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Bijlage 1 
 

Onderzoeksthema’s (RT-projecten) 
 

  PRIORITAIRE THEMA'S Maximum 

duur (jaar) 

Maximale 

toelage 

  Dierengezondheid     

1 Evaluatie van nieuwe vaccins en ontwikkeling van geschikte 

vaccinatieschema’s voor de ziekte van Newcastle (NCDVAC) 

3 € 300.000 

  Plantengezondheid     

2 Fytosanitair statuut van plaagorganismen voor planten en 

plantaardige producten (HARMSTAT) 

2 € 200.000 

  Voedselveiligheid     

3 Inname van vrij glutamaat (FREEGLUTAMATE) 2 € 200.000 

4 Onderzoek naar de toxiciteit van Alternaria-toxinen 

(ALTERTOX) 

2 € 200.000 

        

  BIJKOMENDE THEMA'S Maximum 

duur (jaar) 

Maximale 

toelage 

  Dierengezondheid     

5 Toezichtsindicatoren voor de monitoring van neveneffecten bij 

de reductie van het gebruik van antibiotica in de veehouderij 

(SEREDAB) 

2 € 200.000 

  Plantengezondheid     

6 Uitwerking van een fytosanitaire praktijkanalyse voor 

Vaccinium bessen (BERRYPEST) 

2 € 200.000 

  Voedselveiligheid     

7 Ontwikkeling, op basis van glyfosaat en neonicotinoïden als 

case-control-studies, van een beslissingsondersteunend rooster 

om de problematiek van de alternatieven te kunnen integreren 

wanneer een beslissing om pesticideproducten uit de handel te 

nemen wordt onderzocht of overwogen (DECALPE) 

2 € 150.000 
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1. Evaluatie van nieuwe vaccins en ontwikkeling van geschikte vaccinatieschema’s voor de 

ziekte van Newcastle (NCDVAC) 

 

Context 

 

De recente epidemie van  de ziekte van Newcastle met een genotype dat voorheen niet circuleerde 

in onze contreien (i.c. genotype VII i) heeft aangetoond dat ook in de professionele sector ondanks 

verplichte vaccinatie en voorgeschreven vaccinatieschema’s de bescherming onvoldoende is. Dit 

kan deels te wijten zijn aan suboptimale uitvoering van vaccinatie, maar zeker bij braadkippen 

wordt er een onvolledige of geen actieve immuniteit geïnduceerd (wegens de korte levensduur van 

braadkippen). 

 

Om een beter zicht te krijgen op de situatie en meer optimale vaccinatieschema’s te kunnen 

voorzien is het noodzakelijk om de doeltreffendheid van de beschikbare en recent ontwikkelde 

vaccins en van de vaccinatieschema’s te evalueren. 

 

Onderzoeksvragen 

 

• Evaluatie van de bestaande vaccinatieschema’s voor de bescherming van hobbypluimvee, 

braadkippen, legkippen en vermeerderingspluimvee tegen de ziekte van Newcastle 

• Op punt stellen en evaluatie van nieuwe vaccinatieschema’s met bestaande of recent 

ontwikkelde vaccins voor een optimale bescherming van hobbypluimvee, braadkippen, 

legkippen en vermeerderingspluimvee tegen de ziekte van Newcastle. Hierbij moeten 

prioritair nieuwe vaccinatieschema’s ontwikkeld worden voor de pluimveecategorieën 

waarvoor de bestaande vaccinatieschema’s onvoldoende vroege bescherming bieden 

• Op punt stellen van methodes om de immuniteit van gevaccineerd pluimvee in 

praktijkomstandigheden te kunnen meten.  

 

Maximum duur: 3 jaar 

Maximale toelage: € 300.000 
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2. Fytosanitair statuut van plaagorganismen voor planten en plantaardige producten 

(HARMSTAT) 

 

Context  

 

Wanneer er uitbraken geconstateerd worden van plaagorganismen die voordien niet werden 

gevonden (binnen de EU of een lidstaat) is de betrokken lidstaat verplicht maatregelen te nemen 

om op zijn minst de verspreiding tegen te gaan naar o.a. andere lidstaten. Op basis van een 

risicoanalyse kunnen verder maatregelen (vb. monitoring) genomen worden tegen deze schadelijke 

plantaardige organismen.  

