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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8735 

 
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB van 28 februari 1994 

betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van 
bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en tot wijziging van het 

koninklijk besluit van 10 januari 2010  
 

6 april 2011 

 

   

 

1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 
De HGR heeft op 4 maart een adviesaanvraag ontvangen omtrent een ontwerp van koninklijk 
besluit tot wijziging van het KB van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt 
brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 10 januari 2010. 
 
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  
 
De HGR brengt een gunstig advies uit over dit ontwerp van KB. Inderdaad, kunnen sommige 
artikelen van het KB van 10 januari 2010 pas op 18 augustus 2012 in werking treden, namelijk op 
het ogenblik dat de splitsing van erkenningen van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig 
gebruik in middelen erkend voor amateur- of beroepsgebruik wordt ingevoerd. Huidig besluit 
preciseert dit feit en herstelt voor die tussenperiode de desbetreffende artikelen van het KB van 
28 februari 1994. 
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3. 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 mail 
sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be. 

 


