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1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 
Op 23 februari heeft de Hoge Gezondheidsraad een adviesaanvraag ontvangen omtrent een 
ontwerp van koninklijk besluit (KB) betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen en ter verwezenlijking van hun duurzaam 
gebruik.  
 
Overeenkomstig artikel 19 van de Wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter 
bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het 
leefmilieu en de volksgezondheid werd het advies van de HGR binnen een termijn van 30 dagen 
gevraagd. 
 
De adviesaanvraag werd naar de beleidsreflectie groep “chemische agentia” verwezen. 
 
 

2. CONCLUSIE  
 
Voor zover enkele opmerkingen in acht worden genomen, brengt de HGR een gunstig advies uit 
over dit ontwerp KB tot aanpassing van het KB van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het 
op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik dat 
enkele artikels uit de richtlijn 2009/128/EG in Belgische wetgeving omzet. 
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3. COMMENTAREN 

 
De HGR is voorstander van het schrappen van de artikels 5 tot 13 aangezien deze louter 
afwijkingen inhouden op het verbod van het spuiten vanuit de lucht (verwijzing naar artikel 4). 
Deze artikels kunnen worden vervangen door één artikel waarin zou worden gesteld dat de 
Minister in uitzonderlijke gevallen afwijkingen op dit verbod mag toestaan (of dit in artikel 4 
opnemen). 
 
 In artikel 2 stelt de HGR voor om de definitie van de term “toevoegingsstoffen” aan te 

vullen met die uit de verordening 1107/2009. 
 
 Artikel 12, 3°, “het toestel verplaatst zich boven het hele veld op een hoogte die ten 

aanzien van de teelt niet meer dan 3 meter bedraagt”. De HGR heeft in de richtlijn geen 
vermelding gevonden over de hoogte en vraagt zich af of deze hoogte van 3 meter wel 
voldoende is. 

 
 In Artikel 15, § 1 "verwaaiende spuitnevel" vervangen door "drift", "uitspoeling" door 

"uitloging", "afspoeling" door "afvloeiing en drainage" in de Nederlandstalige versie. 
 
 In artikel 17, 1° wenst de HGR dat het type kas gepreciseerd wordt (het betreft hier 

gesloten kassen). De HGR stelt de volgende wijziging voor “de behandeling van een kas 
zoals gedefinieerd door de verordening, met name waarvan de buitenwand verhindert dat 
de gewasbeschermingsmiddelen in het milieu terechtkomen”. 

 In artikel 17, 4°, “verticaal neerwaarts gerichte bespuitingen met uitsluiting van gevallen 
bedoeld in punten 1° en 2°”. De term “neerwaarts” moet geschrapt worden.  

 
 Artikel 23, in de Franstalige versie wordt er voorgesteld om het einde van artikel 23 als 

volgt te wijzigen “parcelles et espaces traités. En tous cas, on ne peut rentrer dans les 
parcelles ou espaces traités avant que la bouillie pulvérisée ne soit complètement 
séchée”. 

 
 In artikel 31, §2 stelt de HGR zich vragen over de betekenis van ”voedingsstoffen”. 

 
Tenslotte stelt de HGR de volgende kleinere wijzigingen voor in de Franstalige versie 
 
 Artikel 5, 1° de termen ”solution viable” vervangen door ”alternative réaliste”; 
 Artikel 5, 2° de termen ”à la suite” vervangen door ”sur base”; 

 
 Artikel 12, de term “artikel ” vervangen door ”article”; 

 
 Artikel 17, ”considérées” vervangen door ”considérés”; 
 Artikel 17, 1°, de term “définie” vervangen door ”défini”; 
 Artikel 17, 5°, de term “manière” vervangen door ”procédure”; 

 
 Artikel 20, de termen ”un système manuel ” vervangen door ”soit manuellement (…) soit 

par un système de nettoyage à l’eau…”; 
 
 Artikel 21, de termen ”un système manuel” vervangen door ”soit manuellement (…) soit 

par un système de nettoyage à l’eau…”; 
 
 Artikel 22 ; de term ”ceux” aan de volgende zin toe te voegen ” ….. adjuvants que ceux 

prévus par les articles… ”. 
 



