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Bijlage 1 

Onderzoeksthema’s 
 

 

Onderzoeksthema’s RT-projecten 
 

  THEMA'S Maximum 

duur (jaar) 

Maximale 

toelage 

  Dierengezondheid     

1 “One Health”-implicaties van het gebruik van antimicrobiële 

middelen bij gezelschapsdieren (PET-AMR) 

3 € 300.000 

2 Onderzoek naar de decontaminatie van zoönotische en dierlijke 

pathogenen in dierlijke bijproducten via biomethanisatie 

(DIGEPATH) 

3 € 300.000 

  Plantengezondheid     

3 Uitwerken van doeltreffende methodes voor het toezicht op niet-

Europese boorvliegen op het Belgisch grondgebied 

(TEPHRISURV) 

2 € 200.000 

  Voedselveiligheid     

4 Risico’s van nieuwe tendensen betreffende materialen en 

voorwerpen in contact met voeding (TREFCOM) 

2,5 € 250.000 

5 Voedselveiligheidsrisico’s bij gebruik van oppervlaktewater 

gecontamineerd met cyanotoxines voor de irrigatie van 

gewassen (CYANTIR)  

2 € 200.000 

6 Onderzoek naar de blootstelling aan chinolizidine-alkaloïden en 

phomopsines door de consumptie van producten op basis van 

lupine (LUPINEX) 

2 € 200.000 

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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Onderzoeksthema’s RI-projecten: plantengezondheid – Euphresco  

(update 23/3/2020) 
 

  THEMA’S 
Maximum 

duur (jaar) 

Maximale 

toelage 

  Plantengezondheid     

2020-A-334 Plant health status of Fagus spp. (FAGUSTAT) 2-3 € 100.000 

2020-A-337 
Developing and assessing surveillance 

methodologies for Agrilus beetles 
1-2 € 100.000 

2020-A-340 

Improved knowledge about epidemiology and 

distribution of priority invasive and (re)emerging 

arthropod pests in fruit crops and grapevines (e.g. 

Aromia bungii, Popillia japonica, Halyomorpha 

halys) 

1-2 € 100.000 

2020-A-360 
Disinfectants against quarantine viruses and 

viroids 
1-2 € 100.000 
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1. “One Health” implicaties van het gebruik van antibacteriële middelen bij 

gezelschapsdieren (PET-AMR) 

 

Context  

 

De politieke validatie van het “one health” nationaal actieplan voor de strijd tegen antimicrobiële 

resistentie 2020-2024 (NAP AMR) is voorzien voor begin 2020. De twee belangrijkste strategische 

doelstellingen zijn het rationeel gebruik van antibiotica ("stewardship") en infectiepreventie en -

controle. Naast de uitbreiding van de datacollectie en benchmarking bij veehouders en hun 

dierenartsen zal ook meer aandacht besteed worden aan het gebruik van antibiotica en het 

voorkomen van resistentie-ontwikkeling bij gezelschapsdieren. Om mogelijke acties in het kader 

van NAP AMR te formuleren is bijkomend onderzoek nodig zowel naar het gebruik van 

antibiotica, de prevalentie en risicofactoren van de resistentie in de kleine huisdierensector als naar 

het risico voor de volksgezondheid. 

 

Onderzoeksvragen  

 

• Welke en hoeveel antibiotica worden voor welke indicaties gebruikt bij honden en katten? 

Wat zijn de redenen dat er wordt afgeweken van de richtlijnen geformuleerd door 

AMCRA(1) en hoe kan dit geremedieerd worden?  

• Wat is de prevalentie van resistente commensalen en de belangrijkste pathogene bacteriën 

bij honden en katten en wat zijn de resistentieprofielen? 

• Wat zijn de risicofactoren voor zowel de aanwezigheid van resistente 

kiemen/resistentiegenen bij honden en katten als de overdracht van en naar de mens? 

Hierbij dient het gebruik van rauw voeder voor gezelschapsdieren (“petfood”) geëvalueerd 

te worden. 

• Wat zijn de risicofactoren voor het circuleren van resistente kiemen binnen een kleine 

huisdierenpraktijk? 

• Hoe groot is het risico voor de algemene bevolking (en dus niet enkel voor de eigenaars 

van deze huisdieren) bij aanwezigheid van resistente kiemen bij gezelschapsdieren?  

 

Referentie 

 

(1) Formularium voor verantwoord gebruik van antibacteriële middelen bij dieren 

(https://formularium.amcra.be) 

 

Maximum duur: 3 jaar 

Maximale toelage: € 300.000 

 

 

 

  

https://formularium.amcra.be/
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2. Onderzoek naar de decontaminatie van zoönotische en dierlijke pathogenen in dierlijke 

bijproducten via biomethanisatie (DIGEPATH) 

 
Context 

 

Biomethanisatie is een van de oplossingen die momenteel de voorkeur geniet voor de valorisatie 

van biomassa in de economische transitie, zowel voor particulieren als voor de gemeenschap 

(poolinginitiatieven voor het beheer van dierlijke mest). In die context vormt de valorisatie van 

dierlijke bijproducten (bv. Mest, drijfmest) via biomethanisatie een potentieel voordelige uitdaging 

in termen van energieproductie en bodemverbetering in de landbouwsector. Die concepten zijn 

ook belangrijk in een strategie voor milieubescherming en duurzaamheid. 

