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Inleiding	  
	  

Chemische	  stoffen	  die	  aan	  kanker	  gerelateerd	  zijn,	  vinden	  we	  overal	  in	  onze	  leefomgeving.	  Met	  ‘aan	  
kanker	  gerelateerd’	  bedoelen	  we	  niet	  alleen	  de	  chemicaliën	  die	  zijn	  ingedeeld	  als	  
kankerverwekkend1,	  maar	  ook	  de	  stoffen	  waarvoor	  er	  sterke	  aanwijzingen	  bestaan	  dat	  ze	  kanker	  
(helpen)	  veroorzaken,	  zoals	  een	  aantal	  hormoonverstorende	  chemische	  stoffen.	  Ze	  worden	  gebruikt	  
in	  veel	  industriesectoren	  en	  in	  landbouwproducten	  en	  ze	  zitten	  bovendien	  in	  huishoudelijke	  en	  
andere	  alledaagse	  producten	  en	  voorwerpen.	  Het	  spreekt	  vanzelf	  dat	  de	  mens	  zo	  weinig	  mogelijk	  en	  
liefst	  zelfs	  helemaal	  niet	  aan	  deze	  stoffen	  mag	  worden	  blootgesteld.	  Bij	  blootstelling	  moeten	  de	  
risico’s	  in	  elk	  geval	  zo	  veel	  mogelijk	  worden	  beperkt	  –	  de	  wetgeving	  spreekt	  in	  dit	  verband	  van	  een	  
‘aanvaardbaar	  risico’.	  Dat	  kan	  in	  de	  eerste	  plaats	  door	  een	  efficiënte	  regelgeving	  en	  beleid.	  	  

In	  dit	  rapport	  nemen	  we	  het	  beleid	  en	  de	  regelgeving	  van	  de	  jongste	  jaren	  hierover	  onder	  de	  loep.	  In	  
een	  aantal	  domeinen	  is	  de	  regelgeving	  ingrijpend	  veranderd.	  We	  richten	  onze	  kritische	  blik	  meer	  
specifiek	  op	  REACH	  –	  de	  Europese	  verordening	  inzake	  chemische	  stoffen	  –	  en	  op	  het	  beleid	  en	  de	  
regelgeving	  over	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  biociden.	  In	  de	  Europese	  regelgeving	  (meer	  
specifiek	  richtlijn	  2009/128/EG,	  zie	  ook	  hoofdstuk	  3)	  is	  de	  term	  pesticide	  de	  verzamelnaam	  voor	  
gewasbeschermingsmiddelen	  en	  biociden.	  

De	  REACH-‐verordening	  werd	  van	  kracht	  op	  1	  juni	  2007.	  Intussen	  zijn	  de	  eerste	  deadlines	  verstreken.	  
We	  gaan	  na	  hoe	  ver	  het	  staat	  met	  REACH	  en	  hoe	  de	  toepassing	  ervan	  tot	  nog	  toe	  is	  verlopen.	  Ook	  
voor	  pesticiden	  of	  bestrijdingsmiddelen	  zijn	  de	  jongste	  jaren	  een	  nieuwe	  verordening	  (alleen	  voor	  
gewasbeschermingsmiddelen)	  en	  een	  richtlijn	  (voor	  pesticiden)	  in	  kracht	  getreden.	  Voor	  biociden	  is	  
een	  nieuwe	  EU-‐verordening	  vrijwel	  afgerond.	  Ons	  land	  moe(s)t	  die	  toepassen.	  België	  en	  Vlaanderen	  
stelden	  daarnaast	  ook	  zelf	  een	  aantal	  prioriteiten	  en	  namen	  een	  aantal	  beleidsmaatregelen.	  	  

Wat	  mag	  u	  in	  dit	  rapport	  verwachten?	  	  

Hoofdstuk	  1	  	  
We	  schetsen	  kort	  waarom	  we	  dit	  onderzoeksonderwerp	  hebben	  gekozen	  en	  leggen	  daarbij	  ook	  de	  
problematiek	  uit	  bij	  het	  bepalen	  van	  mogelijke	  verbanden	  tussen	  blootstelling	  aan	  met	  kanker	  in	  
verband	  gebrachte	  chemische	  stoffen	  in	  onze	  leefomgeving	  en	  de	  effecten	  op	  de	  gezondheid.	  	  

Hoofdstuk	  2	  	  
U	  krijgt	  een	  stand	  van	  zaken	  met	  betrekking	  tot	  de	  REACH-‐verordening	  en	  de	  uitvoering	  ervan.	  
Daarbij	  komen	  alle	  relevante	  beleidsniveaus	  aan	  bod.	  We	  kijken	  ook	  naar	  de	  input	  van	  de	  industrie	  
om	  REACH	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  implementeren.	  In	  het	  tweede	  deel	  van	  dit	  hoofdstuk	  maken	  we	  de	  
balans	  op	  van	  vijf	  jaar	  REACH.	  We	  peilen	  daarbij	  ook	  naar	  de	  visie	  van	  deskundigen.	  

Hoofdstuk	  3	  
Voor	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  biociden	  volgen	  we	  hetzelfde	  stramien:	  na	  een	  stand	  van	  
zaken	  op	  de	  verschillende	  beleidsniveaus	  (inclusief	  de	  input	  van	  de	  industrie),	  evalueren	  we	  het	  
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gevoerde	  beleid	  op	  de	  verschillende	  niveaus.	  Opnieuw	  laten	  we	  daarbij	  ook	  deskundigen	  aan	  het	  
woord.	  	  

Hoofdstuk	  4	  
Sterk	  verbonden	  met	  REACH	  is	  de	  CLP-‐verordening,	  de	  nieuwe	  Europese	  regelgeving	  voor	  de	  
indeling,	  etikettering	  en	  verpakking	  (Classification,	  Labelling	  and	  Packaging),	  die	  sinds	  20	  januari	  
2009	  van	  kracht	  is.	  Omdat	  de	  CLP-‐verordening	  niet	  alleen	  van	  toepassing	  is	  op	  stoffen,	  maar	  ook	  op	  
mengsels,	  is	  ze	  ook	  belangrijk	  voor	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  biociden.	  We	  werpen	  een	  blik	  op	  
de	  CLP-‐verordening	  en	  ook	  nog	  een	  aantal	  andere	  (internationale)	  verdragen,	  strategieën,	  
beleidsmaatregelen	  en	  -‐structuren	  die	  van	  belang	  zijn	  voor	  ons	  onderzoeksonderwerp.	  

Hoofdstuk	  5	  
We	  trekken	  vervolgens	  onze	  eigen	  VLK-‐conclusies	  op	  basis	  van	  de	  voorgaande	  hoofdstukken.	  
Daarnaast	  geven	  we	  ook	  enkele	  algemene	  bedenkingen.	  Tot	  slot	  formuleren	  we	  een	  aantal	  
beleidsvoorstellen	  om	  de	  blootstelling	  aan	  met	  kanker	  in	  verband	  gebrachte	  stoffen	  in	  het	  milieu	  te	  
verminderen.	  
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Geïnterviewde	  deskundigen	  
	  

1	  Gegevensverzameling	  

-‐ Kelly	  Vandersteen,	  attaché	  REACH-‐dossiers,	  Federale	  Overheidsdienst	  (FOD)	  
Volksgezondheid,	  Veiligheid	  van	  de	  Voedselketen	  en	  Leefmilieu.	  

-‐ Dr.	  Ir.	  Vincent	  Van	  Bol,	  coördinator	  van	  het	  Programma	  voor	  de	  Reductie	  van	  
Pesticiden	  en	  Biociden	  en	  NAPAN	  en	  dr.	  Philippe	  Castelain,	  toxicoloog,	  Directoraat-‐
generaal	  Dier,	  Plant,	  Voeding,	  FOD	  Volksgezondheid,	  Veiligheid	  van	  de	  Voedselketen	  
en	  Leefmilieu.	  

-‐ Annie	  Demeyere,	  beleidsmedewerker	  voorlichting	  akkerbouw	  en	  gewasbescherming,	  
Afdeling	  Duurzame	  Landbouwontwikkeling,	  Departement	  Landbouw	  en	  Visserij,	  
Vlaamse	  overheid.	  

-‐ Dr.	  ir.	  Karen	  Van	  Campenhout	  en	  dr.	  Hans	  Reynders,	  beleidsmedewerkers	  Dienst	  
Milieu	  &	  Gezondheid,	  Afdeling	  Lucht,	  Hinder,	  Risicobeheer,	  Milieu	  &	  Gezondheid	  en	  
Chris	  Lambert,	  beleidsmedewerker	  REACH/chemische	  stoffen,	  Afdeling	  Internationaal	  
Milieubeleid,	  Departement	  Leefmilieu,	  Natuur	  en	  Energie,	  Vlaamse	  overheid.	  

-‐ Dr.	  Elly	  Den	  Hond,	  Wetenschappelijk	  medewerkster	  Vlaamse	  Humane	  Biomonitoring,	  
Steunpunt	  Milieu	  en	  Gezondheid,	  via	  Departement	  Milieutoxicologie,	  Vlaamse	  
Instelling	  voor	  Technologisch	  Onderzoek	  (VITO),	  Mol.	  

-‐ Peter	  Jaeken,	  algemeen	  secretaris	  Phytofar	  vzw,	  essenscia,	  Brussel.	  
-‐ Dr.	  Saskia	  Walraedt	  en	  ir.	  Tine	  Cattoor,	  VLARIP	  projectleiders,	  essenscia,	  Brussel.	  
-‐ Sofie	  Van	  Volsem,	  verantwoordelijke	  themabeleid	  milieugevaarlijke	  stoffen	  en	  Lut	  

Hoebeke,	  verantwoordelijke	  IPPC-‐richtlijn	  (Integrated	  Pollution	  Prevention	  and	  
Control),	  Vlaamse	  Milieumaatschappij.	  
	  

2	  Visie	  

-‐ Lisette	  Van	  Vliet	  en Anne	  Stauffer,	  Health	  &	  Environment	  Alliance	  (HEAL). 
-‐ Prof.	  dr.	  Nik	  Van	  Larebeke,	  Studiecentrum	  voor	  Carcinogenese	  en	  Primaire	  Preventie	  

van	  Kanker,	  Universiteit	  Gent	  en	  ex-‐woordvoerder	  Steunpunt	  Milieu	  en	  Gezondheid.	  
-‐ Prof.	  dr.	  Luc	  Hens,	  expert	  humane	  ecologie,	  Vlaamse	  Instelling	  voor	  Technologisch	  

Onderzoek	  (VITO),	  Berchem	  en	  Vrije	  Universiteit	  Brussel.	  
-‐ Prof.	  dr.	  Jan	  Tytgat,	  toxicoloog,	  Laboratorium	  voor	  Toxicologie	  en	  Bromatologie,	  

Divisie	  Biofarmaceutische	  wetenschappen,	  KULeuven.	  	  
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Hoofdstuk	  1:	  	  

Aan	  kanker	  gerelateerde	  chemische	  stoffen	  	  
in	  onze	  leefomgeving	  

	  

1.1	  Het	  VLK-‐symposium	  
Op	  26	  november	  2005	  organiseerde	  de	  Vlaamse	  Liga	  tegen	  Kanker	  het	  symposium	  'Hoe	  
kankerverwekkend	  is	  ons	  leefmilieu?'2.	  De	  VLK	  probeerde	  er	  samen	  met	  binnen-‐	  en	  buitenlandse	  
specialisten	  een	  stand	  van	  zaken	  te	  geven	  met	  betrekking	  tot	  het	  verband	  tussen	  leefmilieu	  en	  
kanker.	  	  

De	  VLK	  formuleerde	  tien	  aanbevelingen	  voor	  het	  beleid	  om	  blootstelling	  aan	  kankerverwekkende	  
stoffen	  in	  het	  milieu	  te	  verminderen3.	  De	  tien	  beleidsvoorstellen	  bestreken	  heel	  verschillende	  
domeinen.	  Ze	  gingen	  over	  wetenschappelijk	  onderzoek,	  normering,	  regelgeving,	  
informatieverstrekking,	  tabaksbeleid,	  productbeleid,	  landbouwbeleid,	  mobiliteitsbeleid,	  verwarming,	  
energieverbruik,	  ...	  Ze	  hadden	  ook	  betrekking	  op	  verschillende	  soorten	  schadelijke	  stoffen	  in	  onze	  
leefomgeving:	  verschillende	  soorten	  chemische	  stoffen	  in	  het	  binnen-‐	  en	  buitenmilieu,	  fijn	  stof,	  
tabak,	  uitlaatgassen,	  uitstoot	  van	  stoffen	  door	  verwarmingstoestellen,	  verbrandingsovens,	  ...	  	  

We	  zijn	  meer	  dan	  zes	  jaar	  later.	  Zijn	  het	  beleid	  en	  de	  regelgeving	  in	  de	  goede	  richting	  geëvolueerd?	  	  

	  

1.2	  Afbakening	  van	  het	  onderzoeksonderwerp	  
Zoals	  ook	  al	  bleek	  op	  het	  VLK-‐symposium	  van	  2005,	  worden	  we	  elke	  dag	  blootgesteld	  aan	  talloze	  
chemische	  stoffen.	  Via	  huishoudelijke	  producten,	  producten	  voor	  persoonlijke	  hygiëne	  en	  cosmetica,	  
kleding,	  geneesmiddelen,	  verpakkingsmateriaal,	  voedsel,	  gebruiksvoorwerpen,	  speelgoed,	  
gewasbeschermingsmiddelen,	  biociden,	  uitlaatgassen	  van	  voertuigen,	  uitstoot	  van	  de	  industrie,	  
noem	  maar	  op…	  	  

Om	  ons	  onderwerp	  diepgaander	  te	  kunnen	  onderzoeken,	  beperken	  we	  ons	  in	  dit	  rapport	  tot	  de	  
evaluatie	  van	  het	  beleid	  en	  de	  regelgeving	  in	  verband	  met	  aan	  kanker	  gerelateerde	  chemische	  
stoffen	  in	  twee	  domeinen.	  We	  richten	  onze	  blik	  specifiek	  op	  de	  chemische	  stoffen	  die	  onder	  de	  
REACH-‐verordening	  vallen	  en	  op	  het	  beleid	  en	  de	  nieuwe	  regelgeving	  met	  betrekking	  tot	  
gewasbeschermingsmiddelen	  en	  biociden.	  In	  beide	  domeinen	  is	  er	  sinds	  het	  VLK-‐symposium	  heel	  
wat	  veranderd.	  Dat	  laat	  ons	  toe	  om	  een	  balans	  op	  te	  maken.	  

	  

1.3	  Nog	  veel	  onzekerheid,	  maar	  ook	  een	  aantal	  (wetenschappelijke)	  inzichten	  
We	  kunnen	  er	  niet	  omheen	  dat	  de	  kankerincidentie	  de	  voorbije	  decennia	  is	  gestegen4.	  Dat	  heeft	  
wellicht	  te	  maken	  met	  een	  veelvoud	  aan	  factoren:	  een	  ongezonde	  levensstijl	  (roken,	  weinig	  
beweging,	  ongezonde	  voedingsgewoonten),	  de	  vergrijzing	  van	  de	  bevolking,	  betere	  
detectiemethodes,	  door	  screening	  ontdekte	  kankers	  die	  anders	  nooit	  aan	  het	  licht	  zouden	  komen,	  
maar	  ook	  de	  blootstelling	  aan	  allerlei	  chemische	  stoffen	  in	  onze	  leefomgeving.	  	  
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Milieuvervuiling	  als	  oorzaak	  van	  kanker	  is	  lange	  tijd	  onderschat.	  Er	  zijn	  wel	  meer	  en	  meer	  
aanwijzingen	  dat	  zij	  in	  belangrijke	  mate	  bijdraagt	  aan	  het	  ontstaan	  van	  kanker,	  al	  bestaat	  er	  nog	  altijd	  
heel	  wat	  wetenschappelijke	  onzekerheid	  over	  de	  precieze	  invloed	  van	  het	  leefmilieu.	  Op	  het	  VLK-‐
symposium	  van	  26	  november	  2005	  behandelden	  de	  experts	  deze	  problematiek.	  We	  lichten	  die	  hier	  
nog	  even	  kort	  toe.	  

-‐Er	  zijn	  enorm	  veel	  chemische	  stoffen	  in	  het	  milieu,	  maar	  van	  de	  meeste	  van	  die	  stoffen	  weten	  we	  
niet	  met	  zekerheid	  of	  ze	  kanker	  veroorzaken.	  Hallucinant	  is	  bovendien	  dat	  de	  overgrote	  meerderheid	  
van	  de	  chemische	  stoffen	  nooit	  is	  getest	  op	  hun	  gevolgen	  voor	  milieu	  en	  gezondheid.	  De	  REACH-‐
verordening	  moet	  daar	  nu	  voor	  een	  deel	  verandering	  in	  brengen.	  Uiteraard	  werden	  voor	  de	  
inwerkingtreding	  van	  REACH	  ook	  al	  bepaalde	  chemische	  stoffen	  getest	  op	  hun	  gevolgen	  voor	  milieu	  
en	  gezondheid,	  maar	  dat	  ging	  maar	  om	  een	  minderheid.	  Voor	  die	  stoffen	  blijft	  deels	  de	  eigen	  
regelgeving	  gelden	  (zoals	  de	  regels	  inzake	  biociden,	  gewasbeschermingsmiddelen,	  
verpakkingsmateriaal	  en	  andere	  stoffen	  die	  in	  contact	  komen	  met	  eetwaren,	  speelgoed,	  cosmetica,	  
farmaceutica,	  …).	  

Precies	  omdat	  er	  nog	  zo	  veel	  onzekerheid	  is,	  behandelen	  we	  in	  dit	  dossier	  niet	  alleen	  de	  chemische	  
stoffen	  die	  ingedeeld	  zijn	  als	  kankerverwekkend,	  maar	  ook	  chemische	  stoffen	  die	  ‘aan	  kanker	  
gerelateerd	  zijn’	  of	  ‘met	  kanker	  in	  verband	  worden	  gebracht’.	  Daarmee	  bedoelen	  we	  onder	  meer	  ook	  
een	  aantal	  endocriene	  of	  hormoonverstoorders.	  Hoewel	  onweerlegbaar	  oorzakelijk	  verband	  
vooralsnog	  ontbreekt,	  zijn	  er	  alsmaar	  sterkere	  aanwijzingen	  dat	  die,	  onder	  meer,	  een	  rol	  spelen	  in	  
het	  ontstaan	  van	  hormoongevoelige	  kankers	  als	  borstkanker,	  prostaatkanker	  en	  teelbalkanker.	  In	  
mei	  2005	  ondertekenden	  ongeveer	  170	  internationale	  experts	  en	  wetenschappers	  de	  Verklaring	  van	  
Praag.	  Dit	  was	  een	  van	  de	  eerste	  referentiedocumenten	  die	  beleidsmakers	  aan	  het	  denken	  moest	  
zetten	  over	  deze	  materie.	  De	  tekst	  wilde	  burgers,	  beleidsmakers	  en	  regelgevers	  een	  update	  bieden	  
van	  de	  voortgang	  van	  het	  onderzoek,	  de	  tekortkomingen	  en	  gebreken	  in	  de	  wetgeving	  van	  dat	  
moment	  benadrukken	  en	  constructieve	  suggesties	  doen	  voor	  een	  betere	  bescherming	  van	  de	  
gezondheid	  van	  mens	  en	  dier	  in	  Europa	  en	  daarbuiten.	  Ook	  de	  erg	  gerespecteerde	  Endocrine	  Society	  
schreef	  in	  2009	  in	  haar	  wetenschappelijke	  verklaring	  dat	  ‘er	  een	  sterk	  bewijs	  is	  voor	  negatieve	  
reproductieve	  resultaten	  (onvruchtbaarheid,	  kankers,	  misvormingen)	  door	  blootstelling	  aan	  endocrien	  
verstorende	  chemicaliën.’	  5,	  6,	  7,	  8,	  9	  

-‐Een	  ander	  probleem	  is	  dat	  van	  de	  blootstelling	  aan	  lage	  doses	  van	  stoffen	  die	  met	  kanker	  in	  verband	  
worden	  gebracht.	  Er	  bestaat	  grote	  onzekerheid	  over	  het	  risico	  dat	  verbonden	  is	  aan	  een	  langdurige	  
blootstelling	  aan	  lage	  doses.	  	  

-‐Een	  oorzakelijk	  verband	  is	  vaak	  moeilijk	  te	  leggen:	  meestal	  ligt	  er	  een	  lange	  periode	  tussen	  de	  
blootstelling	  aan	  bepaalde	  stoffen	  en	  de	  symptomen	  van	  kanker	  (de	  latentieperiode	  voor	  kanker	  
bedraagt	  10	  tot	  30	  jaar)	  en	  er	  zijn	  ook	  geen	  gegevens	  over	  de	  blootstelling	  in	  vroegere	  periodes.	  	  

-‐Het	  is	  ook	  moeilijk	  om	  na	  te	  gaan	  hoe	  sterk	  een	  bepaalde	  stof	  inwerkt	  op	  de	  mens,	  omdat	  er	  bij	  
epidemiologische	  studies	  vaak	  geen	  goede	  controlegroep	  is	  om	  de	  groep	  blootgestelde	  mensen	  mee	  
te	  vergelijken.	  	  

-‐Bovendien	  weten	  we	  nog	  onvoldoende	  over	  de	  gevolgen	  van	  blootstelling	  aan	  verschillende	  
kankerverwekkende	  stoffen.	  Het	  effect	  van	  de	  combinatie	  van	  verschillende	  stoffen	  is	  immers	  niet	  
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altijd	  de	  som	  van	  het	  effect	  van	  de	  verschillende	  stoffen	  afzonderlijk.	  Het	  kan	  minder	  sterk	  zijn	  –	  en	  
dat	  is	  uiteraard	  positief	  –	  maar	  het	  kan	  ook	  sterker	  zijn.	  	  

Maar	  ondanks	  de	  vele	  onzekerheden	  zijn	  er	  meer	  dan	  voldoende	  wetenschappelijke	  inzichten	  die	  tot	  
voorzichtigheid	  manen3:	  	  

-‐Er	  zijn	  de	  resultaten	  van	  dierproeven,	  waaruit	  blijkt	  dat	  ongeveer	  een	  op	  de	  tien	  chemische	  stoffen	  
in	  mindere	  of	  meerdere	  mate	  kankerverwekkend	  is3.	  	  

-‐Tweelingenstudies	  tonen	  aan	  dat	  milieufactoren	  en	  levensstijl	  voor	  verschillende	  kankers	  
belangrijker	  zijn	  dan	  genetische	  factoren3.	  

-‐Uit	  experimenten	  blijkt	  ook	  dat	  mutagene	  stoffen	  (stoffen	  die	  wijzigingen	  veroorzaken	  in	  ons	  
genetisch	  materiaal),	  receptorbindende	  (waaronder	  hormoonachtige)	  stoffen	  en	  andere	  
hormoonverstorende	  stoffen	  ook	  bij	  lage	  doses	  de	  ontwikkeling	  van	  kanker	  kunnen	  beïnvloeden3.	  	  

-‐Onderzoek	  toont	  ook	  aan	  dat	  de	  blootstelling	  aan	  kankerverwekkende	  stoffen	  op	  het	  werk	  of	  na	  
bepaalde	  milieuongevallen	  het	  risico	  op	  kanker	  verhoogt3.	  	  

-‐Wetenschappelijke	  studies	  (zoals	  humane	  biomonitoring)	  wijzen	  op	  de	  aanwezigheid	  van	  
kankerverwekkende	  stoffen	  in	  het	  menselijk	  lichaam3.	  	  

-‐	  Studies	  wijzen	  ook	  uit	  dat	  we	  tijdens	  bepaalde	  periodes	  van	  ons	  leven	  kwetsbaarder	  zijn	  voor	  het	  
effect	  van	  chemische	  stoffen10.	  Wetenschappers	  hebben	  het	  in	  dit	  verband	  over	  ‘kritische	  
tijdvensters’	  of	  ‘kwetsbare	  vensters’	  van	  blootstelling:	  in	  de	  baarmoeder,	  tijdens	  onze	  eerste	  
levensjaren,	  tijdens	  de	  puberjaren.	  In	  2007	  publiceerden	  wetenschappers	  de	  Faeröer-‐Verklaring11	  
over	  de	  effecten	  op	  de	  menselijke	  gezondheid	  van	  blootstelling	  aan	  chemicaliën	  in	  onze	  
leefomgeving	  tijdens	  de	  ontwikkelingsfasen.	  Aanleiding	  was	  ‘The	  International	  Conference	  on	  Fetal	  
Programming	  and	  Developmental	  Toxicity’,	  die	  plaatsvond	  op	  de	  eilanden.	  Tot	  de	  ondertekenaars	  
behoren	  onder	  andere	  David	  Gee	  van	  het	  Europees	  Milieuagentschap,	  die	  ook	  als	  spreker	  aanwezig	  
was	  tijdens	  het	  VLK-‐symposium,	  en	  prof.	  Greet	  Schoeters,	  die	  voor	  het	  Vlaamse	  Instelling	  voor	  
Technologisch	  Onderzoek	  (VITO)	  betrokken	  is	  bij	  het	  Steunpunt	  Milieu	  en	  Gezondheid	  (zie	  ook	  
hoofdstuk	  3	  en	  4).	  Zij	  kwamen	  onder	  meer	  tot	  de	  conclusie	  dat	  niet	  alleen	  het	  oude	  paradigma	  van	  
Paracelsus	  geldt	  –	  de	  dosis	  bepaalt	  de	  toxiciteit	  –	  maar	  dat	  ook	  een	  ander,	  grotendeels	  genegeerd	  
gegeven	  een	  rol	  speelt:	  ook	  de	  timing	  bepaalt	  mede	  de	  toxiciteit.	  	  

Onze	  kwetsbaarheid	  voor	  chemicaliën	  is	  trouwens	  ook	  genetisch	  bepaald.	  Onze	  genen	  spelen	  een	  rol	  
in	  onze	  tolerantie	  voor	  lichaamsvreemde	  stoffen.	  Samen	  met	  zijn	  collega’s	  van	  het	  Steunpunt	  Milieu	  
en	  Gezondheid	  publiceerde	  prof.	  Nik	  Van	  Larebeke	  van	  het	  Studiecentrum	  voor	  Carcinogenese	  en	  
Primaire	  Preventie	  van	  Kanker,	  Universiteit	  Gent	  en	  tot	  voor	  kort	  woordvoerder	  van	  het	  Steunpunt	  
recentelijk	  nog	  een	  artikel	  in	  Environmental	  Health	  over	  genotypes	  die	  een	  risico	  hebben	  op	  
genotoxische	  effecten12.	  De	  onderzoekers	  vergeleken	  de	  genetische	  kenmerken	  van	  Vlaamse	  
adolescenten	  tussen	  14	  en	  15	  jaar	  met	  die	  van	  oudere	  Vlamingen	  tussen	  50	  en	  65	  jaar	  die	  deelnamen	  
aan	  de	  Vlaamse	  humane	  biomonitoring	  (zie	  ook	  hoofdstuk	  3	  en	  4).	  De	  jongeren	  bleken	  meer	  
ongunstige	  kenmerken	  te	  vertonen	  die	  een	  invloed	  hebben	  op	  processen	  die	  een	  rol	  spelen	  bij	  DNA-‐
schade	  en	  -‐herstel.	  Het	  verschil	  was	  vooral	  groot	  voor	  het	  vermogen	  tot	  het	  onschadelijk	  maken	  van	  
lichaamsvreemde	  stoffen.	  Ruim	  de	  helft	  van	  de	  jongeren	  vertoonde	  hiervoor	  meer	  dan	  vier	  
ongunstige	  kenmerken;	  bij	  de	  ouderen	  vertoonde	  iets	  meer	  dan	  40%	  meer	  dan	  vier	  ongunstige	  
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kenmerken.	  Er	  zijn	  dus	  meer	  jongeren	  dan	  ouderen	  met	  meer	  dan	  vier	  ongunstige	  kenmerken.	  Dat	  
betekent	  dat	  de	  kans	  dat	  mensen	  met	  veel	  ongunstige	  kenmerken	  de	  leeftijd	  van	  50	  à	  65	  jaar	  halen,	  
kleiner	  is.	  Ze	  maken	  een	  grotere	  kans	  om	  te	  overlijden	  aan	  een	  chronische	  ziekte,	  zoals	  kanker.	  

	  

1.4	  Fysisch-‐chemische	  hygiëne	  en	  voorzorgsprincipe	  
Het	  volstaat	  dus	  niet	  om	  een	  beleid	  te	  voeren	  dat	  zich	  enkel	  richt	  op	  stoffen	  waarvan	  onweerlegbaar	  
is	  bewezen	  dat	  ze	  kankerverwekkend	  zijn.	  Op	  haar	  symposium	  bepleitte	  de	  VLK	  om	  ook	  rekening	  te	  
houden	  met	  twee	  belangrijke	  beleidsprincipes:	  dat	  van	  de	  fysisch-‐chemische	  hygiëne	  en	  het	  
voorzorgsprincipe.	  Die	  principes	  zijn	  nodig	  om	  de	  blootstelling	  aan	  met	  kanker	  in	  verband	  gebrachte	  
stoffen	  fundamenteel	  terug	  te	  dringen.	  

Volgens	  het	  principe	  van	  de	  fysisch-‐chemische	  hygiëne	  zouden	  we	  agentia	  die	  omwille	  van	  hun	  
fundamentele	  biologische	  eigenschappen	  verdacht	  zijn,	  zo	  veel	  mogelijk	  moeten	  beperken.	  Het	  gaat	  
daarbij	  om	  DNA-‐beschadigende	  of	  hormoonverstorende	  agentia.	  Het	  principe	  is	  te	  vergelijken	  met	  
dat	  van	  de	  microbiologische	  hygiëne	  dat	  aan	  het	  begin	  van	  de	  twintigste	  eeuw	  werd	  gehanteerd	  om	  
infectieziekten	  terug	  te	  dringen.	  Dat	  gebeurde	  op	  een	  ogenblik	  dat	  de	  wetenschappelijke	  kennis	  over	  
de	  rol	  van	  bacteriën	  en	  virussen	  bij	  deze	  aandoeningen	  erg	  onvolledig	  was	  en	  vele	  jaren	  vóór	  de	  
ontdekking	  van	  antibiotica.	  Op	  dezelfde	  manier	  zouden	  we	  nu	  een	  preventief	  beleid	  moeten	  
invoeren	  voor	  de	  chemische	  stoffen	  in	  het	  milieu.	  

Het	  voorzorgsprincipe	  stelt	  dat	  wetenschappelijke	  onzekerheid	  nooit	  een	  voorwendsel	  mag	  zijn	  om	  
geen	  maatregelen	  te	  nemen.	  Als	  de	  wetenschap	  het	  voorlopig	  nog	  laat	  afweten,	  moeten	  we	  op	  veilig	  
spelen.	  Gezondheidsrisico’s	  moeten	  dus	  zo	  veel	  mogelijk	  worden	  beperkt.	  We	  kunnen	  het	  
voorzorgsprincipe	  als	  volgt	  samenvatten:	  ‘Wanneer	  er	  voldoende	  redenen	  zijn	  om	  aan	  te	  nemen	  dat	  
een	  activiteit	  of	  een	  product	  ernstige,	  onherstelbare	  schade	  kan	  veroorzaken	  aan	  de	  gezondheid	  of	  
het	  milieu,	  moeten	  er	  preventief	  maatregelen	  worden	  genomen.	  Er	  moet	  geen	  onweerlegbaar	  
oorzakelijk	  verband	  zijn	  tussen	  de	  activiteit	  of	  het	  product	  en	  de	  vermeende	  schade.	  De	  maatregelen	  
moeten	  kosteneffectief	  zijn	  –	  dat	  wil	  zeggen	  dat	  de	  kosten	  in	  verhouding	  moeten	  staan	  tot	  de	  
effecten.’	  	  

Er	  bestaat	  een	  brede	  consensus	  over	  het	  voorzorgsprincipe.	  In	  2000	  nam	  de	  Europese	  Commissie	  een	  
mededeling	  over	  het	  voorzorgsprincipe13	  aan,	  die	  kan	  dienen	  als	  leidraad	  bij	  beleid	  in	  het	  kader	  van	  
het	  voorzorgsprincipe.	  Het	  voorzorgsprincipe	  is	  ook	  opgenomen	  in	  verschillende	  officiële	  rapporten	  
van	  de	  Wereldgezondheidsorganisatie	  en	  in	  internationale	  richtlijnen	  en	  verdragen.	  Desondanks	  blijft	  
het	  voorzorgsprincipe	  een	  wat	  vaag	  principe.	  Wat	  beschouwen	  we	  als	  voldoende	  redenen	  om	  aan	  te	  
nemen	  dat	  iets	  ernstige,	  onherstelbare	  schade	  kan	  veroorzaken	  en	  wat	  zijn	  kosteneffectieve	  
maatregelen?	  Dit	  kan	  aanleiding	  geven	  tot	  discussie	  en	  die	  discussie	  wordt	  inderdaad	  ook	  gevoerd…	  	  

Bij	  onze	  evaluatie	  willen	  we	  nagaan	  of	  er	  in	  meerdere	  of	  mindere	  mate	  rekening	  wordt	  gehouden	  
met	  deze	  twee	  beleidsprincipes.	  	  
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Hoofdstuk	  2:	  
	  REACH	  

2.1	  Stand	  van	  zaken	  

2.1.1	  Europees	  niveau14	  
Het	  leeuwendeel	  van	  het	  beleid	  en	  de	  regelgeving	  met	  betrekking	  tot	  chemische	  stoffen	  wordt	  
uitgestippeld	  op	  Europees	  niveau.	  Dat	  geldt	  niet	  alleen	  voor	  de	  stoffen	  die	  onder	  REACH	  vallen,	  maar	  
ook	  voor	  chemische	  stoffen	  die	  door	  hun	  specifieke	  gebruik	  (bijvoorbeeld	  in	  cosmetica,	  in	  producten,	  
in	  geneesmiddelen,	  in	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  in	  biociden)	  onder	  andere	  regels	  vallen.	  	  

Op	  Europees	  niveau	  bestaat	  de	  regelgeving	  uit	  verordeningen	  en	  richtlijnen.	  Het	  verschil	  tussen	  de	  
twee	  is	  niet	  onbelangrijk.	  Verordeningen	  bevatten	  regels	  die	  rechtstreeks	  gelden	  voor	  alle	  burgers	  in	  
de	  landen	  van	  de	  Europese	  Unie.	  Zij	  hebben	  dezelfde	  werking	  als	  een	  nationale	  wet	  van	  een	  lidstaat.	  
Bij	  een	  richtlijn	  moeten	  de	  lidstaten	  daarentegen,	  hoewel	  de	  draagwijdte	  van	  de	  normering	  zelf	  
vastligt,	  zelf	  overgaan	  tot	  de	  zogenaamde	  invoering	  in	  de	  eigen	  rechtsorde.	  Daar	  hebben	  ze	  ook	  een	  
(meestal	  beperkte)	  marge	  inzake	  de	  manier	  waarop	  ze	  de	  uitvoering	  gaan	  aanpakken.	  In	  
tegenstelling	  tot	  een	  verordening	  moet	  een	  richtlijn	  dus	  eerst	  worden	  omgezet	  in	  nationale	  
wetgeving	  voor	  ze	  in	  die	  rechtsorde	  van	  toepassing	  is.	  Daarbij	  kunnen	  lidstaten	  rekening	  houden	  met	  
de	  specifieke	  situatie	  in	  hun	  eigen	  land.	  De	  manier	  waarop	  invulling	  wordt	  gegeven	  aan	  een	  richtlijn,	  
kan	  erg	  verschillen,	  al	  kan	  dat	  enkel	  indien	  de	  betrokken	  richtlijn	  de	  mogelijkheid	  daartoe	  biedt	  (en	  
dat	  is	  niet	  altijd	  het	  geval,	  want	  bepaalde	  richtlijnen	  zijn	  quasi	  verordeningen	  omdat	  ze	  heel	  
gedetailleerd	  zijn	  en	  nog	  weinig	  manoeuvreerruimte	  laten).	  Wanneer	  een	  richtlijn	  diverse	  
ambitieniveaus	  voorziet,	  kiezen	  niet	  alle	  landen	  voor	  de	  strengste	  invulling	  ervan.	  

In	  het	  geval	  van	  REACH	  gaat	  het	  om	  een	  EU-‐verordening.	  REACH	  staat	  voor	  Registration,	  Evaluation,	  
Authorization	  and	  restriction	  of	  CHemicals.	  De	  verordening	  (EG)	  nr.	  1907/2006	  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,	  is	  van	  kracht	  sinds	  1	  juni	  200715.	  
Het	  in	  de	  Finse	  hoofdstad	  Helsinki	  gevestigde	  Europees	  Agentschap	  voor	  Chemische	  stoffen	  
(European	  CHemical	  Agency,	  of	  ECHA)	  beheert	  het	  hele	  REACH-‐proces	  en	  betrekt	  de	  lidstaten	  en	  de	  
belanghebbende	  partijen	  (stakeholders)	  daarbij.	  In	  de	  besluitvorming	  speelt	  echter	  ook	  de	  Europese	  
Commissie	  een	  belangrijke	  rol.	  Schema	  1	  geeft	  een	  overzicht	  van	  de	  verschillende	  procedures	  en	  
spelers	  in	  het	  kader	  van	  REACH.	  

A.	  Registratie	  
In	  de	  praktijk	  moeten	  naar	  schatting	  30.000	  stoffen	  worden	  geregistreerd.	  Dat	  is	  dus	  een	  gigantische	  
operatie.	  Vandaar	  dat	  de	  REACH-‐wetgeving	  verschillende	  overgangsperiodes	  voorziet	  (zie	  Schema	  2).	  
Inmiddels	  zijn	  al	  enkele	  deadlines	  verstreken.	  

Voor	  de	  registratie	  van	  stoffen	  die	  al	  vóór	  1	  juni	  2008	  op	  de	  markt	  waren	  (de	  zogeheten	  phase-‐in	  
stoffen)	  zijn	  er	  drie	  grote	  deadlines.	  Die	  gelden	  enkel	  indien	  bedrijven	  hun	  stoffen	  gepreregistreerd	  
hebben	  tussen	  1	  juni	  en	  1	  december	  2008.	  Anders	  moeten	  ze	  onmiddellijk	  worden	  geregistreerd.	  	  
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Ook	  alle	  nieuwe	  stoffen	  die	  worden	  geproduceerd	  of	  geïmporteerd	  in	  volumes	  van	  1	  ton	  of	  meer,	  
moeten	  sinds	  1	  juni	  2008	  onmiddellijk	  worden	  geregistreerd.	  

Een	  eerste	  belangrijke	  deadline,	  30	  november	  2010,	  is	  inmiddels	  verstreken.	  Tegen	  die	  datum	  
moesten	  de	  CMR-‐stoffen	  van	  categorie	  1a	  en	  1b	  zoals	  bepaald	  in	  de	  CLP-‐verordening16	  (C	  staat	  voor	  
carcinogeen,	  M	  voor	  mutageen	  en	  R	  is	  toxisch	  voor	  reproductie)	  geproduceerd	  en	  geïmporteerd	  in	  
volumes	  van	  1	  ton	  of	  meer	  per	  jaar,	  stoffen	  die	  erg	  toxisch	  zijn	  voor	  waterorganismen	  in	  volumes	  van	  
100	  ton	  of	  meer	  per	  jaar	  en	  ook	  alle	  stoffen	  in	  volumes	  van	  1.000	  ton	  of	  meer	  worden	  geregistreerd.	  
ECHA	  ontving	  in	  totaal	  20.723	  registratiedossiers	  voor	  circa	  3.400	  stoffen	  die	  aan	  de	  deadlinecriteria	  
beantwoordden.	  Bij	  de	  automatische	  controle	  op	  volledigheid	  en	  correctheid	  van	  de	  dossiers	  bleken	  
er	  14.783	  op	  de	  juiste	  manier	  ingevuld.	  Dat	  zegt	  uiteraard	  nog	  niets	  over	  de	  kwaliteit	  en	  de	  
relevantie	  van	  de	  geleverde	  informatie.	  1.676	  dossiers,	  of	  8%	  van	  de	  dossiers,	  werden	  ingediend	  
door	  Belgische	  bedrijven.	  België	  staat	  daarmee	  op	  de	  vijfde	  plaats,	  na	  Duitsland,	  het	  Verenigd	  
Koninkrijk,	  Nederland	  en	  Frankrijk.17	  Het	  aantal	  ingediende	  dossiers	  van	  een	  land	  zegt	  vooral	  iets	  
over	  de	  omvang	  van	  de	  chemische	  industrie	  in	  het	  land.	  

Voor	  de	  overige,	  gepreregistreerde	  stoffen	  is	  er	  nu	  tijd	  om	  te	  registreren	  tot	  de	  volgende	  deadlines:	  
stoffen	  tussen	  de	  100	  en	  1000	  ton	  per	  jaar	  moeten	  geregistreerd	  zijn	  tegen	  31	  mei	  2013	  (behalve	  de	  
stoffen	  die	  erg	  giftig	  zijn	  voor	  waterorganismen,	  die	  al	  tegen	  30	  november	  2010	  moesten	  worden	  
geregistreerd).	  Stoffen	  in	  een	  volume	  van	  1	  ton	  of	  meer	  (behalve	  de	  CMR-‐stoffen	  die	  ook	  al	  tegen	  30	  
november	  2010	  moesten	  worden	  geregistreerd)	  moeten	  geregistreerd	  zijn	  tegen	  31	  mei	  2018.	  	  

De	  gevraagde	  informatie	  bij	  registratie	  hangt	  af	  van	  het	  volume	  waarin	  een	  stof	  wordt	  geproduceerd	  
of	  geïmporteerd.	  Voor	  volumes	  van	  1	  tot	  10	  ton	  wordt	  enkel	  een	  technisch	  dossier	  verwacht,	  met	  
informatie	  over	  de	  eigenschappen	  van	  de	  stof,	  de	  indeling	  (classificatie),	  de	  toepassingen	  en	  
aanwijzingen	  om	  er	  veilig	  mee	  om	  te	  gaan.	  Boven	  de	  10	  ton	  wordt	  daarnaast	  ook	  nog	  een	  chemisch	  
veiligheidsrapport	  (Chemical	  Safety	  Report	  of	  CSR)	  gevraagd.	  Daarvoor	  moet	  het	  bedrijf	  een	  
chemische	  veiligheidsbeoordeling	  uitvoeren	  en	  de	  eigenschappen	  van	  de	  stof,	  de	  
gezondheidsgevaren	  en	  de	  gevaren	  voor	  het	  leefmilieu	  bepalen.	  Bovendien	  moet	  het	  bedrijf	  ook	  
bepalen	  of	  de	  stof	  persistent	  is	  (dat	  wil	  zeggen	  dat	  ze	  traag	  afbreekt)	  en	  zich	  kan	  opstapelen	  in	  de	  
voedselketen.	  Het	  bedrijf	  onderzoekt	  nauwgezet	  wat	  de	  gevaren	  en	  de	  blootstelling	  zijn	  en	  verbindt	  
er	  zich	  formeel	  toe	  om	  het	  risico	  onder	  controle	  te	  houden	  en	  maatregelen	  voor	  risicobeperking	  te	  
beschrijven	  voor	  alle	  geïdentificeerde	  toepassingen	  van	  de	  stof.	  Zowel	  voor	  gebruik	  door	  de	  
fabrikant,	  de	  importeur	  als	  de	  downstreamgebruikers	  (gebruikers	  verder	  in	  de	  keten)	  moeten	  
namelijk	  blootstellingsscenario’s	  worden	  ontwikkeld.	  

De	  gegevens	  die	  over	  de	  stoffen	  worden	  verzameld,	  moeten	  ook	  worden	  gecommuniceerd	  in	  de	  
toeleveringsketen	  (downstreamgebruikers	  en	  distributeurs).	  Dat	  gebeurt	  via	  de	  
veiligheidsinformatiebladen	  (VIB).	  Aan	  die	  VIB’s	  worden	  de	  relevante	  blootstellingsscenario’s	  
toegevoegd.	  De	  verantwoordelijkheid	  voor	  de	  registratie	  ligt	  bij	  de	  fabrikant	  en	  de	  importeur.	  
Downstreamgebruikers	  hoeven	  niet	  te	  registreren,	  maar	  moeten	  wel	  informatie	  verstrekken	  aan	  de	  
registranten	  over	  hun	  gebruik	  van	  de	  stof.	  Indien	  downstreamgebruikers	  een	  voor	  hen	  specifiek	  
gebruik	  van	  een	  bepaalde	  stof	  willen	  geheimhouden,	  moeten	  ze	  wel	  registeren.	  

B.	  Dossier-‐	  en	  stoffenevaluatie	  
Tijdens	  het	  evaluatieproces	  kijkt	  ECHA	  meer	  in	  detail	  naar	  sommige	  registratiedossiers	  en	  –	  in	  
samenwerking	  met	  de	  lidstaten	  –	  naar	  stoffen	  waarover	  bezorgdheid	  ontstaat.	  	  
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Voor	  de	  dossierevaluatie	  checkt	  ECHA	  per	  tonnageklasse	  voor	  minstens	  5%	  van	  de	  dossiers	  of	  het	  
dossier	  beantwoordt	  aan	  de	  registratievereisten.	  Bevat	  het	  registratiedossier	  testvoorstellen,	  dan	  
worden	  ook	  die	  geëvalueerd.	  	  

Bij	  de	  stoffenevaluatie	  wordt	  nagegaan	  of	  de	  registrant	  bijkomende	  tests	  moet	  uitvoeren	  en	  
informatie	  moet	  verstrekken.	  Dat	  is	  het	  geval	  bij	  vermoedens	  van	  risico	  voor	  de	  menselijke	  
gezondheid	  of	  het	  milieu.	  Stoffen	  krijgen	  voorrang	  voor	  verdere	  evaluatie	  op	  basis	  van	  criteria	  die	  
gebaseerd	  zijn	  op	  risico,	  waaronder	  informatie	  over	  gevaar	  (wanneer	  ze	  bijvoorbeeld	  een	  structuur	  
hebben	  die	  gelijkaardig	  is	  aan	  die	  van	  bekende	  zorgwekkende	  stoffen	  of	  stoffen	  die	  persistent	  zijn	  en	  
die	  mogelijk	  bioaccumulerend	  zijn),	  informatie	  over	  blootstelling	  aan	  mensen	  en	  het	  milieu	  en	  de	  
hoeveelheid	  (waaronder	  ook	  het	  totale	  volume	  van	  de	  registraties	  die	  zijn	  ingediend	  door	  
verschillende	  registranten).	  Een	  stof	  met	  een	  hoge	  blootstelling	  zal	  voorrang	  krijgen	  op	  een	  stof	  met	  
een	  gecontroleerde	  blootstelling.	  Lidstaten	  kunnen	  dan	  enerzijds	  besluiten	  om	  risicobeperkende	  
maatregelen	  voor	  de	  hele	  EU	  voor	  te	  stellen,	  zoals	  een	  beperking	  in	  de	  hele	  EU,	  een	  autorisatie	  in	  de	  
hele	  EU,	  een	  geharmoniseerde	  indeling	  en	  etikettering	  in	  de	  hele	  EU,	  grenswaarden	  voor	  
beroepsmatige	  blootstelling	  of	  maatregelen	  voor	  de	  bescherming	  van	  het	  milieu.	  Anderzijds	  kunnen	  
ze	  ook	  besluiten	  om	  nationale	  maatregelen	  op	  te	  leggen.	  

De	  lidstaten	  staan	  in	  voor	  de	  eigenlijke	  stoffenevaluatie	  en	  het	  ECHA	  coördineert	  het	  hele	  proces.	  
Om	  alles	  in	  goede	  banen	  te	  leiden,	  wordt	  een	  Communautair	  Voortschrijdend	  Actieplan	  (Community	  
Rolling	  Action	  Plan	  of	  kortweg	  CoRAP)	  opgesteld.	  Dat	  actieplan	  geeft	  aan	  welke	  stoffen	  jaarlijks	  
zullen	  worden	  geëvalueerd	  over	  een	  periode	  van	  drie	  jaar	  en	  welke	  lidstaat	  welke	  stoffen	  zal	  
evalueren.	  In	  februari	  2012	  werd	  de	  eerste	  CoRAP-‐lijst	  gepubliceerd.	  Die	  bevat	  90	  stoffen	  die	  in	  2012,	  
2013	  en	  2014	  aan	  de	  beurt	  komen	  voor	  evaluatie.	  Dit	  jaar	  worden	  36	  stoffen	  geëvalueerd,	  verdeeld	  
over	  17	  lidstaten.	  Het	  is	  de	  bedoeling	  om	  volgend	  jaar,	  behalve	  mogelijke	  aanpassingen	  voor	  2013	  en	  
2014,	  de	  stoffen	  voor	  2015	  aan	  het	  plan	  toe	  te	  voegen.	  Het	  jaar	  daarop	  komen	  dan	  de	  stoffen	  voor	  
het	  daaropvolgende	  jaar	  erbij,	  enzovoort	  –	  vandaar	  de	  term	  ‘voortschrijdend’.	  Los	  daarvan	  kan	  een	  
lidstaat	  ook	  op	  elk	  moment	  een	  stof	  voor	  evaluatie	  voorstellen,	  wanneer	  die	  volgens	  hem	  voorrang	  
moet	  krijgen.	  	  

C.	  Kandidatenlijst	  voor	  zeer	  zorgwekkende	  stoffen	  en	  notificatieplicht	  
Erg	  belangrijk	  voor	  ons	  verhaal	  is	  de	  zogenaamde	  kandidatenlijst	  voor	  zeer	  zorgwekkende	  stoffen18.	  
Die	  kandidatenlijst	  van	  zeer	  zorgwekkende	  stoffen	  (substances	  of	  very	  high	  concern,	  of	  kortweg	  
SVHC)	  wordt	  twee	  keer	  per	  jaar	  aangepast	  en	  telt	  momenteel	  73	  stoffen	  (in	  december	  2011	  zijn	  er	  20	  
bijgekomen19).	  Zij	  bevat	  stoffen	  die	  in	  aanmerking	  komen	  voor	  selectie	  voor	  annex	  XIV	  in	  REACH,	  de	  
lijst	  met	  stoffen	  die	  onderworpen	  zijn	  aan	  de	  autorisatieplicht.	  Tegen	  eind	  2012	  wilde	  de	  Europese	  
Commissie	  136	  stoffen	  op	  de	  kandidatenlijst	  hebben.	  Begin	  februari	  2012	  gaf	  ECHA	  echter	  toe	  dat	  
het	  niet	  mogelijk	  zal	  zijn	  om	  die	  doelstelling	  te	  halen.	  Het	  aantal	  van	  136	  was	  gebaseerd	  op	  een	  
eerste	  screening	  van	  stoffen	  door	  de	  lidstaten.	  Veel	  van	  die	  stoffen	  blijken	  nu	  niet	  geschikt	  voor	  de	  
kandidatenlijst	  omdat	  ze	  weinig	  worden	  gebruikt	  in	  de	  EU,	  enkel	  worden	  gebruikt	  in	  de	  chemische	  
industrie	  of	  al	  gereguleerd	  zijn.	  Er	  wordt	  wel	  naar	  andere	  mogelijke	  SVHC’s	  gezocht,	  maar	  dat	  vraagt	  
tijd,	  want	  ECHA	  wil	  dat	  de	  mogelijkheden	  voor	  risicobeheersing	  worden	  ingeschat	  vóór	  de	  stoffen	  op	  
de	  lijst	  komen.	  Volgens	  ECHA	  vormen	  ook	  de	  beperkte	  middelen	  van	  de	  lidstaten	  een	  probleem.	  Er	  
wordt	  nu	  gepoogd	  om	  de	  doelstelling	  te	  halen	  tegen	  het	  einde	  van	  volgend	  jaar	  of	  begin	  2014.	  
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De	  SVHC’s	  die	  uiteindelijk	  op	  annex	  XIV	  komen	  zullen	  niet	  zonder	  vergunning	  voor	  een	  bepaald	  
gebruik	  op	  de	  markt	  mogen	  worden	  gebracht	  of	  gebruikt	  mogen	  worden.	  REACH	  specificeert	  ook	  wat	  
het	  als	  zeer	  zorgwekkende	  stoffen	  (SVHC)	  beschouwt:	  stoffen	  die	  geïdentificeerd	  zijn	  als	  C-‐,	  M-‐	  of	  R-‐
categorie	  1a	  en	  1b,	  PBT	  of	  vPvB	  (erg	  persistent	  en	  erg	  bioaccumulerend)	  of	  stoffen	  die	  ‘equivalent	  
zorgwekkend’	  zijn,	  zoals	  bijvoorbeeld	  stoffen	  met	  hormoonontregelende	  eigenschappen	  of	  PBT-‐	  of	  
vPvB-‐achtige	  eigenschappen.	  	  