  
− 3 −

Hoge Gezondheidsraad 
Zelfbestuursstraat 4  ●  1070 Brussel  ●  www.hgr-css.be 

 Artikel 25, § 1, 2° en §1, 3°,  het zinsdeel ”Si le cas échéant, des adjuvants ou des 
produits phytopharmaceutiques agréés pour un usage professionnel sont enlevés par une 
personne majeure…” vervangen door ” Si le cas échéant, il est pris livraison d’adjuvants 
ou des produits phytopharmaceutiques agréés pour un usage professionnel par une 
personne majeure…”; 

 
 Artikel 26, de term ”convenable” vervangen door ”correcte”; 

 
 Artikel 27, §1 en §2, de term ”pour” vervangen door ”en”; 

 
 Artikel 29, § 1, de termen ”de verordening” vervangen door ”het besluit”; 
 Artikel 29, §4, de termen ”…du matériel d’application des produits …” vervangen door 

”…de l’appareillage utilisé pour les produits.. ”; 
 
 Artikel 31, §1, 3°, de term ”pertes” vervangen door ”fuites”; 

 
 Artikel 32, 3°, de termen ”réussir un examen ou disposer d’un diplôme obtenu au 

maximum 6 années avant la date de la demande… » vervangen door ”à l’aide de la 
réussite d’un examen ou à l’aide d’un diplôme obtenu au maximum 6 ans avant la date de 
la demande”; 

 
 Artikel 33, 4°, laatste §, de termen ”y reprendre” vervangen door ”repasser ”; 

 
 Artikel 37, §2 punten b, c, d de termen ”certains”  vervangen door ”b) Un usage 

déterminé; c) Un endroit déterminé ; d) Une quantité définie”; 
 
 Artikel 41, §1, 4°, de termen ”produit ses effets soixante jours….” vervangen door ”prend 

effets soixante jours…. ”; 
 
 Artikel 42, 1°, d), de term ”indiquée” vervangen door ”indiqué”; 

 
 Artikel 49, §1, de termen ”constatées, poursuites et punies…” vervangen door 

”constatées, poursuivies et punies,.. ”. 
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4. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 
 
Al de deskundigen hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. De namen 
van de deskundigen van de HGR worden met een asterisk * aangeduid. 
 
De volgende deskundigen hebben hun medewerking verleend bij het opstellen van het advies: 
 
DEMOULIN Vincent*  ecotoxicologie ULg  
DUVERGER Martine* toxicologie, monografie ISP-WIV 
HENS Luc*  ecologie UZBrussel 
SMAGGHE Guy* ecotoxicologie UGent 
STEURBAUT Walter* humane blootstelling UGent 
VAN LAREBEKE-ARSCHODT 
Nicolas* 

toxicologie, oncologie UGent 

VANHAECKE Tamara* toxicologie UZBrussel 
VERSTEGEN Geert toxicologie Antigifcentrum 
VLEMINCKX Christiane* zoölogische wetenschappen, 

toxicologie 
ISP-WIV 

 
 
De administratie werd vertegenwoordigd door: 
 
NIJS Eric Biociden – DG5 FOD 

volksgezondheid 
VAN BOL Vincent Pesticiden en meststoffen – 

DG4 
FOD 
volksgezondheid 

 
 
Het voorzitterschap werd verzekerd door Luc HENS en het wetenschappelijk secretariaat door 
Muriel BALTES. 
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federale dienst die deel uitmaakt van de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hij werd opgericht in 1849 en 
geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
volksgezondheid en van leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij 
doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR neemt geen beleidsbeslissingen, noch voert hij ze 
uit, maar hij probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te wijzen op basis van de 
recentste wetenschappelijk kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen), waarvan er 200 tot expert van de Raad zijn benoemd; de experts 
komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit 
en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe 
heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet 
te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De 
sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de 
deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke 
belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke 
belangenconflicten, en een referentiecomité) en de uiteindelijke validatie van de adviezen door 
het College (eindbeslissingorgaan). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die 
gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise binnen de grootst 
mogelijke onpartijdigheid. 
 
De adviezen van de werkgroepen worden voorgelegd aan het College. Na validatie worden ze 
overgemaakt aan de aanvrager en aan de minister van volksgezondheid en worden de openbare 
adviezen gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be), behalve wat betreft vertrouwelijke 
adviezen. Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar 
doelgroepen onder de beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector. 
 
De HGR is ook een actieve partner binnen het in opbouw zijnde EuSANH netwerk (European 
Science Advisory Network for Health), dat de bedoeling heeft adviezen uit te werken op Europees 
niveau. 
 
Indien U op de hoogte wil blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kan u een mailtje 
sturen naar info.hgr-css@health.be .  
 


