van de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 
De evaluaties worden vervolgens voorgelegd aan de Commissie voor advies biociden (CAB). 
De  Commissie  vergadert  eenmaal  per maand  en  beslist  over  de  verschillende  beoordeelde 
aanvragen.  Er  kan  geen  biocide  op  de  markt  gebracht  worden  zonder  de  voorafgaande 
toestemming van de Federale minister van Leefmilieu. Deze erkenning wordt toegekend op advies 
van  de  Commissie  voor  advies  inzake biociden  (CAB). De  rol  van de Commissie  voor  advies 
biociden (CAB) wordt beschreven in het KB van 05 augustus 2006. 
 
De operationele doelstellingen met betrekking tot milieu zijn: 

• kennis over de biociden ‐ werkzame stoffen in biociden die op de markt zijn; 
• kennis van de effecten van de biociden‐werkzame stoffen in biociden beschikbaar 

op de markt; 
• kennis van de blootstelling van de mens /milieu aan de biociden ‐ werkzame 

stoffen in biociden die op de markt zijn en risicobeoordeling in functie van die 
blootstelling; 

• verhinderen van toegang tot de markt van biociden –werkzame stoffen waarvan 
de risicobeoordeling een onaanvaardbaar risico aantoont. 

 
De  federale  overheid  heeft  als  doelstelling  op  korte  termijn  om  biociden  die  werkzame 
stoffen bevatten die het voorwerp zijn van een beslissing tot niet‐opneming in bijlage I of IA 
van de biociderichtlijn uit te faseren. 
Op lange termijn streeft men na om alleen biociden op markt toelaten die werkzame stoffen 
bevatten waarvan de “Europese” beoordeling heeft aangetoond dat zij voldoen aan de criteria 
inzake risico voor het milieu die door de Europese richtlijn 98/8/EG zijn gesteld. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten  
 
De uitvoeringsmodaliteiten (kanalen, financiering, enz.) waren:  

- verlenen van toelatingen voor het op de markt brengen van biociden; 
- publicatie van de lijst met toegelaten biociden op de website van de FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. 
 
Het  einde  van  het  evaluatieprogramma  betekent  ook  het  einde  van  de  overgangsperiode 
tijdens  dewelke  de  procedure  voor  de  vergunning  van  biociden  volgens  de  criteria  die  op 
Belgisch niveau werden vastgesteld gelijktijdig bestaan met degene die worden toegepast in 
overeenstemming met de richtlijnen 98/8/EG. 
 
De overgangsperiode begon op 14 mei 2000. Men schat dat er vóór die datum ongeveer 1 500 
werkzame  stoffen  aanwezig  waren  in  de  biociden  die  op  de  Europese  markt  beschikbaar 
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waren.  Voor  België,  waar  op  dat  moment  de  biociden  van  de  meeste  soorten  producten 
onderworpen waren aan de Belgische goedkeuring, waren er in 2000 slechts 109 werkzame 
stoffen in + / ‐ 659 toegelaten biociden. 
 
In  december  2003  werd  besloten  dat  de  biociden  waarvoor  de  werkzame  stoffen  niet 
“geïdentificeerd” waren, van de markt gehaald moesten worden in alle lidstaten. Zo moesten 
biociden  die  een  werkzame  stof  bevatten,  die  niet  voorkomt  tussen  de  990  in  de  lijst 
opgenomen werkzame stoffen, van de markt gehaald worden. Op 1 september 2006 werd er 
een nieuwe mijlpaal bereikt: biociden die niet een van de 332 werkzame stoffen die voor hun 
producttype  zijn  vastgesteld bevatten, worden van de markt  gehaald. Momenteel  zijn  er  in 
totaal  zo'n  725  vastgestelde producttype‐combinaties  x werkzame  stoffen. Na 1  september 
2006 bleef het aantal biociden op de Europese markt afnemen dankzij de beslissingen tot niet 
inschrijving  in  bijlage  I  of  IA.  Met  betrekking  tot  producttype  8  en  producttype  14 
(houtbeschermingsproducten en verdelgingsmiddelen) kunnen we vaststellen dat het aantal 
werkzame stoffen, die onderzocht werden om opgenomen te worden in bijlage I van Richtlijn 
98/8/EG, in de buurt komem van het aantal stoffen die aanwezig zijn in de biociden die voor 
deze producttypen zijn toegestaan in België: TP8 (houtbeschermingsproducten): 81 kenbaar 
gemaakte  werkzame  stoffen,  40  worden  onderzocht,  11  zijn  toegestaan  in  België;  TP14 
(verdelgingsmiddelen)  17  kenbaar  gemaakte  werkzame  stoffen,  14  worden  onderzocht,  8 
zijn toegestaan in België. 
 