Er zijn zeer weinig robuuste gegevens of indicatoren beschikbaar om de hygiënestatus van de 

producten van bepaalde valorisatietypes (zoals digestaten) te bepalen die het spectrum van 

pathogene organismen in dierlijke bijproducten (voornamelijk mest en drijfmest) afdekken. 

Dergelijke indicatoren zouden nochtans relevant kunnen zijn, zowel voor de menselijke 

voedselveiligheid (digestaten die gebruikt worden als meststof voor teelten die bestemd zijn voor 

menselijke consumptie) als voor de dierengezondheid (digestaten die gebruikt worden als meststof 

voor beweid grasland of teelten die bestemd zijn voor diervoeding). Bovendien vormt 

biomethanisatie een potentieel alternatief voor de behandeling van besmette dierlijke bijproducten 

afkomstig uit een dierlijke ziektehaard en zou het eventueel de decontaminatie van die 

risicomatrixen kunnen vereenvoudigen. Voor de evaluatie van de hygiëne van 

biomethanisatieproducten worden momenteel indicatororganismen (Enterobacteriacea, 

salmonella) gevolgd, maar deze zijn weinig representatief voor de resistentie die bepaalde 

zoönotische en dierlijke pathogenen zouden kunnen vertonen.  

 

Onderzoeksvragen 

 

Het onderzoeksproject zal in eerste instantie betrouwbare hygiëne-indicatoren moeten voorstellen 

die alle pathogenen van veterinair en menselijk belang dekken: niet-sporenvormende bacteriën, 

sporenvormende bacteriën, parasieten, virussen. De pathogenen die momenteel van veterinair 

belang (ASFv, PEDv, CSFv, RFv, FMDv, BVDv, HPAIv en LPAIv, NCDv enz.) of van 

zoönotisch belang zijn (clostridia, Brucella, mycobacteriën, Cryptosporidium, Giardia enz.) zullen 

de prioriteit krijgen. De wetenschappelijke argumenten die moeten worden uitgewerkt, moeten 

gebaseerd zijn op een behoud of zelfs reële vermindering van de virulentie van de pathogene 

organismen. Indien metingen via moleculaire detectie worden uitgevoerd, zullen die gecorreleerd 

moeten worden aan de effectief verlaagde virulentiegraad. 

 

1. Welke factoren inzake reductie van virale, bacteriële en parasitaire pathogenen van 

veterinair of zoönotisch belang bij pathogene modelorganismen kunnen worden bepaald 

door middel van experimenten die representatief zijn voor de omstandigheden van een 

mesofiel of thermofiel biomethanisatieproces dat uitgevoerd wordt op dierlijke 

bijproducten (hoofdzakelijk mest en drijfmest)? 

2. Wat is de doeltreffendheid van de hygiënisatie in termen van microbiologische 

decontaminatie wanneer die verricht wordt vóór of na de biomethanisatie die uitgevoerd 

wordt op dierlijke bijproducten (hoofdzakelijk mest en drijfmest)? 

3. Welke kwantitatieve indicatoren - complementair aan de indicatoren die klassiek gebruikt 

worden – kunnen eventueel voorgesteld worden voor de evaluatie van de hygiënestatus van 

biomethanisatieproducten (uitgevoerd op dierlijke bijproducten), met name in termen van 

decontaminatie? De relevantie van die indicatoren zal met name moeten worden 
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gevalideerd in veldomstandigheden, dit wil zeggen in een biomethanisatie-eenheid die 

representatief is voor die in de praktijk gebruikt worden. 

4. Wat is het effect van biomethanisatie (uitgevoerd op dierlijke bijproducten) op de 

aanwezigheid van antibioticaresistentiegenen? Voor deze onderzoeksvraag kan een link 

gelegd worden met het project RT 17/6 AMRESMAN (« Antibioticaresiduen, 

antibioticaresistente bacteriën en antibioticaresistentiegenen in mest, bodem en plant en de 

mogelijke blootstelling voor de mens »). 

 

Maximum duur: 3 jaar 

Maximale toelage: € 300.000 

 

 

 

 

 
  



6 

 

3. Uitwerken van doeltreffende methodes voor het toezicht op niet-Europese boorvliegen op 

Belgisch grondgebied (TEPHRISURV) 

 

Context  

 

De Verordening (EU) 2016/2031 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen 

bij planten trad in werking op 14 december 2019. De verordening introduceert een proactieve 

aanpak om de insleep van uitheemse plaagorganismen te voorkomen. Eén van de pijlers ervan is 

een grondig toezicht op het grondgebied om mogelijke aanwezigheid van plaagorganismen snel 

op te sporen. 

 

In de lijst van EU-quarantaineorganismen, die in toepassing van de bovenvermelde verordening is 

opgesteld, zijn verschillende niet-Europese boorvliegen (Tephritidae) opgenomen, zoals 

Anastrepha fraterculus, Anastrepha ludens, Anastrepha obliqua, Anastrepha suspensa, 

Bactrocera dorsalis, Bactrocera tryoni,  Bactrocera tsuneonis, Bactrocera zonata, Dacus ciliatus, 

Epochra canadensis, Pardalaspis cyanescens, Pardalaspis quinaria, Pterandrus rosa, 

Rhacochlaena japonica, Rhagoletis fausta, Rhagoletis indifferens, Rhagoletis mendax, Rhagoletis 

pomonella, Rhagoletis ribicola, Rhagoletis suavis en Zeugodacus cucurbitae.  