Zowel	  lidstaten	  als	  ECHA	  zelf	  (op	  verzoek	  van	  de	  Europese	  Commissie)	  kunnen	  kandidaatstoffen	  
voorstellen.	  Het	  volume	  waarin	  deze	  stoffen	  worden	  geproduceerd	  of	  ingevoerd,	  speelt	  hierbij	  geen	  
belang.	  Dus	  ook	  stoffen	  met	  een	  volume	  van	  minder	  dan	  1	  ton	  (niet	  geregistreerde	  stoffen,	  dus)	  
kunnen	  worden	  voorgesteld.	  	  

Precies	  omdat	  de	  stoffen	  op	  de	  kandidatenlijst	  zeer	  zorgwekkend	  zijn,	  voorziet	  REACH	  via	  de	  
informatieplicht	  dat	  informatie	  over	  SVHC’s	  in	  voorwerpenter	  beschikking	  moet	  worden	  gesteld	  aan	  
afnemers	  van	  voorwerpen	  (systematisch)	  en	  aan	  consumenten	  (op	  verzoek),	  zodanig	  dat	  ze	  
voorwerpen	  die	  SVHC’s	  bevatten	  veilig	  kunnen	  gebruiken.	  Door	  de	  informatieplicht	  zullen	  we	  dus	  
een	  beeld	  krijgen	  waar	  de	  SVHC’s	  precies	  in	  zitten.	  De	  informatieplicht	  is	  echter	  alleen	  van	  
toepassing	  indien	  de	  stoffen	  in	  een	  voorwerp	  aanwezig	  zijn	  in	  een	  concentratie	  van	  meer	  dan	  0,1	  
gewichtsprocent	  (g/g).	  	  

Daarnaast	  is	  er	  nog	  een	  notificatieplicht	  aan	  ECHA	  zelf	  voor	  kandidaatstoffen	  die	  aan	  de	  volgende	  
voorwaarden	  voldoen:	  de	  stof	  is	  aanwezig	  in	  voorwerpen	  die	  door	  de	  producent	  of	  importeur	  
respectievelijk	  worden	  geproduceerd	  of	  ingevoerd	  in	  een	  totale	  hoeveelheid	  van	  1	  ton	  of	  meer	  per	  
jaar	  en	  bovendien	  aanwezig	  in	  de	  voorwerpen	  in	  een	  concentratie	  van	  meer	  dan	  0,1	  gewichtsprocent	  
(g/g).	  	  

De	  deadline	  voor	  notificatie	  voor	  alle	  stoffen	  die	  op	  1	  december	  2010	  op	  de	  kandidatenlijst	  stonden	  
(38	  in	  totaal),	  was	  1	  juni	  2011.	  Voor	  8	  stoffen	  die	  op	  15	  december	  2010	  aan	  de	  lijst	  zijn	  toegevoegd,	  
gold	  15	  juni	  2011	  als	  deadline.	  De	  deadline	  voor	  notificatie	  voor	  nieuwe	  kandidaatstoffen	  is	  telkens	  6	  
maanden	  nadat	  de	  stof	  aan	  de	  kandidatenlijst	  is	  toegevoegd.	  

In	  beide	  gevallen	  is	  de	  informatievereiste	  dus	  van	  toepassing	  wanneer	  de	  concentratielimiet	  van	  
0,1%	  gewicht/gewicht	  overschreden	  is.	  Maar	  de	  vraag	  is	  natuurlijk	  wat	  wordt	  beschouwd	  als	  het	  
voorwerp	  in	  kwestie.	  Bij	  complexe	  voorwerpen	  ligt	  dit	  nog	  ter	  discussie.	  Laten	  we	  als	  voorbeeld	  een	  
auto	  nemen	  die	  wordt	  ingevoerd.	  In	  het	  textiel	  waarmee	  de	  autostoelen	  overtrokken	  zijn,	  zit	  een	  
zeer	  zorgwekkende	  stof	  uit	  de	  kandidatenlijst.	  Is	  het	  voorwerp	  dan	  de	  textielstof?	  Of	  is	  het	  de	  stoel,	  
of	  de	  auto?	  Bij	  de	  berekening	  van	  het	  gewichtsprocent	  maakt	  dat	  een	  gigantisch	  verschil	  uit.	  
Beschouw	  je	  de	  textielstof	  als	  het	  voorwerp,	  dan	  is	  de	  kans	  groot	  dat	  de	  concentratie	  van	  meer	  dan	  
0,1	  gewichtsprocent	  overschreden	  wordt.	  Beschouw	  je	  de	  auto	  als	  het	  voorwerp,	  dan	  verdwijnt	  de	  
concentratie	  van	  de	  SVHC	  in	  het	  niets…	  en	  bereikt	  de	  informatie	  de	  eindverbruiker	  wellicht	  niet.	  
Bovendien,	  hoe	  analyseer	  je	  trouwens	  in	  de	  praktijk	  de	  SVHC-‐concentratie	  in	  een	  auto?	  

Op	  1	  april	  2011	  verscheen	  een	  richtsnoer	  op	  de	  website	  van	  ECHA,	  dat	  beschrijft	  hoe	  de	  
drempelwaarde	  in	  een	  voorwerp	  berekend	  wordt20.	  Voor	  de	  Europese	  Commissie	  is	  de	  0,1%-‐drempel	  
van	  toepassing	  op	  het	  voorwerp	  zoals	  het	  wordt	  geproduceerd	  of	  ingevoerd	  (de	  auto)	  en	  verwijst	  de	  
drempel	  niet	  naar	  het	  homogene	  materiaal	  (de	  textielstof).	  Een	  aantal	  lidstaten	  is	  het	  daar	  niet	  mee	  
eens21,	  22.	  Oostenrijk,	  Denemarken,	  Frankrijk,	  Duitsland,	  Zweden,	  Noorwegen	  en	  ook	  België	  hanteren	  
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de	  regel:	  eens	  een	  voorwerp,	  altijd	  een	  voorwerp.	  Zij	  houden	  rekening	  met	  de	  definitie	  van	  het	  
voorwerp	  in	  de	  strikte	  zin	  van	  REACH:	  ‘een	  object	  dat	  tijdens	  de	  productie	  een	  speciale	  vorm,	  
oppervlak	  of	  patroon	  krijgt,	  waardoor	  zijn	  functie	  in	  hogere	  mate	  wordt	  bepaald	  dan	  door	  de	  
chemische	  samenstelling.’	  Een	  voorwerp	  verliest	  zijn	  functie	  dus	  niet	  als	  het	  opgenomen	  wordt	  in	  
een	  complexer	  geheel	  van	  voorwerpen	  en	  daarom	  moet	  de	  concentratiedrempel	  van	  0,1%	  berekend	  
worden	  als	  de	  gemiddelde	  concentratie	  voor	  elk	  onderwerp	  afzonderlijk.	  Zij	  beschouwen	  de	  
textielstof	  als	  het	  voorwerp	  waarvan	  iedereen	  moet	  uitgaan,	  zowel	  een	  invoerder	  van	  de	  textielstof	  
als	  een	  invoerder	  van	  auto-‐onderdelen	  en	  een	  invoerder	  van	  auto’s.	  Het	  is	  afwachten	  hoe	  dit	  verhaal	  
verder	  afloopt	  en	  of	  de	  ‘dissidente’	  lidstaten	  hun	  interpretatie	  zonder	  problemen	  voort	  zullen	  
kunnen	  toepassen.	  	  

Op	  5	  maart	  2012	  publiceerde	  ECHA	  een	  eerste	  lijst	  met	  ontvangen	  notificaties	  over	  voorwerpen	  die	  
SVHC’s	  bevatten23,	  24.	  Tussen	  april	  en	  december	  2011	  ontving	  ECHA	  203	  notificaties.	  De	  meeste	  
notificaties	  die	  ECHA	  tot	  nog	  toe	  ontving,	  gaan	  over	  4	  ftalaten	  die	  op	  de	  kandidatenlijst	  van	  SVHC’s	  
staan	  omwille	  van	  hun	  toxiciteit	  voor	  de	  voortplanting.	  Ftalaten	  zijn	  weekmakers	  in	  plastic.	  Ze	  zitten	  
vooral	  in	  plastic	  voorwerpen.	  Voorbeelden	  van	  gemelde	  voorwerpen	  zijn	  kabels,	  tassen,	  
verpakkingsmateriaal,	  waterdichte	  kleding	  en	  PVC-‐bevloering.	  Ook	  over	  de	  gebromeerde	  
vlamvertrager	  HBCDD	  kwamen	  veel	  meldingen	  binnen.	  HBCDD	  is	  persistent,	  bioaccumulerend	  en	  
toxisch.	  De	  stof	  werd	  gemeld	  in	  voorwerpen	  gebruikt	  in	  de	  bouwsector	  zoals	  plastic	  panelen	  voor	  de	  
thermische	  isolatie	  van	  gebouwen.	  Ze	  werd	  ook	  gemeld	  in	  polystyreenschuim	  dat	  wordt	  gebruikt	  
voor	  verpakkingen	  en	  de	  plastic	  behuizing	  van	  elektronische	  apparaten.	  Dit	  betekent	  niet	  dat	  alle	  
dergelijke	  voorwerpen	  de	  stoffen	  in	  kwestie	  bevatten,	  maar	  het	  is	  wel	  mogelijk.	  Het	  omgekeerde	  
geldt	  ook:	  als	  een	  voorwerp	  niet	  op	  de	  lijst	  staat,	  betekent	  dat	  niet	  dat	  het	  geen	  SVHC	  bevat.	  	  

Voor	  de	  20	  SVHC’s	  die	  in	  december	  2011	  aan	  de	  kandidatenlijst	  zijn	  toegevoegd,	  hebben	  
producenten	  en	  importeurs	  tot	  juni	  2012	  de	  tijd	  voor	  notificatie.	  

D.	  Autorisatie	  
Uit	  de	  zeer	  zorgwekkende	  stoffen	  die	  op	  de	  kandidatenlijst	  staan,	  worden	  stoffen	  geselecteerd	  voor	  
opname	  in	  annex	  XIV.	  Bedrijven	  die	  deze	  stoffen	  willen	  blijven	  gebruiken,	  zullen	  een	  speciale	  
vergunning	  (autorisatie)	  moeten	  aanvragen.	  Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  bedrijven	  die	  stoffen	  vervangen	  
door	  veiliger	  alternatieven	  wanneer	  dat	  technisch	  en	  economisch	  mogelijk	  is.	  	  

De	  autorisatie	  van	  een	  stof	  staat	  los	  van	  registratie	  of	  tonnage.	  Dat	  betekent	  dat	  ook	  stoffen	  met	  een	  
volume	  van	  minder	  dan	  1	  ton,	  die	  dus	  niet	  hoeven	  te	  worden	  geregistreerd	  onder	  REACH,	  
onderhevig	  kunnen	  zijn	  aan	  autorisatie.	  Maar	  het	  productievolume	  is	  wel	  een	  van	  de	  selectiecriteria	  
voor	  opname	  in	  de	  lijst	  van	  prioritaire	  stoffen	  voor	  autorisatie	  (hoe	  groter	  het	  volume,	  hoe	  eerder	  ze	  
in	  aanmerking	  komen	  om	  te	  worden	  geautoriseerd).	  Die	  lijst	  van	  prioritaire	  stoffen	  voor	  autorisatie	  
bevat	  de	  stoffen	  van	  de	  kandidatenlijst	  die	  het	  eerst	  in	  aanmerking	  komen	  voor	  de	  
autorisatieprocedure.	  Ook	  PBT-‐	  en	  vPvB-‐stoffen	  en	  stoffen	  met	  een	  wijdverspreid	  gebruik	  krijgen	  
voorrang	  om	  op	  de	  lijst	  van	  prioritaire	  stoffen	  voor	  autorisatie	  terecht	  te	  komen.	  	  

Zodra	  een	  stof	  is	  opgenomen	  in	  annex	  XIV,	  moet	  voor	  elk	  gebruik	  ervan	  een	  vergunning	  worden	  
aangevraagd	  en	  moet	  de	  aanvrager	  een	  analyse	  uitvoeren	  om	  mogelijke	  veiliger	  alternatieven	  te	  
zoeken.	  Wanneer	  uit	  die	  analyse	  blijkt	  dat	  er	  veiliger	  alternatieven	  bestaan,	  dan	  moet	  de	  aanvrager	  
een	  substitutieplan	  meegeven.	  Daarin	  geeft	  hij	  aan	  hoe	  en	  binnen	  welke	  termijn	  hij	  van	  plan	  is	  de	  
zeer	  zorgwekkende	  stof	  te	  vervangen	  door	  een	  veiliger	  alternatief.	  	  
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Uiteindelijk	  beslist	  de	  Europese	  Commissie	  op	  basis	  van	  het	  risico	  dat	  de	  stof	  inhoudt	  of	  autorisatie	  
wordt	  verleend	  of	  niet.	  Zij	  houdt	  daarbij	  rekening	  met	  informatie	  verstrekt	  door	  het	  Comité	  voor	  
Sociaaleconomische	  Analyse	  (SEAC),	  dat	  de	  sociaaleconomische	  voordelen	  afweegt,	  en	  door	  het	  
Comité	  voor	  Risicobeoordeling	  (RAC),	  dat	  de	  risico’s	  afweegt.	  Bij	  de	  beslissing	  om	  al	  dan	  niet	  
autorisatie	  te	  verlenen	  voor	  een	  bepaald	  gebruik	  van	  een	  stof	  zijn	  twee	  ‘routes’	  mogelijk:	  de	  
substitutieroute	  en	  de	  route	  van	  adequate	  controle.	  	  

De	  substitutieroute	  geldt	  voor	  PBT-‐	  en	  vPvB-‐stoffen	  en	  voor	  stoffen	  waarvoor	  geen	  drempel	  bestaat	  
waaronder	  ze	  veilig	  kunnen	  worden	  gebruikt.	  Er	  wordt	  alleen	  een	  vergunning	  verleend	  indien	  de	  
sociaaleconomische	  voordelen	  opwegen	  tegen	  de	  risico’s	  voor	  mens	  en	  milieu	  en	  indien	  er	  geen	  
veiliger	  alternatief	  beschikbaar	  is.	  De	  route	  van	  adequate	  controle	  kan	  alleen	  worden	  gevolgd	  voor	  
CMR-‐stoffen	  en	  equivalent	  zorgwekkende	  stoffen	  (waaronder	  dus	  hormoonverstoorders).	  Als	  de	  
aanvrager	  voor	  dit	  soort	  stoffen	  kan	  aantonen	  dat	  er	  een	  veilige	  grens	  is	  waaronder	  geen	  ernstige	  
effecten	  vast	  te	  stellen	  zijn	  en	  dat	  het	  risico	  voor	  het	  gebruik	  van	  de	  stof	  op	  een	  adequate	  manier	  te	  
controleren	  is,	  dan	  kan	  voor	  CMR-‐stoffen	  en	  equivalent	  zorgwekkende	  stoffen	  autorisatie	  worden	  
verleend.	  Kan	  hij	  dat	  niet,	  dan	  moet	  de	  stof	  de	  substitutieroute	  volgen.	  

Op	  17	  februari	  2011	  stonden	  de	  eerste	  6	  SVHC’s	  op	  de	  autorisatielijst.25	  Tenzij	  een	  bepaald	  gebruik	  
van	  de	  stof	  vrijgesteld	  is	  van	  autorisatie	  of	  tenzij	  voor	  een	  bepaald	  gebruik	  van	  deze	  stoffen	  een	  
vergunning	  wordt	  aangevraagd	  en	  goedgekeurd,	  zal	  dat	  bepaalde	  gebruik	  van	  de	  stof	  binnen	  enkele	  
jaren	  verboden	  zijn,	  met	  name	  na	  de	  vastgelegde	  ‘sunset	  date’	  of	  verbodsdatum.	  Op	  14	  februari	  
201226	  werden	  8	  andere	  stoffen	  op	  de	  autorisatielijst	  geplaatst,	  die	  ECHA	  eind	  december	  2010	  voor	  
toevoeging	  had	  voorgesteld	  aan	  de	  Commissie.	  Daarmee	  staat	  de	  teller	  voorlopig	  op	  14.	  In	  de	  
autorisatielijst	  (annex	  XIV	  dus)	  staan	  telkens	  zowel	  de	  verbodsdatum	  als	  de	  applicatiedatum	  van	  de	  
stof	  vermeld.	  De	  vroegste	  sunsetdatum	  is	  21/08/2014.	  Ten	  vroegste	  vanaf	  dan	  zal	  er	  als	  gevolg	  van	  
opname	  in	  deze	  lijst	  geen	  productie	  en/of	  gebruik	  van	  een	  stof	  zonder	  vergunning	  mogelijk	  zijn.	  	  

Eind	  december	  2011	  heeft	  ECHA	  aanbevolen	  om	  nog	  eens	  13	  SVHC’s	  in	  de	  autorisatielijst	  op	  te	  
nemen27.	  Het	  ging	  om	  stoffen	  die	  gebruikt	  worden	  in	  toepassingen	  waarbij	  werknemers	  mogelijk	  aan	  
de	  stof	  in	  kwestie	  kunnen	  worden	  blootgesteld.	  Die	  stoffen	  zullen	  ten	  vroegste	  in	  januari	  2013	  
definitief	  op	  de	  autorisatielijst	  worden	  geplaatst.	  

E.	  Restrictie	  
Wanneer	  de	  vervaardiging,	  het	  gebruik	  of	  het	  in	  de	  handel	  brengen	  van	  een	  stof	  een	  onaanvaardbaar	  
risico	  met	  zich	  mee	  brengt,	  dan	  kan	  een	  lidstaat	  of	  ECHA	  in	  naam	  van	  de	  Commissie	  een	  annex	  XV-‐
dossier	  indienen	  voor	  een	  beperking	  op	  die	  stof.	  Annex	  XV-‐dossiers	  zijn	  dossiers	  die	  samengesteld	  
worden	  volgens	  de	  voorschriften	  van	  annex	  XV	  bij	  REACH	  (Annex	  XV-‐dossiers	  kunnen	  voorstellen	  zijn	  
voor	  restrictie,	  maar	  ook	  voorstellen	  voor	  indeling	  en	  etikettering	  (in	  het	  kader	  van	  de	  CLP-‐
verordening,	  zie	  verder	  in	  dit	  rapport)	  of	  voorstellen	  voor	  toevoeging	  aan	  de	  kandidatenlijst	  van	  
SVHC’s).	  De	  Commissie	  neemt	  dan,	  in	  overleg	  met	  de	  lidstaten,	  een	  beslissing.	  De	  restrictielijst	  
(annex	  XVII	  bij	  REACH)	  bevat	  al	  een	  behoorlijk	  aantal	  stoffen,	  want	  eerder	  bestaande	  beperkingen	  
zijn	  erin	  opgenomen.	  Lang	  voor	  REACH	  voerde	  Richtlijn	  76/769/EG	  al	  een	  beperking	  in	  op	  het	  in	  de	  
handel	  brengen	  van	  onder	  meer	  CMR-‐stoffen,	  mengsels	  en	  producten	  die	  CMR-‐stoffen	  bevatten.	  Die	  
beperkingen	  zijn	  integraal	  overgenomen	  in	  annex	  XVII	  van	  REACH.	  Richtlijn	  76/769/EG	  is	  een	  van	  de	  
richtlijnen	  die	  zijn	  opgeheven	  toen	  REACH	  van	  kracht	  werd.	  
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Om	  te	  worden	  beperkt,	  hoeft	  een	  stof	  niet	  te	  zijn	  geregistreerd	  en	  niet	  te	  voldoen	  aan	  de	  criteria	  van	  
artikel	  57	  van	  REACH	  (zie	  de	  lijst	  van	  termen	  en	  afkortingen	  voor	  artikel	  57	  van	  REACH).	  De	  
restrictieprocedure	  is	  dus	  een	  soort	  veiligheidsnet	  voor	  situaties	  waarbij	  een	  chemische	  stof	  werd	  
geïdentificeerd	  met	  een	  onaanvaardbaar	  risico	  voor	  mens	  en	  milieu	  en	  waarvoor	  is	  aangetoond	  dat	  
de	  risico’s	  op	  Europees	  niveau	  moeten	  worden	  aangepakt.	  	  

2.1.2	  Belgisch	  en	  Vlaams	  niveau	  

A.	  Overheid	  
In	  het	  kader	  van	  REACH	  is	  er	  in	  elke	  lidstaat	  een	  Bevoegde	  Instantie	  (BI,	  Competent	  Authority)	  
aangesteld	  en	  een	  REACH-‐helpdesk	  opgericht.	  In	  België	  is	  de	  BI	  de	  Dienst	  Risicobeheersing	  van	  de	  
Federale	  Overheidsdienst	  Volksgezondheid,	  Veiligheid	  van	  de	  Voedselketen	  en	  Leefmilieu.	  Bij	  diverse	  
taken	  van	  de	  BI	  is	  overleg	  en	  samenwerking	  vereist	  met	  andere	  betrokken	  overheidsinstanties	  in	  ons	  
land.	  De	  REACH-‐helpdesk	  is	  ondergebracht	  bij	  de	  Federale	  Overheidsdienst	  Economie,	  K.M.O.,	  
Middenstand	  en	  Energie.	  

In	  België	  zijn	  de	  bevoegdheden	  met	  betrekking	  tot	  REACH	  niet	  alleen	  verdeeld	  over	  verschillende	  
overheidsdiensten,	  maar	  ook	  over	  het	  federale	  niveau	  en	  de	  gewesten.	  Daarom	  werd	  op	  17	  oktober	  
2011	  een	  samenwerkingsakkoord	  gesloten,	  waaronder	  elf	  (!)	  ministers	  hun	  handtekening	  moesten	  
plaatsen.	  De	  respectieve	  parlementen	  moeten	  nog	  instemmen	  met	  het	  akkoord	  vooraleer	  het	  
effectief	  in	  werking	  kan	  treden.	  Wellicht	  zal	  dat	  pas	  na	  de	  zomervakantie	  het	  geval	  zijn.	  Het	  
samenwerkingsakkoord	  moet	  de	  taakverdeling	  en	  de	  processen	  regelen	  waarvoor	  de	  BI	  de	  gewesten	  
en	  andere	  overheidsdiensten	  moet	  consulteren.	  Op	  die	  manier	  zal	  het	  overleg	  over	  REACH	  verder	  
gestructureerd	  en	  geformaliseerd	  worden.	  Momenteel	  vindt	  dit	  overleg	  plaats	  in	  een	  speciale	  
overleggroep	  van	  het	  Coördinatiecomité	  Internationaal	  Milieubeleid	  (CCIM),	  de	  SubGroep	  Reach	  
Implementatie	  of	  kortweg	  SGRI.	  Naast	  alle	  betrokken	  overheidsdiensten	  (federaal	  en	  gewestelijk)	  is	  
ook	  het	  Wetenschappelijk	  Instituut	  Volksgezondheid	  vertegenwoordigd	  in	  de	  SGRI.	  Na	  de	  
inwerkingtreding	  van	  het	  samenwerkingsakkoord	  zal	  de	  SGRI	  worden	  vervangen	  door	  het	  Comité	  
REACH,	  dat	  door	  dit	  akkoord	  wordt	  opgericht.	  

In	  samenwerking	  met	  de	  andere	  leden	  van	  de	  SGRI	  is	  de	  BI	  onder	  meer	  verantwoordelijk	  voor	  
stoffenevaluatie,	  dossierevaluatie,	  het	  indienen	  (in	  naam	  van	  de	  lidstaat)	  van	  zogeheten	  annex	  XV-‐
dossiers	  voor	  stoffen	  en	  het	  geven	  van	  commentaar	  op	  annex	  XV-‐dossiers	  van	  andere	  lidstaten.	  
Naast	  die	  operationele	  taken	  is	  de	  BI	  verantwoordelijk	  voor	  het	  geven	  van	  informatie,	  voornamelijk	  
aan	  het	  algemene	  publiek.	  De	  REACH-‐helpdesk	  wordt	  geacht	  advies	  te	  geven	  aan	  fabrikanten,	  
importeurs,	  downstreamgebruikers	  en	  andere	  partijen	  over	  hun	  respectieve	  verantwoordelijkheden	  
en	  verplichtingen	  onder	  de	  REACH-‐verordening.	  	  

De	  lidstaten	  zijn	  ook	  verantwoordelijk	  voor	  het	  toezicht	  op	  de	  naleving	  van	  REACH	  door	  bedrijven	  en	  
voor	  het	  opleggen	  van	  eventuele	  sancties	  bij	  niet-‐naleving.	  In	  België	  geldt	  een	  combinatie	  van	  
strafrechtelijke	  en	  administratieve	  sancties.	  Ook	  hiervoor	  zijn	  de	  bevoegdheden	  in	  ons	  land	  verdeeld.	  
Het	  op	  de	  markt	  brengen	  van	  stoffen	  is	  een	  federale	  aangelegenheid	  wat	  betreft	  het	  leefmilieu,	  
terwijl	  het	  gebruik	  van	  stoffen	  (inclusief	  de	  afvalfase)	  grotendeels	  een	  gewestelijke	  bevoegdheid	  is.	  
Zowel	  gewestelijke	  als	  federale	  overheidsinstanties	  staan	  dus	  in	  voor	  het	  toezicht	  op	  de	  naleving	  en	  
het	  opleggen	  van	  eventuele	  sancties.	  Vlaanderen	  bepaalt	  mee	  het	  REACH-‐beleid	  van	  lidstaat	  België	  
vanuit	  het	  beleidsdomein	  Leefmilieu,	  Natuur	  en	  Energie	  en	  dat	  van	  Volksgezondheid,	  Welzijn	  en	  
Gezin.	  
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(N.B.	  De	  bescherming	  van	  de	  werknemers	  tegen	  chemische	  agentia	  op	  het	  werk	  is	  federale	  materie.	  
Die	  wetgeving	  dateert	  al	  van	  vóór	  1996.	  De	  werkgever	  is	  verplicht	  heel	  wat	  maatregelen	  te	  nemen	  
om	  het	  gebruik	  van	  onder	  meer	  CMR-‐producten	  te	  beperken	  en	  de	  werknemers	  te	  beschermen.)	  

B.	  Industrie	  
De	  REACH-‐wetgeving	  is	  bijzonder	  complex.	  De	  verordening	  alleen	  al	  beslaat	  bijna	  850	  pagina’s.	  En	  
daar	  komen	  nog	  eens	  duizenden	  pagina’s	  richtsnoeren	  bij.	  Het	  is	  dus	  geen	  sinecure	  om	  daar	  als	  
bedrijf	  je	  weg	  in	  te	  vinden.	  Voor	  veel	  bedrijven	  is	  het	  daarom	  moeilijk	  om	  te	  weten	  aan	  welke	  
verplichtingen	  ze	  precies	  moeten	  voldoen.	  Grote	  bedrijven	  hebben	  hiervoor	  meestal	  wel	  een	  team	  
ter	  beschikking,	  bij	  kmo’s	  daarentegen	  belandt	  de	  last	  vaak	  op	  de	  schouders	  van	  één	  persoon.	  	  

De	  multisectorale	  koepelorganisatie	  essenscia,	  die	  de	  verschillende	  sectoren	  van	  de	  chemie	  en	  de	  life	  
sciences	  vertegenwoordigt,	  wil	  de	  industrie	  (en	  vooral	  de	  kmo’s)	  steunen	  bij	  de	  implementatie	  van	  
REACH	  en	  CLP.	  De	  Vlaamse	  vleugel	  van	  essenscia	  heeft	  al	  sinds	  eind	  2007	  begeleidingsprojecten	  
lopen	  onder	  de	  noemer	  VLARIP,	  ofwel	  Vlaanderens	  REACH	  Implementatie	  Projecten.	  Het	  gaat	  om	  
peterschapsprojecten	  waarbij	  grote	  bedrijven	  hun	  kennis	  ter	  beschikking	  stellen	  van	  kmo’s.	  De	  
projecten	  krijgen	  financiële	  steun	  van	  de	  Vlaamse	  overheid	  en	  van	  Europa	  (via	  het	  Europees	  Fonds	  
voor	  Regionale	  Ontwikkeling).	  In	  Wallonië	  lopen	  gelijkaardige	  projecten	  onder	  de	  naam	  WALRIP.	  De	  
opzet	  van	  de	  projecten,	  waarbij	  de	  ervaringsuitwisseling	  tussen	  bedrijven	  centraal	  staat,	  is	  volgens	  
essenscia	  uniek	  in	  Europa.	  

Een	  eerste	  reeks	  van	  projecten	  begeleidde	  een	  150-‐tal	  bedrijven	  tot	  eind	  2010	  (de	  eerste	  belangrijke	  
deadlines	  voor	  REACH	  en	  CLP).	  Omdat	  er	  de	  komende	  jaren	  nog	  nieuwe	  deadlines	  aankomen,	  is	  
beslist	  om	  VLARIP	  voort	  te	  zetten	  onder	  de	  noemer	  ‘VLARIP	  2’.	  VLARIP	  2	  startte	  op	  1	  februari	  2011	  en	  
loopt	  tot	  31	  januari	  2013.	  

Specifiek	  voor	  gebruikers	  van	  chemische	  stoffen	  in	  de	  textielsector	  werd	  daarnaast	  ook	  het	  
VLARIPtextiel	  opgezet.	  Ook	  dat	  project	  kreeg	  intussen	  een	  vervolg:	  VLARIPtextiel2	  startte	  in	  oktober	  
2010	  en	  loopt	  tot	  oktober	  2012.	  

In	  de	  vergaderingen	  voor	  ervaringsuitwisseling	  van	  VLARIP	  ligt	  de	  nadruk	  op	  de	  technische	  expertise	  
die	  vereist	  is	  om	  correct	  te	  voldoen	  aan	  de	  REACH-‐verplichtingen	  (onder	  andere	  registratiedossiers,	  
notificatie,	  communicatie	  in	  de	  keten).	  Er	  is	  onder	  meer	  een	  website	  ontwikkeld,	  er	  zijn	  themafiches	  
beschikbaar,	  een	  module	  helpt	  bij	  het	  vinden	  van	  REACH-‐dienstenleveranciers	  en	  een	  REACH	  self	  
assessment	  tool	  helpt	  bedrijven	  bij	  het	  aantonen	  dat	  ze	  in	  orde	  zijn	  met	  artikels	  uit	  de	  REACH-‐
verordening	  waartegenover	  een	  sanctie	  staat.	  Viermaal	  per	  jaar	  wordt	  een	  checklist	  uitgegeven	  met	  
‘to	  do’s’	  om	  geen	  deadline	  te	  missen	  en	  er	  zijn	  mogelijkheden	  tot	  ervaringsuitwisseling	  via	  LinkedIn.	  
Daarnaast	  is	  ook	  een	  tool	  ontwikkeld	  om	  bedrijven	  vertrouwd	  te	  maken	  met	  de	  CLP-‐verordening	  met	  
betrekking	  tot	  stoffen.	  Het	  is	  de	  bedoeling	  om	  ook	  een	  handleiding	  te	  maken	  voor	  mengsels.	  

Via	  VLARIP	  krijgen	  kmo’s	  ook	  snel	  antwoorden	  op	  vragen	  over	  REACH	  die	  bij	  de	  nationale	  helpdesk	  
vaak	  te	  lang	  op	  zich	  laten	  wachten	  of	  niet	  afdoende	  zijn,	  aldus	  de	  twee	  VLARIP-‐projectleiders	  Tine	  
Cattoor	  en	  Saskia	  Walraedt.	  Tine	  Cattoor:	  ‘De	  helpdesks	  van	  de	  lidstaten	  mogen	  geen	  interpretatie	  
doen.	  Ze	  kunnen	  enkel	  verwijzen	  naar	  de	  wettekst.	  En	  dat	  is	  voor	  veel	  bedrijven	  niet	  genoeg.’	  
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2.2	  Evaluatie	  van	  vijf	  jaar	  REACH	  

2.2.1	  REACH	  in	  het	  algemeen	  

A.	  balans	  

1.	  Voordelen	  
-‐	  De	  REACH-‐verordening	  zoals	  die	  er	  nu	  uitziet,	  is	  een	  sterke	  afzwakking	  van	  de	  eerste	  versies.	  Het	  is	  
dan	  ook	  een	  van	  de	  meest	  belobbyde	  dossiers,	  beamen	  diverse	  experts	  die	  we	  hebben	  geïnterviewd.	  
De	  huidige	  verordening	  is	  dus	  een	  compromis.	  Toch	  heeft	  REACH	  een	  compleet	  nieuwe	  aanpak	  tot	  
stand	  gebracht	  voor	  het	  toezicht	  op	  de	  productie,	  de	  import	  en	  het	  gebruik	  van	  chemische	  stoffen	  in	  
de	  Europese	  Unie.	  Het	  vroegere	  Europese	  wetgevende	  kader	  voor	  chemische	  stoffen	  was	  een	  
lappendeken	  van	  verschillende	  verordeningen	  en	  richtlijnen	  die	  historisch	  was	  gegroeid.	  Voor	  
‘bestaande’	  en	  ‘nieuwe’	  chemicaliën	  golden	  verschillende	  regels.	  De	  industrie	  was	  namelijk	  niet	  
verplicht	  om	  gezondheids-‐	  en	  veiligheidsgegevens	  te	  verstrekken	  over	  chemische	  stoffen	  die	  op	  de	  
markt	  waren	  gekomen	  vóór	  1981,	  tenzij	  een	  probleem	  werd	  vermoed.	  Sinds	  1981	  moest	  de	  industrie	  
wel	  gezondheids-‐	  en	  veiligheidsinformatie	  verstrekken	  over	  ‘nieuwe’	  chemische	  stoffen,	  maar	  op	  het	  
moment	  dat	  REACH	  van	  kracht	  werd,	  was	  slechts	  1%	  van	  de	  chemicaliën	  op	  de	  markt	  gebracht	  als	  
nieuwe	  chemicaliën.	  In	  het	  vroegere	  systeem	  moest	  een	  overheid	  eerst	  bewijzen	  dat	  een	  chemische	  
stof	  schadelijk	  was	  voor	  ze	  de	  stof	  kon	  reguleren.	  Door	  de	  beperkte	  middelen	  waarover	  overheden	  
beschikken,	  was	  dat	  haast	  onbegonnen	  werk.	  Op	  die	  manier	  werd	  maar	  een	  fractie	  van	  de	  
tienduizenden	  stoffen	  gereguleerd.	  Het	  merendeel	  van	  de	  stoffen	  is	  dus	  op	  de	  markt	  gekomen	  
zonder	  volledig	  onderzoek	  naar	  de	  toxicologische	  en	  ecotoxicologische	  eigenschappen.	  Nu	  zijn	  de	  
rollen	  dus	  omgekeerd.	  De	  bewijslast	  ligt	  bij	  de	  industrie,	  die	  de	  nodige	  gegevens	  moet	  verzamelen	  en	  
verstrekken	  om	  het	  veilig	  gebruik	  van	  chemicaliën	  te	  verzekeren.	  ‘No	  data,	  no	  market’	  luidt	  het.	  De	  
chemische	  industrie	  is	  verplicht	  om	  elementaire	  gezondheids-‐	  en	  veiligheidsinformatie	  te	  leveren	  
voor	  alle	  chemische	  stoffen	  die	  in	  hoeveelheden	  van	  1	  ton	  of	  meer	  per	  jaar	  per	  producent	  of	  per	  
importeur	  worden	  geproduceerd	  of	  verhandeld,	  en	  dat	  vóór	  ze	  op	  de	  markt	  worden	  gebracht.	  De	  
niet-‐confidentiële	  gegevens	  zijn	  vrij	  beschikbaar	  via	  een	  centrale	  database	  bij	  ECHA	  en	  zullen	  helpen	  
om	  de	  informatieleemte	  voor	  chemicaliën	  te	  vullen.	  	  

-‐	  In	  de	  verordening	  wordt	  expliciet	  verwezen	  naar	  het	  voorzorgsbeginsel,	  namelijk	  in	  de	  
overwegingen	  (9)	  en	  (69)	  en	  ook	  in	  artikel	  1,	  lid	  3.	  Daar	  staat	  het	  volgende:	  ‘Deze	  verordening	  is	  
gebaseerd	  op	  het	  beginsel	  dat	  fabrikanten,	  importeurs	  en	  downstreamgebruikers	  ervoor	  moeten	  
zorgen	  dat	  zij	  stoffen	  vervaardigen,	  in	  de	  handel	  brengen	  of	  gebruiken	  die	  niet	  schadelijk	  zijn	  voor	  de	  
gezondheid	  van	  de	  mens	  of	  voor	  het	  milieu.	  Zij	  is	  gebaseerd	  op	  het	  voorzorgsbeginsel.’	  

-‐	  Met	  REACH	  is	  ook	  een	  systeem	  opgezet	  voor	  een	  beter	  toezicht	  op	  zeer	  zorgwekkende	  stoffen.	  We	  
hebben	  nu	  een	  erkende	  reeks	  van	  stoffen:	  CMR-‐stoffen,	  PBT-‐stoffen,	  vPvB-‐stoffen	  en	  equivalent	  
zorgwekkende	  stoffen,	  zoals	  hormoonverstoorders.	  Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  chemische	  stoffen	  met	  
deze	  eigenschappen	  zullen	  vervangen	  of	  uitgefaseerd	  worden.	  	  

Volgens	  REACH-‐experte	  Lisette	  Van	  Vliet	  is	  alleen	  al	  het	  feit	  dat	  deze	  stoffen	  op	  de	  kandidatenlijst	  
van	  zeer	  zorgwekkende	  stoffen	  komen	  te	  staan,	  erg	  belangrijk.	  ‘De	  verwachting	  is	  namelijk	  dat	  
bedrijven	  daardoor	  ontmoedigd	  worden	  om	  die	  stoffen	  nog	  langer	  te	  gebruiken.	  Dat	  mechanisme	  is	  
volledig	  nieuw.	  Voor	  sommige	  van	  de	  meest	  zorgwekkende	  stoffen	  komt	  er	  dankzij	  de	  
autorisatieprocedure	  een	  expliciet	  beslissingsproces.	  Daarbij	  zal	  worden	  geoordeeld	  of	  we	  die	  stof	  
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echt	  wel	  nodig	  hebben.’	  Van	  Vliet	  werkt	  voor	  de	  Health	  &	  Environmental	  Alliance	  (HEAL),	  een	  coalitie	  
van	  milieu-‐	  en	  gezondheidsorganisaties	  die	  werken	  op	  het	  niveau	  van	  de	  EU.	  HEAL	  telt	  meer	  dan	  
zeventig	  ledenorganisaties	  die	  gezondheidswerkers,	  patiënten,	  burgers,	  vrouwen,	  jongeren	  en	  
milieudeskundigen	  vertegenwoordigen.	  

-‐	  In	  het	  verleden	  was	  de	  meeste	  wetgeving	  over	  chemicaliën	  en	  schadelijke	  stoffen	  hoofdzakelijk	  
gebaseerd	  op	  risicobeoordeling	  en	  risicobeheer.	  Daarbij	  wordt	  uitgegaan	  van	  risico	  van	  blootstelling	  
en	  dosis-‐effectcurves	  en	  adequate	  controle	  (met	  een	  veiligheidsdrempel).	  ‘Met	  de	  REACH-‐
verordening	  zien	  we	  een	  verschuiving	  van	  een	  zuiver	  op	  risicobeoordeling	  gebaseerd	  systeem	  naar	  
een	  systeem	  dat	  deels	  berust	  op	  de	  intrinsieke	  gevaareigenschappen	  van	  een	  stof,’	  aldus	  Van	  Vliet.	  
Met	  andere	  woorden,	  een	  stof	  wordt	  geweerd	  omwille	  van	  haar	  eigenschappen	  op	  zich,	  bijvoorbeeld	  
omdat	  het	  een	  PBT-‐stof	  is.	  ‘Die	  paradigmaverschuiving	  is	  een	  belangrijke	  stap.	  REACH	  is	  dus	  een	  
systeem	  gebaseerd	  op	  gevaar,	  gemengd	  met	  een	  systeem	  gebaseerd	  op	  gebruik.	  Dat	  is	  een	  historisch	  
kruispunt.	  Het	  valt	  nu	  uiteraard	  nog	  af	  te	  wachten	  hoe	  goed	  die	  mix	  zal	  werken.’	  	  

-‐	  REACH	  verbetert	  ook	  de	  toegang	  tot	  informatie.	  Met	  andere	  woorden:	  het	  zal	  in	  de	  toekomst	  veel	  
duidelijker	  worden	  waar	  gevaarlijke	  stoffen	  zich	  precies	  bevinden.	  Voorheen	  hadden	  we	  er	  het	  raden	  
naar.	  Informatie	  over	  een	  gevaarlijke	  chemische	  stof	  moet	  via	  (vernieuwde)	  uitgebreide	  
veiligheidsinformatiebladen	  (VIB’s)	  worden	  verspreid	  in	  de	  hele	  toeleveringsketen.	  De	  
veiligheidsinformatiebladen	  zijn	  een	  weerslag	  van	  de	  informatie	  die	  verstrekt	  is	  bij	  registratie.	  Op	  die	  
manier	  moet	  het	  mogelijk	  zijn	  om	  een	  stof,	  waar	  ook	  in	  de	  keten,	  op	  een	  veilige	  manier	  te	  gebruiken.	  
Dankzij	  REACH	  zullen	  de	  VIB’s	  nu	  veel	  meer	  gegevens	  bieden.	  Nieuw	  is	  dat	  de	  VIB’s	  nu	  ook	  
blootstellingsscenario’s	  moeten	  bevatten.	  Ze	  bevatten	  de	  voorwaarden	  voor	  een	  veilig	  gebruik,	  
namelijk	  de	  operationele	  omstandigheden	  en	  de	  nodige	  risicobeheersmaatregelen.	  	  

Alle	  informatie	  over	  chemische	  stoffen	  wordt	  nu	  ook	  verzameld	  op	  een	  centrale	  locatie	  (ECHA)	  en	  de	  
algemene	  gezondheids-‐	  en	  veiligheidsinformatie	  is	  voortaan	  ook	  openbaar	  beschikbaar	  in	  een	  
centrale	  database.	  Van	  Vliet:	  ‘Vóór	  REACH	  was	  er	  geen	  centrale	  locatie	  waar	  gegevens	  over	  de	  stof	  te	  
vinden	  waren,	  tenzij	  een	  stof	  het	  proces	  van	  risicobeoordeling	  had	  doorlopen.	  Als	  de	  gegevens	  al	  
voorhanden	  waren,	  zaten	  ze	  her	  en	  der	  verspreid.	  Ze	  lagen	  ergens	  in	  een	  lade	  van	  een	  bedrijf,	  al	  dan	  
niet	  achter	  slot	  en	  grendel.	  Ook	  sommige	  overheidsdiensten	  en	  sommige	  onderzoeksinstituten	  
beschikten	  over	  wat	  gegevens,	  maar	  daar	  bleef	  het	  bij.	  Doordat	  nu	  ook	  alle	  toepassingen	  van	  een	  stof	  
moeten	  worden	  geregistreerd,	  zullen	  we	  ook	  weten	  welke	  bedrijven	  een	  stof	  gebruiken	  en	  hoe	  ze	  dat	  
doen.	  Het	  achterliggende	  idee	  is	  daarbij	  weer	  dat	  bedrijven	  minder	  geneigd	  zullen	  zijn	  een	  stof	  te	  
gebruiken	  als	  ze	  weten	  dat	  die	  zorgwekkend	  is.	  Belangrijk	  is	  bovendien	  dat	  al	  die	  gegevens	  nu	  ook	  
beschikbaar	  zullen	  zijn	  voor	  onderzoek.’	  

Ook	  consumenten	  ten	  slotte	  hebben	  onder	  bepaalde	  voorwaarden	  (zie	  2.2.1.	  C	  in	  dit	  hoofdstuk)	  het	  
recht	  om	  te	  informeren	  of	  een	  consumentenproduct	  zeer	  zorgwekkende	  chemische	  stoffen	  bevat.	  
Ook	  dit	  zal	  handelaars	  en	  producenten	  moeten	  stimuleren	  om	  de	  voorkeur	  te	  geven	  aan	  veiliger	  
alternatieven.	  

-‐	  Die	  betere	  toegang	  tot	  informatie	  werpt	  –	  hopelijk	  –	  ook	  zijn	  vruchten	  af	  voor	  de	  overheid	  zelf.	  
Nemen	  we	  als	  voorbeeld	  het	  lozen	  van	  afvalwater	  door	  bedrijven	  in	  oppervlaktewater	  (beek,	  rivier).	  
De	  controle	  en	  wetgeving	  in	  dat	  verband	  is	  een	  Vlaamse	  bevoegdheid.	  Bedrijven	  die	  hun	  afvalwater	  
willen	  lozen,	  moeten	  daarvoor	  een	  lozingsvergunning	  en	  -‐norm	  aanvragen.	  Wanneer	  er	  gevaarlijke	  
stoffen	  worden	  geloosd,	  moeten	  zij	  bovendien	  ook	  een	  lozingsnorm	  voor	  die	  stoffen	  aanvragen.	  Om	  
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de	  kwaliteit	  van	  het	  oppervlaktewater	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  beschermen,	  wordt	  bij	  het	  afleiden	  van	  
deze	  lozingsnormen	  rekening	  gehouden	  met	  de	  kwaliteitsnormen	  voor	  oppervlaktewater.	  	  

Europa	  heeft	  voor	  een	  veertigtal	  stoffen	  (prioritair	  gevaarlijke	  stoffen)	  dergelijke	  
milieukwaliteitsnormen	  beschikbaar	  gesteld28.	  Binnen	  Vlaanderen	  zijn	  die	  normen	  ingevoegd	  in	  het	  
eigen	  normenkader.	  Daarnaast	  is	  het	  vroegere	  normenkader	  geactualiseerd	  en	  uitgebreid.	  
Momenteel	  zijn	  er	  milieukwaliteitsnormen	  voor	  170	  gevaarlijke	  stoffen	  in	  het	  oppervlaktewater.	  
Belangrijk	  is	  dat	  die	  laatste	  ook	  in	  de	  wetgeving	  zijn	  opgenomen29.	  Bovendien	  is	  voor	  elke	  stof	  een	  
indelingscriterium	  vastgesteld.	  Dat	  indelingscriterium	  legt	  ondubbelzinnig	  vast	  vanaf	  welke	  
concentratie	  in	  afvalwater	  een	  gevaarlijke	  stof	  in	  de	  vergunning	  moet	  worden	  opgenomen.	  Er	  
bestaat	  een	  sterk	  verband	  tussen	  het	  indelingscriterium	  en	  de	  milieukwaliteitsnorm	  voor	  het	  
jaargemiddelde.	  Bedrijven	  hadden	  tot	  juni	  2011	  de	  tijd	  om	  na	  te	  gaan	  of	  ze	  één	  van	  de	  170	  stoffen	  
lozen	  in	  concentraties	  boven	  het	  indelingscriterium.	  Voor	  die	  stoffen	  geldt	  immers	  een	  
vergunningsplicht.	  

Het	  Reductieprogramma	  Gevaarlijke	  stoffen30	  beschrijft	  welke	  afwegingen	  allemaal	  moeten	  worden	  
gemaakt	  om	  een	  lozingsnorm	  af	  te	  leiden	  op	  basis	  van	  die	  indelingscriteria.	  Er	  wordt	  bijvoorbeeld	  
ook	  rekening	  gehouden	  met	  de	  beste	  beschikbare	  technieken	  voor	  een	  bepaalde	  bedrijfssector,	  de	  
grenzen	  van	  de	  analysemethodes,	  de	  beschikbare	  meetgegevens	  in	  afvalwater,	  …	  Dat	  
reductieprogramma,	  dat	  de	  Vlaamse	  Milieumaatschappij	  (VMM)	  en	  ook	  de	  Vlaamse	  overheid	  sinds	  
2005	  hanteren,	  vraagt	  expliciet	  dat	  stoffen	  die	  kankerverwekkend	  zijn,	  zo	  veel	  mogelijk	  vermeden	  
worden	  aan	  de	  bron.	  

De	  Dienst	  Milieuvergunningen	  van	  de	  Vlaamse	  Milieumaatschappij	  moet	  onder	  meer	  bepalen	  of	  de	  
lozingsnorm	  die	  een	  bedrijf	  heeft	  aangevraagd,	  het	  leefmilieu	  uiteindelijk	  voldoende	  beschermt.	  Tot	  
nog	  toe	  was	  dat	  soms	  een	  heel	  lastig	  karwei:	  het	  is	  een	  hele	  uitdaging	  om	  informatie	  op	  te	  sporen	  
voor	  stoffen	  waarvoor	  geen	  milieukwaliteitsnorm	  beschikbaar	  is.	  Dat	  geldt	  vooral	  voor	  de	  zogeheten	  
‘opkomende’	  of	  nieuwe	  stoffen.	  ‘Zonder	  informatie	  wordt	  uitgegaan	  van	  een	  worstcasescenario,	  
waardoor	  de	  norm	  streng	  kan	  uitvallen,’	  aldus	  Lut	  Hoebeke	  van	  VMM.	  Een	  bijkomend	  probleem	  is	  
dat	  de	  overheid	  niet	  altijd	  weet	  welke	  stoffen	  exact	  geloosd	  worden.	  Bedrijven	  zijn	  daar	  zelf	  ook	  niet	  
altijd	  van	  op	  de	  hoogte,	  bijvoorbeeld	  omdat	  ze	  niet	  weten	  welke	  stoffen	  er	  zitten	  in	  een	  product	  dat	  
ze	  gebruiken.	  

‘De	  komst	  van	  REACH	  moet	  de	  normbepaling	  nu	  gemakkelijker	  maken,	  ook	  van	  die	  opkomende	  
stoffen,’	  aldus	  VMM-‐collega	  Sofie	  Van	  Volsem.	  Producenten	  en	  importeurs	  van	  stoffen	  hebben	  sinds	  
REACH	  immers	  informatieplicht	  over	  hun	  stoffen	  en	  bovendien	  moeten	  ze	  er	  ook	  voor	  zorgen	  dat	  de	  
informatie	  door	  de	  keten	  stroomt,	  zodat	  de	  gebruikers	  weten	  met	  welke	  stoffen	  ze	  werken.	  Er	  
worden	  uitgebreide	  veiligheidsinformatiebladen	  aangemaakt	  per	  stof.	  Die	  worden	  door	  de	  keten	  
heen	  gecommuniceerd.	  De	  veiligheidsinformatiebladen	  worden	  ook	  veelal	  meegestuurd	  bij	  een	  
milieuvergunningsaanvraag.	  	  

Dankzij	  REACH	  zal	  ook	  heel	  wat	  informatie	  over	  stoffen	  beschikbaar	  gesteld	  worden	  op	  Europees	  
niveau	  in	  een	  centrale	  databank,	  die	  ook	  zal	  kunnen	  worden	  geconsulteerd	  door	  de	  overheid.	  De	  
informatie	  die	  openbaar	  ter	  beschikking	  staat,	  zal	  echter	  alleen	  de	  informatie	  zijn	  waarvoor	  de	  
bedrijven	  geen	  confidentialiteitsclaim	  hebben	  lopen.	  Of	  die	  informatie	  voldoende	  kwaliteitsvol	  zal	  
zijn	  en	  in	  hoeverre	  ze	  ook	  echt	  zal	  kunnen	  worden	  gebruikt,	  valt	  volgens	  de	  VMM	  nog	  af	  te	  wachten.	  	  
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-‐	  REACH	  zal	  naar	  verwachting	  een	  positieve	  impact	  hebben	  op	  onze	  gezondheid	  en	  de	  
leefomgeving	  en	  zal	  ons	  beter	  beschermen	  dan	  de	  vroegere	  wetgeving.	  Daar	  is	  het	  uiteraard	  
allemaal	  om	  te	  doen.	  De	  verwachtingen	  hieromtrent	  vinden	  we	  in	  een	  publicatie	  van	  het	  Directoraat-‐
Generaal	  Milieu	  van	  de	  Europese	  Commissie	  uit	  oktober	  2007,	  REACH	  in	  brief31.	  Verwacht	  wordt,	  zo	  
lezen	  we,	  dat	  REACH	  een	  positieve	  impact	  zal	  hebben	  op	  de	  gezondheid	  op	  het	  werk	  en	  op	  de	  
volksgezondheid.	  Chemicaliën	  worden	  namelijk	  in	  verband	  gebracht	  met	  respiratoire	  en	  
blaaskankers,	  longvlieskanker,	  huidziekten,	  respiratoire	  ziekten,	  oogziekten,	  astma,	  enzovoort.	  Meer	  
informatie	  over	  gevaar	  en	  controles	  zal	  bijdragen	  tot	  een	  betere	  implementatie	  van	  de	  bestaande	  
wetgeving.	  Ook	  de	  autorisatie	  van	  zeer	  zorgwekkende	  stoffen	  en	  de	  snellere	  beperkingen	  zullen	  de	  
positieve	  gevolgen	  van	  REACH	  voor	  de	  gezondheid	  op	  het	  werk,	  de	  volksgezondheid	  en	  het	  milieu	  
verhogen,	  vermeldt	  REACH	  in	  brief	  hoopvol.	  	  