In afwachting van de inschrijving van de kenbaar gemaakte werkzame stoffen in bijlage I of 
IA,  en  in  toepassing  van  de  vergunningsprocedure  volgens  de  “Europese”  regels, wordt  de 
vergunning  van  biocideproducten  die  deze  stoffen  bevatten  afgeleverd  op  basis  van 
vergunningsinlichtingen  en  –criteria  die  specifiek  zijn  voor  België.  Zo  heeft  de  Dienst 
Risicobeheersing  in  2008  93  nieuwe  vergunningsaanvragen  behandeld,  5 
vergunningsaanvragen  voor  parallelimport  en  13  aanvragen  voor  de  uitbreiding  van  het 
gebruik.  De  dienst  ontving  ook  aanvragen  voor  de  vernieuwing  van  39  bestaande 
vergunningen en voor de verlenging van 34 vergunningen. 
Voor 15 werkzame stoffen zijn commissievoorstellen voor richtlijnen tot opneming in bijlage 
I  of  IA  aan  de  CCIM  Stuurgroep  chemische  producten  (GDPC)°voorgelegd.  Voor  die  15 
werkzame stoffen zijn de besluiten tot omzetting van de richtlijnen aan de Interministeriële 
conferentie leefmilieu (ICL) voorgelegd in het kader van de betrokkenheid van de gewesten 
bij het ontwerp van productnormen  leefmilieu. De ministeriële besluiten  tot omzetting van 
die richtlijnen binnen de gestelde termijn uitgevaardigd. 
 
De  CCIM  Stuurgroep  chemische  producten  is  geconsulteerd  over  5  voorstellen  van  de  EU 
commissie tot niet‐opneming van werkzame stoffen in bijlage I of IA van richtlijn 98/8/EG. 
Sinds  1/9/2006  zijn  de  toelatingen  voor  biociden met  gevaarlijke  stoffen  zoals  arsenicum 
(kankerverwekkend)  , methylbromide (ozonafbrekend) en tributyltin oxide (gevaarlijk voor 
marien milieu) vervallen en moesten biociden met die stoffen uit de markt zijn.  
Vanaf  21augustus  2008  zijn  17  bestaande  toelatingen  voor  biociden  vervallen  of  beperkt 
wegens  de  beslissingen  van  de  Europese  Commissie  tot  niet‐opneming  van  hun werkzame 
stoffen. 
 
Vanaf 1 april 2007 is de communicatie met de Gewesten inzake de toelatingsprocedure van 
biociden  verbeterd  door  het  opnemen  van  vertegenwoordigers  van  de  gewesten  in  het 
Comité voor Advies inzake biociden. 
 
Eerst driemaandelijks dan maandelijks  is bijgewerkte  lijst  van  toegelaten biociden met een 
link  naar  de  toelatingsakten  beschikbaar  op  de  website  van  de  FOD  Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 
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Tabel 12: toelatingen afgeleverd voor het op de markt brengen van biociden in België. 

 
Jaar  2005  2006 2007 2008 
aantal  61  142 127 77 
 
 
 
Evaluatie van het beleid 
 
De beleidsdoelstellingen zijn om betrokkenheid van de gewestregeringen bij het ontwerpen 
van  federale bepalingen  inzake productnormen voor biociden  te voorzien, om de Europese 
richtlijnen  inzake  biociden  tijdig  om  te  zetten  en  om  de  toegelaten  biociden  tijdig  te 
publiceren. Dit is volledig gerealiseerd.  
Dit is voor ongeveer 80% te danken aan het beleidsinstrument en voor 20% te danken aan de 
medewerking en inzet van de deskundigen die op gewestelijk, federaal en Europees vlak bij 
de problematiek van de biociden zijn betrokken. 
 
De  beleidsdoelstelling:  alle  werkzame  stoffen  van  biociden  zullen,  na  beoordeling  of  zij 
voldoen aan de criteria van de biociderichtlijn, in bijlage I of IA van die richtlijn opgenomen, 
die volgens de richtlijn, te bereiken tegen het einde van de overgangsperiode op 14 mei 2010, 
is eind 2008 voor 2% gerealiseerd. 
Dit  het  gevolg  van  de  onderschatting  van  het  aantal werkzame  stoffen  van  biociden  op  de 
Europese markt dat 1998, wegens het ontbreken van toelatingsprocedures in veel Europese 
landen onbekend was, en van de tijd die nodig is om de veelheid van gegevens betreffende de 
effecten en het risico van een werkzame stof voor mens of milieu te beoordelen. 
De volgende wisselwerkingen moeten vermeld worden: 

- met PRPB: behalen van reductiedoelstelling hangt samen inzake biociden met het al 
of niet uitfaseren van werkzame stoffen;  

- met REACH: de biocide werkzame stoffen genieten van een bijzondere regeling inzake 
registratie onder REACH, de regels nopens het veiligheidsinformatieblad onder 
REACH zijn toepasbaar op de biociden; 

- met GHS: biocide werkzame stoffen en biociden vallen onder de regels van GHS; 
- met ECOLABEL: de criteria van toekennen van ECOLABEL criteria inzake 

aanwezigheid van biociden in materialen;  
- met VOEDSELVEILIGHEID: toelating en gebruik van biociden in de voedingssector; 
- met de HYGIËNE IN VERZORGINGSINSTELLINGEN: toelating en gebruik van biociden 

in verzorgingsinstellingen. 
 