In de nieuwe plantengezondheidswetgeving wordt gewerkt aan de actualisering van de lijsten met 

gereguleerde organismen in functie van hun verspreiding. De oplijsting van de opgenomen 

organismen kan bovendien veranderen in functie van geactualiseerde data over het voorkomen van 

deze organismen en een recente analyse van hun risico. Heroplijsting gebeurt dan op basis van een 

pestcategorisatie of een volledige risicoanalyse van het plaagorganisme, die op initiatief van een 

lidstaat of bv. via een vraag aan EFSA opgemaakt wordt. Op hun beurt zijn deze instanties dan 

aangewezen op de nationale autoriteiten om de specifieke informatie als input voor de 

risicoanalyse aan te leveren.  

Voor sommige schadelijke organismen is er te weinig informatie voorhanden om de fytosanitaire 

status met zekerheid te kunnen toekennen en is er geen zekerheid over hun aan- of afwezigheid in 

België. Het uitvoeren van een survey is de meest betrouwbare manier om een dergelijke status te 

bepalen of te verifiëren (ISPM 8). Daarnaast is er voor sommige van deze organismen nood aan 

diagnostische methode-ontwikkeling of opbouw van knowhow hieromtrent.   

In de nieuwe plantengezondheidswetgeving ligt de nadruk sterker dan vroeger op preventie 

waarvoor het tijdig bewustmaken van wetenschappers, operatoren evenals het brede publiek een 

belangrijke rol speelt. Onderzoek naar de aanwezigheid van specifieke organismen waarrond een 

nieuwe probleemstelling is ontstaan kan hiertoe een belangrijke bijdrage leveren. 

 

Onderzoeksvragen 

 

• Op basis van het verrichte onderzoek kan de FOD Volksgezondheid de status van de te 

bestuderen schadelijke organismen voor planten en plantaardige producten in België bepalen 

waarbij essentieel de biologie, geografische verspreiding, waardplanten, introductie- en 

vestigingspotentieel nader onderzocht dienen te worden. Een duidelijke methodologie is nodig 

gecombineerd met een goed monitoringplan. Bijkomend onderzoek voor het op punt stellen 

van diagnostische methoden kan opgenomen worden indien nodig. 
 

• De onderstaande lijst van de te onderzoeken plaagorganismen is vnl. gebaseerd op de EPPO 

alert lijst en aangevuld met organismen waarrond nieuwe probleemstellingen ontstaan zijn 

(vooral vanuit Permanent Fytosanitair Comité en werkgroepen). Het consortium dient zoveel 

mogelijk en minimum zes van de voorgestelde organismen op te nemen binnen het 

voorgestelde budget. 
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EPPO alert lijst: 

 

• Curtobacterium flaccumfaciens pv. poinsettiae   

• Meloidogyne ethiopica en Meloidogyne luci (+ eventueel andere tropische organismen 

zoals M. enterolobii) 

• Meloidogyne graminicola  

• Agrilus fleischeri 

• Agrilus bilineatus 

• Xylotrechus chinensis 

• Sirococcus tsugae  

 

Recente uitbraken in EU: 

 

• Tetranychus mexicanus  

• Tomato brown rugose fruit virus 

 

Maximum duur: 2 jaar 

Maximale toelage: € 200.000  
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3. Inname van vrij glutamaat (FREEGLUTAMATE) 

 

Context 

 

In het verleden heeft het Europese “Scientific Committee for Food” voor additieven uit de groep 

van de glutamaten een “ADI not specified” vastgesteld. Dergelijke conclusie wordt gemaakt voor 

stoffen met een zeer laag risico. Bijgevolg werden deze additieven opgenomen in groep I 

additieven die toegelaten zijn in alle levensmiddelen met uitzondering van enkele 

voedselcategorieën. 