De	  Europese	  Commissie	  hoopt	  dat	  het	  dankzij	  REACH	  mogelijk	  zal	  zijn	  om	  elk	  jaar	  4.500	  overlijdens	  
als	  gevolg	  van	  kanker	  te	  vermijden.	  Aangenomen	  wordt	  namelijk	  dat	  ziekten	  veroorzaakt	  door	  
chemicaliën	  circa	  1%	  van	  de	  algemene	  last	  van	  alle	  ziektetypes	  in	  de	  EU	  voor	  hun	  rekening	  nemen.	  
Als	  we	  ervan	  uitgaan	  dat	  REACH	  zal	  leiden	  tot	  een	  vermindering	  van	  deze	  ziekten	  met	  10%,	  dan	  zou	  
dat	  leiden	  tot	  een	  vermindering	  met	  0,1%	  van	  de	  algemene	  ziektelast	  in	  de	  Europese	  Unie.	  Op	  basis	  
van	  een	  waarde	  van	  1	  miljoen	  euro	  per	  mensenleven	  zou	  dat	  over	  een	  periode	  van	  dertig	  jaar	  een	  
potentiële	  gezondheidswinst	  opleveren	  van	  50	  miljard	  euro.	  

Eigenlijk	  zijn	  al	  die	  cijfers	  vrij	  laag:	  jaarlijks	  4.500	  overlijdens	  vermijden	  over	  heel	  Europa	  is	  niet	  zo	  
veel.	  De	  cijfers	  in	  REACH	  in	  brief	  komen	  uit	  de	  Extended	  Impact	  Assessment	  of	  the	  Commission	  
proposal	  en	  zijn	  gebaseerd	  op	  ramingen	  van	  de	  Wereldbank	  en	  een	  aantal	  voorzichtige	  
veronderstellingen.	  We	  vroegen	  prof.	  Van	  Larebeke	  en	  humaan	  ecoloog	  prof.	  Luc	  Hens	  (van	  de	  Vrije	  
Universiteit	  Brussel,	  momenteel	  gedetacheerd	  naar	  het	  VITO)	  wat	  ze	  van	  de	  cijfers	  dachten.	  Mogen	  
we	  bijvoorbeeld	  aannemen	  dat	  de	  gezondheidswinst	  veel	  groter	  zal	  zijn	  en	  dat	  we	  dankzij	  REACH	  
veel	  meer	  overlijdens	  als	  gevolg	  van	  kanker	  zullen	  voorkomen?	  Prof.	  Van	  Larebeke	  is	  daarvan	  
overtuigd:	  ‘Het	  lijkt	  me	  persoonlijk	  gewoon	  belachelijk	  dat	  de	  sanering	  van	  ons	  leefmilieu	  slechts	  
4.500	  gevallen	  van	  kanker	  zou	  beletten.	  Vermoedelijk	  zijn	  polluenten	  en	  producten	  (fysische	  en	  
chemische	  factoren)	  verantwoordelijk	  voor	  een	  aanzienlijk	  aandeel	  (minstens	  10%,	  maar	  misschien	  
veel	  meer)	  van	  de	  totale	  incidentie	  van	  kanker.	  Dr.	  Aleksandra	  Fucic	  van	  het	  Institute	  for	  Medical	  
Research	  &	  Occupational	  Health	  in	  Kroatië	  en	  ikzelf	  denken	  dat	  de	  globale	  impact	  van	  industriële	  
producten	  en	  vervuiling	  op	  niet-‐rokers	  van	  de	  grootteorde	  is	  als	  die	  van	  tabaksrook	  op	  rokers,	  en	  
grosso	  modo	  wellicht	  50%	  bedraagt.	  Wellicht	  spelen	  zowel	  erfelijke	  als	  omgevingsfactoren	  een	  rol	  bij	  
elk	  geval	  van	  kanker.	  Uiteraard	  zijn	  zeer	  vroege	  blootstellingen	  daarin	  van	  groot	  belang.’	  

Prof.	  Hens	  is	  voorzichtiger	  in	  zijn	  commentaar	  op	  de	  cijfers.	  Omdat	  hij	  de	  methode	  van	  de	  
gezondheidsrisicoanalyse	  die	  de	  EU	  hier	  gebruikte	  niet	  kent,	  kan	  hij	  ook	  niets	  zeggen	  over	  de	  
kwaliteit	  van	  de	  resultaten.	  Maar	  hij	  heeft	  wel	  enkele	  overwegingen	  hierbij:	  ‘Is	  4.500	  vermijdbare	  
overlijdens	  veel	  of	  weinig?	  Vanuit	  het	  standpunt	  van	  volksgezondheid	  wellicht	  wel.	  Anderzijds,	  
wanneer	  één	  van	  deze	  4.500	  kankers	  jezelf	  of	  een	  (nauw)	  verwant	  familielid	  betreft,	  wordt	  de	  
perceptie	  erg	  verschillend.	  Door	  beleid	  vermijdbare	  ziektelast	  wordt	  dan	  ook	  best	  vermeden.	  Men	  zou	  
kunnen	  opwerpen	  dat	  deze	  redenering	  te	  eenvoudig	  is	  omdat	  ze	  geen	  rekening	  houdt	  met	  het	  
kosten/batenplaatje.	  Dat	  bevreemdt	  in	  dit	  geval,	  want	  het	  zou	  betekenen	  dat	  men	  wel	  grote	  
bedragen	  kan	  investeren	  in	  de	  ontwikkeling	  en	  de	  aanmaak	  van	  nieuwe	  chemicaliën,	  maar	  niet	  in	  de	  
gezondheidseffecten	  van	  de	  verspreiding	  ervan.’	  REACH	  is	  wellicht	  één	  van	  de	  eerste	  ingrijpende	  
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stappen	  in	  de	  richting	  van	  een	  fysisch-‐chemische	  hygiëne,	  voegt	  Hens	  hier	  nog	  aan	  toe.	  ‘In	  het	  kader	  
van	  de	  bacteriële	  hygiëne	  is	  de	  gangbare	  praktijk	  waarmee	  men	  regelmatig	  de	  handen	  wast,	  
algemeen	  aanvaard.	  We	  berekenen	  hier	  ook	  niet	  telkens	  hoeveel	  infectiedoden	  we	  hiermee	  
vermijden.’	  

Door	  een	  strengere	  controle	  op	  PBT-‐stoffen	  zal	  REACH	  ook	  de	  lucht-‐,	  water-‐	  en	  bodemvervuiling	  
helpen	  beperken	  en	  de	  druk	  op	  de	  biodiversiteit	  helpen	  verminderen,	  aldus	  nog	  Reach	  in	  brief.	  De	  
hoop	  bestaat	  ook	  dat	  REACH	  zal	  meehelpen	  om	  de	  effecten	  van	  hormoonverstorende	  chemische	  
stoffen	  te	  verminderen.	  Of	  dat	  laatste	  ook	  echt	  het	  geval	  zal	  zijn,	  hangt	  af	  van	  een	  aantal	  beslissingen	  
over	  de	  behandeling	  van	  hormoonverstoorders	  in	  REACH	  die	  in	  de	  nabije	  toekomst	  moeten	  worden	  
genomen.	  We	  komen	  er	  verder	  in	  dit	  hoofdstuk	  op	  terug.	  	  

Prof.	  Luc	  Hens:	  ‘We	  zullen	  pas	  de	  proef	  op	  de	  som	  kunnen	  nemen	  op	  het	  moment	  dat	  we	  kunnen	  
vaststellen	  dat	  er	  bijvoorbeeld	  in	  afvalwater	  een	  daling	  is	  van	  de	  totale	  mutagene	  activiteit	  van	  dat	  
afvalwater	  of	  de	  totale	  activiteit	  qua	  hormoonverstoring.’	  Maar	  chemische	  stoffen	  worden	  ook	  in	  de	  
mens	  zelf	  waargenomen.	  ‘Humane	  biomonitoring	  zal	  hier	  de	  lakmoesproef	  moeten	  zijn,’	  zegt	  Hens.	  
Het	  is	  dan	  ook	  belangrijk	  dat	  die	  monitoring	  op	  regelmatige	  basis	  gebeurt.	  

2.	  Tekortkomingen	  
Ondanks	  de	  enorme	  sprong	  vooruit	  die	  we	  met	  REACH	  hebben	  gemaakt,	  zijn	  er	  op	  dit	  moment	  toch	  
nog	  enkele	  belangrijke	  tekortkomingen.	  We	  vermelden	  hier	  de	  gebreken	  die	  belangrijk	  zijn	  voor	  ons	  
verhaal.32	  

-‐	  Afzwakking:	  Zoals	  gezegd	  is	  de	  REACH-‐verordening	  in	  haar	  huidige	  vorm	  een	  afzwakking	  van	  de	  
eerste	  versies	  en	  de	  oorspronkelijke	  doelstellingen.	  Veel	  voorstellen	  zijn	  uiteindelijk	  ‘gesneuveld’,	  
bijvoorbeeld	  het	  voorstel	  om	  voor	  alle	  stoffen,	  onafhankelijk	  van	  het	  volume,	  een	  chemisch	  
veiligheidsrapport	  te	  voorzien.	  Prof.	  Tytgat	  is	  niet	  verwonderd	  over	  de	  afzwakking.	  Volgens	  hem	  was	  
REACH	  in	  zijn	  oorspronkelijke	  versie	  niet	  werkbaar	  en	  was	  een	  afzwakking	  niet	  meer	  dan	  logisch.	  
‘Veel	  van	  die	  stoffen	  genoten	  vroeger	  een	  zogeheten	  GRAS-‐statuut:	  ze	  waren	  “Generally	  Recognized	  
as	  Safe”.	  Dat	  was	  uiteraard	  onvoldoende.	  Maar	  anderzijds	  kosten	  tests	  ontzettend	  veel	  tijd	  en	  geld.	  
Wat	  in	  de	  eerste	  versies	  werd	  gevraagd,	  was	  onbetaalbaar.	  Al	  die	  kosten	  zouden	  uiteindelijk	  worden	  
doorgeschoven	  naar	  de	  eindconsument.	  Ik	  denk	  dat	  REACH	  in	  zijn	  huidige	  vorm	  meer	  op	  maat	  
gesneden	  is.’	  

Lisette	  van	  Vliet	  van	  HEAL	  volgt	  deze	  argumentatie	  niet:	  ‘Als	  door	  het	  doorschuiven	  van	  de	  kosten	  
naar	  de	  gebruiker	  een	  chemische	  stof	  geleidelijk	  aan	  niet	  meer	  wordt	  geproduceerd	  en	  er	  daardoor	  
minder	  kanker	  voorkomt,	  is	  dat	  juist	  een	  voordeel	  voor	  de	  gebruiker.	  Dat	  is	  winst!	  Vroeger	  zag	  de	  
consument	  dat	  voordeel	  niet,	  omdat	  er	  geen	  manier	  bestond	  om	  al	  die	  informatie	  met	  elkaar	  te	  
verbinden.	  De	  samenleving	  betaalt	  voor	  elk	  kankergeval.	  We	  moeten	  dit	  onder	  ogen	  durven	  zien.’	  

Ook	  prof.	  Nik	  Van	  Larebeke	  betreurt	  de	  afzwakking:	  ‘Duizenden	  stoffen	  zullen	  dus	  niet	  worden	  getest.	  
Maar	  over	  stoffen	  die	  pakweg	  tien	  jaar	  geleden	  zijn	  ontwikkeld,	  is	  waarschijnlijk	  nog	  niet	  goed	  
nagedacht	  of	  ze	  receptorbindend	  zijn	  of	  mutageen	  bij	  lage	  doses.	  REACH	  sluit	  daar	  een	  beetje	  de	  
ogen	  voor.’	  

-‐	  Registratie:	  tegen	  2018	  zullen	  ongeveer	  30.000	  stoffen	  geregistreerd	  zijn.	  Maar	  anderzijds	  vallen	  er	  
ook	  heel	  wat	  stoffen	  uit	  de	  REACH-‐boot,	  want	  er	  zijn	  naar	  schatting	  100.000	  à	  115.000	  stoffen	  op	  de	  



	  
	   27	  

markt.	  Stoffen	  waarvan	  minder	  dan	  1	  ton	  wordt	  geproduceerd	  of	  geïmporteerd,	  hoeven	  onder	  
REACH	  echter	  niet	  te	  worden	  geregistreerd.	  Op	  dat	  gebied	  was	  de	  vroegere	  wetgeving	  voor	  nieuwe	  
stoffen	  strenger.	  Ze	  was	  van	  toepassing	  op	  stoffen	  in	  een	  hoeveelheid	  van	  meer	  dan	  10	  kg	  per	  jaar	  
per	  producent	  of	  importeur.	  De	  nieuwe	  regeling	  in	  REACH,	  die	  pas	  vanaf	  1	  ton	  registratie	  eist,	  moet	  
innovatie	  stimuleren,	  aldus	  VLARIP-‐projectleider	  bij	  essenscia	  Tine	  Cattoor.	  Dat	  is	  trouwens	  ook	  een	  
expliciete	  doelstelling	  van	  REACH.	  ‘Het	  laat	  de	  industrie	  toe	  een	  stof	  eerst	  te	  testen	  voor	  een	  aantal	  
toepassingen	  en	  te	  kijken	  of	  een	  stof,	  vóór	  ze	  wordt	  geregistreerd,	  wel	  effectief	  een	  oplossing	  biedt	  
voor	  bepaalde	  klanten.	  Blijkt	  dat	  niet	  het	  geval,	  dan	  hoeft	  ze	  niet	  te	  worden	  geregistreerd	  en	  heeft	  
het	  bedrijf	  dus	  ook	  geen	  registratiekosten.	  Vroeger	  was	  dat	  wel	  het	  geval.	  REACH	  heeft	  een	  procedure	  
om	  te	  zorgen	  dat	  R&D-‐stoffen	  (stoffen	  voor	  onderzoek	  en	  ontwikkeling,	  nvdr.)	  onder	  gecontroleerde	  
omstandigheden	  bij	  klanten	  getest	  kunnen	  worden.’	  

‘Het	  feit	  dat	  stoffen	  pas	  vanaf	  1	  ton	  moeten	  worden	  geregistreerd,	  ontslaat	  een	  producent	  of	  
importeur	  trouwens	  niet	  van	  zijn	  CLP-‐verplichting,’	  voegt	  Cattoor	  er	  nog	  aan	  toe.	  ‘Sinds	  1	  december	  
2010	  moeten	  voor	  alle	  gevaarlijke	  stoffen	  die	  Europa	  binnenkomen	  of	  in	  Europa	  worden	  
geproduceerd,	  de	  indeling	  en	  etikettering	  worden	  doorgegeven	  aan	  ECHA.	  Alle	  nieuwe	  stoffen	  die	  
sindsdien	  op	  de	  markt	  komen,	  moeten	  binnen	  de	  maand	  worden	  gemeld.’	  De	  CLP-‐verordening,	  die	  
sterk	  verbonden	  is	  met	  de	  REACH-‐verordening,	  komt	  verder	  in	  dit	  rapport	  nog	  aan	  bod.	  Een	  overheid	  
kan	  op	  basis	  van	  die	  notificatie	  meer	  informatie	  opvragen	  over	  een	  stof	  als	  ze	  dat	  nodig	  vindt	  en	  daar	  
eventueel	  een	  annex	  XV-‐dossier	  voor	  opmaken.	  Ze	  kan	  een	  stof	  ook	  voorstellen	  voor	  
stoffenevaluatie.	  Gevaarlijke	  stoffen	  waarvan	  minder	  dan	  1	  ton	  wordt	  geproduceerd	  of	  
geïmporteerd,	  zouden	  dus	  op	  die	  manier	  toch	  bekend	  moeten	  zijn	  bij	  ECHA	  en	  de	  overheid.	  

‘Anderzijds	  is	  het	  ook	  wel	  zo	  dat	  een	  bedrijf,	  los	  van	  de	  wettelijke	  verplichtingen,	  niet	  gaat	  investeren	  
in	  een	  zeer	  zorgwekkende	  stof	  waarvan	  bekend	  is	  dat	  de	  risico’s	  hoog	  zijn,’	  meent	  Saskia	  Walraedt,	  
collega	  van	  Cattoor.	  ‘Alleen	  al	  omwille	  van	  het	  principe	  van	  “responsible	  care33”	  ga	  je	  die	  stof	  niet	  op	  
de	  markt	  brengen.’	  

-‐	  Chemisch	  veiligheidsrapport:	  een	  gevolg	  van	  de	  afzwakking	  van	  REACH	  is	  dat	  niet	  voor	  alle	  
geregistreerde	  stoffen	  een	  chemisch	  veiligheidsrapport	  (CSR)	  moet	  worden	  verstrekt.	  Dat	  is	  enkel	  
vereist	  bij	  stoffen	  met	  een	  volume	  van	  meer	  dan	  10	  ton.	  Voor	  stoffen	  waarvan	  minder	  dan	  10	  ton	  is	  
geproduceerd	  of	  geïmporteerd,	  zal	  enkel	  een	  technisch	  dossier	  beschikbaar	  zijn,	  dat	  dus	  slechts	  een	  
beperkt	  aantal	  gegevens	  bevat.	  De	  argumentatie	  luidt	  dat	  er	  minder	  blootstelling	  is	  bij	  stoffen	  die	  in	  
kleinere	  hoeveelheden	  worden	  geproduceerd.	  De	  informatie	  die	  in	  dat	  veiligheidsrapport	  staat	  moet	  
uiteindelijk	  ook	  in	  de	  hele	  keten	  worden	  doorgegeven	  via	  de	  veiligheidsinformatiebladen.	  ‘Het	  
chemisch	  veiligheidsrapport	  is	  een	  soort	  toegangsweg	  tot	  informatie.	  Zonder	  dat	  rapport	  werkt	  de	  
toegangsweg	  minder	  goed,’	  aldus	  Lisette	  Van	  Vliet.	  Voor	  de	  chemische	  stoffen	  die	  in	  een	  kleiner	  
volume	  worden	  geproduceerd,	  zijn	  de	  tests	  die	  voorzien	  zijn	  niet	  noodzakelijk	  voldoende	  om	  te	  
bepalen	  of	  een	  stof	  bijvoorbeeld	  kankerverwekkend	  is	  of	  niet.	  	  

‘Anderzijds	  verplicht	  de	  CLP-‐verordening	  wel	  om	  de	  gevaren	  te	  bepalen	  voor	  alle	  stoffen	  vóór	  die	  op	  
de	  markt	  worden	  gebracht,	  ongeacht	  het	  volume,’	  reageert	  Tine	  Cattoor	  van	  essenscia.	  De	  kwestie	  
van	  het	  chemisch	  veiligheidsrapport	  komt	  weer	  op	  tafel	  bij	  herzieningen	  van	  REACH	  die	  de	  komende	  
jaren	  op	  de	  agenda	  staan.	  Tegen	  juni	  2014	  zal	  de	  Commissie	  evalueren	  of	  de	  vereiste	  van	  een	  CSR	  
door	  de	  producent	  moet	  worden	  uitgebreid	  naar	  stoffen	  die	  beantwoorden	  aan	  de	  criteria	  voor	  
indeling	  als	  C,	  M,	  of	  R	  geproduceerd	  of	  geïmporteerd	  in	  hoeveelheden	  van	  minder	  dan	  10	  ton.	  Tegen	  
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2019	  evalueert	  ze	  de	  verplichting	  van	  de	  producent	  om	  een	  CSR	  te	  leveren	  en	  kan	  ze	  voorstellen	  om	  
die	  verplichting	  uit	  te	  breiden	  naar	  andere	  stoffen	  waarvoor	  deze	  verplichting	  nog	  niet	  geldt.	  

-‐	  De	  consument	  heeft	  het	  recht	  om	  te	  informeren	  naar	  de	  aanwezigheid	  van	  zeer	  zorgwekkende	  
stoffen	  (SVHC’s)	  in	  producten.	  De	  leverancier	  is	  verplicht	  om	  binnen	  45	  dagen	  te	  reageren	  indien	  er	  
zeer	  zorgwekkende	  stoffen	  (onder	  bepaalde	  voorwaarden)	  in	  het	  product	  aanwezig	  zijn.	  Uit	  een	  
recente	  studie	  van	  verbruikersorganisatie	  OIVO34	  blijkt	  echter	  dat	  dit	  recht	  niet	  echt	  een	  effectief	  
middel	  is	  om	  de	  consument	  van	  informatie	  te	  voorzien	  over	  de	  chemische	  risico’s	  van	  een	  product.	  
De	  studie	  onderzocht	  of	  leveranciers	  (fabrikanten,	  kleinhandelaars,	  importeurs)	  hun	  informatieplicht	  
respecteren	  door	  tijdig	  en	  op	  een	  correcte	  manier	  informatie	  te	  verstrekken	  over	  in	  totaal	  73	  door	  
OIVO	  geselecteerde	  producten.	  Van	  de	  73	  aangeschreven	  leveranciers	  gaven	  er	  25	  een	  reactie	  
waarmee	  ze	  ingingen	  op	  het	  verzoek	  om	  informatie.	  18	  van	  de	  25	  gaven	  duidelijk	  aan	  of	  het	  product	  
SVHC’s	  bevatte	  en	  voldeden	  zo	  aan	  de	  criteria	  van	  REACH.	  Het	  probleem	  is	  echter	  dat	  leveranciers	  
niet	  verplicht	  zijn	  te	  antwoorden	  indien	  hun	  product	  geen	  SVHC’s	  bevat.	  De	  consument	  weet	  dan	  
niet	  of	  het	  product	  inderdaad	  geen	  SVHC’s	  bevat	  of	  dat	  de	  leverancier	  gewoon	  zijn	  informatieplicht	  
niet	  vervult.	  OIVO	  stelt	  dan	  ook,	  terecht,	  dat	  REACH	  zo	  moet	  worden	  aangepast	  dat	  leveranciers	  de	  
wettelijke	  verplichting	  hebben	  om	  te	  reageren	  op	  een	  vraag	  over	  de	  aanwezigheid	  van	  SVHC’s,	  
ongeacht	  of	  het	  betreffende	  product	  die	  stoffen	  daadwerkelijk	  bevat	  of	  niet.	  De	  
verbruikersorganisatie	  wijst	  er	  ook	  op	  dat	  het	  recht	  om	  informatie	  op	  te	  vragen	  over	  SVHC’s	  weinig	  
bekend	  is	  bij	  de	  consumenten.	  De	  consumenten	  zouden	  dan	  ook	  beter	  bewust	  moeten	  worden	  
gemaakt	  van	  hun	  rechten.	  

-‐	  Substitutie:	  het	  zou	  ideaal	  zijn	  geweest	  indien	  er	  geen	  autorisatie	  meer	  zou	  worden	  verleend	  voor	  
een	  zeer	  zorgwekkende	  stof	  telkens	  wanneer	  er	  voor	  die	  stof	  een	  geschikt	  alternatief	  bestaat.	  
Substitutie	  in	  alle	  mogelijke	  gevallen	  dus.	  Maar	  wanneer	  er	  een	  geschikt	  alternatief	  is,	  geldt	  
substitutie	  in	  REACH	  nu	  enkel	  in	  alle	  gevallen	  voor	  PBT-‐	  en	  vPvB-‐stoffen.	  Voor	  CMR-‐stoffen	  en	  
equivalent	  zorgwekkende	  stoffen	  geldt	  substitutie	  alleen	  als	  er	  geen	  ‘veilige	  grens’	  kan	  worden	  
gedefinieerd.	  Andere	  SVHC’s	  zullen	  wel	  nog	  op	  de	  markt	  kunnen	  blijven,	  zelfs	  wanneer	  er	  dus	  veiliger	  
alternatieven	  beschikbaar	  zijn.	  Dat	  kan	  wanneer	  een	  bedrijf	  kan	  aantonen	  dat	  het	  risico	  op	  een	  
adequate	  manier	  te	  controleren	  valt.	  REACH	  stelt	  bovendien	  dat	  er	  in	  de	  toekomst	  nieuwe	  
methodologieën	  kunnen	  worden	  ontwikkeld	  om	  wel	  een	  veilige	  grens	  te	  bepalen	  voor	  stoffen	  
waarvoor	  op	  dit	  ogenblik	  nog	  geen	  adequate	  controle	  mogelijk	  is.	  	  

-‐	  Adequate	  controle:	  ook	  over	  het	  principe	  van	  adequate	  controle	  zelf	  zijn	  er	  bedenkingen	  te	  maken.	  
Het	  is	  gebaseerd	  op	  de	  veronderstelling	  dat	  er	  een	  aanvaardbaar	  risico	  bestaat,	  of	  een	  veilige	  grens	  
waaronder	  er	  geen	  nadelige	  effecten	  zijn	  en	  dat	  regelgevers	  samen	  met	  de	  industrie	  aanvaardbare	  
blootstellingsniveaus	  kunnen	  bepalen	  op	  basis	  van	  risicoberekeningen.	  De	  vraag	  is	  of	  het	  wel	  
mogelijk	  is	  om	  SVHC’s	  volledig	  veilig	  te	  gebruiken,	  vooral	  wanneer	  we	  de	  hele	  levenscyclus	  in	  
overweging	  nemen.	  Tegenargumenten	  zijn	  er	  in	  elk	  geval:	  we	  vinden	  deze	  chemische	  stoffen	  in	  de	  
meest	  afgelegen	  gebieden	  van	  de	  wereld	  in	  het	  lichaam	  van	  mens	  en	  dier.	  Bovendien	  bieden	  
blootstellingslimieten	  nooit	  bescherming	  in	  een	  reële	  situatie,	  zo	  argumenteren	  milieuorganisaties:	  
mensen	  hebben	  niet	  dezelfde	  chemische	  tolerantie	  (de	  ene	  mens	  is	  dus	  kwetsbaarder	  dan	  de	  andere	  
voor	  lichaamsvreemde	  stoffen	  en	  dat	  ligt	  genetisch	  vast,	  zie	  hoofdstuk	  1,	  1.3),	  er	  is	  toenemende	  
informatie	  over	  chemische	  effecten	  bij	  lage	  dosis,	  kinderen	  worden	  al	  van	  in	  de	  baarmoeder	  
blootgesteld	  en	  we	  worden	  ook	  constant	  blootgesteld	  aan	  een	  cocktail	  van	  chemicaliën.	  De	  
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geschiedenis	  leert	  ons	  ook	  dat	  de	  veilige	  grens	  steeds	  lager	  komt	  te	  liggen	  naarmate	  meer	  informatie	  
over	  de	  risico’s	  beschikbaar	  komt.	  Dit	  was	  bijvoorbeeld	  het	  geval	  voor	  lood.	  

Prof.	  dr.	  Nik	  Van	  Larebeke	  houdt	  zich	  al	  jaren	  bezig	  met	  de	  effecten	  van	  lage	  doses	  en	  de	  effecten	  
van	  hormoonverstorende	  stoffen.	  Hij	  vindt	  de	  huidige	  benadering	  van	  risicobeoordeling	  op	  basis	  van	  
dosis-‐effectcurves	  	  –	  volgens	  de	  klassieke	  toxicologie	  –	  niet	  adequaat.	  Dosis-‐effectcurves	  geven	  de	  
dosis-‐respons	  relatie	  weer.	  Ze	  beschrijven	  de	  verandering	  in	  een	  effect	  op	  een	  organisme	  
veroorzaakt	  door	  verschillende	  niveaus	  van	  blootstelling	  (dosis)	  van	  een	  stof	  (doorgaans	  een	  
chemische	  verbinding),	  meestal	  na	  orale	  blootstelling/toediening	  in	  een	  acute	  context	  (een	  
eenmalige	  toediening).	  

‘In	  het	  leefmilieu	  zijn	  we	  door	  de	  band	  niet	  blootgesteld	  aan	  concentraties	  waar	  de	  klassieke	  
toxicologie	  relevante	  zaken	  over	  kan	  zeggen,’	  aldus	  Van	  Larebeke.	  ‘Er	  zijn	  twee	  soorten	  agentia	  die	  bij	  
zeer	  lage	  concentraties	  effecten	  hebben	  waar	  de	  klassieke	  toxicologie	  geen	  rekening	  mee	  houdt:	  de	  
mutagene	  en	  de	  hormoonverstorende	  stoffen.	  Van	  die	  laatste	  zijn	  de	  receptorbindende	  
hormoonverstoorders	  de	  belangrijkste.’	  

‘Wanneer	  een	  mutageen	  agens	  een	  soort	  van	  DNA-‐schade	  veroorzaakt	  die	  bijna	  niet	  spontaan	  in	  het	  
lichaam	  voorkomt,	  dan	  wordt	  die	  schade	  niet	  efficiënt	  hersteld.	  Heel	  veel	  DNA-‐herstelmechanismen	  
zijn	  namelijk	  niet	  constant	  actief	  en	  moeten	  worden	  opgewekt,’	  legt	  prof.	  Van	  Larebeke	  uit.	  ‘Als	  de	  
kritische	  hoeveelheid	  schade	  niet	  wordt	  bereikt,	  worden	  die	  mechanismen	  niet	  in	  gang	  gezet.	  Dat	  
heeft	  tot	  gevolg	  dat	  zeer	  lage	  concentraties,	  die	  dus	  de	  cel	  treffen	  onder	  de	  limiet	  per	  dosiseenheid,	  
gevaarlijker	  zijn	  dan	  de	  wat	  hogere	  concentraties.	  Die	  hogere	  concentraties	  wekken	  de	  
verdedigingsmechanismen	  wel	  op	  en	  dan	  is	  er	  een	  efficiënter	  herstel.	  Dat	  is	  het	  probleem	  met	  
sommige	  mutagene	  stoffen.’	  	  

‘Maar	  ook	  receptorbindende	  hormoonverstorende	  stoffen	  hebben	  effecten	  bij	  zeer	  lage	  
concentraties,’	  gaat	  Van	  Larebeke	  voort.	  ‘Die	  lichaamsvreemde	  stoffen	  gaan	  binden	  op	  dezelfde	  
hormoonreceptor	  als	  onze	  natuurlijke	  hormonen.	  Dat	  lokt	  een	  reactie	  uit,	  een	  borstkliercel	  gaat	  zich	  
bijvoorbeeld	  voorbereiden	  op	  celdeling.	  Een	  hormoonreceptor	  ondergaat	  namelijk	  een	  
vormverandering	  als	  hij	  gebonden	  wordt	  door	  een	  hormoon.	  Die	  vormverandering	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  
receptor	  actief	  wordt.	  Maar	  de	  vormverandering	  die	  de	  receptor	  ondergaat,	  is	  anders	  bij	  een	  
natuurlijk	  hormoon	  dan	  bij	  een	  lichaamsvreemd	  hormoon.	  Daardoor	  hebben	  lichaamsvreemde	  
stoffen	  die	  de	  werking	  van	  een	  hormoon	  nabootsen,	  niet	  noodzakelijk	  hetzelfde	  effect	  als	  het	  
natuurlijke	  hormoon.	  Sommige	  kunnen	  een	  gunstig	  effect	  hebben	  en	  andere	  een	  ongunstig	  effect.‘	  	  

Van	  Larebeke	  is	  ook	  niet	  helemaal	  gelukkig	  met	  het	  voorzorgsprincipe.	  ‘Het	  voorzorgsprincipe	  zou	  
kunnen	  gebaseerd	  zijn	  op	  een	  indruk,’	  legt	  Van	  Larebeke	  uit.	  In	  plaats	  daarvan	  pleit	  hij	  voor	  een	  zo	  
ruim	  mogelijke	  toepassing	  van	  de	  fysisch-‐chemische	  hygiëne.	  ‘In	  vergelijking	  met	  het	  
voorzorgsprincipe	  is	  de	  fysisch-‐chemische	  hygiëne	  puur	  mechanistisch	  gebaseerd.	  Stoffen	  waarvan	  
aan	  te	  tonen	  valt	  dat	  ze	  receptorbindend	  of	  mutageen	  zijn,	  moeten	  we	  als	  verdacht	  beschouwen.	  We	  
weten	  wel	  niet	  met	  zekerheid	  of	  ze	  schadelijk	  zijn	  voor	  de	  mens,	  maar	  op	  mechanistische	  basis	  weten	  
we	  dat	  ze	  schadelijk	  kunnen	  zijn	  voor	  de	  mens.	  Daarom	  moeten	  we	  ze	  inperken	  en	  indien	  mogelijk	  
vervangen	  door	  een	  veilig	  alternatief.	  We	  moeten	  ze	  zo	  veel	  mogelijk	  proberen	  te	  vermijden.	  Indien	  
dat	  niet	  kan,	  moeten	  we	  meer	  voorzorgsmaatregelen	  nemen,	  niet	  alleen	  omdat	  we	  voorzichtig	  willen	  
zijn,	  maar	  omdat	  we	  ons	  baseren	  op	  harde	  feiten	  over	  hun	  actiemechanisme.	  Dat	  kadert	  natuurlijk	  in	  
het	  voorzorgsprincipe,	  maar	  het	  is	  een	  veel	  degelijker	  principe.’	  Volgens	  Van	  Larebeke	  is	  het	  
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toepassen	  van	  de	  fysisch-‐chemische	  hygiëne	  noodzakelijk	  om	  tot	  effectieve	  kankerpreventie	  te	  
komen.	  

Van	  Larebeke	  is	  daarom	  blij	  met	  de	  aandacht	  voor	  mutagene	  stoffen	  in	  REACH,	  waar	  ze	  onder	  de	  
zeer	  zorgwekkende	  stoffen	  vallen.	  ‘Ik	  denk	  dat	  de	  industrie	  nu	  reële	  inspanningen	  doet	  om	  het	  op	  de	  
markt	  brengen	  van	  mutagene	  stoffen	  in	  te	  perken.	  Dat	  is	  een	  van	  de	  relatieve	  successen.’	  Maar	  met	  
betrekking	  tot	  de	  receptorbindende	  stoffen,	  waarvan	  de	  receptorbindende	  hormoonverstoorders	  de	  
belangrijkste	  zijn,	  is	  er	  volgens	  Van	  Larebeke	  wel	  nog	  veel	  werk	  aan	  de	  winkel.	  

Prof.	  Van	  Larebeke	  is	  de	  voorstander	  van	  het	  principe	  van	  de	  fysisch-‐chemische	  hygiëne	  die	  zich	  in	  
ons	  land	  het	  meest	  laat	  horen	  en	  wordt	  daarom	  soms	  in	  een	  wat	  radicale	  hoek	  geduwd.	  Toch	  zijn	  er	  
ook	  buiten	  België	  diverse	  gerenommeerde	  wetenschappers	  die	  de	  fysisch-‐chemische	  hygiëne	  hoog	  in	  
het	  vaandel	  dragen.	  Die	  zienswijze	  wordt,	  onder	  anderen,	  ook	  verkondigd	  door	  dr.	  Devra	  Devis	  
(hoofd	  van	  het	  Center	  for	  Environmental	  Oncology	  van	  Cancer	  Institute	  aan	  de	  Universiteit	  van	  
Pittsburgh),	  prof.	  Lennart	  Hardell	  (professor	  in	  de	  oncologie	  en	  de	  kankerepidemiologie	  aan	  het	  
Universiteitsziekenhuis	  in	  Orebro,	  Zweden),	  Richard	  Clapp	  (prof.	  em.	  of	  Environmental	  Health,	  
Boston	  University	  School	  of	  Public	  Health	  en	  Adjunct	  Professor	  aan	  de	  University	  of	  Massachusetts,	  
Lowell),	  prof.	  Annie	  Sasco	  (momenteel	  hoofd	  van	  het	  team	  Epidémiologie	  pour	  la	  Prévention	  du	  
cancer	  in	  een	  Inserm-‐onderzoekseenheid	  aan	  de	  school	  voor	  volksgezondheid	  van	  de	  Université	  
Victor	  Segalen	  de	  Bordeaux	  in	  Frankrijk.	  Daarvoor	  werkte	  ze	  22	  jaar	  voor	  het	  International	  Agency	  for	  
Research	  on	  Cancer	  (IARC)	  in	  Lyon	  en	  ook	  2	  jaar	  als	  Acting	  Chief	  van	  het	  Cancer	  Control	  Programme	  
van	  de	  Wereldgezondheidsorganisatie),	  David	  Gee	  (die	  ook	  als	  spreker	  aanwezig	  was	  op	  het	  VLK-‐
symposium	  van	  26	  november	  2005	  en	  werkt	  voor	  het	  Europees	  Milieuagentschap	  in	  Kopenhagen)	  en	  
dr.	  Aleksandra	  Fucic	  (Institute	  for	  Medical	  Research	  &	  Occupational	  Health	  in	  Kroatië).	  

Toxicoloog	  prof.	  Jan	  Tytgat	  van	  de	  KULeuven	  is	  een	  vertegenwoordiger	  van	  de	  klassieke	  toxicologie.	  
‘Het	  is	  niet	  omdat	  een	  stof	  de	  intrinsieke	  eigenschap	  heeft	  om	  te	  binden,	  dat	  je	  ze	  meteen	  moet	  
verbannen.	  In	  de	  toxicologie	  is	  de	  dosis	  veel	  belangrijker	  dan	  de	  aard	  van	  de	  stof.	  Wanneer	  een	  stof	  
voorkomt	  in	  het	  milieu	  of	  in	  de	  mens	  in	  doses	  die	  dicht	  in	  de	  buurt	  zitten	  van	  doses	  waarvoor	  uit	  
labtests	  blijkt	  dat	  ze	  alarmerend	  zijn,	  dan	  moet	  ze	  zeker	  worden	  gereglementeerd	  of	  verboden.	  Komt	  
ze	  voor	  in	  doses	  die	  een	  aantal	  grootteordes	  lager	  liggen,	  dan	  hoef	  je	  daar	  eigenlijk	  niet	  bezorgd	  over	  
te	  zijn.	  Het	  is	  niet	  omdat	  je	  lichaamsvreemde	  stoffen	  zoals	  ftalaten	  in	  de	  urine	  van	  iemand	  vindt,	  dat	  
die	  persoon	  een	  hoger	  risico	  zal	  lopen	  op	  kanker.	  Dat	  is	  niet	  bewezen.’	  Volgens	  Tytgat	  is	  het	  wel	  heel	  
belangrijk	  om	  voortdurend	  de	  nodige	  metingen	  te	  doen:	  in	  de	  lucht,	  in	  de	  urine	  en	  het	  bloed	  van	  
mensen,	  in	  producten,	  enzovoort.	  Wanneer	  we	  dan	  aan	  concentraties	  van	  stoffen	  komen	  die	  in	  de	  
buurt	  liggen	  van	  de	  gevalideerde	  labtests,	  dan	  is	  het	  alle	  hens	  aan	  dek.	  

Prof.	  dr.	  Hens	  vindt	  de	  informatie	  die	  we	  via	  de	  klassieke	  toxicologie	  over	  stoffen	  hebben	  opgedaan	  
zeker	  belangrijk.	  ‘We	  moeten	  zeker	  niet	  af	  van	  de	  klassieke	  toxicologie.	  Maar	  ze	  volstaat	  niet.	  Het	  
strikte	  toxicologische	  standpunt	  geeft	  een	  onvolledig	  beeld	  van	  de	  eigenlijke	  situatie:	  het	  houdt	  te	  
weinig	  rekening	  met	  samenwerkende	  effecten	  van	  stoffen	  en	  met	  de	  afwezigheid	  van	  een	  
drempeldosis.	  Dat	  zijn	  misschien	  theoretische	  overwegingen,	  maar	  die	  zijn	  even	  wetenschappelijk	  als	  
de	  toxicologie	  of	  de	  acute	  toxicologie	  waarop	  men	  zich	  baseert.’	  	  

Hens	  vindt	  de	  roep	  van	  collega	  Van	  Larebeke	  om	  meer	  aandacht	  voor	  de	  fysisch-‐chemische	  hygiëne	  
zeker	  terecht:	  ‘Een	  van	  de	  gronden	  van	  dit	  principe	  is	  een	  soort	  van	  verbijstering.	  Er	  is,	  terecht,	  zeer	  
veel	  aandacht	  voor	  microbiële	  hygiëne.	  Dat	  is	  nodig,	  want	  we	  hebben	  er	  geregeld	  problemen	  mee.	  
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Denk	  maar	  aan	  de	  EHEC-‐bacterie.	  Op	  zo’n	  moment	  staat	  Europa	  op	  zijn	  kop,	  ook	  beleidsmatig.	  Maar	  
als	  er	  een	  nieuwe	  stof	  met	  mutagene	  eigenschappen	  of	  met	  hormoonverstorende	  eigenschappen	  op	  
de	  markt	  wordt	  toegelaten,	  is	  er	  geen	  commotie.	  Er	  is	  dus	  een	  heel	  vreemd,	  irrationeel,	  
wetenschappelijk	  niet	  uit	  te	  leggen	  verschil	  tussen	  de	  houding	  die	  men	  aanneemt	  ten	  opzichte	  van	  de	  
microbiële	  hygiëne	  en	  de	  chemische	  hygiëne.’	  

-‐	  Stof-‐per-‐stofbenadering:	  in	  het	  licht	  van	  het	  bovenstaande	  is	  het	  dan	  ook	  een	  belangrijke	  
tekortkoming	  dat	  REACH	  hoofdzakelijk	  gebaseerd	  is	  op	  analyses	  per	  afzonderlijke	  stof.	  Er	  wordt	  
zogoed	  als	  geen	  rekening	  gehouden	  met	  de	  gecombineerde	  effecten	  van	  chemicaliën.	  Van	  Vliet:	  ‘Er	  
staat	  geen	  specifieke	  zin	  in	  de	  verordening	  die	  zegt	  dat	  de	  gecombineerde	  effecten	  van	  chemische	  
stoffen	  in	  rekening	  moeten	  worden	  gebracht	  wanneer	  over	  de	  autorisatie	  van	  een	  chemische	  stof	  
wordt	  beslist	  via	  de	  route	  van	  adequate	  controle.’	  Volgens	  Van	  Vliet	  is	  dit,	  zeker	  met	  de	  
wetenschappelijke	  kennis	  en	  mogelijkheden	  die	  we	  hebben,	  een	  echte	  tekortkoming.	  	  

Prof.	  Jan	  Tytgat:	  ‘Men	  heeft	  in	  het	  verleden,	  door	  het	  instellen	  van	  heel	  veel	  drempelwaarden,	  toch	  
wel	  al	  rekening	  gehouden	  met	  veel	  onzekerheden	  in	  het	  systeem.	  Het	  is	  niet	  zo	  dat	  we	  op	  het	  scherp	  
van	  de	  snee	  zitten	  te	  werken	  en	  dat	  we	  meteen	  over	  de	  schreef	  gaan	  wanneer	  we	  allerlei	  zaken	  gaan	  
combineren.’	  Toch	  vindt	  prof.	  Tytgat	  dat	  op	  Europees	  niveau	  misschien	  wel	  eens	  de	  discussie	  kan	  
worden	  gevoerd	  over	  de	  huidige	  drempelwaarden	  van	  stoffen.	  De	  dagelijks	  aanvaardbare	  dosis	  of	  
dagelijks	  aanvaardbare	  inname	  (ADI)	  van	  stoffen	  in	  de	  voeding	  wordt	  bijvoorbeeld	  berekend	  door	  de	  
dosis	  waarbij	  er	  ‘no	  observed	  adverse	  effect’	  is,	  te	  delen	  door	  100.	  Maar	  misschien	  zou	  die	  dosis	  
veiligheidshalve	  beter	  nog	  eens	  worden	  gedeeld	  door	  10	  of	  100,	  aldus	  Tytgat.	  ‘Ze	  zouden	  op	  
Europees	  niveau	  een	  wetenschappelijk	  comité	  kunnen	  samenstellen	  om	  daarover	  te	  discussiëren,’	  
denkt	  prof.	  Tytgat	  hardop.	  ‘Die	  deling	  door	  100	  is	  gebaseerd	  op	  de	  wetenschappelijke	  kennis	  die	  we	  
toen	  hadden.	  We	  hebben	  nu	  inderdaad	  veel	  betere	  inzichten	  in	  mechanismen,	  in	  wat	  er	  gebeurt	  in	  
ons	  lichaam,	  in	  intoxicaties,	  in	  combinaties.	  We	  weten	  dat	  we	  rekening	  moeten	  houden	  met	  de	  
genetische	  variabiliteit	  van	  mensen.	  Het	  zou	  dus	  een	  stap	  vooruit	  zijn	  om	  die	  discussie	  te	  voeren.	  Als	  
dan	  op	  basis	  van	  nieuwe	  inzichten	  zou	  blijken	  dat	  die	  deling	  niet	  streng	  genoeg	  is,	  moeten	  we	  die	  
onmiddellijk	  aanpassen.’	  

Er	  is	  de	  voorbije	  jaren	  al	  heel	  wat	  gediscussieerd	  over	  de	  gecombineerde	  effecten	  van	  chemicaliën.	  
Het	  Directoraat-‐Generaal	  Milieu	  van	  de	  Europese	  Commissie	  bestelde	  enkele	  jaren	  geleden	  een	  
rapport	  bij	  prof.	  dr.	  Andreas	  Kortenkamp	  van	  The	  School	  of	  Pharmacy	  van	  de	  Universiteit	  van	  
Londen:	  State	  of	  the	  art	  Report	  on	  Mixture	  Toxicity35.	  Kortenkamp	  is	  een	  autoriteit	  op	  het	  gebied	  van	  
onderzoek	  naar	  de	  effecten	  van	  chemische	  stoffen.	  Het	  rapport,	  dat	  op	  22	  december	  2009	  
verscheen,	  biedt	  een	  overzicht	  van	  de	  huidige	  wetenschappelijk	  kennis	  en	  regelgevende	  aanpak.	  Er	  is	  
een	  consensus	  dat	  de	  gangbare	  stof-‐per-‐stofbenadering	  van	  risicobeoordeling	  te	  simplistisch	  is,	  aldus	  
het	  rapport.	  Die	  benadering	  kan	  leiden	  tot	  een	  onderschatting	  van	  de	  risico’s	  van	  chemicaliën	  voor	  
onze	  gezondheid	  en	  voor	  het	  leefmilieu.	  Uit	  onderzoek	  blijkt	  dat	  er	  effecten	  kunnen	  optreden	  
wanneer	  verscheidene	  chemicaliën	  worden	  gecombineerd	  in	  doses	  of	  concentraties	  rond,	  of	  zelfs	  
onder	  de	  concentraties	  die	  normaal	  gezien	  als	  ‘veilig’	  gelden.	  Volgens	  het	  rapport	  is	  een	  
risicobeoordeling	  van	  de	  gecombineerde	  effecten	  van	  chemische	  stoffen	  niet	  alleen	  nodig,	  maar	  ook	  
perfect	  uit	  te	  voeren.	  De	  toxicologie	  staat	  wetenschappelijk	  ver	  genoeg	  om	  in	  een	  ruim	  aantal	  
omgevingen	  die	  relevant	  zijn	  voor	  de	  humane	  toxicologie	  en	  ecotoxicologie	  de	  risico’s	  van	  
combinaties	  van	  chemische	  stoffen	  te	  beoordelen.	  Er	  zijn	  sterke	  aanwijzingen	  dat	  het	  mogelijk	  is	  om	  
met	  redelijke	  accuraatheid	  en	  precisie	  de	  giftigheid	  van	  de	  combinatie	  van	  chemische	  stoffen	  te	  
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voorspellen.	  Daarbij	  is	  het	  niet	  nodig	  om	  elke	  mogelijk	  denkbare	  combinatie	  experimenteel	  te	  testen,	  
wat	  de	  risicobeoordeling	  uiteraard	  onbeheersbaar	  zou	  maken.	  Er	  bestaan	  al	  veel	  bewezen	  
uitvoerbare	  methodes	  en	  die	  worden	  gebruikt	  door	  internationale	  instellingen	  en	  bevoegde	  
instanties	  binnen	  Europese	  lidstaten.	  

Het	  rapport	  formuleert	  een	  aantal	  aanbevelingen,	  zoals	  het	  opstellen	  van	  richtlijnen	  voor	  de	  
beoordeling	  van	  combinaties	  van	  chemische	  stoffen.	  Het	  pleit	  ook	  voor	  meer	  onderzoek:	  er	  moet	  
meer	  informatie	  over	  typische	  blootstellingssituaties	  worden	  verzameld	  en	  gesynthetiseerd.	  We	  
moeten	  uitzoeken	  welke	  de	  prioritaire	  combinaties	  van	  chemische	  stoffen	  zijn	  die	  in	  het	  milieu	  
aanwezig	  zijn	  en	  een	  impact	  kunnen	  hebben	  op	  de	  menselijke	  gezondheid	  en	  op	  ecosystemen.	  Het	  
wetenschappelijk	  inzicht	  in	  de	  determinanten	  van	  synergistische	  effecten	  moet	  worden	  verbeterd,	  
zodat	  we	  kunnen	  anticiperen	  op	  synergieën	  in	  de	  toekomst.	  

Het	  rapport	  bekeek	  ook	  welke	  EU-‐verordeningen	  en	  -‐regelgeving	  expliciet	  de	  effecten	  van	  simultane	  
blootstelling	  aan	  verscheidene	  chemicaliën	  vermelden.	  REACH	  spitst	  zich	  dus	  vooral	  toe	  op	  
individuele	  chemicaliën.	  De	  verordening	  geeft	  wel	  richtlijnen	  over	  de	  manier	  waarop	  stoffen	  die	  in	  
feite	  mengsels	  zijn	  (isomere	  mengsels,	  stoffen	  die	  uit	  verschillende	  bestanddelen	  bestaan)	  en	  stoffen	  
van	  onbekende	  of	  gevarieerde	  compositie	  zoals	  petroleumproducten,	  dienen	  te	  worden	  beoordeeld	  
voor	  hun	  PBT/vPvB-‐eigenschappen.	  	  

De	  Raad	  van	  de	  Europese	  Unie	  kwam	  op	  22	  december	  2009	  ook	  tot	  een	  aantal	  conclusies	  over	  de	  
gecombineerde	  effecten	  van	  chemicaliën36.	  De	  Raad	  nodigde	  de	  Commissie	  uit	  ‘na	  te	  gaan	  hoe	  en	  of	  
de	  bestaande	  Europese	  wetgeving	  voldoende	  de	  risico’s	  aanpakt	  van	  blootstelling	  aan	  verscheidene	  
chemische	  stoffen	  uit	  verschillende	  bronnen	  en	  trajecten,	  en	  op	  basis	  daarvan	  passende	  wijzigingen,	  
richtlijnen	  en	  beoordelingsmethodes	  te	  overwegen,	  en	  hierover	  uiterlijk	  tegen	  begin	  2012	  verslag	  uit	  
te	  brengen	  aan	  de	  Raad.’	  Daarnaast	  vroeg	  de	  Raad	  de	  Commissie	  ook	  ‘passende	  aandacht	  te	  
besteden	  aan	  het	  voorzorgsprincipe	  en	  aan	  de	  potentiële	  risico’s	  van	  chemische	  combinatie-‐effecten	  
bij	  het	  opstellen	  van	  voorstellen	  voor	  de	  toekomst,	  onder	  andere	  door	  na	  te	  gaan	  of	  er	  nood	  is	  aan	  
risicobeheersmaatregelen	  om	  het	  milieu	  en	  de	  menselijke	  gezondheid	  te	  beschermen.	  

In	  2011	  diende	  Denemarken,	  niet	  toevallig	  een	  van	  de	  progressievere	  lidstaten,	  voor	  het	  eerst	  vier	  
annex	  XV-‐dossiers	  in	  voor	  de	  restrictie	  van	  vier	  ftalaten.	  Als	  reden	  voerde	  het	  land	  de	  gecombineerde	  
effecten	  van	  de	  vier	  stoffen	  aan.	  Het	  is	  nu	  afwachten	  wat	  er	  met	  die	  vier	  stoffen	  zal	  gebeuren.	  