Er is een vertraging inzake de beoordeling van de werkzame stoffen en de vaststelling dat het 
onmogelijk zal zijn alle werkzame stoffen voor 14 mei 2010 af te handelen. De EU heeft een 
verlenging van de overgangsfase vastgelegd tot 14 mei 2009. 
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2.12 Duurzaam gebruik van pesticiden en biociden 
 
Betrokken dienst: 
 

FOD VVVL, DG Leefmilieu  
 

Juridische basis: 
 

• Wet  van  21  december  1998  betreffende  de  productnormen  ter  bevordering  van 
duurzame productie‐ en consumptiepatronen en ter bescherming van het  leefmilieu 
en de volksgezondheid;  

• Koninklijk  Besluit  van  22  februari  2005  betreffende  het  eerste  reductieprogramma 
van de gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en de biociden. 

 
De  EU  heeft  in  2009  Richtlijn  2009/128  aangenomen  voor  een  duurzaam  gebruik  van 
pesticiden. Deze  richtlijn verplicht de  lidstaten om een nationaal  actieplan op  te  stellen  (in 
samenwerking  met  alle  betrokken  partijen),  en  een  opleidings‐  en 
bewustmakingsvoorziening voor professionele gebruikers. 
 
Definitie van het beleid 
 
In 2002 werd er op Europees niveau beslist om de effecten van pesticiden op de menselijke 
gezondheid  en  het  leefmilieu  te  verminderen.  Meerdere  lidstaten  –  waaronder  België  – 
hadden buiten het Europese institutionele kader al besloten om zulke reductieprogramma’s 
in te stellen. In België voorziet 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 een federaal productieprogramma dat om de twee jaar 
moet worden aangepast. 
 
Het  eerste  reductieprogramma  van  de  gewasbeschermingsmiddelen  voor  landbouwkundig 
gebruik en de biociden (PRPB) ontstond met het Koninklijk Besluit van 22 februari 2005. Het 
dekt  de  jaren  2005  tot  2012  en  werd  ontwikkeld  in  samenspraak  met  de  verschillende 
betrokken actoren: de overheden van de verschillende niveaus, de professionele organisaties 
ter verdediging van de consumenten, milieuorganisaties, enz. 
Het hoofddoel van het PRPB is om tegen 2012 ten opzichte van 2001 de milieudruk van de 
pesticiden die  in de landbouw gebruikt worden te verminderen met 25%, en de milieudruk 
van de andere sectoren die te maken hebben met pesticiden en biociden met 50%. 
 
De  federale  staat  is  bevoegd  voor  het  op  de  markt  brengen  van  pesticiden  en  biociden, 
inclusief  de  gebruiksvoorwaarden  die  bij  het  gebruik moeten  nageleefd worden,  terwijl  de 
Gewesten bevoegd zijn voor alle aspecten die verbonden zijn met het gebruik ervan (inclusief 
het afval). De concrete acties worden trouwens door de Gewesten gevoerd.  
De  vzw  Phytofar‐Recover  staat  in  voor  het  inzamelen  van  de  lege  verpakkingen  en  de 
afgedankte  producten,  en  voor  de  vernietiging  in  overeenstemming  met  de  gewestelijke 
wetgeving. 
 
De controles ter plekke worden uitgevoerd door controleurs van de FAVV, in samenwerking 
met  de  controleurs  van  de  DG  Leefmilieu  van  de  FOD.  Deze  verschillende  actoren worden 
regelmatig geraadpleegd en zijn geïntegreerd in het deelnamesysteem van de PRPB. 
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Uitvoering en behaalde resultaten 
 
In de eerste actualisatie (2007‐2008) van de PRPB, die op 20 april 2007 gepubliceerd werd in 
het  Belgisch  Staatsblad,  wordt  een  tabel  opgemaakt  van  de  activiteiten  die  gedurende  de 
eerste twee  jaren werden uitgevoerd, wordt gedefinieerd wat de prioritaire acties zijn voor 
de  nieuwe  periode  en  worden  beheersstructuren  van  het  programma  opgemaakt.  In  deze 
actualisatie  worden  ook  een  aantal  lacunes  van  de  oorspronkelijke  tekst  aangevuld,  met 
name door het stellen van prioriteiten. 
 