Deze lijst van niet-Europese Tephritidae werd recent nog in meer detail geanalyseerd door EFSA 

(EFSA-Q-2018-00273). 

 

Anastrepha ludens, Bactrocera dorsalis, Bactrocera zonata en Rhagoletis pomonella zijn 

bovendien opgenomen in de lijst van prioritaire plaagorganismen (Gedelegeerde Verordening 

(EU) 2019/1702) omdat ze de meest ernstige economische, ecologische of sociale gevolgen 

hebben voor het hele grondgebied van de Europese Unie.  

 

Bij de fytosanitaire invoercontrole worden zendingen van vruchten ingevoerd uit derde landen 

regelmatig onderschept omwille van de aanwezigheid van niet-Europese Tephritidae.  

De onderscheppingen bij invoer geven aan dat er een risico is voor insleep van niet-Europese 

Tephritidae. Om hun afwezigheid op het Belgisch grondgebied te bevestigen, of om eventuele 

uitbraken snel op te sporen, dient een toezichtsprogramma opgesteld te worden. De internationale 

richtlijn “ISPM 6 Surveillance” van de IPPC (International Plant Protection Convention) is een 

richtsnoer voor dergelijk toezicht door de Nationale Plantenbeschermingsorganisaties (NPPO’s) 

en dient als uitgangspunt gebruikt te worden voor dit onderzoek. 

Daarnaast werkt EFSA ook aan richtsnoeren (‘pest survey cards’) voor het uitvoeren van 

onderzoeken naar specifieke plagen waarvan een aantal betrekking hebben op niet-Europese 

Tephritidae 

(https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/(ISSN)1831-4732.toolkit-plant-pest-

surveillance). 

 

Onderzoeksvragen  

 

1. Zijn alle in de lijst van EU-quarantaineorganismen opgenomen niet-Europese Tephritidae in 

staat zich te vestigen op het Belgisch grondgebied? 

2. Welke zijn de meest geschikte methodes (met inbegrip van nieuwe geautomatiseerde 

technieken) die in een toezichtsprogramma gebruikt kunnen worden om de aanwezigheid van 

in de lijst van EU-quarantaineorganismen opgenomen niet-Europese Tephritidae op het 

Belgisch grondgebied snel en doeltreffend op te sporen?  

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/(ISSN)1831-4732.toolkit-plant-pest-surveillance
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/(ISSN)1831-4732.toolkit-plant-pest-surveillance
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3. Welke tijdstippen, frequentie, duur, locaties en/of waardplanten zijn het meest geschikt om de 

aanwezigheid van niet-Europese Tephritidae op het Belgisch grondgebied snel en doeltreffend 

op te sporen, rekening houdend met de biologie en de insleeproutes van deze organismen?  

4. Wat zijn de minimale vereisten voor een toezichtsprogramma om met een hoge mate van 

betrouwbaarheid de aanwezigheid van de als prioritaire plaagorganismen opgelijste niet-

Europese Tephritidae op het Belgisch grondgebied te bepalen? 

5. Wat zijn de minimale vereisten voor een toezichtsprogramma om op betrouwbare wijze de 

aanwezigheid van de andere als EU-quarantaineorganismen opgelijste niet-Europese 

Tephritidae op het Belgisch grondgebied te bepalen? 

 

Maximum duur: 2 jaar 

Maximale toelage: € 200.000 
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4. Risico’s van nieuwe tendensen betreffende materialen en voorwerpen in contact met 

voeding (TREFCOM) 

 

Context 

 

Richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de 

vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu legt in de toekomst 

een beperking op van het in de handel brengen van o.a. bestek, borden en bekers voor éénmalig 

gebruik. Daarnaast legt het ook recyclagevoorwaarden op voor drankverpakkingen. 

 

Er is steeds meer en meer media-aandacht rond circulaire economie, de plasticsoep in oceanen, 

zwerfvuil en schadelijke stoffen die kunnen vrijkomen uit kunststof voorwerpen. Hierdoor zien 

we een verschuiving naar nieuwe types van voorwerpen, materialen en gebruikte substanties in 

deze materialen. Er wordt vaker gebruik gemaakt van (zogenaamde) meer natuurlijke materialen 

zoals textiel, hout en bamboe. In plaats van houtvezels worden alternatieve grondstoffen 

aangewend voor papier en karton. Verder worden in de kunststofindustrie nieuwe types van 

vulstoffen gebruikt zoals bamboe, bladeren, reststromen van voedingsverwerking, … Etiketten 

van deze materialen geven vaak (misleidende) beweringen weer zoals “natuurlijk”, 

“biodegradeerbaar”, … 

 

Naast nieuwe materialen worden er ook meer inkopen gedaan bij verpakkingsvrije winkels, waar 

producten in bulk worden aangeboden en de consument zijn eigen verpakking moet meebrengen. 