-‐	  Hormoonverstorende	  stoffen:	  een	  van	  de	  belangrijkste	  problemen	  in	  REACH	  is	  dat	  van	  de	  
hormoon-‐	  of	  endocrien	  verstorende	  stoffen.	  In	  REACH	  worden	  ze	  vermeld	  bij	  ‘de	  stoffen	  die	  
equivalent	  zorgwekkend	  zijn’.	  Onder	  die	  noemer	  kunnen	  ze,	  omwille	  van	  hun	  specifieke	  
hormoonverstorende	  eigenschappen,	  voorgesteld	  worden	  voor	  de	  kandidatenlijst	  van	  zeer	  
zorgwekkende	  stoffen	  (SVHC’s).	  Ook	  CMR-‐,	  PBT-‐,	  vPvB-‐stoffen	  kunnen	  nog	  hormoonverstorende	  
eigenschappen	  hebben,	  bovenop	  hun	  C-‐,	  M-‐,	  R-‐	  of	  PBT-‐	  of	  vPvB-‐	  eigenschappen	  dus.	  De	  stof	  komt	  in	  
dat	  geval	  ook	  op	  de	  kandidatenlijst	  voor	  SVHC’s	  terecht,	  maar	  niet	  omwille	  van	  haar	  
hormoonverstorende	  eigenschappen.	  Er	  wordt	  dus	  geen	  rekening	  gehouden	  met	  de	  
hormoonverstorende	  eigenschappen	  om	  ze	  op	  de	  kandidatenlijst	  te	  zetten.	  HEAL	  en	  de	  andere	  
milieuorganisaties	  pleiten	  ervoor	  om	  deze	  stoffen	  te	  nomineren	  voor	  de	  kandidatenlijst	  van	  SVHC	  
omwille	  van	  hun	  PBT-‐,	  C-‐,	  M-‐,	  of	  R-‐eigenschappen	  en	  ook	  hun	  hormoonverstorende	  eigenschappen.	  
Als	  de	  hormoonverstorende	  eigenschappen	  ook	  in	  overweging	  worden	  genomen,	  kan	  dat	  een	  rol	  
spelen	  bij	  het	  al	  of	  niet	  verlenen	  van	  autorisatie.	  De	  hormoonverstorende	  eigenschappen	  zouden	  de	  
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doorslag	  kunnen	  geven	  om	  voor	  bijvoorbeeld	  een	  PBT-‐stof	  geen	  autorisatie	  voor	  een	  bepaald	  gebruik	  
te	  verlenen.	  	  

Op	  het	  eerste	  gezicht	  klinkt	  dit	  allemaal	  prima,	  maar	  toch	  zijn	  er	  redenen	  tot	  bezorgdheid.	  De	  
bewijslast	  die	  op	  dit	  ogenblik	  nodig	  is	  voor	  hormoonverstoorders	  om	  in	  aanmerking	  te	  komen	  voor	  
de	  kandidatenlijst	  voor	  autorisatie	  als	  SVHC,	  wordt	  nu	  omschreven	  als	  ‘waarschijnlijk	  ernstige	  
gevolgen’	  voor	  de	  gezondheid	  en	  het	  milieu.	  Volgens	  Van	  Vliet	  zijn	  hiervoor	  verschillende	  
interpretaties	  mogelijk.	  De	  vraag	  is	  hoe	  eng	  dit	  zal	  worden	  geïnterpreteerd.	  Milieuorganisaties	  
pleiten	  ervoor	  om	  deze	  vereiste	  te	  interpreteren	  in	  het	  licht	  van	  het	  voorzorgsprincipe.	  

De	  stoffen	  die	  omwille	  van	  hun	  hormoonverstorende	  eigenschap	  in	  aanmerking	  komen	  voor	  
autorisatie,	  kunnen	  nu	  zowel	  de	  substitutieroute	  als	  de	  route	  van	  adequate	  controle	  volgen.	  
Nochtans	  neemt	  het	  wetenschappelijk	  bewijs	  toe	  dat	  hormoonverstoorders	  geen	  veilige	  
drempelwaarde	  hebben,	  aangezien	  erg	  kleine	  hoeveelheden	  al	  negatieve	  gevolgen	  veroorzaken.	  Ze	  
kunnen	  de	  effecten	  van	  natuurlijke	  oestrogenen	  versterken,	  zelfs	  bij	  hoeveelheden	  die	  op	  zich	  geen	  
meetbare	  effecten	  veroorzaken.	  Bovendien	  blijkt	  ook	  uit	  wetenschappelijk	  onderzoek	  dat	  de	  
gecombineerde	  blootstelling	  aan	  hormoonverstorende	  chemicaliën	  bijkomende	  effecten	  kan	  
veroorzaken	  bij	  lage	  doses.	  Of	  de	  individuele	  doses	  op	  zich	  effectief	  zijn,	  is	  dus	  niet	  de	  belangrijkste	  
determinant.	  Er	  kunnen	  dus	  combinatie-‐effecten	  optreden	  als	  gevolg	  van	  stoffen	  op	  of	  onder	  de	  
drempelwaarde37.	  Dat	  betekent	  dus	  dat	  er	  eigenlijk	  geen	  adequate	  controle	  mogelijk	  is.	  In	  2013	  vindt	  
een	  algehele	  evaluatie	  plaats	  binnen	  REACH	  van	  de	  hormoonverstoorders.	  Die	  moet	  uitmaken	  of	  de	  
eventuele	  hormoonverstoorders	  op	  de	  kandidatenlijst	  zullen	  worden	  uitgesloten	  van	  de	  route	  van	  
adequate	  controle	  en	  dus	  de	  substitutieroute	  zullen	  moeten	  volgen.	  Het	  is	  nog	  niet	  duidelijk	  of	  die	  
evaluatie	  enkel	  zal	  gelden	  voor	  de	  hormoonverstoorders	  die	  zijn	  genomineerd	  als	  equivalent	  
zorgwekkende	  stof	  of	  ook	  voor	  de	  hormoonverstoorders	  die	  omwille	  van	  een	  andere	  eigenschap	  op	  
de	  kandidatenlijst	  staan.	  Hoe	  dan	  ook,	  veel	  stoffen	  zullen	  niet	  in	  aanmerking	  komen	  voor	  deze	  
evaluatie	  van	  2013,	  want	  tot	  nog	  toe	  (sinds	  december	  2011)	  staat	  er	  op	  de	  kandidatenlijst	  slechts	  
één	  stof	  omwille	  van	  haar	  hormoonverstorende	  eigenschappen:	  4-‐tert-‐octylfenol38.	  De	  andere	  
hormoonverstoorders	  die	  op	  de	  kandidatenlijst	  staan,	  zijn	  opgenomen	  omdat	  ze,	  in	  het	  oude	  
systeem	  van	  indeling,	  erkend	  waren	  als	  toxisch	  voor	  de	  reproductie	  (R-‐stof).	  Van	  Vliet:	  ‘We	  pleiten	  er	  
al	  lang	  voor	  om	  die	  categorie	  van	  equivalent	  zorgwekkende	  stoffen	  te	  gebruiken,	  bijvoorbeeld	  om	  
bisfenol	  A	  (kan	  vrijkomen	  uit	  sommige	  plastics,	  nvdr.)	  op	  te	  nemen	  in	  de	  kandidatenlijst.	  Maar	  veel	  
landen	  vinden	  die	  stof	  te	  controversieel	  en	  willen	  niet	  het	  eerste	  land	  zijn	  dat	  dit	  doet.	  Ze	  menen	  dat	  
het	  nomineren	  van	  een	  stof	  als	  bisfenol	  A,	  waar	  nog	  veel	  discussie	  over	  is,	  een	  slecht	  precedent	  zou	  
kunnen	  scheppen.	  Duitsland	  heeft	  nu	  dus	  wel	  4-‐tert-‐octylfenol	  genomineerd	  (en	  de	  stof	  is	  intussen	  
aanvaard,	  nvdr.)	  onder	  de	  categorie	  van	  equivalent	  zorgwekkende	  stoffen.	  We	  hopen	  dat	  er	  nu	  snel	  
meer	  stoffen	  zullen	  volgen.’	  De	  evaluatie	  van	  2013	  is	  volgens	  Van	  Vliet	  helaas	  nog	  te	  vroeg	  om	  te	  zien	  
hoe	  het	  proces	  voor	  hormoonverstoorders	  in	  REACH	  uiteindelijk	  zal	  verlopen.	  

Het	  probleem	  is	  ook	  dat	  er	  nog	  geen	  criteria	  en	  tests	  zijn	  gedefinieerd	  voor	  hormoonverstorende	  
stoffen.	  Die	  criteria	  worden	  ten	  laatste	  tegen	  14	  december	  2013	  verwacht.	  Ook	  andere	  Europese	  
regelgeving,	  zoals	  bijvoorbeeld	  die	  met	  betrekking	  tot	  de	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  de	  
biociden,	  wacht	  op	  die	  criteria.	  Later	  zullen	  ze	  wellicht	  ook	  van	  belang	  zijn	  voor	  andere	  Europese	  
regelgeving,	  zoals	  die	  voor	  cosmetica,	  voor	  materiaal	  dat	  in	  contact	  komt	  met	  voedsel	  en	  voor	  de	  
veiligheid	  van	  speelgoed.	  ‘Voor	  het	  bepalen	  van	  die	  criteria	  heeft	  de	  Europese	  Commissie	  werk	  
uitbesteed,’	  weet	  Lisette	  Van	  Vliet.	  Enkele	  lidstaten,	  waaronder	  het	  Verenigd	  Koninkrijk,	  Duitsland	  en	  
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Denemarken,	  hebben	  intussen	  papers	  bezorgd.	  Ook	  ngo’s	  en	  de	  industrie	  hebben	  voorstellen	  
voorgelegd	  aan	  de	  Commissie.	  ‘Het	  is	  wel	  een	  goede	  zaak	  dat	  een	  van	  de	  uitbestede	  studies	  van	  de	  
hand	  van	  prof.	  Andreas	  Kortenkamp	  is,’	  aldus	  Van	  Vliet.	  ‘Hij	  is	  een	  van	  de	  belangrijkste	  
wetenschappers	  op	  het	  gebied	  van	  hormoonverstoorders.	  We	  verwachten	  dat	  zijn	  studie	  een	  goede	  
input	  zal	  leveren.’	  

Het	  lijvige	  rapport	  van	  prof.	  Kortenkamp	  en	  zijn	  collega’s,	  ‘State	  of	  the	  Art	  of	  the	  Assessment	  of	  
Endocrine	  Disruptors’39,	  verscheen	  in	  februari	  2012.	  Het	  werd	  in	  2009	  besteld	  door	  het	  Directoraat-‐
Generaal	  Milieu	  om	  een	  basis	  te	  leveren	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  wetenschappelijke	  criteria	  voor	  de	  
identificatie	  van	  hormoonverstoorders,	  maar	  ook	  voor	  de	  evaluatie	  en	  mogelijke	  revisie	  van	  de	  
Europese	  Strategie	  over	  Endocriene	  Verstoorders.	  Het	  rapport	  omvat	  een	  definitie	  van	  
hormoonverstoorders.	  Het	  bespreekt	  de	  kaders	  voor	  regelgevend	  testen	  en	  screenen,	  de	  
wetenschappelijke	  resultaten	  met	  een	  regelgevende	  relevantie	  (waaronder	  effecten	  van	  lage	  doses	  
en	  drempels,	  kritische	  vensters	  van	  gevoeligheid,	  het	  gecombineerde	  effect	  van	  stoffen,	  …),	  de	  
zorgwekkende	  chemische	  stoffen	  en	  blootstelling,	  het	  Europese	  regelgevende	  kader	  en	  de	  
voorstellen	  van	  belanghebbende	  partijen	  (stakeholders)	  en	  lidstaatautoriteiten.	  Het	  biedt	  opties	  en	  
aanbevelingen	  voor	  testvereisten	  en	  beslissingscriteria	  en	  het	  geeft	  aan	  wat	  nog	  ontbreekt	  op	  het	  
gebied	  van	  onderzoek	  en	  ontwikkeling.	  	  

ENDS	  Europe,	  een	  Europese	  milieunieuws-‐	  en	  -‐informatiedienst,	  besprak	  de	  grote	  lijnen	  van	  het	  
rapport	  op	  21	  februari	  201240,	  die	  we	  hier	  weergeven:	  volgens	  Kortenkamp	  en	  zijn	  collega’s	  moet	  de	  
EU-‐regelgeving	  hormoonverstoorders	  identificeren	  via	  een	  benadering	  op	  basis	  van	  de	  kracht	  van	  het	  
wetenschappelijk	  bewijs	  (in	  het	  Engels:	  weight-‐of-‐evidence	  approach).	  Het	  rapport	  benadrukt	  de	  
eigenschappen	  van	  hormoonverstoorders,	  waaronder	  hun	  potentieel	  om	  onomkeerbare	  en	  
vertraagde	  effecten	  te	  veroorzaken.	  Daardoor	  verdienen	  ze	  om	  in	  een	  aparte	  regelgevende	  categorie	  
te	  worden	  geplaatst,	  naast	  de	  PBT-‐	  en	  CMR-‐stoffen.	  Internationaal	  erkende	  en	  gevalideerde	  
testmethodes	  zijn	  bruikbaar,	  maar	  ze	  hebben	  slechts	  betrekking	  op	  een	  beperkt	  aantal	  endocriene	  
effecten.	  De	  informatie-‐	  en	  testvereisten	  die	  bepaald	  worden	  door	  de	  EU-‐regelgeving	  omvatten	  niet	  
al	  die	  meetbare	  effecten,	  aldus	  nog	  het	  rapport.	  

Het	  rapport	  bevat	  een	  beslissingsboomprocedure	  om	  hormoonverstoorders	  te	  identificeren	  met	  
gebruik	  van	  een	  nieuwe,	  nog	  te	  ontwikkelen	  weight-‐of-‐evidence	  benadering.	  Door	  een	  rigide,	  
formulaire	  en	  strikt	  opeenvolgende	  toepassing	  van	  besluitvormende	  criteria	  ontstaat	  het	  risico	  om	  
de	  hormoonverstoorders	  te	  vroeg	  in	  het	  proces	  uit	  te	  sluiten.	  Nog	  volgens	  het	  rapport	  is	  een	  voorstel	  
van	  Duitsland	  en	  het	  Verenigd	  Koninkrijk	  om	  op	  potentie	  gebaseerde	  uitsluitingscriteria	  te	  gebruiken	  
wetenschappelijk	  niet	  te	  verdedigen,	  omdat	  de	  waarden	  grotendeels	  arbitrair	  zijn.	  Potentie	  zou	  in	  
overweging	  moeten	  worden	  genomen	  naast	  andere	  eigenschappen	  als	  onomkeerbaarheid	  en	  de	  
ernst	  van	  de	  effecten.	  	  

De	  Europese	  consumentenorganisatie	  BEUC	  wijst	  in	  haar	  persbericht	  van	  23	  februari41	  op	  drie	  
belangrijke	  bevindingen	  van	  het	  rapport:	  de	  bevestiging	  van	  het	  gecombineerde	  effect	  van	  
chemicaliën	  (chemicaliën	  die	  op	  zichzelf	  niet	  schadelijk	  zijn,	  zijn	  schadelijk	  wanneer	  ze	  worden	  
gecombineerd	  met	  andere	  stoffen),	  het	  belang	  van	  blootstelling	  tijdens	  kritische	  fasen	  van	  de	  
menselijke	  ontwikkeling	  (ongeboren	  baby’s	  en	  kleine	  kinderen	  zijn	  extra	  kwetsbaar	  om	  op	  latere	  
leeftijd	  chronische	  ziekten	  te	  ontwikkelen)	  en	  de	  kritiek	  dat	  internationale	  testmethodes	  niet	  
volstaan	  om	  hormoonverstoorders	  te	  identificeren.	  BEUC	  wijst	  erop	  dat	  tijdens	  het	  teststadium	  voor	  
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het	  op	  de	  markt	  brengen	  van	  chemicaliën	  roekeloos	  wordt	  voorbijgegaan	  aan	  die	  drie	  zaken.	  Ze	  
worden	  ook	  niet	  gewaarborgd	  in	  de	  bestaande	  EU-‐wetgeving.	  	  

Voorlopig	  is	  het	  nog	  te	  vroeg	  om	  te	  zeggen	  hoe	  dit	  verhaal	  uiteindelijk	  zal	  aflopen.	  Veel	  hangt	  af	  van	  
de	  criteria	  waarmee	  de	  EU	  uiteindelijk	  naar	  buiten	  zal	  komen	  en	  hoe	  dit	  in	  de	  wetgeving	  zal	  worden	  
uitgeschreven.	  Zoals	  vermeld	  bestaat	  er	  ook	  een	  Europese	  Strategie	  over	  Endocriene	  Verstoorders	  
(Engels:	  Community	  Strategy	  on	  Endocrine	  Disruptors).	  Het	  laatste	  werkdocument	  van	  de	  Commissie	  
over	  de	  implementatie	  van	  die	  strategie42,	  met	  daarin	  dus	  ook	  een	  lijst	  van	  hormoonverstorende	  
stoffen	  volgens	  categorieën	  en	  stoffen	  voor	  verdere	  evaluatie,	  dateert	  van	  november	  2011.	  Het	  
bestrijkt	  de	  periode	  2004-‐2006.	  De	  strategie	  is	  nu	  aan	  een	  evaluatie	  en	  herziening	  toe	  en	  het	  rapport	  
van	  Kortenkamp	  levert	  daar	  dus	  input	  voor.	  Ook	  de	  lijst	  van	  hormoonverstorende	  stoffen	  moet	  
geüpdatet	  worden.	  

-‐	  Nanomaterialen:	  het	  is	  een	  gemiste	  kans	  dat	  REACH	  geen	  expliciete	  bepalingen	  bevat	  voor	  
nanomaterialen.	  Er	  heerste	  eerst	  onduidelijkheid	  over	  de	  vraag	  of	  nanomaterialen	  al	  dan	  niet	  onder	  
REACH	  vallen.	  Het	  Directoraat-‐Generaal	  Ondernemingen	  en	  Industrie	  van	  de	  Europese	  Commissie	  
stelt	  op	  zijn	  website	  dat	  nanomatrialen	  wel	  degelijk	  gereguleerd	  worden	  door	  REACH,	  omdat	  ze	  
onder	  de	  definitie	  van	  een	  chemische	  stof	  vallen.	  De	  algemene	  verplichtingen	  van	  REACH	  zijn	  daarom	  
van	  toepassing	  zoals	  voor	  elke	  andere	  stof43.	  Dat	  betekent	  dus	  dat	  nanomaterialen	  die	  worden	  
geproduceerd	  in	  een	  hoeveelheid	  van	  één	  ton	  of	  meer,	  moeten	  worden	  geregistreerd	  en	  dat	  er	  ook	  
informatie	  moet	  worden	  geleverd	  aan	  de	  toeleveringsketen.	  Nanomaterialen	  die	  onder	  de	  eerste	  
registratiedeadline	  (30	  november	  2010)	  van	  REACH	  vielen	  (geproduceerd	  of	  geïmporteerd	  in	  
volumes	  van	  1.000	  ton	  of	  meer	  per	  jaar)	  zouden	  dus	  intussen	  moeten	  geregistreerd	  zijn.	  	  

Het	  DG	  Ondernemingen	  en	  Industrie	  vermeldt	  er	  meteen	  ook	  bij	  dat	  nanomaterialen	  die	  
beantwoorden	  aan	  de	  criteria	  voor	  indeling	  als	  gevaarlijk	  (Engels:	  hazardous)	  onder	  de	  CLP-‐
verordening,	  moeten	  worden	  geclassificeerd	  (of	  ingedeeld)	  en	  geëtiketteerd.	  Veel	  van	  de	  bepalingen	  
die	  hiermee	  verband	  houden,	  waaronder	  de	  veiligheidsinformatiebladen	  en	  de	  indeling	  en	  
etikettering,	  zijn	  dus	  nu	  al	  van	  toepassing,	  onafhankelijk	  van	  de	  hoeveelheid	  waarin	  de	  stoffen	  
worden	  geproduceerd	  of	  geïmporteerd.	  Ze	  gelden	  dus	  voor	  elke	  hoeveelheid.	  

De	  vraag	  is	  natuurlijk	  of	  dit	  voldoende	  is.	  Sommige	  nanomaterialen	  hebben	  andere	  eigenschappen	  
en	  brengen	  daardoor	  een	  ander	  risico	  voor	  de	  gezondheid	  en	  het	  milieu	  met	  zich	  mee	  dan	  
conventionele	  stoffen.	  Het	  was	  trouwens	  lang	  wachten	  op	  een	  wettelijke	  definitie	  van	  wat	  een	  
nanomateriaal	  nu	  eigenlijk	  is.	  De	  Europese	  Commissie	  heeft	  pas	  op	  21	  oktober	  2011	  een	  aanbeveling	  
aangenomen	  over	  de	  definitie	  van	  nanomateriaal.	  Volgens	  die	  definitie	  zijn	  nanomaterialen	  stoffen	  
waarvan	  de	  belangrijkste	  bestanddelen	  een	  omvang	  hebben	  tussen	  1	  miljardste	  en	  een	  100	  
miljardste	  van	  een	  meter	  (tussen	  de	  1	  en	  100	  nanometer).	  De	  definitie	  is	  een	  eerste	  stap	  vooruit	  
volgens	  ChemSec	  (The	  International	  Chemical	  Secretariat)44,	  maar	  toch	  is	  de	  organisatie	  
ontevreden45.	  Om	  als	  nanoproduct	  te	  worden	  beschouwd,	  moet	  50%	  van	  de	  deeltjes	  van	  
nanoformaat	  zijn.	  In	  het	  ontwerp	  van	  de	  Commissie	  ging	  het	  om	  1%.	  ChemSec	  denkt	  ook	  dat	  de	  
drempel	  van	  1-‐100	  nm	  te	  eng	  is	  en	  zou	  kunnen	  leiden	  tot	  een	  situatie	  waarin	  producten	  met	  grotere	  
nanodeeltjes	  aan	  de	  definitie	  ontsnappen	  en	  daardoor	  niet	  gereglementeerd	  blijven.	  De	  organisatie	  
is	  bang	  dat	  de	  enge	  definitie	  niet	  zal	  kunnen	  garanderen	  dat	  deze	  materialen	  adequaat	  worden	  
beoordeeld	  en	  dat	  de	  gezondheid	  van	  mens	  en	  milieu	  daardoor	  onvoldoende	  beschermd	  zal	  zijn	  
tegen	  hun	  potentiële	  negatieve	  effecten.	  	  



	  
	   36	  

Europa	  bereidt	  momenteel	  ook	  een	  ‘Review	  of	  regulatory	  aspects	  of	  nanomaterials’	  voor.	  Normaal	  
zal	  in	  april/mei	  een	  tweede	  ‘regulatory	  review’	  worden	  aangenomen,	  zo	  liet	  Chris	  Lambert	  van	  het	  
Departement	  Leefmilieu,	  Natuur	  en	  Energie	  van	  de	  Vlaamse	  overheid	  ons	  weten.	  Daarnaast	  is	  er	  ook	  
een	  ‘Analysis	  of	  the	  EU	  legislation	  addressing	  risks	  from	  exposure	  to	  multiple	  chemicals	  from	  different	  
sources	  and	  pathways’	  in	  voorbereiding.	  De	  Commissie	  zal	  over	  dat	  laatste	  ‘binnenkort’	  rapporteren	  
aan	  de	  Raad,	  aldus	  nog	  Lambert.	  

Er	  is	  een	  sterke	  druk	  voor	  bijkomende	  nanospecifieke	  regelgeving	  en	  veiligheidstests.	  De	  huidige	  
risicobeoordelingsmethodes	  volstaan	  niet	  om	  de	  risico’s	  te	  bepalen	  die	  verbonden	  zijn	  aan	  
nanomaterialen.	  

De	  meeste	  nanomaterialen	  zullen	  waarschijnlijk	  nooit	  geregistreerd	  worden,	  omdat	  ze	  nooit	  boven	  
de	  registratielimiet	  van	  1	  ton	  zullen	  uitkomen.	  Intussen	  is	  al	  een	  aantal	  nanomaterialen	  
geregistreerd,	  zo	  lazen	  we	  in	  het	  Sustainable	  Development	  Report	  2011	  van	  essenscia46.	  De	  
koepelorganisatie	  verwacht	  dat	  de	  meeste	  dossiers	  bij	  ECHA	  zullen	  worden	  ingediend	  tegen	  de	  
volgende	  registratiedeadline	  van	  juni	  2013.	  	  

Milieuorganisaties	  hopen	  dat	  de	  problematiek	  van	  de	  nanomaterialen	  tijdens	  een	  van	  de	  evaluaties	  
van	  REACH	  aan	  bod	  kunnen	  komen.	  Tegen	  juni	  2012	  wordt	  geëvalueerd	  of	  het	  toepassingsgebied	  van	  
de	  verordening	  moet	  worden	  gewijzigd,	  m.a.w.	  of	  er	  chemicaliën	  moeten	  worden	  toegevoegd	  of	  
verwijderd	  (bijvoorbeeld	  wegens	  overlapping	  met	  andere	  wetgeving)	  van	  de	  lijst	  van	  stoffen	  die	  
vallen	  onder	  de	  verordening.	  	  

Prof.	  dr.	  Hens	  maakt	  zich	  zorgen	  over	  het	  toenemende	  aantal	  nanomaterialen	  in	  onze	  samenleving.	  
‘Onze	  informatie	  over	  nanodeeltjes	  is	  nog	  erg	  onvolledig,	  maar	  er	  zijn	  wel	  een	  aantal	  knipperlichten.	  
Nanodeeltjes	  worden	  heel	  gemakkelijk	  opgenomen	  door	  cellen,	  ze	  interfereren	  gemakkelijk	  met	  DNA.	  
Op	  basis	  daarvan	  zou	  men	  al	  kunnen	  zeggen	  dat	  we	  er	  voorzichtig	  mee	  moeten	  omspringen.	  Maar	  
dat	  gebeurt	  helemaal	  niet.	  Men	  doet	  gewoon	  voort.’	  

Ook	  prof.	  Tytgat	  vindt	  regelgeving	  en	  zorgzaamheid	  aangewezen	  in	  verband	  met	  nanomaterialen.	  ‘De	  
fysische	  afmetingen	  zijn	  zodanig	  klein	  dat	  we	  niet	  altijd	  weten	  wat	  zo’n	  deeltje	  lokaal	  in	  een	  cel	  gaat	  
doen	  en	  verstoren.	  We	  kunnen	  misschien	  wel	  tests	  uitvoeren	  naar	  de	  acute	  toxiciteit	  van	  die	  deeltjes,	  
maar	  over	  de	  gevolgen	  op	  lange	  termijn	  weten	  we	  niets.	  We	  kunnen	  dus	  niet	  voorzichtig	  genoeg	  zijn.’	  

-‐	  Prof.	  Tytgat	  hoopte	  dat	  REACH,	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  vroegere	  regelgeving,	  meer	  aandacht	  zou	  
besteden	  aan	  de	  chronische	  toxiciteit	  van	  stoffen	  en	  de	  nodige	  tests	  daarvoor	  zou	  verplichten.	  ‘Zelfs	  
vóór	  REACH	  was	  de	  acute	  toxiciteit	  van	  veel	  stoffen	  al	  vrij	  goed	  bestudeerd.	  Maar	  een	  terechte	  kritiek	  
was	  dat	  we	  niets	  wisten	  over	  de	  langetermijneffecten	  van	  die	  stoffen.	  De	  subchronische,	  chronische	  
en	  echt	  laattijdige	  effecten	  van	  die	  stoffen	  waren	  nog	  een	  grote	  blinde	  vlek.	  Nochtans	  moeten	  we	  
juist	  daarom	  bezorgd	  zijn.’	  Volgens	  prof.	  Tytgat	  komt	  chronische	  toxiciteit	  wel	  aan	  bod	  in	  REACH,	  
maar	  hij	  ziet	  niet	  veel	  vooruitgang	  of	  innovatie	  tegenover	  vroeger:	  ‘REACH	  vereist,	  in	  functie	  van	  
productie-‐	  en	  invoervolume	  van	  de	  chemische	  stof,	  28-‐dagen-‐	  (10	  ton	  en	  meer	  per	  jaar)	  of	  	  90-‐
dagenstudies	  (100	  ton	  of	  meer	  per	  jaar).	  Indien	  er	  verdachte	  bevindingen	  zijn	  in	  de	  “repeated	  dose”	  
of	  genotoxiciteitsstudies,	  kan	  een	  kankerstudie	  (24	  maanden)	  vereist	  zijn.	  De	  langere	  studies	  moeten	  
eerst	  goedgekeurd	  worden	  door	  ECHA.’	  	  
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Prof.	  Tytgat	  bleef	  op	  zijn	  honger	  zitten	  met	  betrekking	  tot	  het	  gebruik	  van	  nieuwe	  testtechnieken	  in	  
REACH.	  ‘Er	  zijn	  in	  de	  toxicologie	  vrij	  veel	  nieuwe	  screeningtechnieken	  waarvan	  ik	  hoopte	  dat	  ook	  
REACH	  die	  zou	  insluiten	  en	  dat	  de	  Europese	  Commissie	  die	  zou	  erkennen	  als	  een	  geldige	  test.	  Er	  
bestaan	  tegenwoordig	  al	  veel	  tests,	  zoals	  microarray	  en	  chip-‐DNA-‐tests,	  waarmee	  je	  met	  heel	  weinig	  
hoeveelheid	  staal,	  zonder	  veel	  proefdierenleed,	  enzovoort	  toch	  al	  heel	  veel	  kunt	  weten.	  Die	  moderne	  
toxicologische	  tests	  zouden	  zo	  veel	  mogelijk	  in	  de	  nieuwe	  regelgeving	  moeten	  worden	  ingesloten.	  
Maar	  die	  zitten	  er	  bij	  mijn	  weten	  niet	  altijd	  in.’	  	  

Onder	  het	  zevende	  Europese	  kaderprogramma	  voor	  onderzoek	  en	  ontwikkeling	  (zie	  ook	  hoofdstuk	  4,	  
4.3.2,	  D)	  gaat	  er	  onder	  ‘Alternatieve	  Teststrategieën’	  nu	  zeer	  veel	  aandacht	  naar	  een	  aantal	  
weefselcultuurmodellen,	  aldus	  Tytgat.	  Dat	  vindt	  hij	  positief.	  ‘Verder	  is	  er	  SURAT-‐1	  gelanceerd	  door	  
“European	  Partnership	  for	  Alternative	  Approaches	  to	  Animal	  Testing”.	  Dat	  zoekt	  nog	  meer	  specifiek	  
naar	  vervangingsmodellen	  voor	  “repeated	  dose	  tox”.’	  Volgens	  Tytgat	  is	  ECHA	  echter	  vrij	  conservatief.	  
De	  aanvaardbaarheid	  van	  nieuwe	  modellen	  is	  momenteel	  nog	  beperkt.	  Hij	  hoopt	  dan	  ook	  dat	  dit	  in	  
de	  toekomst	  kan	  wijzigen.	  

-‐Vooralsnog	  zijn	  er	  geen	  tests	  die	  de	  kritische	  tijdvensters	  of	  levensfasen	  van	  blootstelling	  en	  de	  
gevolgen	  op	  latere	  termijn	  bestuderen.	  Dat	  kan	  door	  een	  stof	  te	  testen	  vanaf	  het	  foetusstadium	  tot	  
in	  de	  tweede	  generatie	  proefdieren.	  Maar	  de	  industrie	  is	  niet	  happig	  op	  dergelijke	  dure	  tests.	  Ook	  
tests	  die	  de	  effecten	  bij	  lage	  doses	  op	  lange	  termijn	  onderzoeken	  ontbreken.	  	  

B.	  De	  trein	  der	  traagheid?	  
Na	  vijf	  jaar	  REACH	  kunnen	  we	  ons	  afvragen	  hoe	  goed	  de	  REACH-‐trein	  intussen	  rijdt.	  	  

Toegegeven,	  het	  is	  een	  gigantisch	  karwei	  om	  REACH	  in	  gang	  te	  zetten.	  Zo	  moesten	  nog	  duizenden	  
bladzijden	  richtsnoeren	  worden	  geschreven,	  die	  concretiseren	  hoe	  de	  verschillende	  onderdelen	  van	  
de	  wetgeving	  moeten	  worden	  toegepast.	  Maar	  het	  Europees	  Agentschap	  voor	  Chemische	  Stoffen	  
(ECHA),	  dat	  op	  1	  juni	  2008	  van	  start	  ging,	  zou	  nu	  toch	  op	  volle	  toeren	  moeten	  draaien.	  De	  eerste	  
registratiedeadline	  is	  intussen	  bijna	  anderhalf	  jaar	  voorbij.	  Ook	  de	  notificatieplicht	  voor	  de	  eerste	  
stoffen	  die	  op	  de	  kandidatenlijst	  stonden,	  is	  sinds	  1	  juni	  2011	  een	  feit.	  De	  kandidatenlijst	  telt	  intussen	  
73	  stoffen	  (situatie	  op	  21	  december	  2011),	  op	  de	  autorisatielijst	  staan	  er	  14	  sinds	  februari	  2012,	  …	  Na	  
vijf	  jaar	  is	  dat	  niet	  bijster	  veel.	  De	  Europese	  Commissie	  streefde	  ernaar	  om	  tegen	  eind	  2012	  136	  
stoffen	  op	  de	  kandidatenlijst	  te	  hebben	  en	  zelfs	  die	  doelstelling	  zal	  ze	  niet	  halen	  (zie	  eerder	  in	  dit	  
hoofdstuk,	  2.1.1,	  C).	  Rekening	  houdend	  met	  de	  duizenden	  chemische	  stoffen	  op	  de	  Europese	  markt	  
is	  dat	  eigenlijk	  peanuts.	  	  

‘Het	  gaat	  erg	  traag,’	  zucht	  Lisette	  Van	  Vliet.	  ‘Wij	  hadden	  gehoopt	  dat	  er	  nu	  al	  enkele	  honderden	  
stoffen	  op	  de	  lijst	  zouden	  staan.’	  Er	  zijn	  verschillende	  redenen	  voor	  die	  vertraging,	  aldus	  Van	  Vliet.	  
Krimpende	  overheidsdepartementen	  en	  het	  feit	  dat	  lidstaten	  nog	  meer	  zaken	  aan	  hun	  hoofd	  
hebben,	  zullen	  zeker	  een	  rol	  spelen.	  Lidstaten	  zijn	  het	  ook	  niet	  altijd	  met	  elkaar	  eens	  over	  bepaalde	  
processen	  en	  richtsnoeren,	  en	  ook	  dat	  leidt	  tot	  vertraging.	  ‘Tot	  op	  zekere	  hoogte	  is	  ECHA	  zelf	  
verantwoordelijk.	  Het	  agentschap	  eist	  van	  de	  lidstaten	  een	  volledig	  ingevuld	  dossier	  wanneer	  die	  een	  
stof	  voorstellen	  voor	  de	  kandidatenlijst.	  Dat	  betekent	  dat	  ook	  alle	  gegevens	  over	  gebruik	  en	  
blootstelling	  moeten	  ingevuld	  zijn.	  Die	  gegevens	  zijn	  zeer	  moeilijk	  te	  verkrijgen.	  Nochtans	  stelt	  de	  
REACH-‐wetgeving	  dat	  lidstaten	  voor	  een	  stof	  die	  al	  op	  de	  lijst	  voor	  indeling	  en	  etikettering	  staat	  en	  
waarvan	  we	  dus	  al	  weten	  dat	  ze	  bijvoorbeeld	  kankerverwekkend	  is,	  in	  hun	  dossier	  gewoon	  kunnen	  
verwijzen	  naar	  dat	  deel	  van	  de	  annex	  en	  de	  vroegere	  wetgeving,	  zonder	  gegevens	  over	  de	  
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blootstelling.	  Maar	  ECHA	  beweert	  dat	  het	  de	  stof	  zonder	  die	  data	  geen	  prioriteit	  voor	  autorisatie	  kan	  
geven.	  Volgens	  ECHA	  zijn	  de	  lidstaten	  ook	  overeengekomen	  dat	  dit	  de	  juiste	  manier	  van	  werken	  is.’	  	  

Volgens	  HEAL	  en	  andere	  ngo’s	  moet	  dat	  proces	  van	  prioriteit	  geven	  worden	  beschouwd	  als	  een	  
aparte	  stap.	  Zij	  vinden	  het	  vooral	  belangrijk	  om	  al	  de	  chemicaliën	  waarvan	  geweten	  is	  dat	  ze	  zeer	  
zorgwekkend	  zijn,	  op	  de	  kandidatenlijst	  te	  zetten,	  zodat	  bedrijven	  weten	  welke	  stoffen	  zeer	  
zorgwekkend	  zijn	  en	  zodat	  ze	  die	  hopelijk	  daarom	  ook	  niet	  meer	  zullen	  gebruiken.	  ‘Een	  ander	  
probleem	  is	  dat	  de	  gegevens	  over	  gebruik	  en	  blootstelling	  er	  soms	  gewoon	  niet	  zijn.	  Dat	  is	  nu	  net	  een	  
deel	  van	  het	  probleem	  dat	  REACH	  probeert	  op	  te	  lossen.	  Het	  lijkt	  wel	  een	  hond	  die	  achter	  zijn	  eigen	  
staart	  aanholt.’	  

Kelly	  Vandersteen,	  attaché	  REACH-‐dossiers	  van	  de	  FOD	  Volksgezondheid	  (de	  Belgische	  Bevoegde	  
Instantie),	  meent	  dat	  het	  gemakkelijker	  zal	  worden	  voor	  de	  lidstaten	  om	  annex	  XV-‐dossiers	  in	  te	  
dienen	  nu	  de	  eerste	  registratiedeadline	  voorbij	  is	  en	  lidstaten	  dus	  over	  de	  registratiedossiers	  zullen	  
beschikken.	  Van	  Vliet	  kan	  dat	  beamen,	  op	  voorwaarde	  dat	  de	  registratiedossiers	  alle	  informatie	  
bevatten	  en	  die	  informatie	  ook	  goed	  is.	  ‘De	  eerste	  tekenen	  waren	  wat	  dat	  betreft	  een	  beetje	  
zorgwekkend.	  Er	  waren	  veel	  dossiers	  die	  niet	  volledig	  waren,	  die	  opnieuw	  moesten	  worden	  ingevuld,	  
...’	  

Dat	  werd	  ook	  bevestigd	  in	  het	  Evaluatieverslag	  2011	  van	  ECHA,	  dat	  eind	  februari	  2012	  verscheen47.	  
De	  belangrijkste	  conclusie	  van	  het	  rapport	  is	  dat	  een	  groot	  deel	  van	  de	  onderzochte	  
registratiedossiers	  in	  meerdere	  of	  mindere	  mate	  mankementen	  vertoont	  op	  het	  gebied	  van	  naleving	  
of	  kwaliteit	  van	  de	  geleverde	  gegevens.	  Van	  de	  146	  nalevingscontroles	  die	  ECHA	  in	  2011	  deed,	  bleek	  
het	  bij	  134	  dossiers	  nodig	  om	  nadere	  informatie	  te	  vragen	  aan	  de	  registrant.	  ECHA	  acht	  het	  zelfs	  
nodig	  om	  die	  tekortkomingen	  aan	  te	  pakken	  met	  regelgevende	  maatregelen.	  De	  belangrijkste	  
tekortkomingen	  hadden	  betrekking	  op	  de	  precieze	  identificering	  van	  de	  stof,	  de	  testvoorstellen	  en	  
gevarenbeoordeling	  en	  het	  ontbreken	  van	  informatie	  in	  het	  chemisch	  veiligheidsrapport.	  

Als	  excuus	  voeren	  bedrijven	  aan	  dat	  REACH	  erg	  complex	  is	  en	  dat	  ze	  het	  hele	  proces	  nog	  moeten	  
leren.	  Van	  Vliet:	  ‘Ze	  verstoppen	  zich	  achter	  complicaties,	  hoewel	  ze	  eigenlijk	  al	  die	  gegevens	  al	  zouden	  
moeten	  hebben	  om	  in	  orde	  te	  zijn	  met	  het	  vorige	  systeem.	  Dat	  geldt	  zeker	  voor	  de	  grotere	  bedrijven.’	  
Kleinere	  bedrijven	  moeten	  vaak	  wel	  een	  enorme	  aanpassing	  doen.	  In	  Vlaanderen	  staat	  de	  
koepelorganisatie	  essenscia	  met	  haar	  VLARIP-‐projecten	  kmo’s	  bij	  om	  zo	  goed	  mogelijk	  hun	  
verplichtingen	  voor	  REACH	  na	  te	  komen.	  Vooral	  de	  vele	  richtsnoeren	  en	  aanpassingen	  van	  
richtsnoeren	  die	  worden	  gepubliceerd,	  blijken	  soms	  moeilijk	  bij	  te	  houden,	  aldus	  VLARIP-‐
projectleiders	  Tine	  Cattoor	  en	  Saskia	  Walraedt.	  

C.	  De	  SIN-‐lijst	  –	  of	  hoe	  het	  ook	  sneller	  kan	  
Als	  reactie	  op	  het	  trage	  REACH-‐proces	  stelde	  ChemSec	  zelf	  een	  lijst	  op	  van	  stoffen	  die	  zo	  snel	  
mogelijk	  zouden	  moeten	  worden	  vervangen	  door	  veiliger	  alternatieven.	  Met	  die	  SIN-‐lijst48	  van	  
zorgwekkende	  chemische	  stoffen	  –	  SIN	  staat	  voor	  Substitute	  It	  Now	  –	  willen	  ChemSec	  en	  andere	  
ngo’s	  druk	  uitoefenen	  op	  de	  beleidsmakers	  om	  vaart	  te	  zetten	  achter	  de	  kandidatenlijst.	  De	  SIN-‐lijst	  
is	  gebaseerd	  op	  de	  REACH-‐criteria	  voor	  de	  zeer	  zorgwekkende	  stoffen49.	  Ze	  werd	  ontwikkeld	  in	  
nauwe	  samenwerking	  met	  een	  ngo-‐adviescomité,	  waarvan	  onder	  meer	  ook	  HEAL	  deel	  uitmaakte.	  
ChemSec	  beschikt	  zelf	  over	  onderzoekers,	  maar	  consulteerde	  hiervoor	  ook	  externe	  vorsers.	  	  
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Op	  de	  eerste	  versie	  van	  de	  lijst,	  SIN	  1.0,	  prijkten	  al	  meteen	  267	  stoffen	  die	  voldeden	  aan	  de	  officiële	  
SVHC-‐criteria	  –	  chemicaliën	  die	  momenteel	  worden	  gebruikt	  in	  producten	  gaande	  van	  detergenten	  
tot	  computers	  en	  speelgoed.	  Toen	  de	  CLP-‐verordening	  een	  aantal	  carcinogene	  stoffen	  naar	  een	  
andere	  categorie	  bracht	  waardoor	  ze	  beantwoordden	  aan	  de	  REACH-‐criteria),	  werd	  de	  lijst	  geüpdatet	  
en	  ontstond	  SIN	  1.1.	  In	  mei	  2011	  werd	  versie	  2.050	  gelanceerd:	  die	  lijst	  bevat	  alle	  voorgaande	  stoffen	  
plus	  22	  hormoonverstorende	  chemische	  stoffen.	  Na	  één	  jaar	  telt	  de	  lijst	  dus	  al	  378	  stoffen	  –	  heel	  wat	  
meer	  dan	  de	  73	  stoffen	  van	  de	  officiële	  kandidatenlijst.	  We	  wezen	  er	  al	  op	  dat	  de	  EU	  haar	  
doelstelling	  niet	  zal	  halen	  om	  tegen	  eind	  2012	  136	  stoffen	  op	  de	  lijst	  te	  hebben.	  In	  een	  reactie	  op	  de	  
vraag	  waarom	  de	  SIN-‐lijst	  niet	  kon	  dienen	  als	  startpunt	  voor	  de	  SVHC-‐lijst,	  wees	  ECHA	  erop	  dat	  de	  
SIN-‐lijst	  hormoonverstorende	  stoffen	  bevat	  en	  dat	  het	  tot	  voor	  kort	  onduidelijk	  was	  hoe	  de	  definitie	  
van	  ‘equivalent	  zorgwekkend’	  die	  kan	  worden	  gebruikt	  om	  hormoonverstoorders	  aan	  de	  
kandidatenlijst	  toe	  te	  voegen,	  moet	  worden	  toegepast.	  	  

Een	  van	  de	  belangrijkste	  doelstellingen	  van	  de	  SIN-‐lijst	  is	  aantonen	  dat	  dit	  proces	  veel	  sneller	  kan	  
gaan.	  Hoe	  sneller	  het	  proces	  verloopt,	  hoe	  sneller	  we	  –	  dankzij	  de	  informatieplicht	  –	  weten	  waar	  zich	  
zeer	  zorgwekkende	  stoffen	  bevinden	  en	  hoe	  sneller	  ze	  uiteindelijk	  zullen	  verdwijnen.	  Er	  zijn	  nu	  ook	  
bedrijven	  en	  handelaars	  die	  zich	  baseren	  op	  de	  SIN-‐lijst	  en	  proberen	  veiliger	  alternatieven	  te	  vinden.	  
Ook	  lidstaten	  en	  de	  handelsorganisaties	  stelden	  intussen	  zelf	  lijsten	  op.	  

2.2.2	  De	  REACH-‐ijver	  van	  lidstaat	  België	  
De	  REACH-‐verordening	  geldt	  uiteraard	  voor	  elke	  lidstaat	  in	  Europa,	  maar	  er	  zijn	  toch	  wel	  enkele	  
manieren	  waarop	  een	  lidstaat	  zich	  kan	  onderscheiden	  van	  andere	  landen.	  	  

Een	  lidstaat	  kan	  tonen	  hoe	  betrokken	  hij	  is	  door	  het	  aantal	  annex	  XV-‐dossiers	  dat	  hij	  indient.	  Tabel	  1	  
laat	  zien	  hoeveel	  SVHC-‐	  en	  restrictiedossiers	  zijn	  ingediend	  door	  de	  lidstaten	  (alleen	  de	  lidstaten	  die	  
al	  enige	  ‘activiteit’	  op	  dit	  gebied	  vertoonden,	  staan	  vermeld)	  en	  ECHA	  (op	  verzoek	  van	  de	  Europese	  
Commissie)	  en	  hoeveel	  dossiers	  ze	  van	  plan	  zijn	  om	  in	  te	  dienen	  (intenties)51.	  Lidstaten,	  ECHA	  of	  de	  
industrie	  kunnen	  ook	  annex	  XV-‐dossiers	  indienen	  voor	  indeling	  en	  etikettering	  (in	  het	  kader	  van	  de	  
CLP-‐verordening	  (zie	  hoofdstuk	  4,	  4.2).	  Kijken	  we	  naar	  de	  Belgische	  ijver	  in	  vergelijking	  met	  een	  
aantal	  buurlanden,	  dan	  moeten	  we	  constateren	  dat	  België	  wel	  zijn	  best	  doet,	  maar	  niet	  bij	  de	  
koplopers	  hoort	  (situatie	  op	  21/02/2012).	  

Tot	  nog	  toe	  heeft	  ons	  land	  vier	  dossiers	  ingediend:	  het	  gaat	  om	  drie	  voorstellen	  voor	  opname	  in	  de	  
kandidatenlijst	  en	  één	  dossier	  voor	  indeling	  en	  etikettering.	  Buurland	  Nederland	  daarentegen	  diende	  
25	  dossiers	  in:	  negen	  SVHC-‐dossiers	  en	  zestien	  dossiers	  voor	  indeling	  en	  etikettering.	  Het	  staat	  
daarmee	  zelfs	  op	  de	  vierde	  plaats	  van	  het	  aantal	  ingediende	  dossiers.	  Nederland	  wil	  ook	  nog	  vijf	  
dossiers	  voor	  indeling	  en	  etikettering	  indienen.	  Duitsland	  is	  met	  57	  dossiers	  momenteel	  koploper,	  
gevolgd	  door	  Frankrijk	  (53).	  Positief	  is	  wel	  dat	  België	  zich	  in	  elk	  geval	  in	  de	  groep	  van	  lidstaten	  
bevindt	  die	  ‘iets’	  doen.	  De	  ijver	  van	  België	  is	  bijvoorbeeld	  ook	  groter	  dan	  die	  van	  een	  groot	  land	  als	  
Spanje,	  dat	  slechts	  één	  dossier	  indiende.	  En	  in	  vergelijking	  met	  de	  schamele	  dertien	  dossiers	  die	  zijn	  
ingediend	  door	  het	  Verenigd	  Koninkrijk,	  scoort	  ons	  kleine	  land	  best	  wel	  goed.	  
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Tabel	  1:	  Aantal	  ingediende	  annex	  XV-‐dossiers	  en	  intenties	  tot	  het	  indienen	  van	  annex	  XV-‐dossiers	  
(situatie	  op	  21/02/2012)	  

Land	   SVHC-‐
dossiers	  

Restrictiedossiers	   Dossiers	  
Indeling	  en	  
etikettering	  

Totaal	   Intenties	  	  
SVHC+R	  

Intenties	  
indeling	  en	  
etikettering	  

België	   3	   -‐	   1	   4	   -‐	   -‐	  
Denemarken	   3	   5	   6	   14	   -‐	   -‐	  
Duitsland	   24	   -‐	   33	   57	   2	  SVHC	   4	  
ECHA	   12	   1	   -‐	   13	   10	  SVHC	  +	  

1	  R	  
-‐	  

Finland	   -‐	   -‐	   1	   1	   -‐	   1	  
Frankrijk	   17	   2	   34	   53	   -‐	   1	  
Ierland	   -‐	   -‐	   9	   9	   -‐	   -‐	  
Industrie	   n.v.t.*	   n.v.t.	   1	   1	   -‐	   -‐	  
Italië	   -‐	   -‐	   1	   1	   -‐	   1	  
Nederland	   9	   -‐	   16	   25	   -‐	   5	  
Noorwegen	   6	   5	   7	   18	   1	  SVHC	   -‐	  
Oostenrijk	   6	   -‐	   43	   49	   1	  SVHC	   -‐	  
Polen	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   1	  SVHC	   10	  
Portugal	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   1	  
Spanje	   1	   -‐	   1	   2	   -‐	   1	  
Slovakije	   1	   -‐	   -‐	   1	   -‐	   -‐	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  

1	   -‐	   12	   13	   -‐	   5	  

Zweden	   2	   -‐	   5	   7	   3	  R	   7	  
n.v.t.	  =	  niet	  van	  toepassing	  

Er	  zetelt	  één	  Belgische	  expert	  in	  het	  RAC-‐comité,	  twee	  experts	  hebben	  een	  zitje	  in	  het	  SEAC-‐comité.	  
Ze	  geven	  dus	  mee	  advies	  aan	  de	  Commissie	  om	  te	  bepalen	  of	  een	  stof	  autorisatie	  krijgt	  of	  niet.	  De	  
experts	  zetelen	  daar	  trouwens	  niet	  als	  vertegenwoordiger	  van	  de	  lidstaat	  België,	  maar	  omwille	  van	  
hun	  expertise.	  

In	  het	  Comité	  van	  de	  lidstaten	  kan	  een	  lidstaat	  zijn	  stem	  laten	  horen.	  Beslissingen	  die	  daar	  genomen	  
worden,	  moeten	  altijd	  unaniem	  zijn.	  Lisette	  Van	  Vliet	  zetelt	  als	  observator	  in	  dat	  comité.	  Zij	  heeft	  dus	  
een	  goed	  zicht	  op	  de	  activiteit	  van	  de	  lidstaten	  in	  het	  comité.	  ‘Er	  zijn	  meestal	  zeven	  tot	  negen	  landen	  
die	  verbaal	  commentaar	  leveren,	  die	  zaken	  introduceren,	  die	  bezwaren	  opwerpen	  tegen	  bepaalde	  
zaken	  –	  landen	  dus	  die	  laten	  zien	  dat	  ze	  geëngageerd	  zijn.	  Het	  gaat	  om	  Duitsland,	  Frankrijk,	  
Nederland,	  Oostenrijk,	  Denemarken,	  Zweden,	  het	  Verenigd	  Koninkrijk,	  soms	  Ierland	  en	  soms	  ook	  
België.	  België	  bevindt	  zich	  hier	  dus	  in	  de	  binnenste	  cirkel.	  België	  hoort	  wel	  niet	  bij	  de	  meest	  
progressieve	  landen.	  Landen	  als	  Zweden	  en	  Denemarken	  zijn	  bijvoorbeeld	  erg	  progressief	  in	  hun	  
standpunt	  over	  hormoonverstoorders	  en	  gecombineerde	  effecten.	  Denemarken	  heeft	  nu	  bijvoorbeeld	  
vier	  ftalaten	  tegelijk	  voorgesteld	  voor	  de	  kandidatenlijst,	  juist	  omwille	  het	  gevaar	  bij	  cumulatieve	  
blootstelling.	  Ook	  Zweden	  is	  heel	  progressief.	  Voor	  Nederland	  en	  Duitsland	  is	  dat	  veeleer	  wisselend.	  
Het	  Verenigd	  Koninkrijk	  daarentegen	  ligt	  meestal	  dwars.’	  	  