De ontwikkeling van evaluatieinstrumenten van het PRPB (indicatoren) 
 
De  vraag  is  of  het  risico  meetbaar52  is.  Met  het  antwoord  op  deze  vraag  kan  men  de 
relevantie,  de  kosten  en  de  middelen  van  een  beleid  beoordelen.  Men  kan  hiermee  ook 
bepalen wat de kosten zouden zijn van het niet ondernemen van acties. 

• Voor  de  pesticiden  werd  de  risico‐indicator  PRIBEL  ontwikkeld.  De 
referentiewaarden van PRIBEL werden reeds vastgesteld voor 1991, 1996 en 2001. 
De  vergelijkingswaarden  voor  2010  zullen  beschikbaar  zijn  in  2011.  Een  eerste 
raming  met  vereenvoudigde  risico‐indicatoren  toont  aan  dat  de  risico’s  danig 
verminderen voor alle compartimenten, behalve voor bijen, als men de hypothese van 
een algemeen effect van systemische insecticiden aanvaardt. 

• Voor biociden wordt de BIBEL indicator ontwikkeld.  
• Er  zijn  systemen  voor het  inzamelen van  gegevens over de  verkoop  en het  gebruik 

van pesticiden beschikbaar of in ontwikkeling. 
 

De uitvoering van structurele maatregelen 
 

• De ondersteuning van het op de markt brengen van biopesticiden. Het doel is om het 
aanbod natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen op de Belgische markt te verbeteren 
(plantaardige extracten, micro‐organismen,  ...)  en om het op die manier mogelijk  te 
maken om alternatieven voor synthetische pesticiden te gebruiken. 

• De  splitsing  van  de  erkenningen  (KB  van  18  februari  2010).  Vanaf  augustus  2012 
zullen  de  producten  worden  goedgekeurd  voor  amateur‐gebruik  of  voor 
professioneel  gebruik.  Producten  die  zijn  goedgekeurd  voor  amateurs  moeten 
voldoen aan specifieke vereisten met betrekking tot de verpakking, de etikettering, de 
concentratie,  enz.,  met  name  opdat  deze  producten  op  de  korte  termijn  worden 
afgestemd op hun kennis, hun toepassingswijze en hun middelen. 

• Invoering  van  kenniscertificaten  met  betrekking  tot  het  gebruik  van 
gewasbeschermingsmiddelen. Vanaf  2013  is  iedere professionele  gebruiker die met 
pesticiden werkt als applicator, verkoper, beheerder of raadgever verplicht om kennis 
te  hebben  van  deze  producten  en  de  fundamentele  beginsels  van  de  alternatieven 
voor pesticiden. 

 
De communicatie en de sensibilisatie 

 
• Communicatie naar belanghebbenden via seminaries. 
• Communicatie  en  de  sensibilisatie  van  het  grote  publiek  via  publicaties  en  door  de 

aanwezigheid  van  het  PRPB  bij  openbare  evenementen.  Ook  andere  overheden, 
voornamelijk  gemeentes worden  aangesproken  en  nemen deel  aan  de  verspreiding 
van onze boodschappen aan het publiek. 

• Bevordering  van  het  schema  voor  de  duurzame  bescherming:  1  Het  probleem 
identificeren;  2  Bevorderen  van  (alternatieve)  middelen  die  de  minste  risico’s 

                                                             
52 measuring the immeasurable ? 
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inhouden; 3 Uitvoering van de gebruiksaanwijzingen; 4 Voorkomen dat het probleem 
zich ontwikkelt. 

 
De  tweede  actualisatie  van  het  PRPB  (periode  2009‐2010)  werd  op  09  februari  2010 
gepubliceerd in het BS. 
 
Het  omvat  de  voorbereiding  van  het  nationaal  Actie  Plan  pesticide,  NAPAN  genoemd 
(Nationaal Actie Plan d’Action National). De publicatie van de Pesticiden Richtlijn 2009/128 
biedt  de  mogelijkheid  om  het  federale  reductieprogramma  uit  te  werken  als  nationaal 
actieplan.  Dit  nationaal  actieplan  voor  gewasbeschermingsmiddelen  moet  tegen  2012 
worden  ingevoerd.  Het  PRPB moet  daarom  actief meewerken  aan  het  overleg  dat  nodig  is 
voor de oprichting van het NAPAN. 
 

Versterking van de acties van het PRPB voor de biociden 
 
Ondanks een versterkt beleid blijken de acties ter vermindering van de effecten van biociden 
op de gezondheid en het leefmilieu in het kader van het PRPB ontoereikend. De marktsituatie 
is het onderwerp geweest van verschillende studies van de Dienst Risicobeheersing van de 
DG Leefmilieu van de FOD en de mogelijkheden  ter vermindering van de risico’s zullen het 
voorwerp zijn van specifieke acties. De periode 2009‐2010 van het PRPB zal meer gewijd zijn 
aan het ophelderen van dit aspect, waarbij vanaf 2010 een bijkomende persoon zal worden 
aangenomen  die  instaat  voor  de  biocideproblematiek.  Dit  zal  leiden  tot  het  bepalen  van 
concreet te leiden acties in een nabije toekomst. 
 