Ook eetbare vervangers van contactmaterialen komen in beeld en dit zijn uiteraard 

levensmiddelen. Dit project zal hieromtrent enkel pijlen naar de tendensen op de markt.  

Door deze tendensen van toenemende verkoop in bulk en het gebruik van eetbare verpakkingen 

kunnen er nieuwe of verhoogde risico’s voor de consument ontstaan. Het ontbreken van 

etikettering (ingrediënten, voedingswaarde, …) impliceert een verhoogd risico op misleiding; 

allergeeninformatie is moeilijker toegankelijk; er is een verhoogd risico op kruisbesmetting met 

allergenen; er is mogelijks ongewenste migratie bij niet-geschikte recipiënten. Het is evenmin 

duidelijk met welke materialen het levensmiddel in contact komt doordat het in bulk verkocht 

wordt. 

 

Buiten de scope van dit project zijn: experimenten met gerecycleerd karton, papier of kunststof; 

productontwikkeling of opmaak van toelatingsdossiers; toxicologische experimenten of studies 

van milieueffecten. Het onderzoek moet beleidsondersteunend zijn, en is niet bedoeld als controle 

op de naleving van de vigerende wetgeving.  

 

Doelstellingen 

 

• Marktstudie, doorheen de hele keten, van nieuwe tendensen (reeds op de markt en in de 

pijplijn) van de verschillende soorten voorwerpen, materialen en substanties die gebruikt 

worden ter vervanging van wegwerpmaterialen uit kunststoffen of die als milieuvriendelijk 

(verwijzing op etiket, marketing, media, …) worden geprofileerd, inclusief marktstudie 

van tendensen van verkoop in bulk, gebruik van eetbare vervangers voor contactmaterialen, 

... 

• Uittesten van risico’s van gebruik van deze voorwerpen, materialen en substanties: 

o Migratietesten op nieuwe, composteerbare of biodegradeerbare alternatieve 

materialen die in contact komen met voeding; 

o Chemische identificatie en classificatie (CMR, hormoonverstoorder) van 

migranten; 
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• Literatuurstudie over de allergeniciteit van natuurlijke substanties in de materialen in 

contact met voeding. Enquêtes bij consumenten en operatoren in de voedselketen: 

o Met welke contactmaterialen komt het levensmiddel in contact doordat het in bulk 

aan de consument verkocht wordt? 

o Hoe toegankelijk is de allergeneninformatie van de levensmiddelen in bulk?  

 

Maximum duur: 2,5 jaar 

Maximale toelage: € 250.000 
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5. Voedselveiligheidsrisico’s bij gebruik van oppervlaktewater gecontamineerd met 

cyanotoxines voor de irrigatie van gewassen (CYANTIR) 

 

Context  

 

De droogtes van de afgelopen zomers hebben steeds vaker geleid tot de bloei van blauwalgen in 

oppervlaktewater. Blauwalgen zijn cyanobacteriën die bij afsterven cyanotoxines, met name 

microcystines, vrijstellen. Deze stoffen zijn toxisch voor planten, dieren en mensen. Vermits 

oppervlaktewater één van de beschikbare bronnen voor irrigatie is, dringt zich een risico-evaluatie 

van cyanotoxines in landbouwgewassen op.  

EFSA publiceerde in 2016 de “Review and analysis of occurrence, exposure and toxicity of 

cyanobacteria toxins in food” (1).  

Onderzoeksvragen  

 

Er is reeds onderzoek gebeurd naar mogelijke effecten van de gifstoffen van blauwalgen op de 

plantengroei en op hun accumulatie en opname door de bovenste plantendelen (projecten B-

Blooms 1 en 2 - zie http://www.bblooms.be/scientific.htm). Dit onderzoek gaf aan dat de planten 

wel degelijk in staat zijn cyanotoxines op te nemen. Bij het project moet rekening worden 

gehouden met de reeds beschikbare resultaten daarvan. Er is echter nood aan veldgebaseerd 

onderzoek in dit domein. Het project dient een antwoord te bieden op volgende onderzoeksvragen: 

 

• Wat is het risico van aanwezigheid op of opname door de plant van cyanotoxines in functie 

van de concentratie ervan in het gebruikte irrigatiewater? 

• Wat is het risico van accumulatie van cyanotoxines op of in de plant (afbraak / persistentie) 

gelinkt aan verschillende weersomstandigheden? 

• Zijn er gewasspecifieke risico’s (groenten vs. fruit; wortels vs. bladeren; …)? 

• Wat is het effect van de irrigatiemethode en de teelttechniek (beregening, druppelirrigatie, 

frequentie, dosis, hydrocultuur, vollegrondsteelt, …)? 

• Wat is de eventuele wachttijd tussen irrigatie met cyanotoxines belast irrigatiewater en de 

oogst? 

• Wat is het worstcasescenario voor de blootstelling van de consument aan cyanotoxines in 

functie van het type gewas?   

• Kan er op basis van de beschikbare toxicologische data een veilige grenswaarde (acute of 

chronische bloostelling) worden voorgesteld voor bepaalde cyanotoxines in irrigatiewater 

om de voedselveiligheid te garanderen van (vooral) verse, rauw geconsumeerde 

plantaardige producten?  