In het kader van het herbeoordelingsprogramma van alle additieven (verordening 257/2010) heeft 

EFSA in 2017 een herbeoordeling van glutamaten gepubliceerd. Hiermee is de situatie gewijzigd: 

er is nu een kwantitatieve ADI (aanvaardbare dagelijkse inname) van 30 mg per kg 

lichaamsgewicht per dag voor de groep van glutaminezuur (E 620), mononatriumglutamaat  

(E 621), monokaliumglutamaat (E 622), calciumdiglutamaat (E 623), monoammoniumglutamaat 

(E 624) en magnesiumdiglutamaat (E 625). Het vaakst gebruikte additief hiervan is mono-

natriumglutamaat (MSG). De ADI wordt uitgedrukt als het vrij glutaminezuur. De ADI geldt voor 

alle mensen met uitzondering van zuigelingen jonger dan 16 weken, en dus niet enkel voor mensen 

die er overgevoelig voor zijn. De ADI is afgeleid van een neurologische toxiciteitsstudie. 

Minstens sommige mensen zijn gevoelig voor het zogenaamde MSG-syndroom, dat onder andere 

hoofdpijn inhoudt, naast andere neurologische effecten. 

EFSA heeft ook de blootstelling geschat en vergeleken met de ADI. De ADI wordt zelfs voor de 

gemiddelde consument van alle bevolkingsgroepen overschreden. De overschrijdingen zijn 

extremer bij kinderen dan bij volwassenen. EFSA heeft ingeschat dat van alle Europese kinderen, 

de Belgische kinderen de hoogste blootstelling hadden.  

Op het moment van de herbeoordeling was EFSA nog niet klaar om de meest recente Belgische 

nationale voedselconsumptiegegevens te gebruiken.  

Voor een voedselcategorie zoals de banketbakkerswaren zijn er meer verfijnde schattingen nodig 

dan wat EFSA deed; het is bijvoorbeeld gepast om een andere glutamaatconcentratie te hanteren 

voor zoute koekjes dan voor zoete koekjes.  

Er zijn slechts zeer beperkte Europese gegevens beschikbaar van concentraties aan vrij glutamaat 

in levensmiddelen voor zuigelingen en peuters. Er zijn meer gegevens nodig. Concentratiedata zijn 

niet enkel nodig voor de blootstellingsschatting, maar ook om gerichte kennis te vergaren die kan 

dienen als basis voor het uitwerken van opties voor risicobeheer ter reductie van de blootstelling. 

Blootstelling komt van verschillende bronnen. Het additievengebruik speelt een rol bij de 

blootstelling uit levensmiddelen met umami-smaak zoals vleeswaren, soep, snacks en (zoute) 

koekjes, saus, noedels en kant-en-klare levensmiddelen. Andere bronnen dan additievengebruik 

zijn het gebruik van proteïnehydrolysaten waaronder gistextract, de vorming van vrij glutamaat bij 

fermentatie, enzovoort.  

Belgische data voor vrij glutamaat in levensmiddelen zijn ons niet bekend. 

De analytische gegevens die bekomen worden tijdens dit project, moeten naar EFSA gestuurd 

worden. 
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Onderzoeksvragen 

 

1. Identificatie/uitwerking en validatie van een geschikte analysemethode voor vrij glutamaat 

in een groot aantal levensmiddelencategorieën 

2. Monsternameplan, monstername en analyse van vrij glutamaat (“survey occurrence data”) 

in minstens 300 levensmiddelen van allerlei levensmiddelengroepen die een mogelijke 

bijdrage leveren aan de totale blootstelling aan vrij glutamaat van consumenten. De focus 

ligt hierbij op de verfijnde blootstellingsschatting voor kinderen. Ook zuigelingenvoeding 

met proteïnehydrolysaten worden opgenomen in het monsternameplan. 