Behoud van de in 2007 gekozen prioriteiten 
 
De prioriteiten van 2007 blijven behouden. Omwille van de evolutie van de dossiers, zullen 
sommige dossiers echter opnieuw gedefinieerd en/of gegroepeerd worden.  
 

Termijn van twee jaar 
 
De  verplichting  om  het  NAPAN  uit  te  werken  tegen  2012  en  de  noodzaak  om  na  2010 
meerdere acties, die bij de actualisatie van 2009 prioritair bevonden werden,  te verlengen, 
leidden  ertoe  dat  het  eerste  programma van het PRPB met  2  jaar  verlengd werd  om de  in 
2005 vastgestelde doelstellingen te bereiken. 
 
Evaluatie van het beleid 
 

De ontwikkeling van evaluatieinstrumenten van het PRPB (indicatoren) 
 

• PRIBEL & BIBEL (gedeeltelijk) werden ontwikkeld, maar de eerste resultaten van de 
sinds 2004 uitgevoerde werken maken duidelijk dat er slechts een deel van het risico 
beoordeeld kan worden en dat de informatie onvoldoende is voor de beleidsvorming. 
Het lijkt erop dat deze informatie niet beschikbaar zal zijn met wat men nu aan kennis 
heeft.  In 2009 werd dan ook overwogen om de methodologische aanpak te wijzigen 
om een betekenisvol situatieoverzicht van de doeltreffendheid van het programma te 
krijgen  dat  gebruikt  kan worden  voor  beleidsdoeleinden.  De  nieuwe  benadering  is 
gebaseerd op het  creëren van  een  aantal  indicatoren,  volgens de DPSIR‐benadering 
(Driving  force,  Pressure,  State,  Impact,  Response),  die  een  globale  en  geïntegreerde 
visie kunnen geven over verschillende risicoaspecten. 

• Vanaf  2010  zijn  de  verkoopsgegevens  van  pesticiden  en  biociden  beschikbaar.  De 
inzameling  van  gegevens  voor  het  gebruik  van  pesticiden  wordt  nog  verder 
ontwikkeld en zou in 2010 operationeel moeten zijn. 



192    Stoffenbeleid  
 

Federaal milieurapport 2004‐2008 
 

 

 
De uitvoering van de structurele maatregelen 

 
• Ondersteuning  van  het  op  de  markt  brengen  van  biopesticiden:  het  project  is  een 

succes met 21 erkenningen voor biopesticiden die sinds medio 2007 zijn uitgereikt en 
met  de  uitwerking  van  een  gunstige  impuls  voor  de  erkenning  van  natuurlijke 
alternatieven op de Belgische markt. 

• Splitsing van de erkenningen: het project is op goede weg om gerealiseerd te worden. 
De  dossiers  ter  erkenning  van  de  producten  voor  amateurs  zullen  geanalyseerd 
worden tussen maart 2010 en september 2012. Op het einde van deze datum zullen 
de  producten  die  beschikbaar  zijn  voor  amateurs  worden  aangepast  aan  hun 
behoeften.  

• Kenniscertificaat  voor  professionele  gebruikers  van  pesticiden:  een 
fytovergunningsproject  werd  uitgewerkt  in  nauwe  samenspraak  met  de  betrokken 
partijen.  De  goedkeuring  ervan  is  voorzien  in  2010.  Vanaf  2011  zal  het  worden 
opgestart en in 2015 zal het beëindigd worden. Na afloop kunnen we zo de kennis van 
ongeveer 60.000 professionele gebruikers certifiëren. 

 
De communicatie en de sensibilisatie 

 
• Communicatie naar de betrokken partijen en het grote publiek: er werden meerdere 

verslagen  en  brochures  verdeeld;  de  website  www.prpb.be  werd  gecreëerd  en  is 
voortaan toegankelijk. 

 
Perspectieven 
 
2010: permanente opvolging van het gebruik van pesticiden in de landbouw door het MPU‐
systeem (Monitoring of Pesticide Use). 
2012:  effectieve  splitsing  van  de  erkenning;  het  verschijnen  van  de  nieuwe 
productcategorieën op de markt. 
2012: NAPAN 
2013: Fytovergunning 
2014:  Splitsing  van  de  erkenningen;  verdwijning  van  de  oude  productcategorieën  op  de 
markt. 
 
Conclusies en aanbevelingen 
 
Het  PRPB,  dat  via  het  K.B.  in  2005  werd  opgericht,  heeft  de  projecten  en  de 
risicobeheersvoorzieningen in overeenstemming hiermee uitgewerkt. De prioriteiten werden 
herzien in 2007 en in 2009, in nauwe samenwerking met de belanghebbenden. 
 