 

Referentie 

 

(1) https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-998 

 

Maximum duur: 2 jaar 

Maximale toelage: € 200.000 

 

 

 

 

 

http://www.bblooms.be/scientific.htm
https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-998
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6. Onderzoek naar de blootstelling aan chinolizidine-alkaloïden en phomopsines door de 

consumptie van producten op basis van lupine (LUPINEX) 

 

Context 

 

Lupine is een peulvrucht die zaden produceert met een hoog eiwitgehalte.  

 

De nutritionele samenstelling van lupine maakt deze plant interessant voor de voeding van mens 

en dier. De lupinesoorten die hiervoor gebruikt worden zijn, onder andere, Lupinus albus (white), 

L. angustifolius (blue or narrow-leaved), L. luteus (yellow) en L. mutabilis (Andean or pearl). 

Lupinezaden bevatten echter chinolizidine-alkaloïden zoals sparteïne, lupanine of angustifoline, 

die zorgen voor een chemische verdediging tegen aanvallen door insecten en andere herbivoren. 

Bovendien kan lupine ook besmet zijn met phomopsines, een mycotoxine-familie die 

geproduceerd worden door de ascomyceet Diaporthe toxica (voorheen gekend onder de naam 

Phomopsis leptostromiformis). 

 

Intoxicatie van dieren door chinolizidine-alkaloïden veroorzaakt stuiptrekkingen, beven en de 

dood door ademhalings- en hartstilstand. Arthrogrypose (« crooked calf disease ») wordt 

hoofdzakelijk veroorzaakt door chinolizidine-alkaloïden zoals anagyrine of ammodendrine, die in 

gedomesticeerde lupinevariëteiten aanwezig kunnen zijn.  

Hoge concentraties chinolizidine-alkaloïden in voedingsmiddelen zorgen voor een bittere smaak 

en kunnen schadelijke gevolgen hebben voor de mens, zoals acute anticholinergische toxiciteit, 

gekenmerkt door symptomen als wazig zicht, hoofdpijn, zwakte en misselijkheid. Gevallen van 

vergiftiging door lupinezaden bij de mens komen niet vaak voor, en hebben zelden fatale gevolgen. 

Volgens de literatuur lopen kinderen een groter risico op vergiftiging dan volwassenen. Een dosis 

van 10 mg/kg lichaamsgewicht kan fataal zijn voor kinderen.  

 

Terwijl chinolizidine-alkaloïden de planten beschermen tegen schadelijke insecten, bemoeilijkt de 

accumulatie van chinolizidine-alkaloïden in lupinezaden het gebruik ervan voor 

voedingsdoeleinden. Het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en 

de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze 

bevatten verbiedt planten van het geslacht Lupinus spp. in voedingsmiddelen (lijst 1). Het gebruik 

van Lupinus angustifolius en Lupinus albus in menselijke voeding is niettemin toegelaten, op 

voorwaarde dat de zaden en het meel van de planten geen anagyrine en maximum 200 mg/kg totaal 

alkaloïden bevatten. In Australië en Nieuw-Zeeland wordt een maximumgehalte van 200 mg 

alkaloïden van lupine/kg toegepast voor lupinezaad en lupinemeel en een maximumgehalte van 5 

mg/kg voor sparteïne in alcoholische dranken. De drempel van 200 mg/kg wordt echter vaak 

overschreden.  

 

Wat diervoeding betreft is de operator die een grondstof op de markt wil brengen verantwoordelijk 

voor de veiligheid ervan. Als er lupine op de markt wordt gebracht als eiwitrijke plant voor een 

bepaalde diersoort, moet de operator het toxicologisch onderzoek uitvoeren en desgevallend de 

methoden ontwikkelen om de alkaloïden eruit te verwijderen. Verschillende grondstoffen 

afkomstig van lupine staan in de catalogus van voedermiddelen (Verordening 68/2013) beschreven 

als verkregen uit "zaden van Lupinus spp. met een laag bitterstofgehalte". Die grondstoffen mogen 

wettelijk gezien dus niet meer dan 5% bitterstof bevatten. Dat is de huidige norm, het project zou 

kunnen nagaan of dat toereikend is. 

 

Volgens de gegevens van de EFSA (2019) was lupanine het meest voorkomende chinolizidine-

alkaloïde in lupinezaden, gevolgd door 13α-OH-lupanine en angustifoline. De hoogste gemiddelde 
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concentratie aan chinolizidine-alkaloïden (429 mg/kg) werd gevonden in de categorie droog 

lupinezaad. Dat zaad kan geconsumeerd worden na rehydratatie, wegnemen van de bitterheid of 

koken, of gebruikt worden als meel in bereidingen (pannenkoeken, pasta’s). Er werden hoge 

concentraties chinolizidine-alkaloïden (331 mg/kg) aangetroffen in koffievervangers op basis van 

lupine, terwijl er lagere concentraties (tot meer dan 10 keer lager) werden aangetroffen in 

peulvruchten in blik, imitatievlees en ongekookte pasta’s. Het is noodzakelijk om vóór consumptie 

de bitterheid te verwijderen van lupinezaden met hoge concentraties chinolizidine-alkaloïden. 