3. Verfijnde blootstellingsschatting van vrij glutamaat met bijdrage van verschillende 

levensmiddelencategorieën, voor verschillende leeftijdscategorieën: kinderen, 

adolescenten, volwassenen, ouderen. Voor de innameschatting wordt gebruik gemaakt van 

de bekomen analyseresultaten, alsook van Europese analytische gegevens, en van de meest 

recente Belgische verfijnde nationale voedselconsumptiegegevens. 

4. Specifiek onderzoek naar potentiële blootstelling van zuigelingen en peuters (< 3 jaar), in 

het bijzonder door voeding met proteïnehydrolysaten 

5. Onderzoek naar factoren die de concentratie aan vrij glutamaat beïnvloeden (andere dan 

additievengebruik) en schatting van het relatief belang: schatting van de bijdrage tot de 

inname van glutamaat gebruikt als additief, van gistextract, … 

 

Maximum duur: 2 jaar  

Maximale toelage: € 200.000 
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4. Onderzoek naar de toxiciteit van Alternaria-toxinen (ALTERTOX) 

 

Context 

 

Alternaria-toxinen zijn secundaire metabolieten die worden geproduceerd door schimmels die 

granen, oliezaden, fruit en groenten besmetten.  

 

In 2011 heeft de deskundigengroep over chemische contaminanten van EFSA (CONTAM-panel) 

de risico's voor de volksgezondheid van de aanwezigheid van Alternaria-toxinen in 

levensmiddelen geëvalueerd. Deze risico-evaluatie had betrekking op 4 van de gekende 

Alternaria-toxinen, namelijk alternariol (AOH), alternariol-monomethylether (AME), 

tenuazonzuur (TeA) en tentoxine (TEN). De gegevens die destijds werden gerapporteerd, werden 

gekenmerkt door een hoog percentage links-gecensureerde gegevens. De hoogste concentraties 

werden gerapporteerd in zonnebloempitten en de bijdrage aan de blootstelling via de voeding was 

voornamelijk te wijten aan granen en zaadproducten, groenten en daarvan afkomstige producten 

en in het bijzonder tomatenproducten, fruit en fruitproducten, alcoholische dranken en oliezaden 

en plantaardige oliën.   

Het CONTAM-panel stelde vast dat de beschikbare gegevens over de toxiciteit beperkt waren.  

Daarom werd de "Threshold of toxicological concern (TTC)"-benadering gebruikt om het niveau 

van bezorgdheid voor de gezondheid van deze mycotoxinen te evalueren. De TTC-aanpak is 

ontwikkeld om prioriteiten vast te stellen bij de evaluatie van de toxiciteit van chemische 

verbindingen. Als de toxiciteitsdrempel van de TCC-benadering wordt overschreden, moeten 

specifieke studies over de toxiciteit van de verbinding worden uitgevoerd om de risico's beter te 

karakteriseren. 

 

In 2016 heeft het CONTAM-panel een schatting van de blootstelling van de Europese bevolking 

aan Alternaria-toxinen via de voeding uitgevoerd. 

De levensmiddelen die bijdragen tot de blootstelling via de voeding waren vergelijkbaar met die 

beschreven in het advies van 2011. Het grootste verschil was de bijdrage van tomaten en 

tomatenproducten, vooral voor de blootstelling aan TeA. 

 

Uit de EFSA-schatting van de chronische blootstelling blijkt dat de TTC-grens voor  

AOH-, AME- en TeA-toxines is overschreden. Dit wijst op de behoefte aan aanvullende gegevens 

over de toxiciteit van deze verbindingen. 

 

De chronische blootstelling aan de belangrijkste Alternaria-toxinen lijkt evenwel goed beschreven. 