Er  werd  een  aanzienlijke  vooruitgang  geboekt  op  het  gebied  van  de  federale 
risicobeheersvoorzieningen.  Deze  regeling  wordt  op  nationaal  niveau  uitgebreid  door  de 
NAPAN  Task  Force.  Belangrijke  structurele  veranderingen  (splitsing  van  de  registraties; 
Fytovergunning;  Biopesticiden;  platform  voor  de  uitwisseling  van  informatie)  worden 
gerealiseerd  en  bezorgen  al  verbeteringen  voor  het  globale  risico.  Via  de  realisaties  en  de 
lopende  projecten  kunnen  we  vaststellen  dat  het  risico  verbonden  met  het  gebruik  van 
pesticiden vermindert. De kwantificering van deze vermindering  is nu mogelijk met behulp 
van  de  PRIBEL‐  en  BIBEL‐indicatoren,  maar  nu  blijkt  dat  de  verkregen  informatie 
onvoldoende is om de situatie volledig te kunnen beoordelen. Daarom werd besloten om het 
toezicht van het probleem uit  te breiden door gebruik te maken van een aantal  indicatoren 
(DPSIR‐benadering).  Het  risicobeheer  verbonden  aan  het  gebruik  van  biociden  loopt 
vertraging  op,  met  name  wat  betreft  de  vorderingen  voor  pesticiden.  Het  PRPB  heeft  de 
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nodige maatregelen uitgewerkt om deze vertraging  in  te perken.  Deze realisaties zorgen er 
mee voor dat de methoden voor de strijd tegen de schadelijke stoffen voor mens en dier en 
planten op een duurzame manier wordt gewijzigd. 
 
Het is voor de komende jaren aangeraden om deze opgestarte inspanningen verder te zetten, 
waarbij speciale aandacht besteed moet worden aan het harmoniseren op nationaal niveau, 
in het kader van de Europese verplichtingen. Men moet erop toezien om op Europees niveau 
ieder  initiatief  met  betrekking  tot  de  harmonisatie  van  het  risicobeheerbeleid  betreffende 
biociden te steunen. 
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2.13 Nanomaterialen 
 
Betrokken dienst: 
 

FOD VVVL – DG Leefmilieu 
 

Juridische basis: 
 

REACH‐verordening:  Verordening  (EG)  nr. 1907/2006  van  het  Europees  Parlement  en 
van  de  Raad  van  18 december  2006  inzake  de  registratie  en  beoordeling  van  en  de 
autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van 
een  Europees  Agentschap  voor  chemische  stoffen,  houdende  wijziging  van  Richtlijn 
1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en 
Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de 
Raad  en  de  Richtlijnen  91/155/EEG,  93/67/EEG,  93/105/EG  en  2000/21/EG  van  de 
Commissie. 

 
Inleiding 
 
Nanomaterialen  zijn  materialen  met  specifieke  en  slechts  weinig  bekende  eigenschappen, 
hetzij omdat een of meerdere van hun afmetingen uiterst klein zijn (op nanometrische schaal, 
dat  wil  zeggen  ongeveer  100  miljardste  van  een  meter  of  minder),  hetzij  omdat  ze 
gestructureerd zijn op nanometrische schaal (bijvoorbeeld aan de oppervlakte). 
De  bewustwording  van  de  (eco)toxicologische  eigenschappen  van  nanomaterialen  is  relatief  recent,  dit 
dateert  waarschijnlijk  uit  de  vroege  jaren  200053,  met  een  van  de  eerste  samenvattende  rapporten  uit 
200454. 
 
Parallel  met  deze  bewustwording  van  de  potentiële  risico’s  kwamen  er  enorme 
verwachtingen  met  betrekking  tot  de  mogelijke  economische,  technologische  en  zelfs  het 
ecologische  voordelen.  Zo  loopt  er  momenteel  een  onderzoek55  naar  nanomaterialen  die 
ervoor  zouden  kunnen  zorgen  dat  de  hoeveelheid  energie  die  verbruikt  wordt  in 
mechanische  wrijving  vermindert,  wat  zou  kunnen  leiden  tot  energiebesparing  en  een 
reductie van CO2‐uitstoot. Nogmaals moeten we  rekening houden met alle aspecten van de 
levenscyclus van deze producten. 
 