In	  vergelijking	  met	  alle	  27	  EU-‐landen	  werkt	  België	  over	  het	  algemeen	  hard	  en	  doet	  het	  vrij	  goed	  zijn	  
best,	  aldus	  Van	  Vliet.	  Maar	  landen	  als	  bijvoorbeeld	  Bulgarije,	  Polen	  en	  Roemenië	  zijn	  niet	  bepaald	  
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goede	  landen	  om	  mee	  te	  vergelijken.	  Vanuit	  dat	  oogpunt	  vindt	  Van	  Vliet	  daarom	  dat	  België	  best	  wat	  
meer	  gewicht	  in	  de	  schaal	  zou	  kunnen	  werpen.	  

Individuele	  lidstaten	  kunnen	  daarnaast	  ook	  nog	  zelf	  initiatief	  nemen	  op	  het	  gebied	  van	  
stoffenevaluatie:	  ze	  kunnen	  een	  evaluatie	  vragen	  en	  uitvoeren	  voor	  een	  stof	  die,	  bijvoorbeeld	  
omwille	  van	  nieuwe	  informatie,	  reden	  tot	  bezorgdheid	  geeft.	  Uit	  de	  eerste	  CoRaP-‐lijst	  blijkt	  dat	  
België	  vijf	  stoffen	  zal	  evalueren.	  

De	  Bevoegde	  Instantie	  voor	  België	  kan	  zich	  ook	  laten	  gelden	  binnen	  CARACAL	  (Competent	  Authorities	  
for	  REACH	  and	  Classification	  and	  Labelling).	  Daar	  worden	  bijvoorbeeld	  de	  richtsnoeren	  opgesteld	  of	  
strategieën	  hoe	  ECHA	  te	  werk	  moet	  gaan	  om	  bepaalde	  processen	  uit	  te	  voeren.	  Zo	  werd	  de	  discussie	  
over	  de	  interpretatie	  van	  wat	  een	  voorwerp	  is	  (het	  0,1%	  gewicht/gewicht	  waarover	  we	  het	  eerder	  
hadden	  in	  dit	  rapport),	  binnen	  CARACAL	  gevoerd.	  België	  neemt	  hier,	  samen	  met	  zes	  andere	  lidstaten,	  
een	  dissident	  standpunt	  in.	  We	  kunnen	  dit	  standpunt	  alleen	  maar	  toejuichen,	  want	  het	  zorgt	  ervoor	  
dat	  de	  SVHC’s	  op	  de	  kandidatenlijst	  in	  meer	  gevallen	  aan	  de	  notificatieplicht	  onderhevig	  zullen	  zijn.	  
Dat	  betekent	  dat	  we	  van	  veel	  meer	  producten	  zullen	  weten	  of	  ze	  zeer	  zorgwekkende	  stoffen	  
bevatten.	  

	  

2.3	  Samenvattende	  conclusie	  	  
REACH	  heeft	  een	  volledig	  nieuwe	  aanpak	  tot	  stand	  gebracht	  voor	  het	  toezicht	  op	  de	  productie,	  de	  
import	  en	  het	  gebruik	  van	  chemische	  stoffen	  in	  de	  Europese	  Unie.	  De	  industrie	  moet	  de	  nodige	  
gegevens	  verzamelen	  en	  verstrekken	  om	  het	  veilige	  gebruik	  van	  chemicaliën	  te	  verzekeren.	  REACH	  
verwijst	  zelfs	  expliciet	  naar	  het	  voorzorgsbeginsel.	  

Met	  REACH	  is	  ook	  een	  systeem	  opgezet	  voor	  een	  betere	  controle	  van	  zeer	  zorgwekkende	  stoffen.	  Tot	  
die	  zorgwekkende	  stoffen	  behoren,	  onder	  de	  noemer	  van	  ‘equivalente	  bezorgdheid’,	  ook	  stoffen	  met	  
hormoonontregelende	  eigenschappen.	  Voor	  sommige	  van	  de	  meest	  zorgwekkende	  stoffen	  komt	  er	  
dankzij	  de	  autorisatieprocedure	  komt	  een	  expliciet	  beslissingsproces,	  waarbij	  zal	  worden	  geoordeeld	  
of	  we	  die	  stof	  echt	  wel	  nodig	  hebben.	  Met	  de	  REACH-‐verordening	  zien	  we	  hiermee	  een	  verschuiving	  
van	  een	  zuiver	  op	  risicobeoordeling	  gebaseerd	  systeem	  naar	  een	  systeem	  dat	  deels	  berust	  op	  de	  
intrinsieke	  gevaareigenschappen	  van	  een	  stof.	  REACH	  verbetert	  ook	  de	  toegang	  tot	  informatie	  over	  
chemische	  stoffen.	  Verwacht	  wordt	  dat	  REACH	  een	  positieve	  impact	  zal	  hebben	  op	  onze	  gezondheid	  
en	  onze	  leefomgeving.	  Of	  dat	  zo	  zal	  zijn,	  zal	  echter	  pas	  binnen	  enkele	  jaren	  duidelijk	  worden.	  

Maar	  ondanks	  de	  enorme	  sprong	  vooruit	  die	  we	  met	  REACH	  hebben	  gemaakt,	  zijn	  er	  op	  dit	  moment	  
toch	  nog	  enkele	  belangrijke	  tekortkomingen.	  REACH	  houdt	  nog	  te	  weinig	  rekening	  met	  het	  
voorzorgsprincipe	  en	  het	  principe	  van	  fysisch-‐chemische	  hygiëne.	  De	  REACH-‐verordening	  in	  haar	  
huidige	  vorm	  is	  een	  afzwakking	  van	  de	  eerste	  versies	  en	  de	  oorspronkelijke	  doelstellingen.	  Veel	  
voorstellen	  zijn	  uiteindelijk	  ‘gesneuveld’.	  Stoffen	  die	  worden	  geproduceerd	  of	  geïmporteerd	  in	  
volumes	  van	  minder	  dan	  1	  ton,	  hoeven	  onder	  REACH	  niet	  te	  worden	  geregistreerd.	  Pas	  vanaf	  een	  
volume	  van	  meer	  dan	  10	  ton	  moet	  daarbij	  een	  chemisch	  veiligheidsrapport	  worden	  verstrekt.	  Tussen	  
1	  en	  10	  ton	  is	  enkel	  een	  technisch	  dossier	  vereist,	  met	  een	  beperkter	  aantal	  gegevens.	  Substitutie	  
hoeft	  niet	  in	  alle	  gevallen	  waar	  er	  een	  geschikt	  alternatief	  voorhanden	  is.	  We	  kunnen	  ons	  ook	  
afvragen	  of	  een	  adequate	  controle	  van	  zeer	  zorgwekkende	  stoffen	  wel	  mogelijk	  is,	  zeker	  wanneer	  we	  
de	  hele	  levenscyclus	  in	  overweging	  nemen.	  Een	  belangrijke	  tekortkoming	  is	  ook	  dat	  REACH	  
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hoofdzakelijk	  gebaseerd	  is	  op	  een	  analyse	  per	  afzonderlijke	  stof.	  De	  gecombineerde	  effecten	  van	  
chemicaliën	  komen	  zogoed	  als	  niet	  aan	  bod.	  Er	  is	  ook	  nog	  veel	  onzekerheid	  over	  de	  aanpak	  van	  
hormoonverstorende	  stoffen	  in	  REACH.	  Het	  is	  nog	  wachten	  op	  criteria	  en	  tests	  voor	  
hormoonverstorende	  stoffen.	  Die	  worden	  ten	  laatste	  tegen	  14	  december	  2013	  verwacht.	  Een	  
onlangs	  verschenen	  rapport	  in	  opdracht	  van	  de	  Europese	  Commissie	  geeft	  wat	  dat	  betreft	  wel	  de	  
juiste	  richting	  aan.	  Hoewel	  REACH	  ook	  van	  toepassing	  is	  op	  nanomaterialen,	  is	  de	  aandacht	  ervoor	  
toch	  nog	  onvoldoende.	  Er	  zijn	  geen	  expliciete	  bepalingen	  voor	  nanomaterialen	  in	  REACH.	  REACH	  
heeft	  aandacht	  voor	  de	  chronische	  toxiciteit	  van	  stoffen,	  maar	  toch	  nog	  te	  weinig.	  ECHA	  is	  vrij	  
conservatief,	  de	  aanvaardbaarheid	  van	  nieuwe	  modellen	  is	  nog	  beperkt.	  Ook	  tests	  die	  de	  kritische	  
levensfasen	  van	  blootstelling	  en	  de	  gevolgen	  op	  latere	  termijn	  bestuderen,	  ontbreken	  vooralsnog.	  Er	  
zijn	  evenmin	  tests	  die	  de	  effecten	  bij	  lage	  doses	  op	  lange	  termijn	  onderzoeken.	  

Na	  vijf	  jaar	  REACH	  moeten	  we	  vaststellen	  dat	  het	  REACH-‐proces	  gigantisch	  traag	  vordert.	  Op	  de	  
kandidatenlijst	  voor	  SVHC’s	  staan	  bijvoorbeeld	  nog	  maar	  73	  stoffen.	  En	  de	  autorisatielijst	  bevat	  nog	  
maar	  14	  stoffen.	  De	  378	  stoffen	  tellende	  SIN-‐lijst	  die	  is	  opgesteld	  door	  CHemSec,	  toont	  aan	  dat	  het	  in	  
principe	  sneller	  kan.	  	  

Kijken	  we	  naar	  de	  REACH-‐ijver	  van	  lidstaat	  België,	  dan	  moeten	  we	  constateren	  dat	  ons	  kleine	  land	  
zijn	  best	  doet,	  maar	  niet	  bij	  de	  koplopers	  hoort.	  Bijzonder	  positief	  is	  wel	  het	  progressieve	  standpunt	  
dat	  België	  samen	  met	  enkele	  andere	  landen	  inneemt	  met	  betrekking	  tot	  de	  interpretatie	  van	  wat	  we	  
als	  een	  voorwerp	  beschouwen.	  Dat	  progressieve	  standpunt	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  SVHC’s	  op	  de	  
kandidatenlijst	  in	  meer	  gevallen	  aan	  notificatieplicht	  onderhevig	  zijn.	  

In	  de	  hoek	  van	  de	  industrie	  moeten	  we	  zeker	  de	  VLARIP-‐begeleidingsprojecten	  van	  de	  multisectorale	  
koepelorganisatie	  essenscia	  vermelden.	  Die	  zijn	  opgezet	  om	  de	  Vlaamse	  industrie	  te	  steunen	  bij	  de	  
implementatie	  van	  REACH	  en	  CLP.	  In	  Wallonië	  lopen	  gelijkaardige	  projecten	  onder	  de	  naam	  WALRIP.
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Hoofdstuk	  3:	  	  
Gewasbeschermingsmiddelen	  en	  biociden	  

	  

3.1	  Stand	  van	  zaken	  
Bij	  het	  schrijven	  van	  dit	  rapport	  en	  in	  het	  bijzonder	  van	  dit	  hoofdstuk	  hebben	  we	  gemerkt	  dat	  de	  
termen	  gewasbeschermingsmiddel,	  biocide	  en	  pesticide	  niet	  altijd	  op	  een	  consequente	  manier	  
worden	  gebruikt,	  zelfs	  door	  officiële	  instanties.	  	  

De	  term	  ‘pesticiden’	  werd	  traditioneel	  gebruikt	  om	  ‘gewasbeschermingsmiddelen’	  aan	  te	  duiden.	  
Maar	  nu	  wordt	  de	  term	  veel	  ruimer	  gebruikt.	  In	  dit	  rapport	  hanteren	  we	  de	  termen	  zoals	  ze	  
gedefinieerd	  staan	  in	  de	  meest	  recente	  EU-‐wetgeving.	  Pesticiden	  omvatten	  op	  die	  manier	  zowel	  
gewasbeschermingsmiddelen	  als	  biociden.	  Als	  synoniem	  voor	  pesticiden	  kunnen	  we	  ook	  de	  term	  
bestrijdingsmiddelen	  gebruiken.	  De	  precieze	  definities	  van	  de	  termen	  vindt	  u	  in	  de	  lijst	  van	  termen	  
en	  afkortingen	  in	  dit	  rapport.	  

3.1.1	  Europees	  niveau	  

A.	  Gewasbeschermingsmiddelen	  
Het	  Zesde	  Milieuactieprogramma	  van	  de	  Europese	  Gemeenschap	  van	  22	  juli	  200252	  stelde	  voor	  om	  
de	  effecten	  van	  pesticiden	  op	  de	  menselijke	  gezondheid	  en	  het	  milieu	  te	  verminderen.	  Als	  gevolg	  van	  
die	  verbintenis	  werd	  in	  2006	  een	  thematische	  strategie	  voor	  een	  duurzaam	  gebruik	  van	  pesticiden	  
uitgewerkt53.	  Daaruit	  is	  dan,	  onder	  meer,	  verordening	  (EG)	  nr.	  1107/2009	  van	  21	  oktober	  2009	  
betreffende	  het	  op	  de	  markt	  brengen	  van	  gewasbeschermingsmiddelen54	  en	  richtlijn	  2009/128/EG	  –	  
ook	  van	  21	  oktober	  2009	  –	  tot	  vaststelling	  van	  een	  kader	  voor	  communautaire	  actie	  ter	  
verwezenlijking	  van	  een	  duurzaam	  gebruik	  van	  pesticiden55	  voortgevloeid.	  Met	  betrekking	  tot	  
gewasbeschermingsmiddelen	  zijn	  ook	  nog	  twee	  andere	  verordeningen	  van	  belang:	  verordening	  (EG)	  
nr.	  396/2005	  van	  23	  februari	  2005,	  in	  verband	  met	  maximale	  residulimieten	  van	  
gewasbeschermingsmiddelen56	  en	  verordening	  (EG)	  839/2008	  van	  31	  juli	  200857,	  die	  een	  wijziging	  
inhield	  van	  verordening	  (EG)	  nr.	  396/2005	  wat	  betreft	  de	  bijlagen	  II,	  III	  en	  IV	  met	  maximumgehalten	  
aan	  bestrijdingsmiddelenresiduen	  in	  of	  op	  bepaalde	  producten.	  Door	  deze	  twee	  verordeningen	  
kwamen	  er	  vanaf	  1	  september	  2008	  geharmoniseerde	  maximale	  residulimieten.	  

1.	  Verordening	  (EG)	  nr.	  1107/2009	  
Het	  erkenningsproces	  van	  een	  gewasbeschermingsmiddel	  verloopt	  eigenlijk	  in	  twee	  fasen.	  De	  actieve	  
stof	  in	  het	  gewasbeschermingsmiddel	  moet	  eerst	  op	  EU-‐niveau	  worden	  goedgekeurd,	  daarna	  
moeten	  de	  lidstaten	  de	  geformuleerde	  producten	  erkennen	  die	  deze	  goedgekeurde	  stoffen	  bevatten.	  
De	  actieve	  of	  werkzame	  stof	  is	  de	  stof	  die	  de	  schadelijke	  insecten,	  de	  mijten,	  de	  onkruiden	  en	  de	  
schimmel-‐,	  bacterie	  en	  virusziekten	  onder	  controle	  houdt.	  Geformuleerde	  producten,	  dus	  de	  vorm	  
waarin	  de	  landbouwers	  en	  andere	  gebruikers	  het	  product	  toepassen,	  bevatten	  deze	  actieve	  stof,	  
naast	  andere	  stoffen	  die	  de	  werking	  van	  het	  product	  optimaliseren.	  Er	  kunnen	  om	  allerlei	  redenen	  
stoffen	  worden	  toegevoegd:	  stoffen	  die	  de	  fysisch-‐chemische	  stabiliteit	  van	  het	  product	  verbeteren;	  
geur-‐,	  kleur-‐	  en	  bitterstoffen	  om	  de	  veiligheid	  te	  verhogen,	  enzovoort.	  Vooraleer	  een	  actieve	  stof	  
wordt	  goedgekeurd,	  ondergaat	  ze	  een	  risicobeoordeling:	  ze	  wordt	  beoordeeld	  door	  deskundigen	  in	  
een	  van	  de	  nationale,	  regelgevende	  instanties,	  geverifieerd	  door	  experts	  van	  het	  Europees	  
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Agentschap	  voor	  de	  Voedselveiligheid	  en	  goedgekeurd	  door	  het	  Permanent	  Comité	  voor	  de	  
voedselketen	  en	  de	  diergezondheid.	  Gewasbeschermingsmiddelen	  moeten	  een	  honderdtal	  
beschreven	  tests	  ondergaan,	  onder	  andere	  op	  het	  vlak	  van	  giftigheid	  voor	  mens	  en	  milieu.	  Op	  basis	  
hiervan	  wordt	  beslist	  of	  actieve	  stoffen	  op	  een	  positieve	  lijst	  komen	  (en	  dus	  worden	  toegelaten).	  	  

De	  gewasbeschermingsmiddelen	  die	  we	  momenteel	  op	  de	  markt	  vinden,	  zijn	  nog	  goedgekeurd	  onder	  
de	  vroegere	  wetgeving,	  richtlijn	  91/414/EEG,	  die	  in	  1994	  van	  kracht	  werd.	  Die	  richtlijn	  omvatte	  ook	  
een	  herziening	  van	  alle	  gewasbeschermingsmiddelen	  die	  voor	  1994	  op	  de	  markt	  waren.	  Dat	  
gebeurde	  telkens	  wanneer	  hun	  erkenning	  afliep.	  Producten	  worden	  maximaal	  voor	  tien	  jaar	  erkend.	  
Het	  hele	  proces	  nam	  daarom	  jaren	  in	  beslag.	  Pas	  in	  december	  2010	  hadden	  alle	  
gewasbeschermingsmiddelen	  de	  evaluatieprocedure	  doorlopen.	  Van	  de	  983	  actieve	  stoffen	  die	  in	  
1993	  op	  de	  markt	  waren,	  schieten	  er	  nog	  245	  over.	  Voor	  655	  ervan	  is	  geen	  dossier	  meer	  ingediend	  
door	  de	  industrie,	  de	  andere	  actieve	  stoffen	  raakten	  niet	  door	  de	  evaluatieprocedure.	  Tijdens	  de	  
periode	  1991-‐2001	  werden	  82	  nieuwe	  actieve	  stoffen	  toegelaten	  op	  de	  Europese	  markt58.	  

Zo	  een	  herziening	  is	  een	  goede	  manier	  om	  orde	  te	  scheppen	  op	  de	  markt,	  meent	  Vincent	  Van	  Bol	  van	  
de	  FOD	  Volksgezondheid,	  Veiligheid	  van	  de	  Voedselketen	  en	  Leefmilieu.	  Bedrijven	  dienen	  immers	  
niet	  meer	  voor	  alle	  producten	  waarvan	  de	  erkenning	  afloopt	  een	  nieuw	  dossier	  in.	  Automatisch	  daalt	  
dus	  het	  aantal	  werkzame	  stoffen.	  	  

De	  nieuwe	  verordening	  (EG)	  nr.	  1107/2009	  is	  van	  toepassing	  sinds	  14	  juni	  2011	  en	  vervangt	  dus	  
richtlijn	  91/414/EEG.	  Europa	  koos	  dus	  ook	  hier	  voor	  een	  verordening.	  Dat	  moet	  de	  toepassing	  van	  
het	  nieuwe	  besluit	  vereenvoudigen	  en	  de	  coherentie	  in	  alle	  lidstaten	  garanderen.	  

Met	  de	  nieuwe	  verordening	  begint	  de	  hele	  cyclus	  van	  evaluatie	  van	  de	  gewasbeschermingsmiddelen	  
opnieuw.	  Alle	  gewasbeschermingsmiddelen	  zullen	  nu,	  wanneer	  hun	  erkenning	  afloopt	  en	  een	  nieuwe	  
erkenning	  wordt	  aangevraagd,	  worden	  geëvalueerd	  op	  basis	  van	  de	  criteria	  van	  de	  nieuwe	  
verordening.	  Producten	  die	  twee	  jaar	  geleden	  zijn	  goedgekeurd,	  zullen	  dus	  pas	  over	  circa	  acht	  jaar	  
opnieuw	  onder	  de	  loep	  worden	  genomen.	  Tenzij	  er	  heel	  grondige	  redenen	  zijn	  om	  het	  product	  van	  
de	  markt	  te	  halen,	  natuurlijk.	  Het	  zal	  dus	  jaren	  duren	  eer	  alle	  gewasbeschermingsmiddelen	  
beantwoorden	  aan	  de	  criteria	  van	  de	  nieuwe	  verordening.	  

-‐	  De	  grootste	  verandering	  is	  de	  invoering	  van	  zogeheten	  uitsluitingscriteria.	  Een	  werkzame	  stof,	  
beschermstof	  of	  synergist	  wordt	  niet	  goedgekeurd	  indien	  ze	  ingedeeld	  is	  of	  moeten	  worden	  
ingedeeld	  als	  volgt:	  	  
-‐	  mutageen	  1a	  of	  1b	  	  
-‐	  kankerverwekkend	  1a	  of	  1b	  (tenzij	  de	  blootstelling	  van	  mensen	  in	  realistisch	  voorgestelde	  
gebruiksomstandigheden	  te	  verwaarlozen	  is,	  d.w.z.	  wanneer	  het	  middel	  wordt	  gebruikt	  in	  gesloten	  
systemen	  of	  in	  andere	  omstandigheden	  waarbij	  contact	  met	  mensen	  uitgesloten	  is	  en	  waarbij	  de	  
residuen	  van	  de	  stof	  in	  levensmiddelen	  of	  diervoeders	  de	  vastgestelde	  standaardwaarde	  niet	  
overschrijden)	  
-‐	  toxisch	  voor	  de	  voortplanting	  categorie	  1a	  of	  1b	  (tenzij	  de	  blootstelling	  van	  mensen	  in	  realistisch	  
voorgestelde	  gebruiksomstandigheden	  te	  verwaarlozen	  is).	  	  

Ook	  stoffen	  die	  hormoonontregelende	  eigenschappen	  hebben	  die	  schadelijk	  zijn	  voor	  de	  mens,	  
worden	  uitgesloten,	  opnieuw	  tenzij	  de	  blootstelling	  van	  mensen	  in	  realistisch	  voorgestelde	  
gebruiksomstandigheden	  te	  verwaarlozen	  is.	  De	  verordening	  stelt	  daarbij	  dat	  de	  Commissie	  uiterlijk	  
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op	  14	  december	  2013	  een	  ontwerp	  van	  maatregelen	  met	  betrekking	  tot	  specifieke	  
wetenschappelijke	  criteria	  voor	  de	  vaststelling	  van	  hormoonontregelende	  eigenschappen	  moet	  
voorleggen	  aan	  het	  Permanent	  Comité	  voor	  de	  voedselketen	  en	  de	  diergezondheid.	  Ook	  hier	  is	  het	  
dus	  wachten	  op	  de	  criteria	  van	  de	  Commissie.	  In	  afwachting	  daarvan	  worden	  stoffen	  die	  behoren	  tot	  
categorie	  2	  van	  kankerwekkende	  stoffen	  of	  categorie	  2	  van	  stoffen	  die	  toxisch	  zijn	  voor	  de	  
voortplanting	  en	  stoffen	  die	  behoren	  tot	  categorie	  2	  van	  stoffen	  die	  toxisch	  zijn	  voor	  de	  
voortplanting	  plus	  toxische	  effecten	  hebben	  op	  de	  endocriene	  organen,	  beschouwd	  als	  stoffen	  met	  
hormoonontregelende	  eigenschappen.	  

Er	  zijn	  ook	  uitsluitingscriteria	  met	  betrekking	  tot	  het	  gedrag	  van	  stoffen	  in	  het	  milieu:	  persistente	  
organische	  verontreinigende	  stoffen	  (POP’s);	  persistente,	  bioaccumulerende	  en	  toxische	  stoffen	  
(PBT-‐stoffen)	  en	  zeer	  persistente,	  zeer	  bioaccumulerende	  stoffen	  (vPvB-‐stoffen)	  worden	  uitgesloten.	  

-‐	  Een	  andere	  vernieuwing	  van	  de	  verordening	  is	  de	  indeling	  van	  Europa	  in	  drie	  zones:	  zone	  A	  (de	  
meer	  noordelijke	  landen),	  zone	  B	  (de	  meer	  centraal	  in	  Europa	  gelegen	  landen,	  waartoe	  ook	  België	  
behoort)	  en	  zone	  C	  (de	  meer	  zuidelijke	  landen).	  Daarnaast	  wordt	  Europa	  één	  zone	  voor	  de	  serreteelt.	  
Wanneer	  een	  gewasbeschermingsmiddel	  is	  toegelaten	  in	  één	  lidstaat	  van	  een	  bepaalde	  zone,	  is	  het	  
mogelijk	  om	  via	  het	  principe	  van	  wederzijdse	  erkenning	  een	  toelating	  aan	  te	  vragen	  in	  alle	  lidstaten	  
die	  tot	  dezelfde	  zone	  behoren.	  Dit	  is	  bedoeld	  om	  de	  administratieve	  last	  voor	  de	  nationale	  
overheden	  en	  de	  bedrijven	  te	  verminderen.	  Als	  bijvoorbeeld	  Nederland	  een	  
gewasbeschermingsmiddel	  toelaat,	  zal	  dat	  middel	  ook	  in	  België	  toegelaten	  zijn.	  Eén	  land	  in	  de	  zone	  
zal	  het	  middel	  dan	  evalueren,	  andere	  landen	  kunnen	  hun	  opmerkingen	  geven.	  	  

-‐	  Niet	  onbelangrijk	  is	  dat	  in	  de	  overwegingen	  die	  voorafgaan	  aan	  de	  verordening,	  expliciet	  wordt	  
verwezen	  naar	  de	  bescherming	  van	  kwetsbare	  bevolkingsgroepen	  en	  naar	  het	  voorzorgsprincipe:	  
‘De	  bescherming	  van	  kwetsbare	  bevolkingsgroepen	  zoals	  zwangere	  vrouwen,	  zuigelingen	  en	  kinderen	  
verdient	  bijzondere	  aandacht.	  Het	  voorzorgsbeginsel	  moet	  worden	  toegepast	  en	  deze	  verordening	  
moet	  waarborgen	  dat	  de	  industrie	  aantoont	  dat	  de	  stoffen	  of	  producten	  die	  worden	  geproduceerd	  of	  
op	  de	  markt	  gebracht	  geen	  enkel	  schadelijk	  effect	  hebben	  op	  de	  gezondheid	  van	  mens	  of	  dier,	  noch	  
enig	  onaanvaardbaar	  effect	  voor	  het	  milieu.’	  	  

Het	  voorzorgsprincipe	  komt	  ook	  nog	  eens	  terug	  onder	  artikel	  1	  van	  de	  verordening:	  ‘De	  bepalingen	  
van	  deze	  verordening	  stoelen	  op	  het	  voorzorgsbeginsel	  teneinde	  te	  garanderen	  dat	  werkzame	  stoffen	  
of	  middelen	  die	  op	  de	  markt	  worden	  gebracht	  niet	  schadelijk	  zijn	  voor	  de	  gezondheid	  van	  mensen	  en	  
dieren	  of	  voor	  het	  milieu.	  In	  het	  bijzonder	  worden	  de	  lidstaten	  er	  niet	  van	  weerhouden	  het	  
voorzorgsbeginsel	  toe	  te	  passen	  wanneer	  er	  wetenschappelijk	  gezien	  onzekerheid	  bestaat	  over	  de	  
risico’s	  voor	  de	  gezondheid	  van	  mensen	  en	  dieren	  of	  voor	  het	  milieu	  van	  de	  op	  hun	  grondgebied	  toe	  te	  
laten	  gewasbeschermingsmiddelen.’	  

2.	  Richtlijn	  voor	  duurzaam	  gebruik	  van	  pesticiden	  (2009/128/EG)	  
Naast	  een	  verordening	  voor	  het	  op	  de	  markt	  brengen	  van	  gewasbeschermingsmiddelen	  werd	  in	  2009	  
ook	  een	  richtlijn	  goedgekeurd	  voor	  het	  duurzaam	  gebruik	  van	  pesticiden.	  Hoewel	  de	  titel	  van	  de	  
richtlijn	  de	  term	  pesticiden	  bevat,	  lezen	  we	  in	  de	  overwegingen	  dat	  ze	  voorlopig	  alleen	  van	  
toepassing	  is	  op	  pesticiden	  die	  gewasbeschermingsmiddelen	  zijn.	  Het	  is	  wel	  de	  bedoeling	  om	  de	  
werkingssfeer	  van	  de	  richtlijn	  ‘in	  de	  toekomst’	  uit	  te	  breiden	  tot	  biociden.	  Omdat	  het	  om	  een	  
kaderrichtlijn	  gaat,	  hebben	  de	  lidstaten	  meer	  vrijheid	  om	  deze	  regelgeving	  om	  te	  zetten	  in	  nationale	  
wetgeving.	  De	  richtlijn	  is	  bedoeld	  om	  het	  gebruik	  van	  pesticiden	  en/of	  de	  risico’s	  die	  eraan	  



	  
	   46	  

verbonden	  zijn,	  in	  te	  perken.	  De	  lidstaten	  hadden	  tot	  uiterlijk	  26	  november	  2011	  de	  tijd	  om	  ‘de	  
nodige	  wettelijke	  en	  bestuursrechtelijke	  bepalingen	  in	  werking	  te	  doen	  treden’.	  	  

Eerst	  en	  vooral	  moeten	  de	  lidstaten	  een	  nationaal	  actieplan	  opstellen,	  dat	  ze	  uiterlijk	  tegen	  26	  
november	  2012	  moeten	  voorstellen	  aan	  de	  Commissie	  en	  de	  andere	  lidstaten.	  Dat	  actieplan	  moet	  
minstens	  om	  de	  vijf	  jaar	  worden	  herzien.	  Het	  actieplan	  moet	  meetbare	  doelstellingen	  bevatten	  en	  
indicatoren	  om	  het	  effect	  van	  de	  maatregelen	  te	  evalueren.	  

Daarnaast	  moeten	  de	  lidstaten	  ook	  de	  volgende	  zaken	  realiseren:	  opleiding	  en	  vorming	  voor	  de	  
professionele	  gebruikers	  en	  verkopers	  van	  gewasbeschermingsmiddelen,	  informatie-‐	  en	  
sensibiliseringsprogramma’s,	  de	  keuring	  van	  spuittoestellen,	  een	  verbod	  op	  spuiten	  vanuit	  de	  lucht,	  
specifieke	  maatregelen	  voor	  de	  bescherming	  van	  het	  water,	  beperking	  van	  het	  risico	  of	  gebruik	  in	  
specifieke	  gebieden	  (zoals	  beschermde	  gebieden	  en	  gebieden	  die	  worden	  gebruikt	  door	  het	  brede	  
publiek	  of	  door	  kwetsbare	  groepen	  zoals	  parken,	  openbare	  tuinen,	  sport-‐	  en	  recreatieterreinen,	  
schoolterreinen	  en	  speelplaatsen,	  …),	  opslag	  en	  inzameling	  van	  lege	  verpakkingen	  en	  vervallen	  
producten	  en	  geïntegreerde	  gewasbescherming.	  Een	  flink	  aantal	  zaken	  uit	  die	  lijst	  zijn	  in	  België	  op	  
federaal	  niveau	  te	  regelen,	  maar	  voor	  een	  aantal	  belangrijke	  onderdelen	  moeten	  de	  gewesten	  
zorgen	  voor	  de	  nodige	  implementatie.	  

3.	  Harmonisering	  van	  maximale	  residulimieten	  
Op	  1	  september	  2008	  werd	  verordening	  (EG)	  nr.	  839/2008	  over	  maximale	  residulimieten	  (MRL’s)	  van	  
gewasbeschermingsmiddelen	  van	  kracht.	  Het	  ging	  om	  een	  wijziging	  van	  verordening	  (EG)	  nr.	  
396/2005	  wat	  betreft	  de	  bijlagen	  II,	  III	  en	  IV	  met	  maximumgehalten	  aan	  
bestrijdingsmiddelenresiduen	  in	  of	  op	  bepaalde	  producten.	  Verordening	  (EG)	  nr.	  396/2005	  bepaalde	  
dat	  er	  geharmoniseerde	  maximale	  residulimieten	  van	  gewasbeschermingsmiddelen	  moesten	  komen.	  
‘Vóór	  de	  inwerkingtreding	  van	  verordening	  (EG)	  nr.	  396/2005	  paste	  iedere	  lidstaat	  zijn	  eigen	  
maximum	  residugehalten	  voor	  gewasbeschermingsmiddelen	  toe,’	  legt	  Philippe	  Castelain	  uit.	  Als	  
toxicoloog	  bij	  de	  FOD	  Volksgezondheid,	  Veiligheid	  van	  de	  Voedselketen	  en	  Leefmilieu	  is	  hij	  
verantwoordelijk	  voor	  risicobeoordeling	  bij	  de	  erkenning	  van	  gewasbeschermingsmiddelen.	  ‘De	  
eerdere	  Europese	  wetgeving	  stelde	  maximumgehalten	  voor	  gewasbeschermingsmiddelen	  vast	  
afhankelijk	  van	  het	  soort	  product.	  Met	  de	  implementatie	  van	  de	  verordening	  nr.	  396/2005	  werden	  al	  
de	  richtlijnen	  ingetrokken	  en	  werden	  geharmoniseerde	  maximumgehalten	  voorgesteld	  voor	  alle	  
levensmiddelen.	  De	  regeling	  voorziet	  in	  dezelfde	  bescherming	  voor	  diervoeders.	  Op	  die	  manier	  werd	  
een	  gemeenschappelijke	  grenswaarde	  op	  Europees	  niveau	  vastgesteld	  voor	  alle	  soorten	  
gewasbeschermingsmiddelen,	  zonder	  onderscheid	  te	  maken	  tussen	  de	  soorten	  levensmiddelen.’	  

‘MRL’s	  zijn	  handelsnormen.	  De	  gelijkschakeling	  van	  die	  normen	  voor	  heel	  Europa	  was	  vooral	  bedoeld	  
om	  de	  handel	  in	  landbouwgewassen	  zoals	  groenten	  en	  fruit	  in	  Europa	  te	  bevorderen.	  Het	  
harmoniseren	  van	  de	  MRL’s	  lokte	  wel	  wat	  protest	  uit	  bij	  sommige	  actiegroepen,’	  weet	  Peter	  Jaeken,	  
algemeen	  secretaris	  van	  Phytofar	  vzw	  (de	  Belgische	  Vereniging	  van	  de	  Industrie	  van	  
Gewasbeschermingsmiddelen).	  ‘De	  vrees	  bestond	  dat	  de	  MRL’s	  zouden	  worden	  verzwakt.	  Sommige	  
zijn	  inderdaad	  wat	  minder	  streng	  geworden,	  maar	  een	  aantal	  andere	  zijn	  met	  een	  factor	  10	  
verstrengd.’	  

MRL’s	  zijn	  wel	  geen	  toxicologische	  of	  gezondheidsnormen.	  Ze	  zijn	  een	  maat	  voor	  het	  toepassen	  van	  
goede	  landbouwpraktijken.	  Als	  gewasmiddelen	  op	  de	  juiste	  manier	  worden	  gebruikt,	  mag	  de	  MRL	  
normaal	  gezien	  niet	  overschreden	  worden.	  MRL’s	  zijn	  waarden	  op	  het	  product	  zoals	  het	  is,	  dus	  op	  
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ongeschilde,	  ongewassen	  en	  ongekookte	  landbouwgewassen.	  Landbouwgewassen	  waarvan	  de	  MRL	  
is	  overschreden,	  mogen	  niet	  meer	  worden	  verkocht.	  

De	  MRL	  wordt	  berekend	  op	  basis	  van	  de	  NOAEL	  of	  No	  Observed	  Adverse	  Effect	  Level	  (dosis	  waarbij	  
nog	  net	  geen	  negatief	  gezondheidseffect	  wordt	  waargenomen).	  De	  LOAEL	  is	  dan	  weer	  de	  Lowest	  
Observed	  Adverse	  Effect	  Level	  (laagste	  dosis	  waarbij	  een	  negatief	  gezondheidseffect	  wordt	  
waargenomen).	  De	  NOAEL	  en	  de	  LOAEL	  zijn	  wel	  gezondheids-‐	  en	  toxicologische	  normen.	  Om	  de	  MRL	  
van	  een	  gewas	  te	  berekenen,	  wordt	  de	  NOAEL	  minimum	  door	  honderd	  en	  maximum	  door	  duizend	  
gedeeld.	  Tussen	  de	  MRL	  en	  de	  NOAEL	  liggen	  nog	  enkele	  andere	  waarden.	  De	  ADI	  is	  de	  Acceptable	  
Daily	  Intake	  (of	  aanvaardbare	  dagelijkse	  inname,	  de	  hoeveelheid	  die	  iemand	  een	  heel	  leven	  lang	  elke	  
dag	  mag	  innemen	  zonder	  gezondheidsrisico’s).	  De	  ADI	  houdt	  evenwel	  geen	  rekening	  met	  de	  
mogelijke	  effecten	  van	  combinaties	  met	  andere	  stoffen	  of	  de	  hogere	  gevoeligheid	  tijdens	  bepaalde	  
levensfasen.	  De	  ARfD	  is	  de	  Acute	  Reference	  Dose	  of	  acute	  referentiedosis,	  de	  hoeveelheid	  die	  iemand	  
in	  één	  dag	  mag	  eten	  zonder	  dat	  er	  gezondheidsrisico’s	  zijn.	  Ligt	  de	  hoeveelheid	  van	  het	  residu	  tussen	  
de	  MRL	  en	  de	  ADI	  en/of	  de	  ARfD,	  dan	  mag	  het	  product	  niet	  meer	  verhandeld	  worden,	  maar	  wordt	  
het	  wel	  veilig	  voor	  de	  gezondheid	  genoemd.	  Overschrijdt	  het	  residu	  de	  ADI	  en/of	  de	  ARfD,	  dan	  is	  er	  
een	  mogelijk	  negatief	  gezondheidseffect.	  Zoals	  we	  eerder	  al	  aangaven,	  heerst	  er	  wel	  discussie	  of	  de	  
huidige	  ADI’s	  streng	  genoeg	  zijn.	  	  

De	  MRL	  is	  voor	  elk	  product	  anders.	  MRL’s	  zijn	  trouwens	  geen	  permanent	  vastliggende	  waarden.	  Als	  
de	  goede	  landbouwpraktijken	  verbeteren,	  worden	  die	  MRL’s	  verlaagd.	  ‘Zijn	  er	  bijvoorbeeld	  in	  een	  
bepaalde	  teeltapplicatie	  verbeteringen	  van	  een	  gewasbeschermingsmiddel,	  waardoor	  je	  de	  residuen	  
naar	  beneden	  kunt	  brengen,	  dan	  wordt	  op	  termijn	  de	  MRL	  verlaagd,’	  legt	  Peter	  Jaeken	  uit.	  ‘Soms	  
worden	  MRL’s	  ook	  verlaagd	  omdat	  de	  analysemethodes	  beter	  worden	  en	  men	  dus	  nauwkeuriger	  kan	  
meten.	  Als	  er	  echt	  problemen	  zijn,	  worden	  de	  MRL’s	  uiteraard	  ook	  bijgestuurd.’	  

Philippe	  Castelain:	  ‘Het	  vastgestelde	  residuniveau	  bij	  een	  groente-‐	  of	  fruitsoort	  wordt	  in	  verband	  
gebracht	  met	  het	  te	  verwachten	  consumptiepatroon	  van	  een	  waaier	  van	  levensmiddelen	  door	  de	  
bevolking.	  Een	  overschrijding	  van	  de	  MRL	  betekent	  niet	  dat	  er	  een	  risico	  voor	  de	  consument	  bestaat.	  
Uit	  berekeningen	  blijkt	  dat	  de	  chronische	  blootstelling	  van	  de	  Belgische	  volwassen	  bevolking	  (15	  jaar	  
en	  ouder)	  in	  het	  algemeen	  onder	  controle	  is,	  zelfs	  bij	  een	  grote	  of	  frequente	  consumptie	  van	  groenten	  
en	  fruit.‘	  

De	  MRL’s	  worden	  streng	  gecontroleerd	  in	  België.	  Dat	  gebeurt	  door	  het	  Federaal	  Agentschap	  voor	  de	  
Veiligheid	  van	  de	  Voedselketen	  (FAVV).	  In	  2008	  vond	  het	  FAVV	  geen	  residu’s	  van	  
gewasbeschermingsmiddelen	  terug	  in	  28,2%	  van	  de	  onderzochte	  stalen.	  65,8%	  van	  de	  stalen	  
groenten,	  fruit	  en	  graan	  bevatten	  residu’s	  die	  lager	  waren	  dan	  de	  MRL	  en	  dus	  wettelijk	  mochten	  
worden	  verhandeld.	  Met	  andere	  woorden:	  94%	  van	  de	  onderzochte	  stalen	  was	  oké.	  Stalen	  waarvan	  
de	  residu’s	  de	  ADI	  of	  de	  NOEAL	  overschrijden,	  zijn	  wereldwijd	  hoogst	  uitzonderlijk:	  minder	  dan	  1	  op	  
1.000.000	  stalen58.	  	  

4.	  ‘Biopesticiden’:	  een	  geval	  apart.	  Of	  toch	  niet?	  
In	  onze	  zoektocht	  naar	  informatie	  botsten	  we	  ook	  op	  de	  term	  ‘biopesticiden’.	  Wat	  zijn	  ‘biopesticiden’	  
en	  –	  nog	  belangrijker	  –	  zijn	  ‘biopesticiden’	  minder	  schadelijk	  dan	  gewone	  
gewasbeschermingsmiddelen?	  	  



	  
	   48	  

‘In	  de	  nieuwe	  verordening	  (EG)	  nr.	  1107/2009	  over	  gewasbeschermingsmiddelen	  staat	  geen	  definitie	  
van	  “biopesticide”,’	  zegt	  toxicoloog	  Philippe	  Castelain.	  Wel	  is	  er	  sprake	  van	  ‘niet-‐chemische’	  
methodes,	  methodes	  die	  een	  alternatief	  vormen	  voor	  chemische	  producten	  voor	  gewasbescherming	  
en	  plaagbescherming.	  Omdat	  het	  om	  een	  niet-‐gedefinieerde	  term	  gaat,	  zetten	  we	  hem	  tussen	  
aanhalingstekens.	  Op	  haar	  website	  spreekt	  de	  FOD	  Volksgezondheid,	  Veiligheid	  van	  de	  Voedselketen	  
en	  Leefmilieu	  ook	  over	  ‘biopesticiden’.	  Ze	  wijst	  erop	  dat	  sommige	  ‘biopesticiden’	  mogen	  worden	  
gebruikt	  in	  de	  biologische	  landbouw59.	  In	  dat	  geval	  gaat	  het	  dus	  om	  gewasbeschermingsmiddelen.	  

‘De	  term	  is	  niet	  wettelijk	  bepaald,	  maar	  slaat	  op	  stoffen	  die	  bekend	  zijn	  als	  ellicitoren	  (stoffen	  die	  de	  
plantenimmuniteit	  versterken),	  feromonen	  (insectenhormonen	  die	  actief	  zijn	  in	  een	  extreem	  lage	  
concentratie),	  plantenextracten,	  chemische	  stoffen	  die	  ook	  onder	  normale	  fysiologische	  
omstandigheden	  worden	  gevormd,	  enzovoort,’	  legt	  Castelain	  uit.	  ‘Maar	  de	  omschrijving	  houdt	  a	  
priori	  geen	  beoordeling	  in	  van	  het	  risiconiveau	  van	  de	  stof.	  Dat	  risiconiveau	  moet	  geval	  per	  geval	  
worden	  beoordeeld.	  Het	  gebruik	  van	  gewasbeschermingsmiddelen,	  dus	  ook	  van	  deze	  “biopesticiden”,	  
is	  nooit	  “risicoloos”.	  Ook	  bij	  “biopesticiden”	  moet	  beoordeeld	  worden	  of	  de	  blootstelling	  eraan	  niet	  
leidt	  tot	  onaanvaardbare	  risico’s,’	  benadrukt	  de	  toxicoloog.	  	  

Volgens	  Castelain	  zal	  de	  industrie	  deze	  ellicitoren	  of	  complexe	  mengsels	  van	  natuurlijk	  voorkomende	  
stoffen	  (plantenextracten)	  in	  de	  toekomst	  wellicht	  meer	  en	  meer	  selecteren	  als	  stoffen	  met	  een	  
potentieel	  laag	  risico	  en	  dus	  ook	  als	  goede	  kanshebber	  voor	  een	  gunstige	  beoordeling	  en	  een	  
succesvolle	  marktintroductie.	  ‘De	  uitdaging	  zal	  erin	  bestaan	  om	  de	  beoordeling	  uit	  te	  voeren	  op	  een	  
aangepaste,	  pragmatische	  wijze,	  die	  rekening	  houdt	  met	  de	  minder	  conventionele,	  vaak	  complexere	  
identiteit	  en	  het	  aspect	  van	  natuurlijk	  voorkomen,	  maar	  die	  wel	  de	  veiligheid	  van	  het	  gebruik	  als	  
gewasbeschermingsmiddel	  waarborgt	  in	  dezelfde	  mate	  als	  bij	  een	  conventioneel	  product.’	  

‘Op	  dit	  moment	  zijn	  in	  Europa	  geen	  groenten	  te	  vinden	  die	  niet	  behandeld	  zijn	  met	  
gewasbeschermingsmiddelen,	  zelfs	  niet	  in	  de	  biologische	  landbouw,’	  zegt	  Peter	  Jaeken	  van	  Phytofar.	  
Zijn	  organisatie	  vertegenwoordigt	  ook	  de	  producenten	  van	  ‘biopesticiden’.	  ‘Biopesticiden	  zijn	  
“afgeleid	  van	  natuurlijke	  materialen”.	  Ook	  de	  andere	  erkende	  gewasbeschermingsmiddelen	  kunnen	  
afgeleid	  zijn	  van	  natuurlijke	  materialen,	  maar	  zijn	  dat	  niet	  noodzakelijk.	  Biopesticiden	  worden	  net	  als	  
gewasbeschermingsmiddelen	  onderworpen	  aan	  de	  gewasbeschermingsmiddelenwetgeving	  en	  ook	  
aan	  dezelfde	  evaluatie.	  Ze	  voldoen	  aan	  de	  voorwaarden	  zoals	  de	  andere	  
gewasbeschermingsmiddelen.	  Biopesticiden	  vormen	  een	  zeer	  breed	  gamma	  en	  de	  toepasser	  moet	  
zich	  dan	  ook	  adequaat	  beschermen	  tegen	  de	  blootstelling	  aan	  die	  producten	  en	  de	  aanwijzingen	  
omtrent	  de	  toepassingsmodaliteiten	  opvolgen	  zoals	  bij	  andere	  producten.	  De	  oorsprong	  van	  het	  
product	  bepaalt	  niet	  zijn	  intrinsieke	  eigenschappen.	  Phytofar	  is	  dan	  ook	  voorstander	  van	  het	  
opnemen	  van	  alle	  gewasbeschermingsmiddelen	  in	  hetzelfde	  wetgevend	  kader,’	  aldus	  Jaeken.	  	  

Bij	  het	  Departement	  Leefmilieu,	  Natuur	  en	  Energie	  (LNE)	  van	  de	  Vlaamse	  overheid	  gebruiken	  ze	  
liever	  de	  term	  ‘laag	  risico’.	  Chris	  Lambert	  van	  LNE:	  ‘De	  term	  wordt	  namelijk	  ook	  gebruikt	  in	  de	  
verordening	  over	  gewasbeschermingsmiddelen.	  Het	  leek	  er	  lang	  op	  dat	  hij	  ook	  zou	  worden	  gebruikt	  in	  
de	  verordening	  voor	  biociden,	  die	  binnenkort	  gepubliceerd	  zal	  worden.	  Maar	  ook	  “low-‐risk”	  biociden	  
kunnen	  de	  facto	  nog	  gevaarlijk	  zijn.’	  	  

‘Van	  “low-‐risk”	  is	  er	  in	  de	  finale	  versie	  van	  de	  biocidenverordening	  nog	  enkel	  sprake	  in	  de	  
“overwegende”	  nr.	  30,’	  licht	  Chris	  Lambert	  toe.	  ‘In	  de	  artikelen	  26-‐28	  is	  er	  geen	  sprake	  van	  “low-‐risk”,	  
hoewel	  de	  daarin	  aangegeven	  vereenvoudigde	  procedure60	  wel	  degelijk	  enkel	  kan	  worden	  
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aangewend	  voor	  deze	  minder	  schadelijke	  producten,	  zoals	  ook	  in	  de	  overwegende	  nr.	  30	  wordt	  
aangegeven.	  Verder	  is	  er	  wel	  nog	  sprake	  van	  “low-‐risk”	  in	  artikel	  69	  en	  in	  artikel	  72.3,	  maar	  dan	  enkel	  
om	  tegen	  te	  gaan	  dat	  deze	  term	  zou	  worden	  misbruikt	  op	  etiketten	  of	  in	  reclameboodschappen.’	  
(Meer	  over	  de	  biocidenverordening	  leest	  u	  in	  het	  volgende	  onderdeel,	  B.	  Biociden.)	  

B.	  Biociden	  
Onder	  biociden	  verstaan	  we	  ontsmettingsmiddelen,	  houtbeschermingsmiddelen,	  
conserveringsmiddelen	  voor	  vezels,	  leer,	  rubber	  …,	  antiparasitaire	  middelen	  (rodenticiden,	  
insecticiden,	  …),	  aangroeiwerende	  middelen,	  enzovoort.	  Zowel	  particulieren	  als	  professionele	  
krachten	  (industrie,	  gespecialiseerde	  bedrijven)	  gebruiken	  biociden.	  	  

Biociden	  vallen	  momenteel	  onder	  richtlijn	  98/8/EG	  betreffende	  het	  op	  de	  markt	  brengen	  van	  
biociden61,	  die	  van	  toepassing	  is	  sinds	  14	  mei	  1998.	  De	  werkzame	  of	  actieve	  stoffen	  uit	  biociden	  
worden	  volgens	  deze	  richtlijn	  getoetst.	  Toelating	  op	  de	  markt	  en	  controle	  van	  de	  producten	  zelf	  
gebeurt	  door	  de	  individuele	  lidstaten.	  	  

In	  de	  EU	  worden	  alleen	  werkzame	  stoffen	  toegelaten	  die	  opgenomen	  zijn	  in	  bijlage	  I	  (lijst	  van	  
werkzame	  stoffen	  met	  op	  gemeenschapsniveau	  overeengekomen	  eisen	  voor	  opneming	  in	  biociden)	  
of	  bijlage	  IA	  (lijst	  van	  werkzame	  stoffen	  met	  op	  gemeenschapsniveau	  overeengekomen	  eisen	  voor	  
opneming	  in	  biociden	  met	  een	  gering	  risico).	  Een	  werkzame	  stof	  mag	  niet	  worden	  opgenomen	  in	  
bijlage	  IA	  indien	  ze	  is	  ingedeeld	  als	  kankerverwekkend,	  mutageen,	  giftig	  voor	  de	  voortplanting,	  
sensibiliserend	  of	  bioaccumulatief	  en	  niet	  gemakkelijk	  afbreekbaar	  is.	  

De	  richtlijn	  legde	  een	  periode	  van	  tien	  jaar	  vast	  (te	  rekenen	  vanaf	  14	  mei	  2000)	  voor	  een	  evaluatie	  
van	  alle	  werkzame	  stoffen	  die	  op	  die	  datum	  in	  biociden	  aanwezig	  waren.	  Van	  elke	  stof	  moesten	  de	  
effecten	  op	  milieu	  en	  gezondheid,	  de	  doeltreffendheid	  bij	  gebruik,	  het	  bestaan	  van	  alternatieven,	  
enzovoort	  worden	  geanalyseerd.	  Nieuwe	  stoffen	  moesten	  in	  elk	  geval	  voor	  al	  die	  aspecten	  worden	  
geëvalueerd.	  ‘De	  herziening	  heeft	  echter	  vertraging	  opgelopen.	  Ze	  loopt	  ten	  minste	  nog	  tot	  2014,’	  
vertelt	  ons	  ir.	  Vincent	  Van	  Bol.	  

Biociden	  zijn	  een	  wat	  vreemde	  eend	  in	  de	  bijt.	  Over	  de	  term	  heerst	  onduidelijkheid.	  In	  België	  maakt	  
de	  wetgever	  een	  onderscheid	  tussen	  ‘bestrijdingsmiddelen	  voor	  landbouwkundig	  gebruik’	  en	  
‘biociden’.	  De	  wetgeving	  definieert	  de	  eerste	  dan	  als	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  andere	  
bestrijdingsmiddelen	  die	  geschikt	  zijn	  voor	  gebruik	  in	  de	  landbouw.	  	  