Tussen 89 en 97% van de chinolizidine-alkaloïden in de zaden wordt verwijderd door ze te 

behandelen met water en te koken.  

  

De samenstelling aan alkaloïden en de gehaltes in de lupine variëren van jaar tot jaar, afhankelijk 

van de omstandigheden. Daarom is de controle op de hoeveelheden alkaloïden in lupine en 

producten op basis van lupine van belang om de veiligheid van de consument te waarborgen.  

 

EFSA (2019) heeft 9 chinolizidine-alkaloïden van belang geselecteerd op basis van de relevantie 

en het voorkomen in lupinesoorten voor menselijke consumptie en diervoeders, met name 

angustifoline, α-isolupanine, lupanine, 13α-OH-lupanine, lupinine, multiflorine, sparteïne, 

tetrahydrorhombifoline en 13α-tigloylupanine. Er werden slechts weinig gegevens over het 

voorkomen gerapporteerd aan de EFSA. Er moeten meer gegevens worden verzameld over de 

aanwezigheid van chinolizidine-alkaloïden in lupine en producten op basis van lupine, en over de 

consumptie van die producten. Het onderzoek naar de overdracht van de chinolizidine-alkaloïden 

naar voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong is van cruciaal belang om deze mogelijke 

blootstellingsbron niet te verwaarlozen. 

 

Wat de phomopsines betreft, zijn lupines de belangrijkste waardplanten van de schimmel 

Diaporthe toxica, die deze mycotoxines produceert.  

EFSA heeft deze phomopsines in 2012 beoordeeld. Geïnfecteerd stro vormt de belangrijkste bron 

van de blootstelling van dieren aan phomopsines. De omvang van het gebruik van lupinezaden in 

de productie van voedingsmiddelen en diervoeders is slecht gedocumenteerd, en gegevens over 

het voorkomen van phomopsines in menselijke voeding en diervoeders op basis van lupine zijn 

schaars. Daarom was het niet mogelijk om de blootstelling aan phomopsines te beoordelen. 

Phomopsines zijn gemodificeerde polypeptiden die met een hoge affiniteit binden aan tubuline-

isotypen en die de microtubulaire functies verstoren. Phomopsine A, de belangrijkste congeneer, 

is hepatotoxisch voor alle diersoorten die getest werden bij een voldoende hoge dosis. Bovendien 

is phomopsine A hepatocarcinogeen bij ratten. Het gebrek aan toxicologische dosis-

responsgegevens in verband met phomopsines enerzijds, en aan gegevens over het voorkomen 

anderzijds, belemmert een risicobeoordeling zowel voor mensen als voor dieren. De ernst van de 

toxiciteit bij een groot aantal diersoorten suggereert echter dat de blootstelling van mens en dier 

zo laag mogelijk moet zijn.    

 

Tijdens zijn vergadering van 11 juli 2012 heeft het “standing committee on the food chain and 

animal health” (section “Toxicological Safety of the Food chain”) zijn steun uitgesproken voor het 

gevolg dat gegeven moet worden aan de conclusies en aanbevelingen van het wetenschappelijk 

advies, met name: 

 

- De ontwikkeling van de gevalideerde analysemethodes voor de identificatie en kwantificatie 

van de belangrijkste congeneren van de phomopsinetoxinen (A, B, C, D en E) in 

voedingsmiddelen en diervoeders. De haalbare strategieën zijn detectie door HPLC-MS/MS 

na zuivering van het monster, of een test gebaseerd op ELISA. 
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- De monitoring van het voorkomen van phomopsines in op de Europese markt aanwezige 

voedingsmiddelen en diervoeders op basis van lupine. 

 

Aangezien dit permanent comité mogelijks nog aanbevelingen uitwerkt voor de monitoring van 

chinolizidine-alkaloïden in voedingsmiddelen op basis van lupine, dienen onderzoekers oog te 

hebben voor dergelijke aanbevelingen wanneer beschikbaar. 

 

Onderzoeksvragen  

 

• Welke analysemethodes kunnen er ontwikkeld worden voor chinolizidine-alkaloïden en 

phomopsines in voedingsmiddelen en diervoeders op basis van lupine? 

• Wat is, op basis van een representatief bemonsteringsplan, het voorkomen van 

chinolizidine-alkaloïden en phomopsines in op de Belgische markt gebrachte 

voedingsmiddelen?  

• Hoe vaak komen chinolizidine-alkaloïden en phomopsines voor in diervoeders?  

• Worden er chinolizidine-alkaloïden en phomopsines aangetroffen in voedingsmiddelen 

van dierlijke oorsprong (bv. melk) afkomstig van dieren die gevoed werden met lupine? 

• Wat is de menselijke consumptie van lupine en producten op basis van lupine in België? 

• Wat is de blootstelling van de Belgische bevolking aan chinolizidine-alkaloïden en 

phomopsines? 
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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 bescherming 

van de veiligheid van de consument, de flora of de fauna, of zelfs als gevolg van gerechtelijke 

beslissingen of keuzes van vergunninghouders. Deze intrekkingen moeten echter met kennis van 

zaken in beschouwing worden genomen om te voorkomen dat alternatieven die leiden tot 

praktijken die schadelijk zijn voor het milieu, de flora of de fauna zouden worden 

geïmplementeerd. 