De vrij recente explosie van het onderzoek en de ontwikkeling van nanomaterialen maakt dat 
het  klassieke  kader  (nomenclatuur,  karakteriseringsmethodes,  detectie  en  meting  van 
blootstelling, gestandaardiseerde tests, enz.) niet noodzakelijk toepasbaar is. De gevaren zijn 
nochtans  geïdentificeerd  en  momenteel  wordt  aanbevolen  om  voor  de  inschatting  van  de 
gevaren en risico’s geval per geval te bekijken (SCENIHR, 2009)56. Er zijn op dit moment veel 
nanomaterialen op de markt, met inbegrip van de producten voor het grote publiek. 
Op  Europees  en  internationaal  vlak  hebben  zich  tussen  2004  en  2008  verschillende 
activiteiten  afgespeeld,  en  we  moeten  hoofdzakelijk  de  aandacht  vestigen  op  een  EG 
discussiegroep in 2005‐2006 over de nanomaterialen met de bevoegde overheden (voor het 
REACH‐reglement), en op het feit dat de OESO in 2006 een Working Party on Manufactured 
Nanomaterials  heeft  opgericht,  met  als  doel  een  internationale  samenwerking  voor  de 
aspecten  veiligheid,  gezondheid  en  leefmilieu  die  verbonden  zijn  aan  de  gefabriceerde 
                                                             
53 Met nochtans oudere aanwijzingen dat er specifieke gevaren bestonden ten gevolge van studies over deeltjes in 
de lucht, of kwarts bijvoorbeeld. 
54  Royal  Society  and  Royal  Academy  of  Engineering,  “Nanoscience  and  nanotechnologies:  opportunities  and 
uncertainties”, 2004. 
55 In bijlage I zit een lijst op federaal niveau gefinancierde of medegefinancierde studies. 
56 Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, die de EU Commissie raad geeft. 
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nanomaterialen.  Ten  slotte  lanceerde  de  Europese  Commissie  in  2008  het  CASG‐nano 
(subwerkgroep van de bevoegde autoriteiten REACH voor nanomaterialen). 
 
Definitie van het beleid 
 
De  strategische  doelstelling  van  het  beleid  is  de  bescherming  van  de  gezondheid  en  het 
leefmilieu  in  verband  met  de  mogelijke  effecten  van  nanomaterialen  die  aanwezig  zijn  in 
chemische stoffen en preparaten. 
 
De  wetten  met  betrekking  tot  het  federale  niveau  en  van  toepassing  gedurende  de 
betreffende  periode  waren  vooral  de  Belgische  wetgeving  inzake  gevaarlijke  stoffen  en 
preparaten  en  vanaf  2007,  de  REACH‐verordening  (Verordening  1907/2006/EG)  en  de 
pesticiden en biociden wetgeving. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
Er werd geen enkele specifieke maatregel genomen, buiten het sensibiliseren van het publiek 
en de actieve rol in de internationale instanties. 
 
België  nam  deel  aan  de  discussies  die  in  2005  en  2006  door  de  Europese  Commissie 
georganiseerd werden met betrekking tot de toepasbaarheid op nanomaterialen. België nam 
deel en neemt nog deel aan de besprekingen bij de EU Commissie en de OESO betreffende de 
toepasbaarheid  van  REACH  op  de  nanomaterialen,  de  ontwikkeling  van  aangepaste 
opvolging, de ontwikkeling van testmethodes en hun standaardisatie. 
 
Een netwerk van vrijwillige wetenschappers (nanoBE netwerk) werd vanaf 2007 opgericht, 
als ook een werkgroep in het CCIM (SGRI57et GDPC58). De Belgische administraties, zowel de 
gewestelijke  als  de  federale,  zijn  dus  via  CCIM  geïnformeerd  over  de  laatste  evoluties 
betreffende de nanomaterialen. 
 
Wat  het  wetenschappelijke  onderzoek  betreft,  werden meerdere  projecten  gefinancierd  of 
medegefinancierd op federaal niveau. Een lijst hiervan zit in bijlage I.  
Op internationaal niveau heeft België zich vanaf 2006 mee geëngageerd in de WPMN59 van de 
OESO, met in het begin de focus op de planning van het onderzoek door mee te helpen aan het 
creëren  van  een  databank  van  onderzoeken  naar  de  veiligheid  van  nanomaterialen.  Na 
verloop  van  tijd worden  er meer  inspanningen  geleverd  door  op  te  treden  als  co‐sponsor 
voor het testen van amorfe SiO2. Er wordt een financiële bijdrage geleverd voor de werking 
van WPMN. Vanaf 2008 spant men zich extra  in via een deelname  in de groep WPMN over 
alternatieve testmethoden. 
 
Evaluatie van het beleid 
 
De  resultaten  van  de  besprekingen  tussen  de  bevoegde  autoriteiten  in  Europa  hebben 
aangetoond  dat  de  huidige  wetgeving,  (en  de  wetgeving  die  bestond  voor  de 
inwerkingtreding van REACH), de nanomaterialen “juridisch” wel dekt, maar dat er omwille 
van  wetenschappelijke  onwetendheden  twijfel  bestaat  over  de  toepasbaarheid  voor 
nanomaterialen, inclusief voor REACH. 
 