Dit is niet het geval voor de gegevens over de toxiciteit. In het EFSA-advies (2011) wordt gewezen 

op een gebrek aan toxicologische gegevens. Vanuit toxicokinetisch oogpunt ontbreken gegevens 

over de absorptie, de verdeling en de excretie van Alternaria-toxinen bij dieren en mensen. Met 

uitzondering van AOH, AME en ALT, zijn er geen gegevens over het metabolisme van Alternaria-

toxinen bij dieren. Studies over de voortplanting en de ontwikkeling zijn beperkt. Er zijn geen 

gegevens over de toxische effecten na inname via de voeding. Er zijn geen gegevens over de 

carcinogeniteit en in vivo genotoxiciteit van Alternaria-toxinen. 
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Het CONTAM-panel heeft in zijn advies van 2011 als aanbeveling gegeven dat er meer 

toxiciteitsgegevens nodig zijn, en meer in het bijzonder : 

- over de toxicokinetiek, met inbegrip van gegevens over het metabolisme, 

- over de toxiciteit van OAH en AME om de risico's te evalueren, 

- over de genotoxiciteit van Alternaria-toxinen 

 

 

Onderzoeksvragen 

 

Bedoeling is om de toxiciteit van Alternaria-toxinen en meer in het bijzonder de AOH-, AME- en 

Tea-toxinen te bestuderen om zo bij te dragen tot de bepaling van een specifiek toxicologisch  

“end-point” voor deze toxinen.   
 

 

Maximum duur: 2 jaar 

Maximale toelage: € 200.000  
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5. Toezichtsindicatoren voor de monitoring van neveneffecten bij de reductie van het gebruik 

van antibiotica in de veehouderij (SEREDAB) 

 

Context 

 

België en bij uitbreiding Europa doet grote inspanningen om het gebruik van antibiotica in de 

(intensieve) veehouderij sterk te reduceren, in de hoop het oprukken van antibioticaresistentie een 

halt toe te roepen. De nadruk ligt daarbij in eerste instantie op een daling van het gebruik van 

humaan kritisch belangrijke antibiotica naast een algemene daling van het gebruik. 

 

De eerste studies omtrent het effect van de daling van het gebruik van antibiotica geven geen 

negatief effect aan op de dierengezondheid en op de rendabiliteit (Rojo-Gimeno et al., 2016). 

Niettemin dient er beseft te worden dat antibiotica belangrijk zijn en blijven voor het behoud van 

de gezondheid en het welzijn van productiedieren. Mogelijks heeft een nog drastischer daling van 

het gebruik van antibiotica wel degelijk negatieve repercussies voor de gezondheid en het welzijn 

van de dieren, en voor de technische en economische prestaties van de veehouderijen. 

 

De Europese Commissie beveelt in haar rapport over de “One Health AMR country visit” aan om, 

bij het vastleggen van ambitieuze doelstellingen, er eveneens op toe te zien dat dit de 

dierengezondheid, het dierenwelzijn, de economische haalbaarheid van productie en de 

winstgevendheid van bedrijven niet in gevaar brengt. Een van de acties binnen dit kader van het 

actieplan AMR 2019-2020 van de Belgische Federale Overheid is een monitoring van de sterfte 

van kalveren.  

 

Om een beter zicht te krijgen op de situatie is het noodzakelijk om zich te kunnen baseren op 

meerdere parameters. Een verhoogde sterfte hoeft niet noodzakelijk het gevolg te zijn van een 

daling van het gebruik van antibiotica, ook andere factoren kunnen een verhoogde sterfte 

induceren. Daarnaast is sterfte een zeer vergevorderd stadium van het ziekteproces. Andere 

indicatoren geven mogelijks een beeld van vroegere stadia van ziekte en van de prevalentie van 

endemische ziekten en productieziekten. 

 

Anderzijds is een van de redenen voor een te hoog antibioticagebruik net een ondermaatse 

dierengezondheid en/of dierenwelzijn en moeten eerst deze aspecten verbeterd worden om met 

minder antibioticagebruik betere resultaten te bereiken. De toezichtsindicatoren zouden met beide 

aspecten rekening moeten houden om te vermijden dat een hoog gebruik aanvaard wordt in 

bepaalde situaties.  