In	  de	  Europese	  richtlijn,	  en	  ook	  in	  de	  Belgische	  wetgeving,	  wordt	  een	  biocide	  als	  volgt	  gedefinieerd:	  
‘Werkzame	  stoffen	  en	  preparaten	  die,	  in	  de	  vorm	  waarin	  zij	  aan	  de	  gebruiker	  worden	  geleverd,	  één	  of	  
meer	  werkzame	  stoffen	  bevatten	  en	  bestemd	  zijn	  om	  een	  schadelijk	  organisme	  te	  vernietigen,	  af	  te	  
schrikken,	  onschadelijk	  te	  maken,	  de	  effecten	  ervan	  te	  voorkomen	  of	  op	  andere	  wijze	  langs	  chemische	  
of	  biologische	  weg	  te	  bestrijden.‘	  

Het	  is	  niet	  altijd	  even	  duidelijk	  of	  een	  product	  een	  biocide	  is	  of	  niet.	  Bepaalde	  producten	  zijn	  duidelijk	  
herkenbaar	  als	  biocide,	  denk	  maar	  aan	  insecticiden	  voor	  gebruik	  binnenshuis,	  producten	  voor	  
houtverduurzaming	  of	  ontsmettingsmiddelen	  voor	  zwembaden.	  Maar	  andere	  bevinden	  zich	  in	  een	  
‘schemerzone’:	  ze	  zitten	  zich	  op	  de	  grens	  met	  andere	  categorieën	  zoals	  geneesmiddelen,	  cosmetica,	  
detergenten,	  ...	  Vincent	  Van	  Bol:	  ‘Zo	  zijn	  er	  middelen	  die	  in	  se	  herbiciden	  zijn,	  maar	  die	  op	  de	  markt	  
worden	  gebracht	  onder	  een	  andere	  noemer,	  als	  middel	  om	  het	  trottoir	  schoon	  te	  maken	  bijvoorbeeld.	  
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De	  reden	  is	  uiteraard	  dat	  de	  producent	  in	  het	  laatste	  geval	  aan	  veel	  minder	  vereisten	  moet	  voldoen	  
om	  zijn	  product	  op	  de	  markt	  te	  brengen.	  Wil	  hij	  het	  product	  als	  een	  herbicide	  op	  de	  markt	  brengen,	  
dan	  moet	  hij	  een	  heel	  dossier	  opmaken,	  en	  dat	  kost	  hem	  veel	  geld.’	  	  

De	  Europese	  Unie	  heeft	  de	  voorbije	  jaren	  gewerkt	  aan	  de	  harmonisering	  van	  de	  wetgeving62.	  Die	  
verschilt	  namelijk	  sterk	  van	  lidstaat	  tot	  lidstaat,	  zowel	  op	  het	  vlak	  van	  de	  onderverdeling	  als	  van	  de	  
procedures	  voor	  het	  op	  de	  markt	  brengen	  van	  biociden.	  Met	  andere	  woorden:	  de	  richtlijn	  zal	  ook	  
hier	  plaats	  ruimen	  voor	  een	  verordening.	  De	  beschikbare	  kennis	  over	  de	  werkzame	  stoffen	  (en	  hun	  
effecten	  op	  gezondheid	  en	  milieu)	  werd	  uitgewisseld	  en	  er	  werden	  gemeenschappelijke	  criteria	  en	  
normen	  vastgelegd.	  Dit	  werk	  was	  bedoeld	  om	  te	  komen	  tot	  een	  betere	  bescherming	  van	  mens,	  dier	  
en	  milieu	  door	  alleen	  doeltreffende	  biociden	  met	  een	  aanvaardbaar	  risico	  op	  de	  markt	  toe	  te	  laten	  
en	  tegelijkertijd	  om	  de	  commercialisering	  te	  bevorderen	  van	  werkzame	  stoffen	  die	  minder	  risico’s	  
inhouden	  voor	  mens	  en	  milieu.	  De	  maatregelen	  moesten	  vooral	  gericht	  zijn	  op	  het	  voorkomen	  van	  
negatieve	  effecten	  op	  lange	  termijn,	  zoals	  carcinogene	  en	  mutagene	  effecten,	  toxiciteit	  voor	  het	  
voortplantingsstelsel	  en	  effecten	  van	  persistente,	  toxische	  en	  bioaccumulerende	  stoffen.	  	  

In	  november	  2011	  bereikten	  de	  Europese	  Raad	  en	  het	  Europees	  Parlement	  een	  voorlopige	  
overeenkomst63	  over	  de	  nieuwe	  verordening.	  Die	  zal	  in	  de	  eerste	  helft	  van	  2012	  officieel	  worden	  
aangenomen	  door	  de	  Raad	  en	  van	  kracht	  worden	  vanaf	  1	  september	  2013.	  Voor	  sommige	  
bepalingen	  zal	  er	  een	  overgangsperiode	  zijn.	  De	  verordening	  zal	  zowel	  gelden	  voor	  het	  op	  de	  markt	  
brengen	  als	  voor	  het	  gebruik	  van	  biociden.	  Op	  basis	  van	  het	  voorzorgsprincipe,	  zo	  staat	  expliciet	  
vermeld	  in	  het	  persbericht	  dat	  de	  overeenkomst	  aankondigt,	  legt	  de	  verordening	  regels	  vast	  voor	  het	  
op	  EU-‐niveau	  opstellen	  van	  een	  lijst	  van	  actieve	  stoffen	  die	  mogen	  worden	  gebruikt	  in	  biociden,	  het	  
verlenen	  van	  een	  vergunning	  voor	  biociden,	  de	  onderlinge	  erkenning	  van	  vergunningen	  binnen	  de	  EU	  
(om	  zo	  de	  administratieve	  last	  voor	  producenten	  te	  verlichten),	  het	  op	  de	  markt	  brengen	  en	  het	  
mogelijk	  maken	  van	  het	  gebruik	  van	  biociden	  binnen	  één	  of	  meer	  lidstaten	  van	  de	  EU	  en	  het	  op	  de	  
markt	  brengen	  van	  met	  biociden	  behandelde	  materialen	  of	  voorwerpen.	  Die	  laatste	  zullen	  niet	  meer	  
mogen	  behandeld	  zijn	  met	  chemische	  stoffen	  die	  niet	  toegelaten	  zijn	  in	  de	  EU	  en	  ze	  zullen	  ook	  op	  
een	  specifieke	  manier	  moeten	  worden	  geëtiketteerd,	  een	  verplichting	  die	  ook	  geldt	  voor	  artikelen	  
die	  zijn	  geïmporteerd	  van	  buiten	  de	  EU.	  De	  verordening	  voorziet	  ook	  voor	  het	  eerst	  de	  mogelijkheid	  
om	  voor	  een	  biocide	  een	  vergunning	  te	  verlenen	  voor	  de	  hele	  EU,	  bovenop	  het	  bestaande	  systeem	  
van	  nationale	  vergunningen	  voor	  producten.	  Een	  eerste	  reeks	  van	  producttypes	  kan	  worden	  
geautoriseerd	  vanaf	  2013.	  Vanaf	  2020	  zullen	  de	  meeste	  biociden	  voor	  deze	  procedure	  in	  aanmerking	  
komen.	  	  

Belangrijk	  is	  ook	  dat	  de	  problematiek	  van	  de	  nanomaterialen	  een	  specifieke	  regeling	  en	  een	  eigen	  
definiëring	  krijgt	  in	  diverse	  onderdelen	  van	  de	  verordening.	  Ook	  voor	  biociden	  zullen	  
uitsluitingscriteria	  gelden.	  In	  tegenstelling	  tot	  de	  bestaande	  richtlijn	  neemt	  de	  nieuwe	  verordening	  
ook	  hormoonverstorende	  stoffen	  op	  in	  de	  uitsluitingscriteria.	  Ook	  hier	  is	  het	  wachten	  op	  de	  criteria	  
van	  de	  Commissie	  voor	  hormoonverstorende	  stoffen	  en	  gelden	  dezelfde	  voorlopige	  criteria	  als	  in	  de	  
gewasbeschermingsmiddelenverordening.	  
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3.1.2	  Belgisch	  en	  Vlaams	  niveau	   	  

A.	  Belgisch	  niveau	  

1.	  Erkenning	  van	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  biociden	  
België	  past	  de	  Europese	  regelgeving	  toe	  en	  heeft	  daarnaast	  ook	  eigen	  regelgeving.	  Het	  is	  verboden	  
om	  bestrijdingsmiddelen	  voor	  landbouwkundig	  gebruik	  in	  de	  handel	  te	  brengen,	  te	  verwerven,	  aan	  
te	  bieden	  of	  te	  gebruiken	  wanneer	  die	  middelen	  niet	  vooraf	  zijn	  erkend	  door	  de	  federale	  minister	  
van	  Volksgezondheid.	  De	  voorwaarden	  waaraan	  het	  middel	  moet	  voldoen,	  worden	  op	  advies	  van	  het	  
Erkenningscomité	  voor	  bestrijdingsmiddelen	  voor	  landbouwkundig	  gebruik	  vastgelegd	  in	  de	  
erkenningsakte.	  De	  diensten	  van	  het	  Directoraat-‐generaal	  (DG)	  Dier,	  Plant	  en	  Voeding	  van	  de	  FOD	  
Volksgezondheid,	  Veiligheid	  van	  de	  Voedselketen	  en	  Leefmilieu	  behandelen	  dossiers	  met	  aanvragen	  
tot	  erkenning	  van	  een	  gewasbeschermingsmiddelen.	  Alle	  erkende	  gewasbeschermingsmiddelen	  zijn	  
opgenomen	  in	  de	  database	  Fytoweb64.	  Daarin	  is	  alle	  informatie	  te	  vinden	  over	  het	  product,	  zoals	  de	  
risico’s,	  de	  gewassen	  waarvoor	  ze	  toegelaten	  zijn	  en	  de	  voorwaarden	  voor	  gebruik.	  	  

Biociden	  kunnen	  pas	  op	  de	  Belgische	  markt	  worden	  gebracht,	  indien	  ze	  toegelaten	  zijn	  door	  de	  
federale	  minister	  van	  Leefmilieu.	  Die	  toelating	  wordt	  verstrekt	  op	  advies	  van	  het	  Comité	  voor	  Advies	  
inzake	  Biociden.	  Het	  is	  de	  Dienst	  Risicobeheersing	  van	  het	  DG	  Leefmilieu	  van	  de	  FOD	  
Volksgezondheid,	  Veiligheid	  van	  de	  Voedselketen	  en	  Leefmilieu	  die	  de	  aanvraagdossiers	  voor	  het	  op	  
de	  markt	  brengen	  van	  biociden	  behandelt.	  	  

2.	  Programma	  voor	  de	  Reductie	  van	  Pesticiden	  en	  Biociden	  (PRPB)	  
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	  en	  de	  werknemers65	  een	  federaal	  reductieprogramma	  dat	  om	  de	  twee	  jaar	  moet	  
worden	  bijgewerkt.	  Het	  eerste	  federale	  reductieprogramma	  van	  de	  gewasbeschermingsmiddelen	  
voor	  landbouwkundig	  gebruik	  en	  biociden	  werd	  opgelegd	  door	  het	  KB	  van	  22	  februari	  200566.	  Het	  
had	  betrekking	  op	  de	  periode	  2005-‐2010	  en	  werd	  uitgewerkt	  met	  alle	  betrokken	  instanties:	  de	  
overheid	  op	  de	  verschillende	  bestuursniveaus,	  de	  beroepsorganisaties	  voor	  
consumentenbescherming,	  milieubescherming,	  de	  sector	  van	  de	  gewasbeschermingsmiddelen,	  
enzovoort.	  	  

Intussen	  is	  het	  Programma	  voor	  de	  Reductie	  van	  Pesticiden	  en	  Biociden	  (kortweg	  PRPB)	  aan	  zijn	  
derde	  actualisatie	  toe	  (N.B.	  met	  ‘pesticiden’	  worden	  hier	  dus	  eigenlijk	  gewasbeschermingsmiddelen	  
bedoeld).	  Het	  zal	  worden	  opgevolgd	  door	  het	  zogeheten	  NAPAN	  (Nationaal	  Actieplan/Plan	  d’Action	  
National),	  dat	  door	  richtlijn	  2009/128/EG	  wordt	  opgelegd	  aan	  elke	  lidstaat.	  

De	  voornaamste	  doelstelling	  van	  het	  PRPB	  bestond	  erin	  om	  tegen	  2010	  de	  impact	  op	  het	  leefmilieu	  
van	  pesticiden	  voor	  landbouwkundig	  gebruik	  met	  25%	  te	  verminderen	  en	  een	  vermindering	  van	  50%	  
te	  bewerkstellingen	  in	  andere	  sectoren	  waarop	  erkende	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  toegelaten	  
biociden	  een	  impact	  hebben.	  Die	  doelstelling	  moest	  onder	  andere	  worden	  bereikt	  door	  concrete	  
acties	  als	  de	  opsplitsing	  van	  de	  erkenning	  (tussen	  producten	  voor	  professionelen	  en	  producten	  voor	  
particulieren),	  de	  steun	  voor	  ‘biopesticiden’	  en	  de	  invoering	  van	  certificaten	  die	  het	  professioneel	  
gebruik	  van	  gewasbeschermingsmiddelen	  toestaan.	  Het	  PRPB	  werd	  intussen	  verlengd	  tot	  2012.	  
‘Sommige	  acties	  namen	  veel	  meer	  tijd	  in	  beslag	  dan	  gepland,’	  geeft	  Vincent	  Van	  Bol,	  coördinator	  van	  
het	  PRPB	  en	  het	  NAPAN,	  toe.	  De	  complexe	  politieke	  structuur	  van	  ons	  land	  is	  daar	  niet	  vreemd	  aan.	  
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Voor	  heel	  wat	  zaken	  is	  overleg	  nodig	  met	  de	  gewesten.	  En	  voor	  sommige	  akkoorden	  zijn	  de	  
handtekeningen	  van	  nogal	  wat	  ministers	  vereist.	  ‘Op	  de	  koop	  toe	  kwam	  de	  nieuwe	  EU-‐wetgeving	  er	  
één	  jaar	  na	  het	  PRPB:	  de	  voorbereiding	  van	  de	  toepassing	  ervan	  in	  België	  neemt	  veel	  tijd	  in	  beslag.	  
Het	  traject	  moest	  dus	  voortdurend	  worden	  aangepast	  in	  functie	  van	  de	  actualiteit,’	  legt	  Van	  Bol	  de	  
vertraging	  uit.	  

Tijdens	  de	  eerste	  jaren	  van	  het	  PRPB	  werden	  vooral	  de	  nodige	  structuren	  en	  participatieorganen	  
opgezet	  en	  werden	  de	  te	  nemen	  maatregelen	  en	  aandachtspunten	  bepaald.	  Op	  basis	  daarvan	  
werden	  prioritaire	  acties	  vastgelegd.	  

Om	  de	  vermindering	  van	  de	  risico’s	  en	  het	  gebruik	  van	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  biociden	  te	  
kunnen	  meten	  en	  evalueren,	  voorzag	  het	  PRPB	  de	  ontwikkeling	  van	  indicatoren	  die	  de	  impact	  van	  
gewasbeschermingsmiddelen	  en	  biociden	  op	  mens	  en	  milieu	  kunnen	  bepalen.	  Dat	  bleek	  uiteindelijk	  
niet	  zo	  eenvoudig.	  Zo	  werd	  een	  complexe	  indicator	  ontwikkeld	  voor	  gewasbeschermingsmiddelen,	  
PRIBEL	  (Pesticide	  Risk	  Indicator	  for	  Belgium).	  De	  indicator	  meet	  de	  impact	  van	  
gewasbeschermingsmiddelen	  vanuit	  zeven	  invalshoeken:	  gebruikers	  van	  
gewasbeschermingsmiddelen,	  consumenten	  van	  fruit	  en	  groenten,	  vogels,	  bodemorganismen,	  
waterorganismen,	  grondwater	  en	  bijen.	  Ook	  voor	  biociden	  probeerde	  men	  een	  indicator	  uit	  te	  
werken.	  

Maar	  in	  de	  praktijk	  blijkt	  PRIBEL	  te	  complex.	  ‘Het	  kost	  te	  veel	  werk	  om	  alles	  te	  berekenen	  en	  er	  zijn	  
heel	  veel	  gegevens	  nodig,’	  legt	  Vincent	  Van	  Bol	  uit.	  Er	  wordt	  al	  enkele	  jaren	  gewerkt	  aan	  een	  systeem	  
om	  het	  gewasbeschermingsmiddelengebruik	  te	  monitoren,	  het	  zogenaamde	  MPU-‐systeem	  of	  
Monitoring	  of	  Pesticide	  Use.	  Gebruikscijfers	  zeggen	  namelijk	  meer	  dan	  verkoopcijfers,	  waarmee	  eerst	  
werd	  gewerkt.	  Een	  gemakkelijker,	  maar	  wel	  iets	  minder	  precies	  systeem	  bestaat	  erin	  de	  risico-‐index	  
te	  berekenen	  op	  basis	  van	  de	  verkoop.	  Uit	  de	  verkoopcijfers	  (die	  beschikbaar	  zijn	  sinds	  1979	  en	  
waarvan	  de	  FOD	  momenteel	  tot	  2010	  over	  gegevens	  beschikt)	  blijkt	  in	  elk	  geval	  dat	  de	  hoeveelheden	  
gewasbeschermingsmiddelen	  dalen,	  maar	  dat	  komt	  ook	  omdat	  er	  producten	  uit	  de	  handel	  
verdwenen	  zijn.	  In	  1995	  lag	  het	  aantal	  ton	  gewasbeschermingsmiddelen	  per	  jaar	  tussen	  de	  10.000	  en	  
11.000	  ton,	  in	  2005	  (het	  recentste	  jaar	  waarvoor	  de	  FOD	  op	  haar	  website	  cijfers	  ter	  beschikking	  stelt)	  
werd	  9.775	  ton	  verkocht	  op	  de	  Belgische	  markt.	  In	  2010	  werd	  nog	  5.500	  ton	  verkocht,	  liet	  Vincent	  
Van	  Bol	  ons	  nog	  weten.	  

Voor	  biociden	  zijn	  er	  cijfers	  voor	  België	  over	  het	  aantal	  biociden,	  over	  de	  jaarlijkse	  hoeveelheid	  
biociden	  (in	  ton)	  dat	  op	  de	  markt	  gebracht	  wordt	  en	  over	  het	  aantal	  actieve	  stoffen67.	  Die	  cijfers	  zijn	  
sinds	  1998	  alle	  drie	  behoorlijk	  gestegen,	  met	  voor	  de	  eerste	  twee	  nog	  een	  bijkomende	  belangrijke	  
stijging	  in	  2010.	  Maar	  die	  stijgingen	  zijn	  ook	  voor	  een	  deel	  te	  verklaren	  doordat	  de	  FOD	  de	  markt	  nu	  
beter	  kent	  en	  door	  de	  meldingsplicht	  die	  sinds	  2010	  geldt	  voor	  producten	  waarvoor	  tot	  dan	  toe	  geen	  
toelating	  vereist	  was.	  Het	  aantal	  biociden	  dat	  tot	  2010	  in	  de	  federale	  databank	  is	  opgenomen	  en	  het	  
aantal	  biociden	  dat	  momenteel	  wordt	  onderzocht,	  bedraagt	  om	  nagenoeg	  1.000	  biociden	  (21%	  meer	  
dan	  in	  2009).	  Veel	  van	  die	  producten	  hebben	  wel	  een	  goedkeuring,	  maar	  zijn	  momenteel	  niet	  
effectief	  op	  de	  markt	  gebracht.	  Voor	  700	  producten	  werd	  in	  2010	  een	  op	  de	  markt	  gebrachte	  
hoeveelheid	  in	  ton	  opgegeven.	  In	  2010	  ging	  het	  in	  totaal	  om	  meer	  dan	  35.000	  ton	  (9%	  meer	  dan	  in	  
2009).	  In	  2010	  werden	  circa	  140	  werkzame	  stoffen	  geteld,	  tegenover	  120	  in	  2008	  en	  2009.	  

‘De	  impact	  van	  bestrijdingsmiddelen	  op	  het	  leefmilieu	  is	  gedaald,	  zeker	  in	  de	  landbouwkundige	  
sector,	  maar	  eigenlijk	  houdt	  dat	  geen	  verband	  met	  de	  concrete	  acties	  van	  het	  PRPB,’	  vertelt	  Vincent	  
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Van	  Bol.	  ‘De	  resultaten	  die	  we	  zien,	  zijn	  te	  danken	  aan	  wat	  er	  de	  laatste	  tien,	  twintig	  jaar	  op	  Europees	  
en	  Belgisch	  niveau	  is	  gebeurd.	  Veel	  gevaarlijke	  producten	  zijn	  van	  de	  markt	  gehaald.’	  	  

In	  juli	  2011	  werd	  de	  derde	  actualisatie	  (2011-‐2012)	  van	  het	  PRPB	  gepubliceerd68.	  Voor	  deze	  derde	  
‘ronde’	  staat	  uiteraard	  de	  voorbereiding	  van	  het	  NAPAN	  op	  het	  programma.	  Ook	  voor	  de	  
risicobehandeling	  van	  biociden	  zal	  een	  tandje	  bij	  worden	  gestoken.	  Die	  is	  later	  op	  gang	  gekomen	  dan	  
die	  voor	  de	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  heeft	  daardoor	  vertraging	  opgelopen.	  	  

Wat	  de	  statistische	  opvolging	  van	  het	  gebruik	  van	  gewasbeschermingsmiddelen	  betreft	  (de	  eerder	  
vermelde	  ‘Monitoring	  of	  Pesticide	  Use’	  dus),	  moesten	  de	  eerste	  resultaten	  in	  2011	  worden	  verwerkt.	  
Verder	  zullen	  nuttige	  cijfers	  over	  de	  opvolging	  van	  gewasbeschermingsmiddelen	  worden	  gebundeld	  
in	  een	  boordtabel	  die	  jaarlijks	  gepubliceerd	  zal	  worden.	  ‘Die	  boordtabel	  moet	  de	  veel	  te	  complexe	  
PRIBEL-‐indicator	  vervangen,’	  zegt	  Van	  Bol.	  ‘Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  de	  boordtabel	  concreter	  is:	  ze	  zal	  
bijvoorbeeld	  de	  hoeveelheid	  areaal	  voor	  biologische	  landbouw	  bevatten	  of	  de	  hoeveelheid	  
verpakkingen	  die	  worden	  teruggebracht	  in	  de	  professionele	  sector.	  Ook	  het	  dragen	  van	  
beschermkleding	  kan	  bijvoorbeeld	  een	  indicator	  zijn.’	  	  

‘POCER	  (zie	  verder	  in	  dit	  hoofdstuk,	  onder	  Pesticidenreductiedecreet,	  nvdr.)	  en	  PRIBEL	  zijn	  degelijk	  
onderbouwde	  indicatoren	  die	  ontwikkeld	  zijn	  door	  de	  Universiteit	  van	  Gent	  en	  het	  CODA	  (Centrum	  
voor	  Onderzoek	  in	  Diergeneeskunde	  en	  Agrochemie,	  een	  federale	  wetenschappelijke	  instelling,	  
nvdr.)’,	  reageert	  Peter	  Jaeken	  van	  Phytofar	  vzw.	  ‘Het	  is	  een	  systeem	  dat	  in	  hoofdzaak	  is	  gebaseerd	  op	  
“hazard”	  –	  of	  gevaar	  –	  met	  een	  aantal	  aanvullingen	  in	  verband	  met	  blootstelling.	  Het	  probleem	  is	  
vooral	  dat	  er	  geen	  gebruiksvriendelijke	  interface	  is	  en	  dat	  de	  middelen	  ontbreken	  om	  de	  database	  te	  
onderhouden.	  De	  industrie	  verwelkomt	  meer	  informatie	  en	  opvolging	  van	  informatie	  over	  het	  gebruik	  
van	  beschermkleding	  en	  het	  toevoegen	  van	  zo	  een	  indicator	  in	  de	  boordtabel.’	  

Tijdens	  de	  laatste	  twee	  jaar	  van	  het	  PRPB	  wordt	  ook	  voortgewerkt	  aan	  het	  beperken	  van	  de	  risico’s	  
van	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  biociden	  door	  structurele	  aanpassingen.	  De	  opsplitsing	  van	  de	  
erkenning	  van	  gewasbeschermingsmiddelen	  voor	  enerzijds	  professioneel	  en	  anderzijds	  niet-‐
professioneel	  gebruik	  moet	  in	  augustus	  2012	  een	  feit	  zijn.	  Het	  opsplitsen	  van	  de	  erkenning	  van	  
producten	  voor	  professioneel	  gebruik	  en	  van	  producten	  voor	  particulieren	  is	  belangrijk	  voor	  een	  
vermindering	  van	  de	  risico’s.	  Het	  laat	  bijvoorbeeld	  toe	  om	  professionele	  producten	  te	  verbieden	  voor	  
particulieren.	  

‘De	  splitsing	  van	  de	  erkenning	  van	  de	  gewasbeschermingsmiddelen	  krijgt	  de	  volle	  steun	  van	  de	  
industrie,’	  laat	  Peter	  Jaeken	  weten.	  ‘Het	  zal	  nu	  mede	  de	  taak	  van	  de	  overheid	  zijn	  om	  erover	  te	  waken	  
dat	  dit	  op	  het	  terrein	  ook	  zo	  wordt	  toegepast.’	  

Verder	  wordt	  een	  systeem	  van	  kenniscertificaten	  voor	  gewasbeschermingsmiddelen	  voorbereid.	  Dat	  
systeem	  is	  bedoeld	  voor	  professionele	  gebruikers	  en	  distributeurs	  van	  gewasbeschermingsmiddelen	  
en	  voor	  mensen	  die	  voorlichting	  geven	  over	  die	  producten.	  Het	  moet	  zowel	  een	  basis-‐	  als	  een	  
aanvullende	  opleiding	  voorzien.	  Ook	  het	  aanbod	  gewasbeschermingsmiddelen	  voor	  de	  biologische	  
landbouw	  wordt	  verder	  uitgebreid.	  En	  ook	  voor	  biociden	  wordt	  volop	  gedacht	  aan	  de	  opsplitsing	  van	  
de	  vergunningen	  voor	  producten	  voor	  professioneel	  gebruik	  en	  die	  voor	  producten	  voor	  niet-‐
professioneel	  gebruik	  en	  aan	  de	  certificering	  van	  de	  kennis	  van	  professionele	  gebruikers.	  	  
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Peter	  Jaeken	  wijst	  erop	  dat	  de	  opsplitsing	  van	  de	  vergunningen	  voor	  biociden	  eigenlijk	  al	  volop	  in	  
uitvoering	  is.	  ‘Bij	  de	  aanlevering	  van	  de	  dossiers	  via	  “Gestautor”,	  het	  elektronische	  indieningssysteem	  
van	  de	  overheid,	  moet	  de	  indiener	  aangeven	  voor	  welke	  toepassingen	  zijn	  product	  zal	  dienen:	  
professionele,	  niet-‐professionele	  of	  beide.	  Dit	  wordt	  dan	  meegenomen	  in	  de	  beoordelings-‐	  en	  
evaluatieprocedure.’	  	  

Daarnaast	  versterkt	  het	  PRPB	  ook	  de	  ondersteuning	  van	  geïntegreerde	  bestrijding	  en	  worden	  acties	  
opgestart	  om	  punctuele	  verliezen	  (bijvoorbeeld	  door	  lekken	  op	  het	  spuittoestel)	  te	  verminderen,	  
bijvoorbeeld	  door	  het	  voorzien	  van	  opvang	  en	  zuivering	  van	  spuitrestanten	  en	  vloeistof	  afkomstig	  
van	  het	  reinigen	  van	  spuitapparatuur	  en	  ook	  door	  de	  betere	  werking	  van	  spuitapparatuur.	  Acties	  in	  
het	  kader	  van	  sensibilisering	  en	  communicatie	  zijn	  onder	  meer	  de	  verbetering	  van	  de	  
beschermingsuitrusting	  voor	  de	  gebruikers.	  

In	  het	  kader	  van	  die	  sensibilisering	  publiceerde	  de	  FOD	  Volkgezondheid,	  naar	  aanleiding	  van	  de	  
‘week	  zonder	  pesticiden’	  eind	  maart	  2012,	  bijvoorbeeld	  een	  persbericht	  over	  de	  blootstelling	  van	  
jonge	  en	  ongeboren	  kinderen	  aan	  pesticiden.	  Er	  ging	  ook	  een	  aangepast	  persbericht	  naar	  artsen.	  De	  
FOD	  raadt	  particuliere	  en	  professionele	  gebruikers	  van	  pesticiden	  aan	  om	  voorzorgsmaatregelen	  te	  
nemen.	  Ouders	  krijgen	  de	  raad	  om	  hun	  ongeboren	  en	  jonge	  kinderen	  zo	  weinig	  mogelijk	  bloot	  te	  
stellen	  aan	  die	  producten.	  De	  waarschuwing	  kwam	  er	  naar	  aanleiding	  van	  de	  conclusies	  van	  een	  
studie	  van	  de	  Université	  Catholique	  de	  Louvain,	  die	  cijfergegevens	  van	  studies	  uit	  verschillende	  
landen	  over	  pesticiden	  en	  leukemie	  bij	  kinderen	  met	  elkaar	  had	  vergeleken.	  Uit	  de	  berekeningen	  
bleek	  een	  mogelijk	  verband	  tussen	  leukemie	  bij	  kinderen	  en	  blootstelling	  aan	  pesticiden	  tijdens	  de	  
zwangerschap.	  Dat	  verband	  is	  het	  meest	  uitgesproken	  bij	  het	  gebruik	  van	  pesticiden	  binnenshuis.	  Er	  
werd	  niet	  aangetoond	  dat	  het	  om	  een	  oorzakelijk	  verband	  gaat,	  maar	  de	  FOD	  Volksgezondheid	  
baseert	  zich	  voor	  haar	  waarschuwing	  op	  het	  voorzorgsprincipe69.	  

3.	  Nationaal	  actieplan	  (NAPAN)	  
Het	  PRPB	  was	  alleen	  bindend	  voor	  het	  federale	  niveau.	  De	  EU-‐richtlijn	  inzake	  duurzaam	  gebruik	  van	  
pesticiden	  (2009/128/EG)	  vereist	  de	  opmaak	  van	  een	  nationaal	  actieplan	  met	  acties	  vanuit	  alle	  
betrokken	  overheidsniveaus.	  De	  bevoegdheden	  voor	  de	  verschillende	  onderdelen	  van	  het	  NAPAN	  
zijn	  verdeeld	  over	  verschillende	  overheidsniveaus.	  Daarnaast	  zullen	  die	  voor	  een	  aantal	  thema’s	  ook	  
moeten	  samenwerken.	  	  

Het	  nationale	  actieplan	  zal	  in	  België	  bestaan	  uit	  twee	  luiken:	  een	  luik	  over	  
gewasbeschermingsmiddelen	  (zoals	  gevraagd	  door	  Europa)	  en	  daarnaast	  ook	  een	  luik	  over	  biociden.	  
België	  heeft	  er	  zelf	  voor	  gekozen	  om	  meteen	  ook	  de	  biociden	  mee	  op	  te	  nemen	  in	  het	  NAPAN.	  Dat	  
was	  niet	  vanzelfsprekend,	  want	  alleen	  het	  federale	  niveau	  is	  verplicht	  om	  rond	  biociden	  te	  werken.	  
Een	  samenwerkingsakkoord,	  dat	  nog	  in	  de	  maak	  is,	  moet	  ervoor	  zorgen	  dat	  alle	  niveaus	  zich	  
daarvoor	  ook	  werkelijk	  engageren.	  	  

Van	  Bol:	  ‘Er	  zijn	  vier	  thema’s	  waaraan	  iedereen	  bereid	  is	  te	  werken:	  de	  monitoring	  van	  de	  vergiftiging	  
van	  de	  professionele	  gebruiker,	  een	  verbod	  op	  spuiten	  vanuit	  de	  lucht,	  informatieverstrekking	  aan	  het	  
brede	  publiek	  en	  informatie	  op	  de	  plaats	  van	  verkoop	  van	  niet-‐professionele	  producten.’	  	  

België	  staat	  al	  behoorlijk	  ver	  met	  het	  opvolgen	  van	  de	  vereisten	  van	  de	  Europese	  richtlijn	  voor	  
duurzaam	  gebruik	  van	  pesticiden.	  Op	  verschillende	  (bestuurs)niveaus	  wordt	  al	  jaren	  geïnvesteerd	  in	  
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een	  duurzaam	  gebruik.	  Daarmee	  is	  ons	  land	  een	  van	  de	  koplopers	  binnen	  Europa	  met	  een	  groot	  
aantal	  bestaande	  initiatieven	  en	  verplichtingen.	  

-‐	  De	  opleiding	  voor	  professionele	  gebruikers	  en	  verkopers	  is	  al	  jaren	  een	  wettelijke	  verplichting	  voor	  
de	  meest	  gevaarlijke	  producten.	  Ze	  zal	  nu	  uitgebreid	  worden	  met	  een	  verplichting	  tot	  permanente	  
vorming	  en	  het	  behalen	  van	  een	  certificaat:	  wie	  professionele	  producten	  wil	  gebruiken	  of	  verkopen,	  
zal	  vanaf	  2013	  een	  fytolicentie	  moeten	  vragen.	  Aan	  die	  licentie	  zal	  een	  opleiding	  vasthangen.	  Van	  
Bol:	  ‘Tussen	  2013	  en	  2015	  zal	  er	  een	  overgangsperiode	  zijn.	  Maar	  liefst	  60.000	  professionelen	  moeten	  
immers	  kunnen	  instappen.	  Vanaf	  2015	  starten	  we	  dan	  met	  de	  permanente	  opleiding.	  Vanaf	  2015	  
zullen	  enkel	  nog	  houders	  van	  een	  fytolicentie	  producten	  voor	  professioneel	  gebruik	  kunnen	  aankopen,	  
gebruiken	  en	  verkopen.	  En	  uiteraard	  zal	  er	  ook	  een	  controle	  moeten	  gebeuren.’	  

-‐	  De	  opsplitsing	  van	  de	  erkenning	  van	  producten	  voor	  professioneel	  gebruik	  en	  van	  producten	  voor	  
particulieren	  moet	  weliswaar	  tegen	  augustus	  2012	  rond	  zijn,	  maar	  ook	  nu	  al	  zijn	  de	  meest	  gevaarlijke	  
producten	  niet	  verkrijgbaar	  voor	  particulieren.	  

-‐	  Zowel	  de	  bevoegde	  federale	  en	  regionale	  overheidsinstanties	  als	  de	  industrie	  en	  andere	  
belanghebbenden	  voeren	  op	  regelmatige	  basis	  informatie-‐	  en	  sensibilisatiecampagnes	  voor	  de	  
consument.	  

-‐	  Sinds	  1995	  moeten	  alle	  spuittoestellen	  verplicht	  gekeurd	  worden.	  

-‐	  Er	  geldt	  een	  strikte	  reglementering	  voor	  het	  toepassen	  van	  gewasbeschermingsmiddelen	  vanuit	  de	  
lucht.	  De	  voorwaarden	  zijn	  zo	  streng	  dat	  het	  in	  de	  praktijk	  haast	  onmogelijk	  is	  om	  toestemming	  te	  
krijgen.	  

-‐	  Er	  zijn	  initiatieven	  om	  een	  goed	  gebruik	  te	  promoten,	  zowel	  vanuit	  de	  industrie	  als	  vanuit	  de	  
gewesten	  (zie	  verder	  in	  dit	  hoofdstuk).	  

-‐	  Er	  zijn	  al	  beperkende	  maatregelen	  zoals	  bufferzones.	  En	  ook	  het	  terugdringen	  van	  het	  gebruik	  van	  
gewasbeschermingsmiddelen	  in	  openbaar	  groen	  is	  al	  gedefinieerd	  in	  federale	  en	  regionale	  wetgeving	  
(specifiek	  voor	  Vlaanderen,	  zie	  verder	  in	  dit	  hoofdstuk,	  onder	  3.1.2	  B.	  Vlaams	  niveau).	  

-‐	  In	  1997	  werd	  Phytofar-‐Recover	  opgericht.	  Lege	  verpakkingen	  en	  niet	  meer	  bruikbare	  
gewasbeschermingsproducten	  van	  professionelen	  worden	  respectievelijk	  jaarlijks	  en	  tweejaarlijks	  
gratis	  ingezameld	  door	  de	  industrie	  (zie	  hieronder,	  onder	  4.	  Industrie).	  	  

-‐	  Er	  gelden	  strikte	  wettelijke	  regels	  op	  het	  vlak	  van	  de	  inrichting	  van	  het	  fytolokaal	  –	  de	  ruimte	  waarin	  
de	  gewasbeschermingsproducten	  worden	  bewaard.	  

-‐	  Er	  zijn	  richtlijnen	  voor	  geïntegreerde	  gewasbescherming	  en	  de	  geïntegreerde	  teelt	  wordt	  
ondersteund.	  

-‐	  Na	  PRIBEL	  wordt	  nu	  een	  meer	  werkbare	  boordtabel	  ontwikkeld	  die	  als	  evaluatie-‐instrument	  zal	  
dienen.	  

-‐	  Er	  zijn	  federaal	  ook	  retributies	  en	  bijdragen	  opgelegd	  ten	  laste	  van	  de	  sector70.	  	  
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4.	  Industrie	  
De	  industrie	  van	  gewasbeschermingsmiddelen	  wordt	  in	  ons	  land	  vertegenwoordigd	  door	  Phytofar	  
vzw,	  een	  professionele	  sectie	  van	  essenscia	  (de	  Belgische	  federatie	  van	  de	  chemische	  industrie	  en	  life	  
sciences	  die	  ook	  de	  VLARIP-‐	  en	  WALRIP-‐projecten	  onder	  haar	  vleugels	  heeft,	  zie	  het	  hoofdstuk	  over	  
REACH).	  De	  leden	  van	  Phytofar	  brengen	  gewasbeschermingsmiddelen	  op	  de	  markt	  voor	  de	  
professionele	  landbouw,	  de	  professionele	  gewasbescherming	  buiten	  de	  landbouw	  
(groenvoorzieners,	  groendiensten	  van	  gemeenten,	  tuinaannemers,	  …)	  en	  voor	  het	  grote	  publiek	  dat	  
zijn	  (moes)tuin	  wil	  beschermen.	  Phytofar	  zetelt	  in	  het	  raadgevend	  comité	  van	  het	  PRPB	  en	  werkt	  ook	  
mee	  aan	  het	  nieuwe	  NAPAN.	  	  

Sinds	  1997	  organiseert	  Phytofar-‐Recover	  voor	  de	  professionele	  sector	  de	  jaarlijkse	  inzameling	  van	  
lege	  verpakkingen	  van	  gewasbeschermingsmiddelen.	  En	  dat	  gebeurt	  met	  succes,	  want	  met	  een	  
inzameling	  van	  90	  tot	  94%	  van	  de	  op	  de	  markt	  gebrachte	  hoeveelheid	  verpakking	  staat	  België	  
wereldwijd	  aan	  de	  top.	  Om	  de	  twee	  jaar	  worden	  ook	  niet-‐bruikbare	  gewasbeschermingsmiddelen	  
opgehaald:	  producten	  waarvan	  de	  erkenning	  is	  ingetrokken	  of	  die	  de	  landbouwer	  niet	  meer	  gebruikt.	  
Sinds	  de	  start	  van	  de	  inzameling	  is	  er	  al	  923	  ton	  opgehaald,	  met	  twee	  zeer	  grote	  inzamelingen	  in	  
2007	  (198	  ton)	  en	  2009	  (228	  ton).58	  Beide	  vormen	  van	  inzameling	  zijn	  geen	  verplichting	  van	  de	  
overheid,	  maar	  gebeuren	  op	  initiatief	  van	  de	  industrie	  zelf.	  Peter	  Jaeken	  van	  Phytofar:	  ‘Met	  de	  
inzamelingen	  willen	  we	  verzekeren	  dat	  de	  niet	  meer	  gebruikte	  producten	  op	  een	  wettige	  en	  veilige	  
manier	  worden	  verwerkt	  en	  dat	  lege	  verpakkingen	  niet	  opnieuw	  worden	  gebruikt	  voor	  andere	  
doeleinden.’	  

Phytofar	  benadrukt	  dat	  het	  risico	  van	  een	  product	  wordt	  bepaald	  door	  enerzijds	  de	  combinatie	  van	  
de	  gevaareigenschappen	  van	  de	  stof	  en	  anderzijds	  de	  blootstelling	  aan	  die	  stof.	  Door	  de	  blootstelling	  
te	  beperken,	  vermindert	  het	  risico,	  ongeacht	  de	  eigenschappen	  van	  de	  stof,	  zo	  stelt	  de	  organisatie.	  
Vandaar	  dat	  Phytofar	  vooral	  de	  klemtoon	  legt	  op	  het	  duurzaam	  gebruik	  van	  
gewasbeschermingsmiddelen	  door	  middel	  van	  goede	  (landbouw)praktijken.	  Sinds	  2004	  ontwikkelt	  
Phytofar	  jaarlijks	  een	  communicatiecampagne	  over	  het	  juiste	  gebruik	  van	  
gewasbeschermingsmiddelen.	  De	  acties	  zijn	  gericht	  aan	  gebruikers	  (landbouwers,	  arbeiders	  in	  
groendiensten	  en	  het	  grote	  publiek),	  landbouwscholen,	  voorlichters,	  proefcentra	  en	  andere	  
belanghebbenden.	  Sinds	  2004	  kwamen	  thema’s	  aan	  bod	  als	  puntvervuiling,	  de	  juiste	  
spuittechnieken,	  het	  gebruik	  van	  goede	  beschermkledij,	  tips	  om	  sproeistoffen	  veilig	  en	  verantwoord	  
te	  gebruiken	  (specifiek	  naar	  het	  grote	  publiek	  gericht)	  en	  goede	  praktijken	  in	  verband	  met	  
gewasbeschermingsmiddelen	  op	  sportterreinen,	  bij	  tuinaanleg	  en	  in	  gemeenten.	  Daarnaast	  verzorgt	  
Phytofar	  ook	  al	  jaren	  opleidingen	  en	  trainingen.	  De	  organisatie	  is	  dan	  ook	  zeer	  te	  spreken	  over	  de	  
fytolicentie	  en	  de	  verplichte	  opleiding	  die	  Europa	  nu	  via	  de	  richtlijn	  oplegt.	  Jaeken:	  ‘Wie	  het	  goed	  wil	  
doen,	  komt	  sowieso	  naar	  vormingssessies.	  Maar	  nu	  zal	  iedereen	  verplicht	  worden	  om	  een	  opleiding	  te	  
volgen.’	  

De	  industrie	  is	  ook	  een	  sterke	  voorstander	  van	  de	  geïntegreerde	  gewasbescherming	  die	  in	  de	  
Europese	  richtlijn	  is	  opgenomen.	  Bij	  geïntegreerde	  gewasbescherming,	  of	  kortweg	  IPM	  (Integrated	  
Pest	  Management),	  worden	  alle	  mogelijke	  manieren	  van	  gewasbescherming	  gecombineerd,	  
waaronder	  teeltrotatie,	  het	  werken	  met	  nuttige	  organismen	  die	  schadelijke	  organismen	  uitschakelen	  
en	  chemische	  bestrijdingsmethodes.	  Daarbij	  wordt	  ook	  met	  waarschuwingssystemen	  gewerkt.	  Via	  
een	  meetnetwerk	  van	  klimatologische	  meetstations	  worden	  belangrijke	  parameters	  voor	  
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ziekteontwikkeling	  opgevolgd.	  Pas	  wanneer	  bepaalde	  drempels	  overschreden	  zijn,	  worden	  de	  
gewassen	  preventief	  of	  curatief	  behandeld.	  	  

Peter	  Jaeken:	  ‘Sommigen	  staren	  zich	  blind	  op	  het	  reduceren	  van	  de	  volumes.	  Maar	  volume	  is	  een	  
slechte	  indicator.’	  Dat	  komt	  onder	  andere	  doordat	  de	  meest	  persistente	  en	  toxische	  producten	  bij	  
wet	  verboden	  zijn.	  In	  de	  praktijk	  worden	  die	  verboden	  middelen	  vaak	  vervangen	  door	  minder	  giftige	  
alternatieven	  met	  een	  grotere	  hoeveelheid	  actieve	  stof.	  Dat	  betekent	  dus	  een	  groter	  volume.	  

‘Er	  is	  wel	  nog	  een	  gigantische	  winst	  mogelijk	  door	  het	  goede	  gebruik	  van	  de	  producten.	  Zo	  wordt	  de	  
antidrift-‐techniek	  nog	  te	  weinig	  toegepast.’	  Antidrift	  moet	  ervoor	  zorgen	  dat	  het	  
gewasbeschermingsmiddel	  terechtkomt	  waar	  het	  hoort	  en	  bijvoorbeeld	  niet	  op	  een	  aangrenzend	  
perceel.	  Dat	  kan	  door	  speciale	  spuitdoppen	  te	  gebruiken	  op	  sproei-‐installaties.	  

Jaeken	  wijst	  op	  een	  enorme	  vooruitgang	  sinds	  de	  jaren	  1990	  op	  verschillende	  terreinen,	  waardoor	  
het	  gebruik	  van	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  biociden	  veiliger	  is	  geworden:	  veiliger	  verpakkingen	  
(bijvoorbeeld	  met	  voldoende	  grote	  handvaten	  zodat	  ze	  met	  een	  handschoen	  kunnen	  worden	  
bediend,	  met	  grote	  openingen	  zodat	  de	  vloeistof	  niet	  klokt	  en	  er	  minder	  gevaar	  is	  op	  morsen),	  betere	  
machines	  (met	  spoelknoppen	  zodat	  geen	  contact	  meer	  nodig	  is),	  betere	  formuleringen	  (minder	  
poeders	  die	  stofwolken	  veroorzaken	  bij	  het	  klaarmaken	  van	  het	  product),	  tractoren	  met	  gesloten	  
cabines.	  	  

‘Ook	  voor	  particulieren	  is	  het	  gebruik	  veiliger	  gemaakt,’	  zegt	  Jaeken.	  Nog	  voor	  de	  opsplitsing	  van	  de	  
erkenning	  er	  kwam,	  werd	  een	  aantal	  producten	  al	  niet	  meer	  ter	  beschikking	  gesteld	  aan	  de	  
particulier.	  Ook	  de	  verpakkingen	  en	  het	  toedieningsmateriaal	  zijn	  veiliger	  gemaakt.	  Zo	  zijn	  er	  nu	  veel	  
gebruiksklare	  producten	  op	  de	  markt.	  Dat	  betekent	  dat	  de	  gebruiker	  ze	  zelf	  niet	  meer	  hoeft	  te	  
verdunnen	  en	  dat	  de	  doses	  ook	  veel	  lager	  zijn.	  Jaeken:	  ‘Het	  belangrijkste	  moment	  van	  blootstelling	  is	  
vooral	  bij	  het	  doseren.	  De	  veiligheidsmodellen	  van	  deze	  producten	  zijn	  ook	  veel	  strikter.	  Ze	  gaan	  
ervan	  uit	  dat	  een	  amateur	  zich	  amper	  beschermt,	  en	  dat	  is	  ook	  vaak	  het	  geval.’	  

B.	  Vlaams	  niveau	  
Op	  Vlaams	  niveau	  zijn	  de	  bevoegdheden	  met	  betrekking	  tot	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  
biociden	  hoofdzakelijk	  verdeeld	  over	  het	  Departement	  Landbouw	  en	  Visserij	  (LV)	  en	  het	  
beleidsdomein	  Leefmilieu,	  Natuur	  en	  Energie	  (LNE).	  Daarnaast	  is	  er	  ook	  nog	  de	  Afdeling	  Toezicht	  
Volksgezondheid	  van	  het	  Agentschap	  Zorg	  en	  Gezondheid,	  dat	  onder	  de	  bevoegdheid	  valt	  van	  de	  
minister	  van	  Volksgezondheid,	  Welzijn	  en	  Gezin	  en	  vooral	  beleidsuitvoerende	  taken	  vervult	  (zoals	  
gezondheidsinspectie).	  Het	  Departement	  Landbouw	  houdt	  zich	  alleen	  bezig	  met	  het	  gebruik	  van	  
gewasbeschermingsmiddelen	  binnen	  de	  land-‐	  en	  tuinbouw.	  Alles	  wat	  buiten	  de	  landbouw	  wordt	  
gebruikt	  (zoals	  in	  openbare	  domeinen),	  valt	  onder	  de	  bevoegdheid	  van	  het	  beleidsdomein	  LNE.	  Ook	  
de	  Vlaamse	  Milieumaatschappij	  VMM	  en	  de	  Openbare	  Vlaamse	  Afvalstoffenmaatschappij	  OVAM	  
spelen	  een	  grote	  rol	  in	  het	  Vlaamse	  beleid	  met	  betrekking	  tot	  pesticiden.	  

Het	  erkennen	  van	  gewasbeschermingsmiddelen	  is	  dan	  wel	  een	  federale	  bevoegdheid,	  maar	  het	  
Vlaams	  Gewest	  is,	  via	  het	  Departement	  Landbouw	  en	  Visserij,	  wel	  vertegenwoordigd	  in	  het	  
Erkenningscomité	  voor	  bestrijdingsmiddelen	  voor	  landbouwkundig	  gebruik,	  dat	  gemiddeld	  achttien	  
keer	  per	  jaar	  samenkomt.	  Maar	  ook	  daarnaast	  zijn	  er	  nauwe	  contacten	  met	  de	  bevoegde	  federale	  
diensten,	  aldus	  Annie	  Demeyere	  van	  de	  Afdeling	  Duurzame	  Landbouwontwikkeling.	  De	  erkenning	  
van	  een	  product	  voor	  gebruik	  in	  de	  landbouw	  heeft	  immers	  gevolgen	  voor	  het	  leefmilieu	  en	  de	  
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gezondheid	  en	  dat	  zijn	  Vlaamse	  bevoegdheden.	  De	  vertegenwoordigers	  van	  de	  gewesten	  zien	  erop	  
toe	  dat	  er	  rekening	  wordt	  gehouden	  met	  de	  wensen	  van	  het	  gewestelijke	  beleid.	  Wanneer	  er	  in	  een	  
bepaalde	  regio	  een	  probleem	  opduikt,	  dan	  wordt	  gezocht	  naar	  de	  oorzaak	  van	  de	  vervuiling.	  Gaat	  
het	  om	  de	  verkeerde	  toepassing	  van	  een	  product,	  of	  bijvoorbeeld	  om	  een	  probleem	  van	  spuitdrift,	  
waardoor	  het	  bestrijdingsmiddel	  terechtkomt	  op	  plaatsen	  waar	  het	  niet	  hoort,	  dan	  is	  het	  gewest	  aan	  
zet	  om	  de	  oorzaak	  van	  de	  vervuiling	  te	  zoeken	  en	  de	  landbouwer	  die	  het	  probleem	  veroorzaakte	  te	  
sensibiliseren	  om	  goede	  landbouwpraktijken	  toe	  te	  passen.	  	  

Daarnaast	  is	  Vlaanderen	  ook	  betrokken	  geweest	  bij	  het	  PRPB.	  En	  wat	  het	  nationaal	  actieplan	  NAPAN	  
betreft,	  moet	  Vlaanderen	  de	  onderdelen	  van	  het	  actieplan	  uitvoeren	  die	  onder	  de	  bevoegdheid	  van	  
de	  gewesten	  vallen.	  

1.	  Landbouw	  
Vanuit	  het	  Departement	  Landbouw,	  Afdeling	  Duurzame	  Landbouwontwikkeling,	  stimuleert	  de	  
Vlaamse	  overheid	  het	  gebruik	  van	  duurzame	  landbouwproductiemethodes.	  Dat	  doet	  ze	  aan	  de	  hand	  
van	  kennisoverdracht	  op	  studievergaderingen,	  het	  organiseren	  van	  demonstratieprojecten	  waarbij	  
praktijkrijpe	  duurzame	  technieken	  worden	  getoond	  en	  door	  het	  verspreiden	  van	  zogenaamde	  ‘codes	  
van	  goede	  landbouwpraktijken’.	  Die	  laatste	  zijn	  gebundeld	  in	  de	  ‘Code	  van	  Goede	  
Landbouwpraktijken	  en	  Gewasbeschermingsmiddelen’.	  Het	  handboek71,	  dat	  met	  de	  nieuwe	  
Europese	  richtlijn	  voor	  duurzaam	  gebruik	  aan	  een	  actualisering	  toe	  is,	  bevat	  basiskennis,	  nuttige	  tips,	  
best	  bruikbare	  technieken	  en	  aanbevelingen	  waarmee	  individuele	  land-‐	  en	  tuinbouwers	  aan	  de	  slag	  
kunnen	  om	  het	  gebruik	  van	  gewasbeschermingsmiddelen	  te	  verminderen	  en	  de	  kwaliteit	  van	  het	  
leefmilieu	  te	  verbeteren.	  	  