 

Onderzoeksvragen  

 

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

rond het "Nationaal Plan voor de reductie van pesticiden" teneinde de voorwaarden te 

creëren om enerzijds het gebruik van producten met een laag risico en anderzijds de 

ontwikkeling van alternatieven voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelenaan te 

moedigen. 

• 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.  

o ontwikkeling van een beslissingsondersteunend rooster om de problematiek van de 

alternatieven te integreren wanneer een beslissing tot intrekking wordt onderzocht 

of overwogen.  

 

Een kosten-batenanalyse wordt niet voorzien.  

 

Maximum duur: 2 jaar 

Maximale toelage: € 150.000  
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2020-A-334 Plant health status of Fagus spp. (FAGUSTAT) 
 

Short description 

 

Fagus spp. are widely planted for forestry and amenity purposes. In particular, F. sylvatica is an 

important forest tree in Western and Central Europe (e.g. used for wood production). 

 

Recently, EPPO draw the attention of the NPPOs to Beech Leaf Disease and the potential risks it 

may represent for the forestry and ornamental sectors. BLD is an emerging, currently undiagnosed 

and seemingly lethal disease, which is rapidly spreading in the USA and Canada and is threatening 

Fagus spp., including F. sylvatica. Due to its rapid spread and variability in environmental 

conditions, it seems unlikely that BLD is an abiotic disorder. Research to pinpoint the causal agent 

is ongoing. Until now, diagnostic efforts have revealed an association with a foliar nematode 

(Litylenchus crenatae), but it’s exact role remains unclear. 

 

As this disease and other pests or diseases might impact beech forests and plantations in the 

Northern Hemisphere, the project should aim at defining the current plant health status of Fagus 

spp. (EU-wide or broader) and define the risk of an emerging epidemic in the US to Europe.  

 

Systematic observations and collection of information is needed to confidently assign the 

phytosanitary status (absence, presence). Conducting a survey is the most reliable way to 

determine or verify such a plant health status (according ISPM 8). In addition, for some harmful 

organisms there is a need for diagnostic method development or building up know-how.  

Furthermore, a deeper understanding of the biology and epidemiology is needed in order to better 

assess the risks.  

 

Specific tasks could, amongst others, comprise:  

• Screening imported dormant beech to confirm routes of entry for Litylenchus spp. 

• NGS study of the microbiome of beech leaves in Europe, identifying differences compared 

to the US, which may exacerbate the expected impacts and remains an unknown.  

• Visit to infested beech forests in the US to improve understanding of management 

practices. 

• This will identify the risk posed by the movement of dormant beech plants. 

 

Research networks and tools as standardized methodologies for monitoring and surveying plant 

pests and diseases, developed in the framework of the International Plant Sentinel Network (ISPN) 

could be used and further developed. 

 

Description of the end product 

 

• EU-wide – or broader – plant health status of Fagus spp. 

• Advances in official monitoring  

• Improved understanding of the risk of an emerging epidemic in the US to Europe. 

• Improved European preparedness. 

• In the new EU plant health legislation, the emphasis is stronger than in the past on 

prevention, for which timely awareness of scientists, operators and the public plays an 

important role. Research into the occurrence of specific organisms around which a new 

problem has arisen can make an important contribution to this. 

  



16 

 

Provisional other funders (to be completed in a later stage) 

 

• Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK (Contact: Mr Iain Dummett, 

Iain.Dummett@defra.gov.uk) 

• Ministry of Agriculture Forestry and Food, Slovenia (Contact: Ms Erika Oresek, 

erika.oresek@gov.si) 

• Netherlands Food and Consumer Products Safety Authority, The Netherlands (Contact: Mr 

Martijn Schenk, M.Schenk1@nvwa.nl) 

 

Provisional project duration 

 

2-3 years 

  

mailto:Iain.Dummett@defra.gov.uk
mailto:erika.oresek@gov.si
mailto:M.Schenk1@nvwa.nl
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2020-A-337 Developing and assessing surveillance methodologies for Agrilus beetles 
 

Short description 

 

With the exception of emerald ash borer (Agrilus planipennis) there is relatively little information 

published within the scientific literature on surveillance and monitoring protocols for the wood 

boring insects of the Agrilus genus. However, across Europe there have been scattered trials and 

research projects undertaken in the past decade, along with anecdotal evidence of current ongoing 

research programmes that have started to investigate methodologies for capturing and assessing 

Agrilus spp. in a variety of contexts. This proposed Euphresco project would aim to consolidate 

the European studies that have been conducted, and with collaboration from North American 

researchers start to develop monitoring tools for either specific Agrilus species (e.g. A. anxius, A. 

bilineatus, A. biguttatus, A. auroguttatus) and/or develop a more generic trapping technique for 

this group of wood boring insects. As well as gathering together the current knowledge on available 

trapping/monitoring techniques employed for Agrilus species, we would encourage collaborators 

to test trap designs with and without volatile lures in a variety of forest/woodland settings to assess 

the efficiency and species diversity of captures. 

 

Description of the end product 

 

Collated evidence from all European Agrilus surveillance and monitoring methodologies. Progress 

on designing and testing species-specific and generic Agrilus trapping techniques. 