 

Mogelijke indicatoren: 

- sterfte  

- percentage morbiditeit 

- prevalentie slachthuisletsels 

- productiegegevens (dagelijkse groei, duur afmestfase, melkproductie,…) 

- acute fase proteïnen (Tothova et al., 2014) 

- bepaalde bloedwaarden 

- etc. 
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Onderzoeksvragen 

 

• Ontwikkeling en validatie van toezichtsindicatoren voor de monitoring van neveneffecten 

bij de reductie van het gebruik van antibiotica in de veehouderij. Vleeskalveren, varkens, 

braadkippen en reproductiepluimvee zijn prioritair. Inclusie van andere rundveetypes en 

legkippen is een pluspunt 

• Op punt stellen van een handleiding voor het gebruik van de geselecteerde 

toezichtsindicatoren. 

 

 

Maximum duur: 2 jaar  

Maximale toelage: € 200.000 

 

 

 

  



11 

6. Uitwerking van een fytosanitaire praktijkanalyse voor Vaccinium bessen (BERRYPEST) 

 

Context  

 

Het aandeel van de fruitteelt vertegenwoordigt 17% in de totale EU landbouwproductie. De 

geschatte EU omzet voor groeten en fruit is 120 biljoen € met 550.000 werknemers en 1,4 miljoen 

producenten. Plaagorganismen vernietigen 14% van de potentiële voedselproductie wat de impact 

ervan op ongeveer 10 biljoen € brengt.  

Nieuwe opkomende plaagorganismen en schadelijke quarantaine organismen blijven de 

fruitproductie bedreigen met als meest recente voorbeeld de introductie en snelle verspreiding van 

Drosophila suzukii in de EU. De zoektocht naar een oplossing voor de controle van dit 

problematisch organisme leidde tot het Europese onderzoeksproject DROPSA. Een luik van dit 

project, gecoördineerd door EPPO, bestond erin op zoek te gaan naar historische introducties 

evenals andere nieuwe bedreigingen voor de EU fruitteelt gelinkt aan de invoer van vruchten. De 

studie resulteerde in  het opstellen van alert lijsten van potentieel schadelijke organismen die 

ingesleept kunnen worden met vruchten van appel, mandarijn/sinaasappel, tafeldruiven of 

Vaccinium bessen. Hierbij werd ook verder de basis gelegd voor een methodologie voor 

risicoanalyse van consumptieproducten tegenover de historische risicoanalyses die eerder 

focussen op individuele plagen (https://www.eppo.int/RESOURCES/special_projects/dropsa). 

 

In het kader van de nieuwe Europese plantengezondheidswetgeving (EU) 2016/2031 werd in 

2017-18 op Europees niveau gewerkt aan de opmaak van een lijst van hoog risico planten voor 

opplant,  plantaardige producten en andere objecten. Planten voor opplant worden hierbij in de 

regelgeving reeds apart beschouwd gezien hun risico. Ondermeer door de analyse van het 

DROPSA project kwamen vruchten hierbij ook in beeld als “pathway”, hoewel traditioneel als 

minder risicovol beschouwd in vergelijking met planten voor opplant.  

 

Vaccinium bessen zijn in België een opkomende teelt, die gepaard gaat met een toenemende vraag 

(al dan niet invoer/eigen productie) naar plantgoed. In het recente verleden werden ook in België 

en de EU al nieuwe plagen gevonden die mogelijk gelinkt waren aan de invoer van plantmateriaal 

zoals Thekopsora minima. Elk nieuw organisme gaat gepaard met een nieuwe problematiek zoals 

de vraag naar noodzaak van regulering, de oorsprong en mate van verspreiding, gevoeligheid van 

inheemse soorten, en controle opties.  

 

Op basis van de bovenstaande situering is Vaccinium een goede kandidaat voor het toetsen van de 

in het DROPSA project opgestelde alert lijst aan de praktijk voor wat betreft de plagen 

geassocieerd met de invoer van vruchten, evenals voor de bepaling van de status van de teelt in 

het algemeen. 