                                                             
57 Subwerkgroep REACH implementatie van CCIM. 
58 Stuurgroep Chemische Producten van de CCIM. 
59 Working party on manufactured nanomaterials. 
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Tijdens de betreffende periode,  is de beschikbare  informatie over de nanomaterialen op de 
Belgische markt beperkt, evenals het niveau van blootstelling in het leefmilieu60. 
 
Perspectieven, conclusies en aanbevelingen 
 

• Overgaan  van  het  evalueren  van  de  stoffen  en  preparaten  naar  het  vergelijken  van 
technologieën  en  naar  een  beleid  voor  de  producten:  evaluatie  van  artikelen  en 
producten die gebaseerd zijn op nanomaterialen (energiebalans,  levenscyclus, …) en 
vergelijking met klassieke technologieën; 

• Deelname  aan  het  implementerings‐  en  onderzoeksproces  van  REACH  voor  de 
nanomaterialen (begeleidingen, herziening van de bijlagen); 

• Op  vrijwillige  basis  bij  de  industrie  informatie  inzamelen  met  betrekking  tot  de 
eigenschappen van nanomaterialen die in België vervaardigd en gebruikt worden, om 
een zicht te krijgen op de blootstellingen. De ervaringen in andere landen waren niet 
erg succesvol, men richt zich daarom op de bevordering op Europees niveau van een 
nieuw  wettelijk  kader  waarmee  de  materialen  kunnen  worden  opgespoord,  in  het 
kader van het Belgische voorzitterschap van de EU in 2010. Aangezien verschillende 
EU‐landen  momenteel  verplichte  nationale  registers  overwegen,  na  het  mislukken 
van de vrijwillige registers, moet de mogelijkheid van een Belgisch nationaal register 
onderzocht worden; 

• Informatie: creëren van een website, geven van informatie waardoor de blootstelling 
aan nanomaterialen gelimiteerd wordt. 

 
 
Bijlage 1: Onderzoeks, werk  en  investeringsprojecten  betreffende  het 
klimaat  (rechtstreeks  of  onrechtstreeks)  en  de  gefabriceerde 
nanomaterialen 
 
Zowel de projecten om de toxiciteit en/of de ecotoxiciteit te bestuderen, als de projecten om 
de potentiële voordelen voor het milieu van de nanomaterialen te bestuderen worden hierin 
opgenomen. 

 
20042008 

 
Titel  Periode  Coördinator / 

Verantwoordelijke 
Financiering 

S²NANO “Fysicochemische 
determinanten van 
toxiciteit: Een rationele 
benadering voor veiligere 
nanomaterialen.” 

2007‐2011  UCL BELSPO 

EUREKA Overkoepelend 
project Europees Netwerk 
betreffende 
Slijtagebescherming – 
ENIWEP 

2005‐2009  VITO BELSPO 

Optimalisatie en 
aanpassing van een in‐
vitro teststrategie voor de 
voorspelling van de 
humane toxiciteit van 
nanopartikels  

2006‐2009  ISP beurs “Ylieff”, BELSPO

                                                             
60 In sommige werkplaatsen werden er maatregelen genomen, maar dat blijkt niet uit dit verslag. 
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Titel  Periode  Coördinator / 
Verantwoordelijke 

Financiering 

Studie over de toxiciteit, 
ecotoxiciteit, en 
genotoxiciteit van 
nanopolymeer voor 
biomedisch gebruik 

2008  ISP FOD Volksgezondheid, 
veiligheid  van  de 
voedselketen  en 
leefmilieu  

Mechanismen m.b.t. long‐ 
en cardiovasculaire 
effecten van fijn stof   

2003‐2007 KUL FWO Vlaanderen

Beweging van deeltjes 
door de longepithelium: 
ontwikkeling en gebruik 
van een in‐vitro model 

2004‐2007 KUL FWO Vlaanderen

Inwijding in het CODA van 
een elektronische 
microscoop die nuttig is 
voor de karakterisering 
van de nanomaterialen 

2007  VAR VAR 

Ontwikkeling van 
standaarden voor AFM 
microscopie, meting van 
nanopartikelen via AFM  

   

 
20092010 

 
Lopende aanvragen in januari 2010: 
 

- “Ontwikkeling  van  de  evaluatiemethodes  voor  de  schadelijke  effecten  van  de 
geïntegreerde gefabriceerde nanopartikelen op de gezondheid”, financiering door de 
contractuele onderzoeksdienst van de FOD Volksgezondheid. 

 
Lopende projecten: 
 

- NANOGENOTOX,  2010‐2012,  medegefinancierd  door  FOD  Volksgezondheid, 
veiligheid van de voedselketen en het  leefmilieu, de Europese Commissie en andere 
Europese  landen.  Omvat  naast  een  studie  van  de  genotoxiciteit  belangrijke 
karakteriseringsaspecten  die  eveneens  nodig  zijn  voor  de  milieuaspecten,  en  een 
ondersteuning voor de ontwikkeling van de testmethoden. 
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