 

Provisional other funders (to be completed in a later stage) 

 

• Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK (Contact: Mr Iain Dummett, 

Iain.Dummett@defra.gov.uk) 

• Ministry of Agriculture Forestry and Food, Slovenia (Contact: Ms Erika Oresek, 

erika.oresek@gov.si) 

• Federal Ministry for Sustainability and Tourism, Austria (Contact: Ms Sylvia Bluemel, 

sylvia.bluemel@ages.at) 

• Ministry of Agriculture, Plant Biosecurity, Plant Protection and Inspection Services, Israel 

(Contact: Ms Yael Meller Harel, YaelM@moag.gov.il) 

• Department for Environment, Food and Rural Affa Science and Advice for Scottish 

Agriculture, UK (Contact: Mr David Kenyon, david.kenyon@sasa.gov.scot) 

• Federal Ministry of Food and Agriculture, Germany (Contact: Ms Silke Steinmöller, 

silke.steinmoeller@julius-kuehn.de) 

• National Institute for Agricultural and Veterinarian Research, Portugal (Contact: Ms 

Leonor Cruz, leonor.cruz@iniav.pt) 

 

 

Provisional project duration 

 

1-2 years 

 

  

mailto:Iain.Dummett@defra.gov.uk
mailto:erika.oresek@gov.si
mailto:sylvia.bluemel@ages.at
mailto:YaelM@moag.gov.il
mailto:david.kenyon@sasa.gov.scot
mailto:silke.steinmoeller@julius-kuehn.de
mailto:leonor.cruz@iniav.pt
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2020-A-340 Improved knowledge about epidemiology and distribution of priority invasive 

and (re)emerging arthropod pests in fruit crops and grapevines (e.g. Aromia bungii, Popillia 

japonica, Halyomorpha halys) 

 

Short description 

 

Several regulated and (re)emerging arthropod pests (e.g. Aromia bungii, Popillia japonica, 

Halyomorpha halys) are expected to cause increasing problems in fruit crops and vineyards. The 

occurrence of the three proposed pests (and/or additional/other species) on different host plants 

with emphasis on fruits crops and vineyards in the partner countries shall be monitored with 

previously agreed tools/methods.  

An actual survey of existing/applied monitoring/detection tools/methods, of the distribution of the 

pests and of data on their phenology as well as of recommended and potential containment and 

control measures shall be compiled.  

 

Caught or sampled specimen shall also be characterized with molecular methods to obtain 

information about the populations occurring. 

 

Description of the end product 

 

• Improved knowledge about the phenology of the proposed pests;  

• Updated distribution maps for the proposed pests with regard the different crops (host 

plants);  

• Recommendations about monitoring tools/methods for the selected pests. 

 

Provisional other funders (to be completed in a later stage) 

 

• Federal Ministry for Sustainability and Tourism, Austria (Contact: Ms Sylvia Bluemel, 

sylvia.bluemel@ages.at) 

• Ministry of Agriculture Forestry and Food, Slovenia (Contact: Ms Erika Oresek, 

erika.oresek@gov.si) 

• Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK (Contact: Mr Iain Dummett, 

Iain.Dummett@defra.gov.uk) 

 

Provisional project duration 

 

1-2 years 

 

 

  

mailto:sylvia.bluemel@ages.at
mailto:erika.oresek@gov.si
mailto:Iain.Dummett@defra.gov.uk
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2020-A-360 Disinfectants against quarantine viruses and viroids 
 

Short description 

 

Disinfections of tools and greenhouse surfaces are recommended for official control against a 

number of viruses such as Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) or viroids such as Potato 

spindle tuber viroid (PSTVd). However, a limited number of products are available, and results on 

the efficacy of such products are not always consistent. If small projects are performed in countries, 

results are not publicly available.  

 

The Euphresco project should aim at gathering available information from partners, and if 

necessary, perform additional experiments on a number of viruses and viroids to identify relevant 

disinfection protocols for their eradication. 

 

Note: Please keep in mind that Regulation (EU) No 528/2012 of 22 May 2012 concerning the 

making available on the market and use of biocidal products applies to the subject. It is advisable 

to stick to the approved list of biocides. 

 

Description of the end product 

 

Validated protocols on the use of disinfectants against viruses and viroids 

 

Provisional other funders (to be completed in a later stage) 

 

• European and Mediterranean Plant Protection Organization, France (Contact: Ms 

Françoise Petter, fp@eppo.int) 

• Ministry of Agriculture Forestry and Food, Slovenia (Contact: Ms Erika Oresek, 

erika.oresek@gov.si) 

• All Russian Plant Quarantine Center, Russian Federation (Contact: Mr Yuri Shneyder, 

yury.shneyder@mail.ru) 

• Netherlands Food and Consumer Products Safety Authority, The Netherlands (Contact: Mr 

Martijn Schenk, M.Schenk1@nvwa.nl) 

• Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK (Contact: Mr Iain Dummett, 

Iain.Dummett@defra.gov.uk) 

 

Provisional project duration 

 

1-2 years 

 

mailto:fp@eppo.int
mailto:erika.oresek@gov.si
mailto:yury.shneyder@mail.ru
mailto:M.Schenk1@nvwa.nl
mailto:Iain.Dummett@defra.gov.uk