Annie	  Demeyere	  zetelt	  voor	  Vlaanderen	  in	  het	  Erkenningscomité	  voor	  bestrijdingsmiddelen	  voor	  
landbouwkundig	  gebruik	  en	  is	  ook	  betrokken	  bij	  het	  PRPB	  en	  het	  nieuwe	  NAPAN.	  Een	  deel	  van	  de	  
uitvoering	  van	  het	  NAPAN	  valt	  onder	  Vlaamse	  bevoegdheid.	  In	  Vlaanderen	  zelf	  is	  de	  koek	  nog	  eens	  
verdeeld	  tussen	  Landbouw	  en	  LNE.	  	  

De	  belangrijkste	  taak	  voor	  Landbouw	  binnen	  het	  NAPAN	  is	  het	  toepassen	  van	  de	  geïntegreerde	  
gewasbescherming.	  Dat	  betekent	  dat	  de	  voorrang	  moet	  uitgaan	  naar	  niet-‐chemische	  
bestrijdingsmiddelen	  en	  dat	  het	  gebruik	  van	  gewasbeschermingsmiddelen	  op	  een	  meer	  
verantwoorde	  en	  duurzame	  wijze	  moet	  gebeuren.	  Dat	  moet	  volgens	  de	  richtlijn	  vanaf	  2014	  
gebeuren.	  ‘Daarvoor	  worden	  nu	  enkele	  richtlijnen	  op	  papier	  gezet,	  in	  overleg	  met	  de	  sector.	  Dat	  
overleg	  is	  nodig	  om	  een	  draagvlak	  te	  creëren,’	  aldus	  Demeyere.	  	  

Vlaanderen	  heeft	  de	  voorbije	  twintig	  jaar	  al	  behoorlijk	  wat	  stappen	  gezet	  in	  de	  richting	  van	  de	  
geïntegreerde	  gewasbescherming.	  In	  de	  Vlaamse	  fruitteelt	  bestaat	  de	  geïntegreerde	  
gewasbescherming	  al	  meer	  dan	  twintig	  jaar.	  90%	  van	  het	  fruit	  wordt	  in	  Vlaanderen	  geteeld	  volgens	  
de	  principes	  van	  geïntegreerde	  gewasbescherming.	  Ook	  de	  groenteteelt	  onder	  glas	  is	  al	  100%	  
geïntegreerd.	  De	  geïntegreerde	  gewasbescherming	  voor	  groenteteelt	  in	  open	  lucht	  is	  in	  volle	  
ontwikkeling.	  En	  waar	  in	  de	  akkerbouw	  vijftien	  jaar	  geleden	  nog	  systematisch	  werd	  gespoten,	  wordt	  
vandaag	  alleen	  uitgerukt	  bij	  aantasting	  waargenomen	  na	  het	  verschijnen	  van	  
waarschuwingsberichten.	  Kortom,	  meer	  en	  meer	  teelten	  sluiten	  zich	  aan.	  De	  
waarschuwingssystemen	  en	  -‐diensten	  worden	  ondersteund	  door	  het	  Departement	  Landbouw.	  	  
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Goede	  landbouwpraktijken	  worden	  vooral	  gepromoot	  via	  voorlichting	  en	  sensibilisering,	  maar	  
onrechtstreeks	  is	  er	  ook	  een	  stukje	  sanctionering	  aan	  verbonden.	  Demeyere:	  ‘Sinds	  het	  
gemeenschappelijk	  landbouwbereid	  ongeveer	  tien	  jaar	  geleden	  werd	  geïntroduceerd	  in	  Europa,	  
krijgen	  landbouwers	  toeslagrechten	  per	  hectare	  van	  Europa.	  Wordt	  vastgesteld	  dat	  een	  landbouwer	  
een	  inbreuk	  begaat	  op	  het	  vlak	  van	  duurzame	  teelttechnieken,	  bemesting,	  gewasbescherming,	  of	  dat	  
hij	  illegale	  dingen	  doet,	  dan	  wordt	  er,	  in	  functie	  van	  de	  overtreding,	  een	  percentage	  afgehouden	  van	  
zijn	  toeslagrechten.’	  

In	  het	  Landbouwrapport	  201072	  vinden	  we	  de	  meest	  recente	  gegevens	  over	  het	  gebruik	  van	  
gewasbeschermingsmiddelen	  in	  de	  landbouw	  in	  Vlaanderen:	  het	  gebruik	  van	  2005	  tot	  2008.	  In	  2008	  
bedroeg	  het	  gebruik	  2,9	  miljoen	  kg	  actieve	  stof.	  In	  2007	  was	  dat	  bijna	  3,5	  miljoen	  kg.	  In	  2005	  en	  2006	  
ging	  het	  respectievelijk	  om	  3,1	  miljoen	  en	  ruim	  3	  miljoen	  kg.	  2007	  schiet	  er	  bovenuit	  vanwege	  de	  
heel	  natte	  zomer	  die	  meer	  ziektes	  met	  zich	  mee	  bracht,	  waardoor	  er	  dus	  meer	  moest	  worden	  
gespoten.	  Demeyere:	  ‘Vooral	  tussen	  2000	  en	  2005	  is	  het	  gebruik	  sterk	  gedaald.	  Dat	  komt	  omdat	  de	  
klemtoon	  vanaf	  1999	  sterk	  kwam	  te	  liggen	  op	  duurzaam	  gebruik.	  De	  daling	  is	  nu	  wat	  afgevlakt.’	  Dat	  
de	  hoeveelheid	  actieve	  stof	  nu	  minder	  daalt,	  heeft	  voor	  een	  deel	  ook	  te	  maken	  met	  de	  maatregelen	  
zelf	  om	  het	  gebruik	  van	  chemische	  middelen	  en	  de	  negatieve	  effecten	  ervan	  op	  het	  milieu	  te	  
verminderen.	  De	  meest	  persistente	  en	  toxische	  producten	  werden	  bij	  wet	  verboden.	  Maar	  in	  de	  
praktijk	  zijn	  die	  verboden	  middelen	  vaak	  vervangen	  door	  minder	  giftige	  alternatieven	  met	  een	  
grotere	  hoeveelheid	  actieve	  stof.	  

Tijdens	  de	  voorlichtingsmomenten	  van	  de	  overheid	  komt	  ook	  de	  bescherming	  van	  de	  landbouwers	  
zelf	  aan	  bod.	  Annie	  Demeyere	  stelt	  daar,	  zeker	  de	  laatste	  vijf	  jaar,	  een	  duidelijk	  positieve	  evolutie	  
vast:	  ‘Alle	  landbouwers	  moeten	  beschikken	  over	  de	  nodige	  beschermkleding.	  Maar	  dat	  betekent	  nog	  
niet	  dat	  ze	  die	  effectief	  dragen.	  De	  laatste	  jaren	  beseffen	  ze	  wel	  meer	  en	  meer	  de	  noodzaak	  ervan,	  
zeker	  de	  klassieke	  land-‐	  en	  tuinbouwers.	  De	  tuinaanleggers	  zijn	  momenteel	  nog	  minder	  goed	  op	  de	  
hoogte	  van	  de	  gepaste	  beschermkleding	  en	  zijn	  zich	  nog	  niet	  bewust	  van	  het	  nut	  ervan.’	  

Ook	  de	  opleiding	  van	  de	  gebruikers,	  verkopers	  en	  voorlichters	  die	  de	  richtlijn	  oplegt,	  is	  een	  Vlaamse	  
bevoegdheid.	  Demeyere:	  ‘Verkopers	  en	  voorlichters	  zullen	  120	  uren	  opleiding	  moeten	  volgen,	  
gebruikers	  60	  uur	  en	  assistent-‐gebruikers	  16	  uur.	  De	  te	  volgen	  vakken	  worden	  opgelegd	  door	  Europa.	  
Milieu	  en	  gezondheid	  zullen	  daarin	  een	  belangrijke	  plaats	  innemen.’	  De	  fytolicentie	  die	  aan	  de	  
opleiding	  vasthangt,	  wordt	  dan	  weer	  door	  de	  federale	  overheid	  uitgereikt.	  	  

2.	  Pesticidenreductiedecreet	  
In	  2001	  besliste	  het	  Vlaams	  Parlement	  om	  het	  gebruik	  van	  chemische	  bestrijdingsmiddelen	  voor	  het	  
beheer	  van	  de	  openbare	  ruimte	  drastisch	  te	  verminderen.	  Ze	  legde	  dit	  principe	  vast	  in	  het	  Decreet	  
houdende	  vermindering	  van	  het	  gebruik	  van	  bestrijdingsmiddelen	  door	  openbare	  diensten	  in	  het	  
Vlaamse	  gewest73.	  Gemeenten	  konden	  kiezen	  voor	  nulgebruik	  vanaf	  1	  januari	  2004	  of	  voor	  een	  
stapsgewijze	  afbouw.	  Uiterlijk	  op	  31	  december	  2014	  moeten	  alle	  openbare	  ruimten	  pesticidenvrij	  
worden	  beheerd	  en	  onderhouden.	  De	  openbare	  besturen	  die	  opteren	  voor	  een	  stapsgewijze	  afbouw	  
mogen	  bovendien	  niet	  alle	  door	  de	  federale	  overheid	  erkende	  producten	  gebruiken.	  Elk	  jaar	  
publiceert	  de	  Vlaamse	  Milieumaatschappij	  een	  lijst	  met	  zogeheten	  gedoogde	  producten.	  Die	  is	  
gebaseerd	  op	  een	  risico-‐evaluatie	  van	  de	  bestrijdingsmiddelen	  en	  houdt	  rekening	  met	  de	  impact	  op	  
mens	  en	  milieu.	  Die	  impact	  wordt	  berekend	  met	  de	  zogeheten	  POCER-‐indicator.	  POCER	  staat	  voor	  
Pesticide	  Occupational	  and	  Environmental	  Risk.	  De	  indicator	  bundelt	  en	  berekent	  de	  impact	  voor	  de	  
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mens	  (de	  toepasser,	  de	  werknemer,	  secundair	  blootgestelden	  en	  omstaanders)	  en	  voor	  het	  milieu	  
(persistentie,	  grondwater	  en	  waterorganismen).	  Daarnaast	  wordt	  ook	  nog	  rekening	  gehouden	  met	  
andere	  belangrijke	  schakels	  in	  het	  ecosysteem	  zoals	  vogels,	  regenwormen,	  bijen	  en	  nuttige	  
geleedpotigen.	  Producten	  met	  een	  te	  hoge	  POCER-‐score	  worden	  niet	  gedoogd.	  	  

Met	  het	  Besluit	  van	  de	  Vlaamse	  Regering	  houdende	  nadere	  regels	  inzake	  de	  reductieprogramma’s	  
ter	  vermindering	  van	  het	  gebruik	  van	  bestrijdingsmiddelen	  door	  openbare	  diensten	  in	  het	  Vlaamse	  
Gewest	  van	  19	  december	  200874	  kiest	  Vlaanderen	  voor	  een	  geleidelijke	  omvorming	  van	  verharding	  
en	  groen	  in	  de	  openbare	  ruimte.	  De	  openbare	  ruimte	  wordt	  daarbij	  ingedeeld	  in	  drie	  locatietypes:	  
locaties	  waar	  al	  een	  nulgebruik	  geldt	  (type	  1),	  locaties	  die	  goed	  lijken	  op	  type	  1	  en	  die	  sinds	  1	  juli	  
2009	  zonder	  chemische	  bestrijdingsmiddelen	  worden	  beheerd	  (type	  2)	  en	  locaties	  waarbij	  een	  
nulgebruik	  maar	  haalbaar	  is	  na	  een	  herinrichting	  van	  het	  terrein.	  	  

In	  2011	  publiceerde	  de	  Vlaamse	  Milieumaatschappij	  een	  rapport	  over	  de	  evolutie	  van	  het	  
pesticidengebruik	  door	  Vlaamse	  gemeenten	  tussen	  2003	  en	  2009’75.	  Het	  merendeel	  van	  de	  
gemeenten	  (298	  op	  308)	  diende	  een	  reductieprogramma	  in.	  Vier	  gemeenten	  opteerden	  voor	  een	  
nulgebruik	  vanaf	  1	  januari	  2004.	  Op	  1	  juli	  2009	  stond	  de	  teller	  op	  tien	  gemeenten	  met	  nulgebruik.	  
Voor	  het	  rapport	  werd	  een	  selectie	  genomen	  bij	  127	  of	  41%	  van	  alle	  gemeenten.	  Bij	  die	  gemeenten	  
noteerde	  de	  VMM	  in	  2009	  een	  vermindering	  van	  42%	  in	  het	  pesticidengebruik	  ten	  opzichte	  van	  
2003.	  Doordat	  de	  meest	  schadelijke	  producten	  geleidelijk	  aan	  uit	  gebruik	  zijn	  genomen,	  valt	  het	  
volgens	  VMM	  te	  verwachten	  dat	  de	  milieuwinst	  nog	  aanzienlijker	  is	  dan	  de	  winst	  in	  kilogram	  
werkzame	  stof.	  Er	  worden	  immers	  stoffen	  gebruikt	  met	  een	  gunstiger	  risicoprofiel.	  	  

De	  auteurs	  van	  het	  rapport	  zien	  duidelijk	  de	  effecten	  van	  het	  Vlaamse	  beleid.	  Voor	  zes	  actieve	  
stoffen	  zetten	  ze	  de	  cijfers	  per	  jaar	  uit	  voor	  de	  127	  geselecteerde	  gemeenten.	  In	  2004	  moest	  eerst	  
worden	  overgeschakeld	  op	  producten	  met	  een	  gunstiger	  risicoprofiel,	  en	  dit	  voor	  het	  volledige	  
grondgebied.	  Toch	  was	  er	  ten	  opzichte	  van	  2003	  (8.942	  kg	  werkzame	  stof)	  ook	  een	  vermindering	  van	  
het	  pesticidengebruik,	  met	  een	  daling	  van	  12%	  werkzame	  stof	  in	  de	  127	  gemeenten	  (7.877	  kg).	  Van	  
2005	  tot	  en	  met	  2008	  was	  een	  afbouw	  van	  het	  gebruik	  tot	  nul	  opgelegd	  binnen	  een	  deelproject.	  In	  
de	  groenzones	  moest	  het	  gebruik	  onmiddellijk	  worden	  stopgezet,	  op	  verhardingen	  kon	  dit	  geleidelijk	  
aan	  gebeuren.	  Dat	  is	  ook	  merkbaar	  in	  de	  dalingen:	  eerst	  was	  er	  nog	  2	  keer	  een	  daling	  van	  6%	  (7.349	  
kg	  in	  2005	  en	  6.784	  kg	  in	  2006),	  daarna	  nam	  de	  winst	  af	  tot	  3%	  (6.517	  kg	  in	  2007)	  en	  tot	  1%	  (6.444	  kg	  
in	  2008).	  Ook	  de	  invloed	  van	  het	  meest	  recente	  uitvoeringsbesluit	  van	  19	  december	  2008	  is	  duidelijk	  
te	  zien.	  Dit	  besluit	  verplichtte	  om	  het	  deelproject	  uit	  te	  breiden	  naar	  het	  volledige	  areaal	  door	  
aanduiding	  van	  zones	  waar	  een	  nulgebruik	  vanaf	  1	  juli	  2009	  vlot	  haalbaar	  zou	  zijn.	  Daardoor	  was	  er	  
in	  2009	  een	  daling	  met	  14%	  ten	  opzichte	  van	  2008	  (5.164	  kg	  actieve	  stof).	  In	  2006	  werd	  op	  basis	  van	  
de	  gegevens	  van	  31	  gemeenten	  de	  POCER-‐waarde	  berekend	  over	  de	  jaren	  2002,	  2003	  en	  2004.	  In	  
2004	  was	  er	  al	  een	  daling	  van	  het	  risico	  met	  57,4%.	  	  

Tot	  de	  openbare	  diensten	  behoren	  niet	  alleen	  gemeenten,	  maar	  bijvoorbeeld	  ook	  het	  Agentschap	  
Wegen	  en	  Verkeer	  en	  Infrabel.	  Het	  Agentschap	  Wegen	  en	  Verkeer	  bracht	  in	  2009	  zijn	  gebruik	  terug	  
tot	  slechts	  32,3%	  van	  het	  gebruik	  in	  2004.	  Infrabel	  bracht	  op	  de	  hoofdsporen	  (en	  voor	  het	  volledige	  
Belgische	  net)	  het	  gebruik	  in	  2009	  terug	  tot	  maar	  37,9%	  van	  het	  niveau	  in	  2002.	  	  

Het	  rapport	  van	  de	  VMM	  legt	  ook	  het	  verband	  met	  de	  Europese	  richtlijn	  voor	  duurzaam	  gebruik	  van	  
pesticiden.	  De	  VMM	  staat	  trouwens	  mee	  in	  voor	  het	  omzetten	  van	  de	  richtlijn	  in	  Vlaamse	  
milieuwetgeving.	  Die	  richtlijn	  bevat	  namelijk	  heel	  wat	  maatregelen	  die	  vervat	  zitten	  in	  het	  
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pesticidenreductiedecreet	  en	  het	  uitvoeringsbesluit.	  Dat	  zorgt	  er	  volgens	  de	  auteurs	  voor	  dat	  
Vlaanderen	  voor	  zit	  op	  het	  schema	  wat	  betreft	  de	  beoogde	  maatregelen	  die	  openbare	  besturen	  in	  
uitvoering	  van	  de	  Europese	  richtlijn	  zullen	  moeten	  nemen:	  
-‐	  Maatregelen	  ter	  informatie	  van	  het	  brede	  publiek:	  in	  Vlaanderen	  loopt	  al	  een	  aantal	  jaren	  de	  
campagne	  ‘Zonder	  is	  Gezonder’.	  De	  campagne	  richt	  zich	  tot	  burgers	  en	  openbare	  besturen.	  Met	  de	  
campagne	  wil	  de	  Vlaamse	  overheid	  aantonen	  dat	  het	  ook	  mogelijk	  is	  zonder	  pesticiden	  te	  werken.	  
-‐	  Afbakenen	  van	  bufferzones	  in	  beschermingszones	  voor	  oppervlaktewater	  en	  grondwater	  dat	  wordt	  
gebruikt	  voor	  de	  onttrekking	  van	  drinkwater:	  in	  Vlaanderen	  is	  dit	  geregeld	  in	  het	  uitvoeringsbesluit	  
van	  19	  december	  2008,	  maar	  wel	  alleen	  voor	  beschermingszones	  op	  openbaar	  terrein.	  	  
-‐	  Het	  beperken	  of	  stopzetten	  van	  het	  gebruik	  van	  pesticiden	  langs	  wegen,	  spoorwegen,	  zeer	  
doorlaatbare	  oppervlakken	  in	  de	  nabijheid	  van	  oppervlaktewater	  en	  grondwater,	  en	  ook	  op	  verharde	  
oppervlakken	  waar	  een	  groot	  risico	  op	  afspoeling	  bestaat:	  in	  Vlaanderen	  geldt	  dit	  onafhankelijk	  van	  
de	  ligging	  of	  aard	  van	  het	  bestratingsmateriaal.	  
-‐	  Vermindering	  van	  het	  pesticidengebruik	  of	  van	  de	  risico’s	  in	  specifieke	  gebieden:	  publiek	  
toegankelijke	  plaatsen	  die	  geen	  openbare	  status	  hebben,	  vallen	  niet	  onder	  het	  Vlaamse	  decreet.	  Hier	  
zal	  de	  regelgeving	  dus	  moeten	  worden	  uitgebreid.	  	  

3.	  Meten	  om	  te	  weten	  
Vlaanderen	  heeft	  een	  eigen	  programma	  van	  humane	  biomonitoring	  (HBM)	  (zie	  ook	  hoofdstuk	  4,	  4.4).	  
Daarin	  worden	  verscheidene	  stoffen	  gemeten	  in	  het	  bloed,	  het	  haar	  en	  de	  urine	  van	  de	  deelnemers,	  
waaronder	  ook	  de	  al	  lang	  verboden	  gechloreerde	  pesticiden	  DDT	  (een	  insecticide	  dat	  vroeger	  veel	  
werd	  gebruikt	  en	  sinds	  1976	  is	  verboden)	  en	  HCB	  (een	  inmiddels	  verboden	  schimmeldodend	  middel).	  
De	  stoffen	  bleken	  veel	  meer	  voor	  te	  komen	  in	  landelijke	  gebieden,	  waar	  mensen	  veel	  meer	  lokale	  
voeding	  eten	  dan	  in	  steden.	  Bij	  de	  tweede	  HBM	  (2007-‐2011)	  bleken	  de	  bloedconcentraties	  van	  het	  
restproduct	  van	  DDT	  en	  van	  HCB	  bij	  pasgeborenen	  en	  jongeren	  te	  zijn	  gedaald	  in	  vergelijking	  met	  de	  
waarden	  die	  tijdens	  het	  eerste	  programma	  (2001-‐2006)	  werden	  gemeten.	  De	  opzet	  in	  de	  twee	  
meetcampagnes	  was	  verschillend.	  Tijdens	  de	  eerste	  HBM	  werd	  in	  acht	  verschillende	  
aandachtsgebieden	  gemeten,	  terwijl	  de	  tweede	  HBM	  bestond	  uit	  een	  referentiemonitoring	  voor	  
Vlaanderen	  en	  meetcampagnes	  in	  specifieke	  hotspots.	  De	  lagere	  concentraties	  zouden	  daardoor	  
kunnen	  wijzen	  op	  een	  effectieve	  daling	  in	  de	  tijd,	  maar	  ook	  een	  afspiegeling	  kunnen	  zijn	  van	  een	  
verschil	  in	  steekproef	  of	  meetmethode.	  Maar	  volgens	  HBM-‐coördinator	  Elly	  Den	  Hond	  van	  VITO	  is	  
het	  zeer	  onwaarschijnlijk	  dat	  de	  verschillen	  in	  de	  meetmethode	  de	  geobserveerde	  tijdtrends	  
verklaren:	  ‘In	  de	  tweede	  campagne	  is	  de	  meetmethode	  geëvalueerd.	  Er	  zijn	  opnieuw	  stalen	  van	  de	  
eerste	  studie	  mee	  gemeten.	  De	  overeenkomst	  in	  meetmethode	  van	  de	  eerste	  en	  tweede	  HBM	  was	  
zeer	  hoog.’	  De	  gemeten	  waarden	  in	  de	  tweede	  monitoring	  zijn	  van	  dezelfde	  grootteorde	  als	  
vergelijkbare	  waarden	  uit	  de	  internationale	  literatuur.	  De	  waarden	  voor	  volwassenen	  van	  de	  Vlaamse	  
twee	  HBM’s	  konden	  niet	  worden	  vergeleken,	  omdat	  voor	  de	  referentiemeting	  voor	  volwassenen	  een	  
andere	  leeftijdsgroep	  werd	  genomen	  (20-‐40	  jaar).	  	  

Tijdens	  de	  tweede	  HBM	  zijn	  bij	  de	  referentiemeting	  behalve	  klassieke	  polluenten	  voor	  het	  eerst	  ook	  
recent	  in	  gebruik	  genomen	  stoffen	  gemeten,	  waaronder	  het	  pesticide	  paradichloorbenzeen	  (gebruikt	  
in	  mottenballen,	  luchtverfrissers	  en	  toiletblokjes)	  en	  organofosfaatpesticiden.	  In	  mengstalen	  van	  
groepen	  jongeren	  of	  volwassenen	  werden	  ook	  het	  herbicide	  2,4-‐dichlorofenoxy-‐azijnzuur	  en	  
restproducten	  van	  onder	  meer	  carbamaatpesticiden,	  pyrethroidepesticiden	  en	  fungiciden	  
aangetroffen.	  In	  welke	  mate	  de	  gevonden	  concentraties	  schadelijk	  zijn	  voor	  de	  gezondheid,	  is	  nog	  
onbekend.	  De	  stoffen	  zelf	  houden	  in	  elk	  geval	  een	  mogelijk	  risico	  in.	  ‘Er	  zijn	  inderdaad	  een	  aantal	  
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blootstellingseffectverbanden	  gevonden	  bij	  de	  adolescenten	  die	  deelnamen	  aan	  de	  tweede	  HBM,’	  
voegt	  prof.	  Van	  Larebeke	  eraan	  toe.	  Behalve	  een	  verband	  tussen	  ‘klassieke’	  polluenten	  als	  zware	  
metalen	  en	  PCB’s,	  dioxines,	  DDE	  (een	  afbraakproduct	  van	  DDT)	  en	  hexachloorbenzeen	  en	  verhoogde	  
DNA-‐schade	  of	  veranderde	  hormoonconcentraties,	  werden	  ook	  onder	  meer	  de	  volgende	  verbanden	  
vastgesteld	  met	  betrekking	  tot	  ‘nieuwere	  polluenten’:	  verschillen	  in	  hormoonconcentraties	  voor	  
broomhoudende	  vlamvertragers;	  verschillen	  in	  hormoonconcentraties	  en	  in	  seksuele	  rijping	  en	  
gestegen	  DNA-‐schade	  voor	  ftalaten	  (weekmakers	  in	  plastic);	  verschillen	  in	  hormoonconcentraties	  en	  
in	  seksuele	  rijping	  voor	  organofosfaatpesticiden;	  gestegen	  DNA-‐schade	  voor	  dichloorbenzeen;	  
gestegen	  DNA-‐schade	  voor	  de	  geperfluoreerde	  antikleefstof	  perfluoro-‐octaanzuur.	  	  

Vlaanderen	  heeft	  een	  vrij	  uniek	  gefaseerd	  plan	  van	  aanpak	  ontwikkeld	  (het	  faseplan)	  waarmee	  het	  
meten	  in	  de	  mens	  wordt	  omgezet	  in	  concrete	  actieplannen.	  Dat	  faseplan	  werd	  in	  2006	  een	  eerste	  
keer	  uitgetest	  met	  een	  proefproject	  met	  betrekking	  tot	  de	  verhoogde	  gehaltes	  van	  het	  restproduct	  
van	  DDT	  die	  tijdens	  de	  eerste	  biomonitoring	  waren	  gemeten	  in	  de	  landelijke	  gebieden	  en	  in	  de	  zone	  
van	  het	  Albertkanaal.	  Het	  doel	  bestond	  erin	  de	  oorzaak	  en	  de	  bron	  van	  de	  afwijkingen	  te	  
achterhalen.	  In	  het	  resulterende	  beleidsdocument	  werden	  beleidsaanbevelingen	  en	  voorstellen	  voor	  
concrete	  beleidsacties	  voorgesteld.	  Twee	  daarvan	  werden	  door	  toenmalig	  minister	  Hilde	  Crevits	  
goedgekeurd	  voor	  uitvoering:	  het	  organiseren	  van	  een	  inzamel-‐	  en	  sensibiliseringsactie	  met	  
betrekking	  tot	  pesticiden	  (via	  de	  bestaande	  campagne	  ‘Zonder	  is	  gezonder’)	  en	  verder	  onderzoek	  
naar	  de	  huidige	  en	  historische	  opnameroute	  van	  DDT.	  Uit	  een	  extra	  enquête	  bleek	  onder	  meer	  dat	  
veel	  mensen	  nog	  altijd	  DDT	  in	  het	  tuinhuis	  hadden	  en	  gebruikten.	  Ook	  de	  verhouding	  tussen	  DDT	  en	  
zijn	  restproduct	  DDE	  in	  bloedstalen	  suggereert	  een	  recenter	  gebruik	  van	  DDT.	  (‘Recent’	  is	  in	  dit	  kader	  
relatief,	  aangezien	  DDT	  slechts	  heel	  langzaam	  afbreekt.	  Het	  kan	  hier	  gaan	  om	  gebruik	  van	  een	  tiental	  
jaren	  geleden.)	  	  

Begin	  2008	  werd	  gestart	  met	  de	  beleidsvertaling	  van	  de	  overige	  resultaten	  van	  de	  eerste	  HBM	  aan	  de	  
hand	  van	  het	  faseplan.	  De	  eerste	  fase	  omvat	  het	  evalueren	  van	  geselecteerde	  overschrijdingen	  naar	  
ernst	  en	  prioriteiten.	  Daarbij	  werden	  twee	  gevalsstudies	  als	  prioritair	  beschouwd	  voor	  verdere	  
aanpak	  in	  fase	  II.	  Fase	  II	  in	  het	  plan	  omvat	  het	  opzoeken	  van	  oorzaak	  en	  bron	  van	  de	  prioritaire	  
overschrijdingen	  en	  het	  opstellen	  van	  een	  plan	  van	  aanpak.	  Een	  van	  die	  gevalsstudies	  was	  ‘dioxines,	  
PCB’s	  en	  HCB	  in	  landelijke	  gebieden’.	  Dat	  leidde	  tot	  een	  actieplan	  ‘gechloreerde	  verbindingen	  in	  
landelijke	  gebieden’.	  In	  het	  kader	  daarvan	  zijn	  onder	  meer	  ook	  nieuwe	  onderzoeksprojecten	  
uitgeschreven.	  Met	  betrekking	  tot	  de	  gechloreerde	  verbindingen	  wordt	  bijvoorbeeld	  onderzocht	  of	  
er	  meer	  hormoonverstoring	  en	  meer	  hormoongevoelige	  kankers	  voorkomen	  door	  de	  hogere	  
blootstelling.	  Ook	  is	  een	  studie	  over	  vervuilende	  stoffen	  in	  moedermelk	  uitgevoerd	  en	  zijn	  de	  
resultaten	  vergeleken	  met	  de	  Belgische	  resultaten	  van	  de	  moedermelkcampagne	  van	  de	  
Wereldgezondheidsorganisatie	  uit	  2006.	  

Behalve	  in	  aparte	  studies	  en	  artikelen	  zijn	  resultaten	  van	  de	  HBM	  ook	  opgenomen	  in	  het	  MIRA	  
Indicatorrapport	  2010	  van	  de	  Vlaamse	  Milieumaatschappij76.	  Dit	  jaarlijkse	  indicatorrapport	  bevat	  een	  
selectie	  van	  milieu-‐indicatoren	  met	  de	  meest	  actuele	  gegevens	  die	  het	  volledige	  milieudomein	  
omvatten.	  Wat	  pesticiden	  betreft,	  bevat	  het	  rapport	  ook	  gegevens	  over	  het	  gebruik	  van	  
gewasbeschermingsmiddelen	  en	  de	  druk	  op	  het	  waterleven	  door	  gewasbescherming,	  
bestrijdingsmiddelen	  in	  oppervlaktewater,	  bestrijdingsmiddelen	  in	  waterbodems	  en	  
bestrijdingsmiddelen	  in	  paling.	  Een	  lachende,	  neutrale	  of	  treurige	  smiley	  geeft	  in	  één	  oogopslag	  weer	  
hoe	  deze	  indicatoren	  de	  voorbije	  jaren	  zijn	  geëvolueerd.	  
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Sinds	  1990	  is	  het	  totale	  gebruik	  van	  gewasbeschermingsmiddelen	  geleidelijk	  aan	  gedaald,	  zo	  meldt	  
het	  MIRA-‐rapport.	  In	  2008	  lag	  het	  gebruik	  in	  Vlaanderen	  32%	  lager	  dan	  in	  1990.	  Als	  redenen	  voor	  
deze	  daling	  vermeldt	  het	  rapport	  de	  invoering	  van	  geïntegreerde	  en	  biologische	  bestrijding,	  
gebruiksbeperking	  door	  strengere	  residucontroles,	  een	  verbeterd	  aanbod	  aan	  
gewasbeschermingsmiddelen,	  nieuwe	  technologische	  ontwikkelingen,	  betere	  doseringen	  en	  
efficiëntere	  formuleringen.	  Maar	  een	  daling	  van	  het	  gebruik	  zegt	  niets	  over	  de	  giftigheid	  van	  de	  stof	  
en	  over	  de	  tijd	  die	  nodig	  is	  om	  de	  stof	  af	  te	  breken.	  Die	  factoren	  variëren	  van	  stof	  tot	  stof.	  De	  druk	  op	  
het	  waterleven	  door	  gewasbescherming	  is	  een	  indicator	  die	  hier	  wel	  rekening	  mee	  houdt.	  Het	  is	  een	  
maat	  voor	  de	  risico’s	  voor	  het	  waterleven	  verbonden	  aan	  het	  gebruik	  van	  
gewasbeschermingsmiddelen.	  Deze	  indicator	  evolueert	  positief	  en	  krijgt	  een	  lachende	  smiley:	  de	  
beoogde	  doelstelling,	  een	  vermindering	  met	  50%	  in	  2010	  ten	  opzichte	  van	  1990,	  is	  gehaald.	  Sinds	  
2002	  schommelt	  de	  indicatorwaarde	  rond	  de	  doelstelling.	  In	  2008,	  het	  recentste	  jaar	  waarvoor	  cijfers	  
beschikbaar	  zijn,	  werd	  die	  net	  gehaald	  met	  een	  reductie	  van	  52%.	  Het	  federale	  beleid	  om	  de	  meest	  
toxische	  middelen	  uit	  de	  handel	  te	  halen,	  is	  volgens	  het	  rapport	  duidelijk	  merkbaar.	  	  

Voor	  de	  andere	  hierboven	  vermelde	  indicatoren	  is	  het	  rapport	  iets	  minder	  positief.	  Een	  neutrale	  
smiley	  geeft	  telkens	  aan	  dat	  de	  evolutie	  onduidelijk	  of	  te	  beperkt	  is	  en	  onvoldoende	  om	  de	  
doelstelling	  te	  bereiken.	  	  

Zo	  is	  de	  situatie	  merkelijk	  verbeterd	  voor	  heel	  wat	  bestrijdingsmiddelen	  waarvoor	  in	  de	  periode	  
2002-‐2004	  nog	  een	  groot	  aantal	  normoverschrijdingen	  in	  het	  oppervlaktewater	  voorkwamen.	  Voor	  
die	  stoffen	  zijn	  dan	  ook	  gebruiksbeperkingen	  en/of	  verbodsbepalingen	  ingevoerd.	  Maar	  helaas	  
bestaat	  er	  niet	  voor	  alle	  bestrijdingsmiddelen	  een	  officiële	  norm.	  Zij	  kunnen	  enkel	  worden	  getoetst	  
aan	  ecologische	  referentiewaarden	  die	  volgens	  gelijkmatige	  methodes	  zijn	  opgemaakt.	  Enkele	  ervan	  
gaven	  heel	  wat	  overschrijdingen	  van	  de	  referentiewaarden	  te	  zien.	  Vandaar	  de	  neutrale	  smiley.	  	  

Ook	  de	  indicator	  voor	  bestrijdingsmiddelen	  in	  paling	  krijgt	  een	  neutrale	  smiley:	  lang	  verboden	  
middelen,	  zoals	  het	  insecticide	  dieldrin	  en	  –	  opnieuw	  –	  HCB	  en	  DDT	  worden	  immers	  nog	  altijd	  in	  
afwijkende	  en	  sterk	  afwijkende	  concentraties	  aangetroffen.	  Daaruit	  blijkt	  hoe	  moeilijk	  afbreekbaar	  
die	  middelen	  zijn.	  Voor	  de	  meeste	  bestrijdingsmiddelen	  die	  nu	  verboden	  zijn,	  is	  er	  gelukkig	  wel	  een	  
significante	  daling.	  

	  

3.2	  Evaluatie	  van	  het	  Europese,	  Belgische	  en	  Vlaamse	  gewasbeschermingsmiddelen-‐	  en	  
biocidenbeleid	  

3.2.1	  Verordening	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  richtlijn	  duurzaam	  gebruik	  pesticiden	  
-‐	  De	  evaluatiecriteria	  van	  de	  gewasbeschermingsmiddelenverordening	  zijn	  strenger	  dan	  die	  van	  de	  
richtlijn.	  Net	  als	  bij	  REACH	  zien	  we	  ook	  bij	  deze	  verordening,	  door	  het	  opnemen	  van	  
uitsluitingscriteria,	  een	  verschuiving	  van	  een	  systeem	  van	  risicobeoordeling	  naar	  een	  systeem	  dat	  
deels	  gebaseerd	  is	  op	  een	  beoordeling	  op	  basis	  van	  gevaar	  en	  intrinsieke	  stofeigenschappen.	  Dat	  is	  
uiteraard	  een	  positieve	  evolutie.	  En	  die	  evolutie	  is	  ook	  nodig,	  want	  steeds	  meer	  wetenschappelijke	  
studies	  laten	  verbanden	  zien	  tussen	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  een	  slechte	  gezondheid.	  Uit	  
een	  studie	  uit	  2008	  voor	  het	  Europees	  Parlement	  in	  de	  aanloop	  naar	  de	  nieuwe	  verordening77	  blijkt	  
de	  blootstelling	  aan	  gewasbeschermingsmiddelen	  een	  reeks	  gezondheidseffecten	  te	  hebben.	  De	  
blootstelling	  wordt	  in	  verband	  gebracht	  met	  kanker,	  vruchtbaarheids-‐	  en	  voorplantingsproblemen,	  
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verstoring	  van	  het	  hormonale	  systeem,	  het	  immuunsysteem	  en	  het	  zenuwstelsel,	  en	  met	  cognitieve	  
beperkingen.	  	  

Anderzijds	  moeten	  we	  er	  wel	  rekening	  mee	  houden	  dat	  het	  jaren	  zal	  duren	  voor	  alle	  
gewasbeschermingsmiddelen	  die	  niet	  meer	  beantwoorden	  aan	  de	  vereisten	  van	  de	  nieuwe	  
wetgeving,	  van	  de	  markt	  zullen	  zijn.	  Dat	  gebeurt	  pas	  wanneer	  hun	  erkenning	  vervalt.	  
Gewasbeschermingsmiddelen	  worden	  voor	  gemiddeld	  tien	  jaar	  erkend.	  Bovendien	  gelden	  er	  ook	  
uitzonderingen	  voor	  sommige	  uitsluitingscriteria.	  Anne	  Stauffer	  van	  milieuorganisatie	  HEAL	  volgt	  het	  
gewasbeschermingsmiddelen-‐	  en	  biocidenbeleid	  op	  de	  voet:	  ‘Gewasbeschermingsmiddelen	  die	  
normaal	  zouden	  worden	  uitgesloten,	  kunnen	  nog	  altijd	  gebruikt	  worden	  bij	  een	  landbouwplaag	  die	  
niet	  onder	  controle	  te	  houden	  is	  met	  een	  ander	  gewasbeschermingsmiddel	  of	  wanneer	  er	  resistentie	  
optreedt.	  De	  vraag	  is	  in	  welke	  mate	  lidstaten	  gebruik	  zullen	  maken	  van	  die	  uitzonderingen.’	  

We	  moeten	  de	  potentiële	  impact	  van	  de	  nieuwe	  criteria	  toch	  wat	  relativeren,	  vindt	  Philippe	  
Castelain,	  die	  als	  toxicoloog	  bij	  de	  FOD	  Volksgezondheid,	  Veiligheid	  van	  de	  Voedselketen	  en	  
Leefmilieu	  instaat	  voor	  de	  risicobeoordeling.	  ‘Op	  dit	  ogenblik	  bevat	  bijlage	  I	  van	  richtlijn	  91/414/EG	  
geen	  stoffen	  meer	  die	  nog	  voldoen	  aan	  het	  criterium	  carcinogeen	  of	  mutageen	  klasse	  1a	  en	  1b.	  Dus	  
het	  feit	  dat	  CMR-‐stoffen	  1a	  en	  1b	  bij	  voorbaat	  uitgesloten	  worden,	  is	  coherent	  met	  wat	  nu	  al	  
gebeurde,	  met	  uitzondering	  van	  de	  1b-‐klasse	  van	  de	  stoffen	  die	  toxisch	  zijn	  voor	  reproductie.	  Maar	  
het	  aantal	  reprotoxische	  stoffen	  van	  categorie	  1	  is	  erg	  beperkt.	  Slechts	  zes	  van	  de	  op	  dit	  moment	  
ongeveer	  vierhonderd	  goedgekeurde	  werkzame	  stoffen	  behoren	  tot	  die	  categorie.	  Daarvoor	  zal	  men	  
nu	  in	  hogere	  mate	  het	  voorzorgsprincipe	  hanteren.’	  	  

Wat	  nu	  door	  de	  verordening	  wettelijk	  vastligt,	  is	  dus	  volgens	  de	  toxicoloog	  een	  logisch	  uitvloeisel	  van	  
de	  gegevensvereisten	  en	  de	  toepassing	  van	  criteria	  waarvoor	  de	  trend	  al	  een	  tiental	  jaar	  zichtbaar	  is.	  
‘De	  uitsluitingscriteria	  zullen	  wellicht	  een	  relatief	  kleine	  impact	  hebben	  op	  het	  totaal	  aantal	  
werkzame	  stoffen,	  maar	  zullen	  misschien	  wel	  tot	  gevolg	  hebben	  dat	  een	  aantal	  verouderde	  stoffen	  
versneld	  vervangen	  zal	  worden.	  De	  nieuwe	  regelgeving	  zal	  dus	  een	  bestaande	  trend	  bestendigen	  en	  
voor	  een	  stuk	  verfijnen,’	  aldus	  Castelain.	  	  

Ook	  volgens	  Peter	  Jaeken,	  algemeen	  secretaris	  van	  Phytofar	  vzw,	  zijn	  de	  producten	  de	  voorbije	  jaren	  
al	  enorm	  geëvolueerd:	  ‘Er	  bestaat	  een	  zeer	  duidelijke	  trend	  naar	  minder	  toxische	  producten.	  Onze	  
bedrijven	  zoeken	  naar	  middelen	  die	  minder	  giftig	  zijn,	  maar	  dat	  is	  niet	  eenvoudig.	  Op	  het	  einde	  van	  de	  
rit	  moeten	  ze	  wel	  nog	  altijd	  werken	  tegen	  bepaalde	  bedreigingen.’	  

Volgens	  Lisette	  Van	  Vliet	  van	  HEAL	  zullen	  met	  de	  nieuwe	  verordening	  in	  heel	  de	  Europese	  Unie	  toch	  
een	  32-‐tal	  gewasbeschermingsmiddelen	  verdwijnen.	  Haar	  collega	  Anne	  Stauffer	  voegt	  daar	  nog	  aan	  
toe:	  ‘De	  verordening	  is	  niet	  alleen	  belangrijk	  voor	  de	  bestaande	  gewasbeschermingsmiddelen,	  maar	  
ook	  voor	  gewasbeschermingsmiddelen	  die	  in	  de	  toekomst	  worden	  ontwikkeld.	  Het	  is	  een	  stimulans	  
voor	  de	  industrie	  om	  minder	  schadelijke	  producten	  te	  ontwikkelen.’	  

-‐	  Hoewel	  ook	  deze	  nieuwe	  wetgeving	  gebaseerd	  is	  op	  een	  analyse	  van	  afzonderlijke	  stoffen,	  vermeldt	  
de	  verordening	  wel	  expliciet	  dat	  er	  rekening	  moet	  worden	  gehouden	  met	  het	  effect	  van	  
verschillende	  stoffen	  samen.	  Artikel	  4	  over	  de	  goedkeuringscriteria	  voor	  werkzame	  stoffen	  zegt	  
letterlijk	  dat	  de	  residuen	  van	  gewasbeschermingsmiddelen	  die	  resulteren	  uit	  de	  toepassing	  volgens	  
goede	  gewasbeschermingspraktijken	  en	  rekening	  houdend	  met	  realistische	  gebruiksomstandigheden	  
moeten	  voldoen	  aan	  de	  volgende	  eis:	  ‘Ze	  hebben	  geen	  schadelijke	  effecten	  op	  de	  gezondheid	  van	  de	  



	  
	   65	  

mens,	  met	  name	  die	  van	  kwetsbare	  bevolkingsgroepen,	  of	  op	  die	  van	  dieren,	  rekening	  houdend	  met	  
bekende	  cumulatieve	  en	  synergistische	  effecten	  waar	  door	  de	  autoriteit	  aanvaarde	  wetenschappelijke	  
methodes	  om	  dergelijke	  effecten	  te	  evalueren	  beschikbaar	  zijn,	  noch	  op	  het	  grondwater.’	  

Aanvragers	  van	  een	  erkenning	  zullen	  nu	  in	  het	  hele	  proces	  (vanaf	  het	  ontwerpen	  van	  nieuwe	  
moleculen	  tot	  en	  met	  de	  technische	  ontwikkeling	  van	  de	  formuleringen	  en	  van	  de	  
toepassingstechnieken)	  meer	  aandacht	  moeten	  hebben	  voor	  het	  veilig	  gebruik	  ten	  aanzien	  van	  mens	  
en	  milieu,	  aldus	  Philippe	  Castelain.	  ‘Veiligheidsdepartementen	  van	  bedrijven	  die	  vooral	  aan	  
onderzoek	  en	  ontwikkeling	  doen,	  regulerende	  agentschappen	  en	  overheidsinstanties,	  enzovoort	  
zullen	  rekening	  moeten	  houden	  met	  een	  aantal	  zaken,	  bijvoorbeeld	  met	  de	  grotere	  behoefte	  aan	  
meer	  kennis	  voor	  het	  inschatten	  en	  beoordelen	  van	  geaggregeerde	  blootstelling	  (blootstelling	  van	  
dezelfde	  werkzame	  stof	  via	  diverse	  routes),	  cumulatieve	  blootstelling	  (blootstelling	  aan	  verschillende	  
werkzame	  stoffen	  met	  dezelfde	  of	  verschillende	  werkingsmechanismen)	  en	  synergistische	  effecten	  
(wanneer	  verschillende	  werkzame	  stoffen	  elkaars	  werking	  versterken).	  Om	  realistische	  
blootstellingsscenario’s	  te	  verkrijgen,	  zal	  men	  in	  bepaalde	  situaties	  meer	  verfijnde	  statistische	  
methodes	  moeten	  toepassen.	  Daar	  wordt	  op	  Europees	  vlak	  aan	  gewerkt.’	  

-‐	  Door	  de	  verscherpte	  aandacht	  voor	  indeling	  en	  etikettering	  voor	  de	  menselijke	  gezondheid,	  
ecotoxicologie	  en	  gedrag	  in	  het	  milieu	  (als	  gevolg	  van	  de	  CLP-‐verordening,	  zie	  hoofdstuk	  4,	  4.2)	  zullen	  
meer	  en	  meer	  zogeheten	  hogere	  tier-‐studies	  (studies	  aangeleverd	  om	  een	  verfijning	  van	  de	  
risicobeoordeling	  mogelijk	  te	  maken,	  nvdr.)	  78	  worden	  uitgevoerd,	  laat	  Castelain	  nog	  weten.	  ‘Voor	  de	  
toxicologie	  bijvoorbeeld	  spelen	  mechanistische	  studies	  steeds	  vaker	  een	  sleutelrol	  in	  deze	  
beslissingsfase,’	  legt	  Castelain	  uit.	  ‘Dergelijke	  studies	  op	  het	  vlak	  van	  metabolisme,	  soort-‐specificiteit,	  
carcinogenese	  en	  ontwikkelingstoxiciteit	  zijn	  beslissend	  om	  bijvoorbeeld	  de	  relevantie	  van	  bepaalde	  
negatieve	  effecten	  voor	  de	  mens	  beter	  te	  kaderen	  en	  bieden	  de	  mogelijkheid	  om	  meer	  gefundeerde	  
uitspraken	  te	  doen	  en	  sommige	  werkzame	  stoffen	  toch	  nog	  te	  aanvaarden,	  terwijl	  ze	  zonder	  die	  
studies	  zouden	  worden	  geweigerd.	  Ze	  zullen	  ook	  van	  belang	  zijn	  om	  stoffen	  al	  dan	  niet	  te	  
identificeren	  die	  wegens	  hun	  intrinsieke	  eigenschappen	  in	  aanmerking	  komen	  om	  te	  worden	  
vervangen.’	  

‘Bij	  de	  beoordeling	  zou	  men	  bijvoorbeeld	  ook	  beter	  gebruik	  kunnen	  maken	  van	  de	  bestaande	  kennis	  
van	  structureel	  gelijkaardige	  moleculen,’	  gaat	  Castelain	  door.	  Via	  specifieke	  technieken	  kan	  men	  dan	  
uitspraken	  doen	  over	  stoffen	  die	  tot	  nog	  toe	  beschouwd	  worden	  als	  onvoldoende	  onderzocht.	  

-‐	  Positief	  is	  ook	  het	  belang	  dat	  de	  verordening	  hecht	  aan	  kwetsbare	  groepen,	  zoals	  zwangere	  
vrouwen,	  zuigelingen	  en	  kinderen.	  Anne	  Stauffer:	  ‘Het	  feit	  dat	  de	  wetgeving	  erkent	  dat	  er	  nood	  is	  om	  
kwetsbare	  groepen	  te	  beschermen,	  is	  belangrijk	  voor	  de	  richting	  die	  de	  hele	  discussie	  aan	  het	  nemen	  
is.’	  

Volgens	  prof.	  Nik	  Van	  Larebeke	  van	  UGent	  is	  er	  echter	  nog	  een	  erg	  belangrijke	  kwetsbare	  groep	  die	  
we	  niet	  kennen:	  mensen	  met	  genetische	  eigenschappen	  die	  ofwel	  rechtstreeks	  tot	  kanker	  leiden	  
ofwel	  hen	  gevoeliger	  maken	  voor	  kankerverwekkende	  stoffen.	  We	  vermeldden	  eerder	  al	  (zie	  
hoofdstuk	  1,	  onder	  1.3)	  het	  artikel	  dat	  hij,	  samen	  met	  zijn	  collega’s	  van	  het	  Steunpunt	  Milieu	  en	  
Gezondheid,	  onlangs	  publiceerde	  over	  genotypes	  die	  een	  risico	  lopen	  van	  genotoxische	  effecten12.	  
Toxicoloog	  prof.	  Tytgat	  beaamt	  dat	  er	  nog	  te	  weinig	  rekening	  wordt	  gehouden	  met	  de	  genetische	  
invloed	  op	  het	  risico	  om	  kanker	  te	  krijgen.	  Mede	  daarom	  pleit	  hij	  ervoor	  om	  zo	  veel	  mogelijk	  gebruik	  
te	  maken	  van	  de	  meest	  moderne	  toxicologische	  tests.	  
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-‐	  Belangrijk	  is	  uiteraard	  ook	  dat	  hormoonontregelende	  eigenschappen	  zijn	  opgenomen	  in	  de	  
uitsluitingscriteria.	  Zoals	  we	  al	  eerder	  vermeldden	  (zie	  hoofdstuk	  2,	  onder	  2.2.1),	  zijn	  de	  definitieve	  
criteria	  nog	  niet	  vastgesteld	  en	  is	  de	  discussie	  op	  EU-‐vlak	  nog	  bezig.	  Philippe	  Castelain	  liet	  ons	  weten	  
hoe	  de	  Belgische	  risicobeoordelaars	  omgaan	  met	  de	  kwestie:	  ‘Bij	  de	  technische	  werkgroepen	  die	  
belast	  zijn	  met	  het	  op	  punt	  stellen	  van	  de	  criteria	  voor	  hormoonverstorende	  stoffen	  wordt	  stilaan	  
duidelijk	  dat	  er	  gestreefd	  wordt	  naar	  een	  realistische	  en	  pragmatische	  invulling	  met	  het	  oog	  op	  de	  
indeling,’	  zegt	  hij.	  ‘Bij	  de	  Belgische	  risicobeoordelaars	  bestaat	  er	  in	  elk	  geval	  een	  consensus	  dat	  een	  
endocrien	  effect	  bij	  de	  mens	  en	  niet-‐doelwitorganismen	  (organismen	  waarvoor	  het	  product	  niet	  
bedoeld	  is,	  zoals	  bijen,	  nvdr.)	  alleen	  zal	  worden	  onderkend	  indien	  bij	  reguliere	  dierproeven	  ernstige	  
negatieve	  en	  voor	  de	  mens	  potentieel	  pertinente	  effecten	  worden	  vastgesteld,	  met	  de	  inductie	  van	  
hormoongevoelige	  tumoren	  of	  afwijkingen	  bij	  de	  voortplanting.	  Het	  zal	  dan	  een	  uitdaging	  zijn	  om	  te	  
onderzoeken	  in	  hoeverre	  die	  afwijkingen	  effectief	  relevant	  zijn	  voor	  de	  mens.	  In	  ieder	  geval	  is	  het	  niet	  
zo	  dat	  endocriene	  effecten	  op	  zich	  een	  uitsluitingscriterium	  zouden	  moeten	  vormen,	  maar	  wel	  enkel	  
indien	  die	  als	  werkingsmechanisme	  onderkend	  zouden	  worden	  voor	  de	  vastgestelde	  negatieve	  
langetermijneffecten,’	  aldus	  Castelain.	  	  