 

  

https://www.eppo.int/RESOURCES/special_projects/dropsa
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Onderzoeksvragen 

 

• Welke plaagorganismen kunnen geïdentificeerd worden in Vaccinium die mogelijks 

via de internationale handel van plantmateriaal en vruchten ingevoerd werden of 

kunnen worden? 

o In hoeverre kunnen de in de EPPO geïdentificeerde plagen gevonden worden 

op vruchten bij of na invoer? 

o Welke plagen zijn (al dan niet latent) aanwezig in ingevoerd en/of eigen 

plantgoed? 

• Wat is het huidige spectrum van plaagorganismen in de Vaccinium bessenteelt in 

België? 

• Wat is de situatie van recente EU introducties (Thekopsora minima, Blueberry scorch 

virus, …) en het risico hiervoor in België (mogelijke controle-opties, gevoeligheid van 

inheemse soorten, …)? 

• Welke preventieve maatregelen en controlestrategieën kunnen voorgesteld worden op 

basis van de EPPO-DROPSA aanbevelingen en de resultaten van dit project? 

 

 

Maximum duur: 2 jaar 

Maximale toelage: € 200.000 
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7. Ontwikkeling, op basis van glyfosaat en neonicotinoïden als case-control-studies, van een 

beslissingsondersteunend rooster om de problematiek van de alternatieven te kunnen 

integreren wanneer een beslissing om pesticideproducten uit de handel te nemen wordt 

onderzocht of overwogen (DECALPE) 

 

Context  

 

Recente gevallen van wetenschappelijke en maatschappelijke controverses over 

gewasbeschermingsmiddelen doen vermoeden dat het in de toekomst steeds vaker zal voorkomen 

dat erkenningen van stoffen zullen worden ingetrokken, onder meer om redenen van gezondheids- 

en milieubescherming, of zelfs als gevolg van gerechtelijke beslissingen of keuzes van houders 

van erkenningen. Deze uit de markt genomen producten moeten echter met kennis van zaken in 

beschouwing worden genomen om te voorkomen dat er sectoren zijn die geen alternatieven 

hebben, maar ook om te voorkomen dat praktijken of alternatieven die schadelijk zijn voor de 

gezondheid of het milieu zouden worden geïmplementeerd. 

 

Onderzoeksvragen  

 

• Het belangrijkste doel van deze studie is het opstarten van aanvullende werkzaamheden 

naast de "Nationale Plannen voor de reductie van pesticiden" teneinde de voorwaarden te 

creëren voor de ontwikkeling en de bevordering van duurzame alternatieven voor het 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de meest 

problematische zorgwekkende stoffen. 

• Deze werkzaamheden moeten gestructureerd worden op basis van twee case-control-

studies die leiden tot de ontwikkeling van een beslissingsondersteunend rooster: 

o kan een verbod op glyfosaat leiden tot blootstelling aan andere herbiciden: het 

opmaken van een baten/risico-evenwicht op het vlak van de blootstelling van de 

consument in verhouding tot de voedselveiligheid in het kader van realistische 

exitscenario’s 

o het verbod op neonicotinoïden kan contraproductief blijken in het geval van de 

teelt van suikerbieten voor bestuivers: het opstellen van een baten/risico-evenwicht 

op het vlak van de blootstelling van de bestuivers als het gebruik niet voor 

noodtoelatingen in aanmerking zou komen. Bij de risico-batenanalyse moet ook 

rekening worden gehouden met de mogelijke impact van een aangepast 

herbicidenbeleid op de verontreiniging van voedsel met toxische onkruiden en de 

daarmee samenhangende risico's voor de voedselveiligheid 

(pyrrolizidinealkaloïden, tropaanalkaloïden, enz.) 

o ontwikkeling van een beslissingsondersteunend rooster om de problematiek van de 

alternatieven te integreren wanneer een beslissing tot intrekking wordt onderzocht 

of overwogen.  

 

Maximum duur: 2 jaar 

Maximale toelage: € 150.000  

 

 