‘Hier	  schuilt	  een	  gevaar	  en	  staat	  een	  deur	  open	  voor	  het	  ontwijken	  van	  preventieve	  maatregelen,’	  
reageert	  prof.	  Van	  Larebeke.	  ‘Elke	  hormoonverstorende	  stof	  moet	  als	  verdacht	  worden	  beschouwd	  en	  
valt	  onder	  het	  principe	  van	  de	  fysisch-‐chemische	  hygiëne.	  Dat	  wil	  nog	  niet	  zeggen	  dat	  ze	  verboden	  
moet	  worden,	  maar	  wel	  dat	  de	  blootstelling	  zo	  veel	  mogelijk	  moet	  worden	  ingeperkt.	  Men	  zou	  de	  
bewijslast	  eigenlijk	  moeten	  omdraaien:	  tenzij	  men	  kan	  aantonen	  dat	  ze	  geen	  ongunstige	  effecten	  
heeft	  op	  de	  mens,	  wordt	  de	  stof	  verboden	  of	  ingeperkt.’	  

-‐	  De	  Europese	  richtlijn	  voor	  duurzaam	  gebruik	  van	  pesticiden	  gaat	  hand	  in	  hand	  met	  de	  nieuwe	  
verordening.	  De	  doelstelling	  is	  uiteraard	  uitstekend,	  maar	  de	  vraag	  is	  hoe	  de	  meeste	  landen	  de	  
richtlijn	  in	  de	  praktijk	  zullen	  omzetten.	  Hoe	  ambitieus	  zullen	  ze	  zijn	  in	  het	  opzetten	  van	  hun	  nationaal	  
actieplan?	  België	  (en	  Vlaanderen)	  is	  duidelijk	  een	  van	  de	  betere	  leerlingen	  van	  de	  klas.	  Dat	  blijkt	  uit	  
de	  stand	  van	  zaken	  die	  we	  eerder	  in	  dit	  hoofdstuk	  hebben	  gegeven.	  Toch	  zorgt	  de	  complexe	  politieke	  
structuur	  van	  België,	  met	  de	  verdeling	  van	  de	  bevoegdheden	  over	  verschillende	  niveaus,	  soms	  wel	  
voor	  vertraging.	  Binnen	  de	  overlegstructuren	  die	  zijn	  opgezet,	  wordt	  wel	  goed	  samengewerkt,	  zo	  
beamen	  de	  administraties.	  Al	  is	  het	  soms	  wachten	  op	  de	  politieke	  beslissingen	  en	  op	  de	  goedkeuring	  
van	  de	  soms	  talrijke	  verantwoordelijke	  ministers.	  Lovenswaardig	  is	  ook	  het	  betrekken	  van	  
belangenorganisaties	  bij	  het	  PRPB	  en	  het	  omzetten	  van	  de	  pesticidenreductierichtlijn,	  zowel	  op	  
federaal	  als	  op	  Vlaams	  niveau.	  Het	  is	  immers	  onontbeerlijk	  om	  een	  zo	  groot	  mogelijk	  draagvlak	  te	  
creëren.	  	  

Niet	  alle	  Europese	  lidstaten	  staan	  zo	  ver	  als	  België.	  Anne	  Stauffer	  van	  HEAL:	  ‘De	  Europees	  
Commissaris	  voor	  Gezondheid	  en	  Consumenten	  John	  Dalli	  is	  verantwoordelijk	  voor	  het	  actieplan.	  
Samen	  met	  het	  Pesticides	  Action	  Network	  Europe	  hebben	  we	  hem	  op	  15	  december	  2010	  in	  een	  open	  
brief	  gevraagd	  om	  een	  prioriteit	  te	  maken	  van	  pesticidenreductie	  en	  om	  meer	  begeleiding	  te	  voorzien	  
voor	  de	  implementatie	  van	  de	  nationale	  actieplannen.	  Het	  zou	  goed	  zijn	  om	  een	  forum	  te	  hebben	  
waar	  de	  lidstaten	  ervaringen	  en	  goede	  voorbeelden	  kunnen	  uitwisselen.	  Dat	  maakt	  de	  kans	  groter	  dat	  
goede	  actieplannen	  worden	  opgemaakt.	  Maar	  die	  uitwisseling	  ontbreekt	  op	  dit	  moment.’	  De	  
milieuorganisatie	  PAN	  Europe	  (PAN	  staat	  voor	  Pesticide	  Action	  Network)	  ontwikkelde	  zelf	  een	  ‘NAP	  
best	  practice’	  met	  voorbeelden	  van	  wat	  in	  veel	  lidstaten	  gebeurt.	  
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Bovendien	  is	  er	  nog	  een	  bijkomend	  probleem.	  Het	  is	  vaak	  erg	  moeilijk	  om	  informatie	  vast	  te	  krijgen	  
over	  wat	  de	  lidstaten	  doen.	  Anne	  Stauffer:	  ‘Het	  verkrijgen	  van	  informatie	  over	  pesticidenvrije	  
gebieden	  maakte	  deel	  uit	  van	  onze	  Europese	  campagne	  “Sick	  of	  Pesticides”79.	  Over	  het	  algemeen	  
weten	  de	  lokale	  autoriteiten	  niet	  wat	  er	  wordt	  gebruikt.	  Ze	  vinden	  het	  gewoon	  niet	  belangrijk.	  Er	  
moet	  dus	  nog	  veel	  gebeuren.’	  Zelfs	  op	  EU-‐niveau	  ontbreken	  de	  gegevens.	  ‘De	  EU-‐ambtenaren	  vragen	  
ons	  zelfs	  of	  wij	  de	  data	  kunnen	  bezorgen,	  terwijl	  zij	  eigenlijk	  die	  informatie	  zouden	  moeten	  
samenbrengen.’	  

-‐	  Peter	  Jaeken	  van	  Phytofar	  vzw	  wijst	  nog	  op	  een	  ander	  belangrijk	  probleem.	  Door	  de	  uitgebreide	  
testvereisten	  en	  de	  daarmee	  gepaard	  gaande	  hoge	  kosten	  van	  het	  samenstellen	  van	  een	  dossier	  
steken	  verschillende	  illegale	  praktijken	  de	  kop	  op.	  Eerder	  in	  dit	  hoofdstuk,	  bij	  de	  stand	  van	  zaken	  van	  
de	  biociden,	  wezen	  we	  er	  al	  op	  dat	  sommige	  producten	  zich	  in	  een	  schemerzone	  bevinden	  en	  dat	  de	  
wetgeving	  soms	  wordt	  omzeild	  om	  te	  voorkomen	  dat	  een	  duur	  en	  tijdrovend	  dossier	  moet	  worden	  
opgemaakt.	  ‘Op	  EU-‐niveau	  bestaat	  er	  een	  “Manual	  of	  Decision”	  om	  de	  klassering	  van	  producten	  die	  
niet	  meteen	  in	  de	  een	  of	  de	  andere	  productnorm	  kunnen	  worden	  ondergebracht	  te	  ondersteunen.	  Op	  
Belgisch	  niveau	  bestaan	  er	  twee	  comités	  om	  deze	  problematiek	  gestructureerd	  aan	  te	  pakken	  op	  
overheidsniveau:	  een	  comité	  voor	  geneesmiddelen	  en	  sinds	  kort,	  na	  aandringen	  van	  onze	  zijde,	  ook	  
een	  comité	  over	  gewasbeschermingsmiddelen,’	  vertelt	  Peter	  Jaeken.	  ‘Dat	  laatste	  comité	  was	  
broodnodig	  omdat	  verschillende	  firma’s	  omzeilingsstrategieën	  hanteren.	  Er	  zijn	  producten	  die	  niet	  
alleen	  illegaal	  op	  de	  markt	  zijn,	  maar	  er	  is	  ook	  geen	  passende	  risico-‐evaluatie	  voor	  uitgevoerd.	  Vaak	  
gaat	  zoveel	  aandacht	  naar	  de	  producten	  die	  in	  regel	  zijn,	  dat	  dit	  soort	  handel	  quasi	  niet	  voorkomt	  op	  
de	  radar	  van	  de	  overheid,	  weliswaar	  met	  het	  FAVV	  en	  de	  Antwerpse	  douane	  als	  belangrijkste	  
uitzonderingen.	  De	  haven	  van	  Antwerpen	  is	  een	  van	  de	  Europese	  aanvoerroutes	  voor	  illegale	  
gewasbeschermingsmiddelen,’	  gaat	  Jaeken	  verder.	  ‘Ook	  over	  de	  illegale	  handel	  via	  het	  internet	  is	  het	  
laatste	  woord	  nog	  niet	  gezegd.	  Hoe	  groter	  de	  inspanning	  van	  de	  industrie	  om	  tegemoet	  te	  komen	  aan	  
alle	  bekommernissen	  van	  de	  samenleving	  en	  toch	  de	  nodige	  oplossingen	  aan	  te	  bieden	  voor	  een	  
grondstoffenefficiënte	  productie	  van	  voedsel,	  voeder,	  energie	  en	  vezels,	  des	  te	  groter	  de	  winst	  bij	  het	  
illegaal	  omzeilen	  van	  al	  die	  regels.’	  

Ook	  in	  de	  verordening	  zelf	  wordt	  expliciet	  gewezen	  op	  de	  risico’s	  en	  gevaren	  van	  illegale	  producten	  
voor	  mens,	  dier	  en	  milieu.	  In	  de	  ‘overwegende’	  (7)	  staat	  hierover	  het	  volgende:	  
‘Gewasbeschermingsmiddelen	  kunnen	  ook	  ongunstige	  uitwerkingen	  hebben	  op	  de	  teelt	  van	  planten.	  
Het	  gebruik	  ervan	  kan	  risico’s	  en	  gevaren	  inhouden	  voor	  mens,	  dier	  en	  milieu,	  vooral	  wanneer	  zij	  
zonder	  officieel	  te	  zijn	  getest	  en	  zonder	  officiële	  toelating	  op	  de	  markt	  worden	  gebracht	  of	  verkeerd	  
worden	  gebruikt.’	  

-‐	  Volgens	  Lisette	  Van	  Vliet	  en	  Anne	  Stauffer	  zal	  de	  nieuwe	  wetgeving,	  ondanks	  de	  verschuiving,	  nog	  
altijd	  te	  veel	  risicobeoordeling	  en	  te	  weinig	  alternatiefbeoordeling	  inhouden.	  Ze	  betreuren	  dat	  er	  ook	  
nog	  te	  weinig	  openbaar	  debat	  is	  over	  alternatieve	  mogelijkheden.	  Met	  andere	  woorden,	  de	  gewone	  
consument	  stelt	  zich	  nog	  te	  weinig	  de	  vraag	  of	  de	  chemische	  stof	  die	  hij	  in	  de	  supermarkt	  koopt	  voor	  
zijn	  moestuin	  echt	  nodig	  is.	  Sensibiliserings-‐	  en	  informatiecampagnes,	  zoals	  de	  richtlijn	  vraagt,	  
kunnen	  de	  mentaliteit	  helpen	  wijzigen,	  maar	  volstaan	  zeker	  niet.	  Van	  Vliet:	  ‘Het	  moet	  verder	  gaan.	  
Het	  kan	  niet	  dat	  een	  campagne	  wel	  werkt	  bij	  een	  opgeleide	  consument	  die	  er	  enthousiast	  over	  is,	  
terwijl	  zijn	  buurman	  het	  spul	  lustig	  verder	  blijft	  gebruiken.	  Publieksvoorlichting	  is	  een	  belangrijk	  
onderdeel	  van	  het	  spectrum,	  maar	  volstaat	  niet	  om	  verandering	  teweeg	  te	  brengen.	  Juist	  daarom	  is	  
het	  belangrijk	  de	  wetgeving	  aan	  te	  scherpen,	  een	  dynamiek	  te	  creëren	  die	  ervoor	  zorgt	  dat	  de	  veiliger	  
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alternatieven	  sneller	  op	  de	  markt	  komen.	  Pas	  dan	  zal	  de	  buurman,	  wanneer	  hij	  naar	  de	  winkel	  stapt,	  
zijn	  pesticide	  vervangen	  door	  een	  veiliger	  alternatief.	  Belangrijk	  is	  ook	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  
gevaarlijke	  materialen	  worden	  ingezameld,	  dat	  er	  genoeg	  stimulansen	  zijn	  voor	  de	  bedrijven	  om	  
veiliger	  alternatieven	  te	  produceren	  en	  voor	  de	  lokale	  districten	  om	  het	  gevaarlijke	  spul	  in	  te	  zamelen.	  
Er	  moet	  dus	  een	  hele	  serie	  stimulansen	  in	  het	  systeem	  worden	  ingebouwd,	  samen	  met	  de	  
publieksvoorlichting.’	  

Een	  van	  die	  stimulansen	  is	  bijvoorbeeld	  de	  splitsing	  van	  de	  erkenningen:	  die	  zorgt	  er	  onder	  andere	  
voor	  dat	  de	  gewone	  consument	  alleen	  de	  minder	  gevaarlijke	  producten	  kan	  kopen.	  	  

In	  België	  worden	  ‘biopesticiden’	  (gewasbeschermingsmiddelen	  die	  zijn	  samengesteld	  uit	  
controleagentia	  van	  biologische	  oorsprong)	  al	  een	  aantal	  jaren	  extra	  ondersteund.	  Het	  aanbod	  aan	  
‘biopesticiden’	  in	  België	  was	  namelijk	  vrij	  beperkt	  omwille	  van	  de	  complexiteit,	  de	  kostprijs	  en	  de	  
duur	  van	  de	  erkenningsprocedures.	  Daarom	  zijn	  in	  het	  kader	  van	  het	  PRPB	  enkele	  maatregelen	  
genomen	  met	  het	  oog	  op	  het	  aanmoedigen	  en	  vergemakkelijken	  van	  de	  erkenningsaanvragen	  voor	  
dit	  soort	  producten,	  zoals	  begeleiding	  bij	  de	  erkenningsprocedure,	  een	  afzonderlijke	  behandeling	  en	  
dus	  versnelde	  erkenning	  en	  het	  invoeren	  van	  een	  specifieke	  rubriek	  op	  de	  website	  www.fytoweb.be.	  
Zoals	  eerder	  aangehaald	  is	  er	  op	  Europees	  niveau	  wel	  enige	  onduidelijkheid	  over	  wat	  een	  
‘biopesticide’	  precies	  is.	  De	  term	  komt	  niet	  voor	  in	  de	  gewasbeschermingsmiddelenverordening.	  
Vincent	  Van	  Bol	  van	  de	  FOD	  Volksgezondheid:	  ‘Een	  aantal	  landen	  heeft	  een	  parallelle	  wetgeving	  die	  
producten	  met	  beschermende	  effecten	  toelaat	  en	  die	  buiten	  de	  Europese	  regelgeving	  staat.	  Dat	  
willen	  wij	  niet.	  In	  Nederland	  en	  Duitsland	  is	  het	  aanbod	  wel	  groter	  dan	  bij	  ons.	  We	  willen	  dat	  
oplossen.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  landbouwers	  en	  mensen	  met	  een	  moestuin	  concrete	  alternatieven	  
hebben.	  Maar	  we	  moeten	  dat	  dus	  coördineren	  met	  andere	  lidstaten.	  Daarom	  hebben	  we	  iemand	  die	  
voltijds	  op	  deze	  problematiek	  werkt.’	  

-‐	  Ondanks	  de	  strenge	  regelgeving	  nemen	  we	  volgens	  Vincent	  Van	  Bol	  als	  samenleving	  over	  het	  
algemeen	  te	  veel	  risico.	  ‘Met	  de	  kennis	  die	  we	  hebben,	  kunnen	  we	  de	  totale	  risico’s	  niet	  behandelen	  
voor	  elk	  product	  afzonderlijk.	  Er	  komen	  voortdurend	  nieuwe	  producten	  op	  de	  markt,	  niet	  alleen	  
gewasbeschermingsmiddelen,	  maar	  ook	  nieuwe	  chemische	  stoffen,	  nieuwe	  materialen,	  biociden.’	  
Volgens	  hem	  is	  het	  voor	  de	  overheid	  onmogelijk	  geworden	  om	  die	  complexe	  situatie,	  met	  zoveel	  
onbekenden,	  goed	  te	  blijven	  volgen.	  Hij	  pleit	  dan	  ook	  voor	  een	  toepassing	  van	  het	  voorzorgsprincipe	  
voor	  een	  betere	  beheersing	  van	  de	  risico’s.	  ‘Maar	  anderzijds	  moeten	  we	  ook	  oppassen	  dat	  we	  het	  
hele	  systeem	  en	  daardoor	  een	  hele	  samenleving	  niet	  blokkeren.	  Als	  we	  geen	  
gewasbeschermingsmiddelen	  gebruiken,	  is	  er	  uiteraard	  geen	  risico.	  Maar	  dan	  ontstaan	  er	  weer	  
andere	  risico’s,	  zoals	  een	  onvoldoende	  opbrengst	  en	  te	  weinig	  voedsel.’	  	  

Het	  feit	  dat	  we	  veel	  gewasbeschermingsmiddelen	  gebruiken	  en	  nodig	  hebben,	  heeft	  voor	  een	  groot	  
deel	  te	  maken	  met	  onze	  levenswijze.	  ‘Wanneer	  we	  kiezen	  voor	  bepaalde	  appelsoorten	  of	  voor	  
bepaalde	  groenten	  en	  fruit	  in	  bepaalde	  seizoenen,	  kiezen	  we	  voor	  gewasbestrijdingsmiddelen,’	  zegt	  
Vincent	  Van	  Bol.	  Om	  de	  ene	  soort	  te	  kweken,	  zijn	  meer	  gewasbeschermingsmiddelen	  nodig	  dan	  om	  
een	  andere	  soort	  te	  kweken.	  De	  tweede	  is	  bijvoorbeeld	  resistent	  tegen	  een	  bepaalde	  plaag,	  terwijl	  
de	  andere	  dat	  niet	  is.	  Ook	  om	  groenten	  en	  fruit	  buiten	  het	  seizoen	  te	  kunnen	  eten,	  moeten	  we	  meer	  
gewasbeschermingsmiddelen	  gebruiken.	  ‘Minder	  gewasbeschermingsmiddelen	  gebruiken	  vraagt	  
eigenlijk	  een	  aanpassing	  van	  de	  hele	  samenleving,	  een	  aanpassing	  van	  de	  consumptiepatronen.	  Het	  
ziet	  er	  niet	  naar	  uit	  dat	  dit	  in	  de	  toekomst	  mogelijk	  zal	  zijn.’	  	  
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Ook	  prof.	  Van	  Larebeke	  wijst	  op	  onze	  voedingsgewoonten:	  ‘We	  gebruiken	  kolossale	  hoeveelheden	  
plantaardig	  voedsel	  om	  kolossale	  hoeveelheden	  dierlijk	  voedsel	  te	  produceren.’	  En	  voor	  al	  dat	  
plantaardig	  voedsel	  zijn	  veel	  gewasbeschermingsmiddelen	  nodig.	  Volgens	  hem	  moet	  er	  dan	  ook	  een	  
mentaliteitswijziging	  bij	  de	  bevolking	  komen.	  ‘Als	  een	  verminderd	  gebruik	  van	  
gewasbeschermingsmiddelen	  betekent	  dat	  we	  minder	  productie	  hebben,	  moeten	  we	  onze	  consumptie	  
van	  een	  aantal	  zaken	  aanpassen.’	  	  

3.2.2	  Biociden	  
-‐	  Zolang	  de	  nieuwe	  Europese	  verordening	  over	  biociden	  er	  nog	  niet	  is,	  geldt	  de	  huidige	  richtlijn.	  
‘Andere	  lidstaten	  lopen	  vertraging	  op	  met	  de	  omzetting	  van	  de	  richtlijn’	  (nvdr.	  de	  richtlijn	  die	  van	  
toepassing	  is	  tot	  de	  verordening	  van	  kracht	  wordt	  en	  die	  een	  herziening	  voorzag	  van	  de	  producten	  
die	  op	  de	  markt	  zijn),	  vertelt	  Vincent	  Van	  Bol.	  ‘Wij	  hebben	  al	  sinds	  2003	  wetgeving	  over	  biociden.	  Ons	  
systeem	  van	  notificatie	  en	  een	  dienst	  voor	  het	  risicobeheer	  van	  biociden	  bestonden	  al	  twintig	  jaar.’	  

-‐	  In	  de	  nieuwe	  verordening	  zullen	  uitsluitingscriteria	  worden	  ingevoerd,	  de	  verordening	  zal	  zowel	  
gelden	  voor	  het	  op	  de	  markt	  brengen	  als	  voor	  het	  gebruik	  van	  biociden	  en	  –	  niet	  onbelangrijk	  –	  ook	  
voor	  het	  op	  de	  markt	  brengen	  van	  met	  biociden	  behandelde	  materialen	  of	  voorwerpen.	  De	  regels	  
zijn	  vastgelegd	  op	  basis	  van	  het	  voorzorgsprincipe.	  	  

Een	  strengere	  regelgeving	  is	  zeker	  nodig,	  vindt	  Vincent	  Van	  Bol.	  ‘Niets	  laat	  vermoeden	  dat	  er	  minder	  
risico	  bestaat	  voor	  biociden.	  Integendeel.	  In	  het	  algemeen	  bevinden	  biociden	  zich	  dichter	  bij	  de	  mens.	  
Ze	  worden	  gebruikt	  in	  huis,	  in	  scholen,	  in	  ziekenhuizen,	  in	  winkels,	  als	  houtbeschermingsmiddel	  op	  
meubels,	  noem	  maar	  op.’	  

Prof.	  Luc	  Hens	  wijst	  erop	  dat	  bij	  de	  erkenning	  van	  biociden	  in	  België	  de	  hormoonverstorende	  
aspecten	  nu	  al	  worden	  meegewogen	  in	  één	  toxicologisch,	  ecotoxicologisch	  pakket,	  zonder	  dat	  
Europa	  dit	  oplegt.	  Dat	  was	  trouwens	  ook	  al	  het	  geval	  voor	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  breidt	  
zich	  nu	  ook	  uit	  naar	  andere	  erkenningscomités,	  zoals	  voor	  cosmetica	  en	  aan	  cosmetica	  verwante	  
producten.	  

Voor	  milieuorganisaties	  als	  HEAL	  en	  PAN	  Europe	  was	  het	  vooral	  uitkijken	  naar	  de	  definitieve	  versie	  
van	  de	  biocidenverordening.	  Zij	  hoopten	  op	  een	  zo	  groot	  mogelijke	  coherentie	  met	  de	  wetgeving	  
over	  gewasbeschermingsmiddelen.	  Anne	  Stauffer:	  ‘Die	  coherentie	  is	  des	  te	  belangrijker	  omdat	  we	  in	  
veel	  gevallen	  over	  dezelfde	  stoffen	  spreken.’	  De	  organisaties	  waren	  in	  elk	  geval	  niet	  tevreden	  met	  de	  
versies	  van	  de	  verordening	  die	  ze	  onder	  ogen	  kregen.	  Ze	  vonden	  dat	  de	  tekst	  tekortschoot	  in	  
vergelijking	  met	  de	  gewasbeschermingsmiddelenverordening	  en	  REACH:	  kwetsbare	  groepen	  als	  
kinderen	  en	  zwangere	  vrouwen	  worden	  onvoldoende	  beschermd	  en	  de	  afhankelijkheid	  van	  biociden	  
vermindert	  niet.	  REACH	  en	  de	  gewasbeschermingsmiddelenverordening	  moedigen	  juist	  wel	  de	  
vervanging	  van	  erg	  zorgwekkende	  chemicaliën	  aan,	  zo	  stelden	  ze	  in	  een	  persbericht	  in	  december	  
201080.	  	  

Hun	  vrees	  werd	  bevestigd	  met	  de	  voorlopige	  overeenkomst	  die	  de	  Raad	  en	  het	  Europees	  Parlement	  
eind	  november	  2011	  bereikten	  voor	  de	  nieuwe	  verordening.	  Hoewel	  de	  nieuwe	  verordening	  
ambitieus	  klinkt,	  betekent	  ze	  eigenlijk	  een	  stilstand	  op	  het	  gebied	  van	  de	  bescherming	  van	  milieu	  en	  
gezondheid,	  zo	  stelden	  de	  organisaties	  in	  een	  gezamenlijk	  persbericht	  van	  19	  januari	  201281.	  Hoewel	  
er	  net	  als	  bij	  de	  gewasbeschermingsmiddelenverordening	  uitsluitingscriteria	  zijn	  bepaald,	  zijn	  meer	  
uitzonderingen	  mogelijk.	  En	  er	  zijn	  ook	  helemaal	  geen	  plannen	  om	  het	  gebruik	  van	  biociden	  te	  



	  
	   70	  

beperken,	  wat	  wel	  het	  geval	  is	  bij	  de	  gewasbeschermingsmiddelen.	  De	  vrees	  bestaat	  dan	  ook	  dat	  de	  
vele	  uitzonderingen	  en	  het	  gebrek	  aan	  substitutieplannen	  de	  deur	  zullen	  openlaten	  voor	  het	  blijven	  
gebruiken	  van	  veel	  gevaarlijke	  biociden.	  

Een	  van	  de	  grote	  problemen	  is	  dat	  er	  bijna	  geen	  gegevens	  van	  de	  lidstaten	  over	  biociden	  beschikbaar	  
zijn.	  In	  hetzelfde	  persbericht	  stellen	  de	  milieu-‐	  en	  gezondheidsorganisaties	  dat	  een	  meerderheid	  van	  
de	  lidstaten	  het	  nemen	  van	  verplichte	  maatregelen	  om	  de	  ontbrekende	  gegevens	  over	  de	  omvang	  
van	  de	  markt,	  het	  gebruik	  en	  de	  impact	  van	  biociden	  te	  verzamelen,	  heeft	  afgeblokt.	  De	  omvang	  van	  
de	  biocidenmarkt	  in	  Europa	  is	  niet	  bekend	  en	  er	  is	  dus	  momenteel	  geen	  vereiste	  om	  hier	  iets	  aan	  te	  
doen.	  De	  wetgeving	  op	  de	  gewasbeschermingsmiddelen	  voorziet	  wel	  een	  duurzamer	  gebruik	  van	  
gewasbeschermingsmiddelen	  en	  up-‐to-‐date	  gegevens	  over	  verkoop	  en	  gebruik.	  Volgens	  HEAL	  zijn	  er	  
meer	  dan	  50.000	  biocidenproducten	  op	  de	  markt.	  Maar	  het	  is	  niet	  altijd	  duidelijk	  welke	  producten	  op	  
de	  markt	  zijn	  en,	  zoals	  eerder	  aangegeven,	  zijn	  er	  ook	  producten	  die	  zich	  in	  een	  schemerzone	  
bevinden.	  

De	  milieu-‐	  en	  gezondheidsorganisaties	  vinden	  ook	  dat	  mensen	  meer	  bewust	  moeten	  worden	  
gemaakt	  van	  de	  aanwezigheid	  van	  biociden	  in	  hun	  dagelijks	  leven,	  zoals	  in	  geursprays,	  zeep-‐	  en	  
schoonmaakproducten,	  en	  van	  de	  alternatieven	  die	  daarvoor	  bestaan.	  Veel	  mensen	  weten	  eigenlijk	  
niet	  dat	  er	  biocidestoffen	  aanwezig	  zijn	  in	  de	  producten	  die	  ze	  dagelijks	  gebruiken.	  Terwijl	  ze	  wel	  op	  
de	  hoogte	  zijn	  van	  de	  risico’s	  van	  het	  gebruik	  van	  gewasbeschermingsmiddelen,	  missen	  ze	  
elementaire	  informatie	  over	  wat	  een	  biocide	  is,	  waar	  ze	  die	  kunnen	  vinden	  en	  hoe	  ze	  eraan	  worden	  
blootgesteld.	  Sommige	  biociden	  bevatten	  hormoonverstorende	  stoffen	  en	  zo	  lang	  daar	  geen	  criteria	  
voor	  bepaald	  zijn,	  zullen	  die	  dus	  niet	  geleidelijk	  aan	  verdwijnen.	  

De	  organisaties	  zijn	  wel	  enthousiast	  dat	  er	  nieuwe	  etiketteringsvereisten	  zijn	  voor	  nanobiociden	  en	  
voor	  producten	  die	  behandeld	  zijn	  met	  biociden,	  waardoor	  we	  dus	  als	  consument	  beter	  
geïnformeerd	  zijn.	  De	  verordening	  stelt	  ook	  nieuwe	  regels	  op	  voor	  een	  degelijke	  risicobeoordeling	  
van	  biociden	  die	  nanomaterialen	  bevatten.	  Er	  wordt	  dus	  rekening	  gehouden	  met	  de	  nieuwe	  
eigenschappen	  en	  eventuele	  nieuwe	  risico’s	  van	  nanomaterialen	  en	  dat	  is	  een	  belangrijke	  stap	  
vooruit	  in	  vergelijking	  met	  andere,	  bestaande	  benaderingen.	  	  

-‐	  In	  België	  is	  de	  federale	  overheid	  de	  enige	  overheid	  die	  verplicht	  is	  om	  te	  werken	  op	  het	  vlak	  van	  
biociden.	  België	  is	  een	  van	  de	  Europese	  koplopers	  in	  de	  aandacht	  voor	  biociden.	  Zo	  geldt	  het	  PRPB	  
niet	  alleen	  voor	  gewasbeschermingsmiddelen,	  maar	  ook	  voor	  biociden.	  België	  besliste	  bovendien	  om	  
behalve	  gewasbeschermingsmiddelen	  ook	  biociden	  in	  zijn	  NAPAN	  op	  te	  nemen,	  ook	  al	  vraagt	  Europa	  
enkel	  een	  actieplan	  voor	  de	  reductie	  van	  gewasbeschermingsmiddelen.	  Het	  zou	  goed	  zijn	  mocht	  heel	  
Europa	  het	  Belgische	  voorbeeld	  volgen…	  Ngo’s	  verwezen	  zelfs	  expliciet	  naar	  het	  Belgische	  PRPB	  in	  
hun	  gezamenlijke	  aanbevelingen	  van	  15	  juni	  2010	  aan	  de	  Commissie	  Milieubeheer,	  Volksgezondheid	  
en	  Voedselveiligheid	  van	  het	  Europees	  Parlement	  bij	  het	  stemmen	  over	  de	  amendementen	  bij	  het	  
voorstel	  van	  de	  Europese	  Commissie	  voor	  een	  biocideverordening82.	  

De	  versterking	  van	  de	  PRPB-‐acties	  voor	  biociden	  en	  de	  voorbereiding	  van	  het	  luik	  biociden	  in	  het	  
NAPAN	  stonden	  op	  het	  ‘to	  do’-‐lijstje	  van	  het	  PRPB	  voor	  2011	  en	  2012.	  Bij	  het	  bepalen	  van	  de	  
prioritaire	  acties	  speelt	  de	  herziening	  van	  de	  wetgeving	  (dus	  van	  richtlijn	  naar	  verordening)	  een	  
belangrijke	  rol.	  Ze	  zal	  bijvoorbeeld	  beslissend	  zijn	  voor	  de	  goed-‐	  of	  afkeuring	  van	  bepaalde	  stoffen.	  
Het	  is	  ook	  de	  bedoeling	  om	  bij	  niet-‐professionele	  gebruikers	  het	  gebruik	  en	  de	  toegang	  tot	  
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alternatieve,	  milieuvriendelijke	  producten	  te	  promoten.	  Ook	  wil	  het	  PRPB	  de	  kwaliteit	  van	  de	  
opvolging	  van	  de	  verkoop	  van	  biociden	  verbeteren.	  

In	  België	  staat	  ook	  de	  opsplitsing	  van	  de	  vergunningen	  voor	  biocideproducten	  voor	  professioneel	  en	  
voor	  niet-‐professioneel	  gebruik	  en	  de	  certificering	  van	  de	  kennis	  van	  professionele	  gebruikers	  op	  
stapel.	  Dat	  is	  geen	  gemakkelijke	  opdracht,	  die	  onder	  meer	  vertraging	  heeft	  opgelopen	  doordat	  de	  
politieke	  goedkeuring	  (door	  drie	  ministers)	  op	  zich	  liet	  wachten.	  Bovendien	  moet	  rekening	  worden	  
gehouden	  met	  de	  Europese	  herziening	  van	  de	  biocidenwetgeving.	  Het	  jaar	  dat	  nu	  voorop	  wordt	  
gesteld,	  is	  2015.	  	  

	  

	  

3.3.	  Samenvattende	  conclusie	  
In	  het	  Europese,	  Belgische	  en	  Vlaamse	  beleid	  met	  betrekking	  tot	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  
biociden	  zijn	  de	  voorbije	  jaren	  heel	  wat	  stappen	  vooruit	  gezet.	  We	  vatten	  hier	  nog	  eens	  de	  
belangrijkste	  zaken	  samen.	  

Op	  Europees	  niveau	  is	  er	  voor	  het	  op	  de	  markt	  brengen	  van	  gewasbeschermingsmiddelen	  een	  
nieuwe	  verordening	  in	  kracht	  getreden.	  De	  grootste	  verandering	  is	  de	  invoering	  van	  zogeheten	  
uitsluitingscriteria.	  Net	  als	  bij	  REACH	  zien	  we	  ook	  bij	  deze	  verordening	  een	  verschuiving	  van	  een	  
systeem	  van	  risicobeoordeling	  naar	  een	  systeem	  dat	  deels	  gebaseerd	  is	  op	  gevaar	  en	  intrinsieke	  
stofeigenschappen.	  De	  nieuwe	  regelgeving	  bevestigt	  een	  bestaande	  trend	  die	  al	  een	  aantal	  jaren	  is	  
ingezet.	  Anderzijds	  moeten	  we	  er	  wel	  rekening	  mee	  houden	  dat	  het	  nog	  jaren	  zal	  duren	  voor	  alle	  
gewasbeschermingsmiddelen	  die	  niet	  meer	  beantwoorden	  aan	  de	  vereisten	  van	  de	  nieuwe	  
wetgeving,	  van	  de	  markt	  zullen	  zijn.	  Hoewel	  ook	  deze	  nieuwe	  regelgeving	  gebaseerd	  is	  op	  een	  
analyse	  van	  afzonderlijke	  stoffen,	  vermeldt	  de	  verordening	  wel	  expliciet	  dat	  er	  rekening	  moet	  
worden	  gehouden	  met	  het	  effect	  van	  verschillende	  stoffen	  samen.	  Positief	  is	  ook	  het	  belang	  dat	  de	  
verordening	  hecht	  aan	  kwetsbare	  groepen,	  zoals	  zwangere	  vrouwen,	  zuigelingen	  en	  kinderen.	  De	  
verordening	  verwijst	  ook	  expliciet	  naar	  het	  voorzorgsbeginsel.	  Belangrijk	  is	  uiteraard	  ook	  de	  opname	  
van	  hormoonontregelende	  eigenschappen	  in	  de	  uitsluitingscriteria,	  al	  is	  het	  ook	  hier	  nog	  wachten	  op	  
de	  definitieve	  criteria	  voor	  hormoonverstorende	  stoffen.	  	  

Door	  de	  steeds	  strengere	  regelgeving	  voor	  gewasbeschermingsmiddelen	  duikt	  wel	  een	  probleem	  op	  
dat	  de	  nodige	  aandacht	  verdient:	  door	  de	  uitgebreide	  testvereisten	  en	  de	  daarmee	  gepaard	  gaande	  
hoge	  kosten	  voor	  het	  samenstellen	  van	  een	  dossier	  steken	  verschillende	  illegale	  praktijken	  de	  kop	  
op.	  Een	  aantal	  firma’s	  is	  actief	  op	  het	  vlak	  van	  omzeilingsstrategieën.	  Er	  zijn	  producten	  die	  niet	  alleen	  
illegaal	  op	  de	  markt	  zijn,	  maar	  bovendien	  is	  er	  ook	  geen	  passende	  risico-‐evaluatie	  voor	  uitgevoerd.	  

De	  richtlijn	  voor	  duurzaam	  gebruik	  van	  pesticiden	  gaat	  hand	  in	  hand	  met	  de	  nieuwe	  verordening.	  De	  
doelstelling	  is	  uiteraard	  uitstekend,	  maar	  de	  vraag	  is	  hoe	  de	  meeste	  landen	  de	  richtlijn	  in	  de	  praktijk	  
zullen	  omzetten.	  België	  (en	  Vlaanderen)	  is	  duidelijk	  een	  van	  de	  betere	  leerlingen	  van	  de	  klas,	  zoals	  
blijkt	  uit	  de	  stand	  van	  zaken	  die	  we	  in	  dit	  hoofdstuk	  gaven.	  Op	  federaal	  niveau	  is	  er	  trouwens	  al	  sinds	  
2005	  een	  Plan	  voor	  de	  Reductie	  van	  Pesticiden	  en	  Biociden.	  Dat	  wordt	  nu	  opgevolgd	  door	  het	  
Nationaal	  Actieplan	  (NAPAN).	  De	  bevoegdheden	  voor	  de	  verschillende	  onderdelen	  van	  het	  NAPAN	  
zijn	  verdeeld	  over	  verschillende	  overheidsniveaus.	  Ons	  land	  staat	  al	  behoorlijk	  ver	  met	  het	  voldoen	  
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aan	  de	  vereisten	  van	  de	  richtlijn,	  zowel	  op	  federaal	  niveau	  als	  op	  dat	  van	  de	  gewesten	  (Vlaanderen).	  
Niet	  alle	  Europese	  lidstaten	  staan	  even	  ver.	  Het	  zou	  goed	  zijn	  om	  een	  forum	  te	  hebben	  waar	  de	  
lidstaten	  ervaringen	  en	  goede	  voorbeelden	  kunnen	  uitwisselen.	  Een	  probleem	  is	  dat	  het	  vaak	  erg	  
moeilijk	  is	  om	  informatie	  vast	  te	  krijgen	  over	  wat	  de	  lidstaten	  doen.	  	  

De	  voorbije	  jaren	  kwam	  er	  ook	  een	  harmonisering	  van	  de	  maximale	  residulimieten	  voor	  
gewasbeschermingsmiddelen.	  Vóór	  die	  harmonisering	  paste	  iedere	  lidstaat	  zijn	  eigen	  maximum	  
residugehalten	  voor	  gewasbeschermingsmiddelen	  toe.	  

Toch	  houdt	  de	  nieuwe	  wetgeving	  over	  gewasbeschermingsmiddelen	  nog	  altijd	  te	  weinig	  
alternatiefbeoordeling	  in.	  Er	  is	  nog	  te	  weinig	  publiek	  debat	  over	  alternatieve	  mogelijkheden.	  
Sensibileringscampagnes	  kunnen	  bijdragen	  om	  de	  mentaliteit	  te	  wijzigen,	  maar	  volstaan	  niet.	  Naast	  
de	  voorlichting	  van	  het	  publiek	  moeten	  ook	  allerlei	  stimulansen	  in	  het	  systeem	  worden	  ingebouwd.	  
Een	  van	  die	  stimulansen	  is	  bijvoorbeeld	  de	  opsplitsing	  van	  de	  erkenning	  voor	  producten	  voor	  
professioneel	  gebruik	  en	  die	  voor	  producten	  voor	  niet-‐professioneel	  gebruik.	  In	  België	  worden	  ook	  
‘biopesticiden’	  (gewasbeschermingsmiddelen	  die	  zijn	  samengesteld	  uit	  controleagentia	  van	  
biologische	  oorsprong)	  al	  een	  aantal	  jaren	  extra	  ondersteund.	  

Vanuit	  het	  departement	  Landbouw,	  afdeling	  duurzame	  landbouwontwikkeling,	  stimuleert	  de	  
Vlaamse	  overheid	  het	  gebruik	  van	  duurzame	  landbouwproductiemethoden.	  Het	  beleidsdomein	  moet	  
ook	  bijdragen	  tot	  het	  realiseren	  van	  het	  NAPAN.	  Specifiek	  voor	  Vlaanderen	  is	  sinds	  2004	  het	  
pesticidenreductiedecreet	  van	  kracht.	  Uiterlijk	  op	  31	  december	  2014	  moeten	  alle	  openbare	  ruimten	  
pesticidenvrij	  beheerd	  en	  onderhouden	  worden.	  Vlaanderen	  heeft	  ook	  een	  eigen	  humaan	  
biomonitoringprogramma,	  waarin	  onder	  meer	  ook	  pesticiden	  worden	  gemeten.	  Met	  een	  gefaseerd	  
plan	  van	  aanpak	  wordt	  het	  meten	  in	  de	  mens	  omgezet	  in	  concrete	  actieplannen.	  Ook	  in	  het	  jaarlijkse	  
MIRA-‐rapport,	  dat	  een	  selectie	  van	  milieu-‐indicatoren	  bevat	  met	  de	  meest	  actuele	  data	  die	  het	  
volledige	  milieudomein	  omvatten,	  vinden	  we	  meetgegevens	  in	  verband	  met	  bestrijdingsmiddelen.	  

Binnenkort	  wordt	  ook	  de	  nieuwe	  Europese	  verordening	  voor	  biociden	  gepubliceerd,	  die	  de	  huidige	  
richtlijn	  moet	  vervangen.	  Ze	  zal	  van	  toepassing	  zijn	  voor	  het	  op	  de	  markt	  brengen	  en	  ook	  voor	  het	  
gebruik	  van	  biociden.	  Bovendien	  is	  ze	  ook	  van	  toepassing	  op	  met	  biociden	  behandelde	  materialen	  en	  
voorwerpen.	  Ook	  voor	  biociden	  zullen	  uitsluitingscriteria	  gelden	  en	  ook	  hier	  worden	  
hormoonverstorende	  stoffen	  in	  de	  uitsluitingscriteria	  opgenomen.	  De	  regels	  zijn	  vastgelegd	  op	  basis	  
van	  het	  voorzorgsprincipe.	  Positief	  is	  ook	  dat	  er	  nieuwe	  etiketteringsvereisten	  zijn	  voor	  nanobiociden	  
en	  producten	  die	  behandeld	  zijn	  met	  biociden	  en	  dat	  de	  verordening	  ook	  nieuwe	  regels	  opstelt	  voor	  
een	  degelijke	  risicobeoordeling	  van	  biociden	  die	  nanomaterialen	  bevatten.	  Er	  wordt	  dus	  rekening	  
gehouden	  met	  de	  nieuwe	  eigenschappen	  en	  eventuele	  risico’s	  van	  nanomaterialen	  en	  dat	  is	  een	  
belangrijke	  stap	  vooruit	  in	  vergelijking	  met	  andere,	  bestaande	  benaderingen.	  

De	  nieuwe	  verordening	  vertoont	  volgens	  de	  milieuorganisaties	  toch	  nog	  enkele	  belangrijke	  
tekortkomingen:	  er	  zijn	  meer	  uitzonderingen	  mogelijk	  op	  de	  uitsluitingscriteria	  en	  er	  zijn	  geen	  
plannen	  om	  het	  gebruik	  van	  biociden	  te	  beperken.	  Een	  van	  de	  grote	  problemen	  is	  dat	  er	  bijna	  geen	  
gegevens	  zijn	  van	  de	  lidstaten	  over	  biociden.	  De	  omvang	  van	  de	  biocidenmarkt	  is	  niet	  bekend	  en	  er	  is	  
momenteel	  geen	  vereiste	  om	  hier	  iets	  aan	  te	  doen.	  

België	  is	  een	  van	  de	  Europese	  koplopers	  op	  het	  vlak	  van	  de	  aandacht	  voor	  biociden.	  Zo	  is	  het	  PRPB	  
niet	  alleen	  van	  toepassing	  op	  gewasbeschermingsmiddelen,	  maar	  ook	  op	  biociden.	  België	  besliste	  
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bovendien	  om	  behalve	  gewasbeschermingsmiddelen	  ook	  biociden	  op	  te	  nemen	  in	  zijn	  nationale	  
actieplan	  (NAPAN),	  ook	  al	  vraagt	  Europa	  alleen	  een	  actieplan	  voor	  de	  beperking	  van	  
gewasbeschermingsmiddelen.	  Het	  zou	  goed	  zijn	  mocht	  heel	  Europa	  het	  Belgische	  voorbeeld	  volgen.	  
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Hoofdstuk	  4:	  	  
	  Andere	  wetgeving,	  beleidsmaatregelen	  en	  beleidsstructuren	  

4.1	  Inleiding	  
In	  de	  vorige	  hoofdstukken	  gaven	  we	  een	  overzicht	  van	  de	  wetgeving	  en	  het	  beleid	  specifiek	  gericht	  
op	  chemische	  stoffen	  die	  onder	  REACH	  vallen	  en	  voor	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  biociden.	  
Daarnaast	  zijn	  er	  natuurlijk	  nog	  andere,	  meer	  algemene	  regelgeving,	  strategieën	  en	  
beleidsmaatregelen	  die	  een	  rol	  spelen	  in	  het	  Europese,	  Belgische	  en	  Vlaamse	  beleid	  met	  betrekking	  
tot	  aan	  kanker	  gerelateerde	  chemische	  stoffen.	  Verder	  spelen	  ook	  enkele	  internationale	  verdragen	  
en	  conventies	  een	  rol.	  In	  België	  en	  Vlaanderen	  zijn	  ten	  slotte	  ook	  enkele	  beleidsstructuren	  in	  het	  
leven	  geroepen	  die	  overleg	  en	  een	  geïntegreerde	  aanpak	  mogelijk	  moeten	  maken.	  In	  een	  land	  waar	  
de	  bevoegdheden	  zo	  sterk	  verdeeld	  zijn,	  is	  dat	  zeker	  geen	  overbodige	  luxe.	  In	  dit	  hoofdstuk	  gaan	  we	  
kort	  in	  op	  de	  belangrijkste	  van	  die	  regelgeving,	  beleidsmaatregelen	  en	  structuren.	  	  

	  

4.2	  CLP-‐verordening	  
-‐	  Sterk	  verbonden	  met	  REACH	  is	  verordening	  (EG)	  nr.	  1272/2008	  van	  het	  Europees	  Parlement	  en	  de	  
Raad	  van	  16	  december	  2008	  betreffende	  de	  indeling,	  etikettering	  en	  verpakking	  van	  stoffen	  en	  
mengsels83,	  of	  kortweg	  de	  CLP-‐verordening,	  die	  op	  20	  januari	  2009	  in	  werking	  trad.	  Omdat	  de	  CLP-‐
verordening	  ook	  de	  indeling,	  etikettering	  en	  verpakking	  van	  mengsels	  regelt,	  is	  ze	  ook	  belangrijk	  voor	  
gewasbeschermingsmiddelen	  en	  biociden.	  	  

De	  CLP-‐verordening	  zal	  geleidelijk	  aan	  de	  Richtlijn	  Gevaarlijke	  Stoffen	  (Richtlijn	  67/548/EEG	  van	  de	  
Raad	  van	  27	  juni	  196784)	  en	  de	  Richtlijn	  Gevaarlijke	  Mengsels	  (1999/45/EC	  van	  het	  Europees	  
Parlement	  en	  de	  Raad	  van	  31	  mei	  199985)	  vervangen.	  Tijdens	  een	  overgangsperiode	  zullen	  de	  oude	  
systemen	  en	  het	  nieuwe	  systeem	  samen	  worden	  gebruikt.	  Die	  periode	  eindigde	  op	  1	  december	  2010	  
voor	  stoffen	  en	  zal	  op	  1	  juni	  2015	  eindigen	  voor	  mengsels.	  	  

De	  CLP-‐verordening	  brengt	  nieuwe	  verplichtingen	  voor	  bedrijven	  met	  zich	  mee.	  Sinds	  1	  december	  
2010	  zijn	  zij	  verplicht	  hun	  chemische	  stoffen	  in	  te	  delen	  op	  basis	  van	  de	  CLP-‐verordening	  en	  de	  
richtlijn	  inzake	  gevaarlijke	  stoffen.	  Behalve	  bedrijven	  kunnen	  ook	  de	  bevoegde	  instanties	  van	  de	  
lidstaten	  voorstellen	  doen	  voor	  harmonisering	  van	  de	  indeling	  en	  etikettering	  van	  stoffen.	  Dat	  
gebeurt	  bij	  het	  Europees	  Agentschap	  voor	  Chemische	  Stoffen	  (ECHA,	  via	  een	  annex	  XV-‐dossier,	  zie	  
ook	  hoofdstuk	  2,	  2.2.2).	  Daarnaast	  moeten	  met	  ingang	  van	  dezelfde	  datum	  alle	  stoffen	  die	  in	  de	  
handel	  worden	  gebracht	  worden	  geëtiketteerd	  en	  verpakt	  volgens	  de	  criteria	  van	  de	  CLP-‐
verordening.	  	  
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Daarnaast	  moeten	  bedrijven	  ook	  zowel	  de	  indeling	  als	  de	  etikettering	  aanmelden	  (notificatie)	  bij	  
ECHA	  voor	  opname	  in	  de	  inventaris	  van	  indelingen	  en	  etiketteringen.	  Dat	  is	  een	  centrale	  databank,	  
die	  wordt	  aangemaakt	  en	  bijgehouden	  door	  ECHA.	  De	  eerste	  deadline	  voor	  die	  kennisgeving	  was	  3	  
januari	  2011	  en	  gold	  voor	  alle	  stoffen	  die	  op	  1	  december	  2010	  in	  de	  handel	  waren.	  Belangrijke	  
informatie	  uit	  de	  inventaris	  van	  indelingen	  en	  etiketteringen	  wordt	  sinds	  februari	  2012	  ook	  
beschikbaar	  gesteld	  aan	  het	  publiek	  op	  de	  ECHA-‐website.	  Vertrouwelijke	  bedrijfsinformatie	  wordt	  
niet	  openbaar	  gemaakt.	  Van	  stoffen	  die	  na	  1	  december	  2010	  zijn	  vervaardigd	  of	  ingevoerd,	  moet	  een	  
bedrijf	  de	  indeling	  en	  etikettering	  melden	  binnen	  één	  maand	  nadat	  de	  stoffen	  voor	  het	  eerst	  in	  de	  
handel	  zijn	  gebracht.	  Een	  bedrijf	  is	  verplicht	  om	  de	  indeling	  en	  etikettering	  te	  melden	  van	  elke	  stof	  
die	  op	  grond	  van	  de	  REACH-‐verordening	  moet	  worden	  geregistreerd,	  ongeacht	  of	  de	  stof	  is	  
vervaardigd	  of	  geïmporteerd	  als	  stof,	  is	  geïmporteerd	  als	  mengsel	  of	  is	  geïmporteerd	  in	  een	  
voorwerp.	  Als	  de	  gegevens	  over	  indeling	  en	  etikettering	  van	  een	  stof	  al	  zijn	  ingediend	  als	  onderdeel	  
van	  een	  registratie,	  dan	  is	  geen	  notificatie	  vereist.	  	  

Ook	  een	  door	  een	  bedrijf	  vervaardigde	  of	  geïmporteerde	  stof	  die	  niet	  onder	  de	  registratievereisten	  
van	  de	  REACH-‐verordening	  valt	  (bijvoorbeeld	  omwille	  van	  de	  geringe	  hoeveelheid),	  moet	  worden	  
gemeld	  onder	  de	  CLP-‐verordening	  indien	  ze	  is	  ingedeeld	  als	  gevaarlijk	  en	  in	  de	  handel	  wordt	  
gebracht	  als	  stof.	  De	  melding	  moet	  ook	  gebeuren	  indien	  de	  stof	  is	  ingedeeld	  als	  gevaarlijk	  en	  in	  de	  
handel	  wordt	  gebracht	  als	  mengsel,	  waarbij	  de	  stof	  een	  concentratie	  heeft	  die	  ervoor	  zorgt	  dat	  het	  
mengsel	  wordt	  ingedeeld	  als	  gevaarlijk.	  	  

De	  CLP-‐verordening	  is	  gebaseerd	  op	  het	  wereldwijd	  geharmoniseerde	  systeem	  van	  de	  Verenigde	  
Naties	  voor	  de	  indeling	  en	  etikettering	  van	  chemische	  stoffen,	  het	  zogeheten	  Globally	  Harmonized	  
System	  of	  GHS.	  Het	  GHS	  deelt	  de	  producten	  in	  volgens	  hun	  intrinsieke	  gevaar	  en	  biedt	  één	  enkel	  
etiketteringssysteem	  met	  gevarenpictogrammen	  die	  voor	  iedereen	  duidelijk	  zijn.	  Die	  wereldwijde	  
afstemming	  sluit	  de	  mogelijkheid	  uit	  dat	  een	  stof	  of	  mengsel	  bijvoorbeeld	  in	  Europa	  als	  toxisch	  wordt	  
beschouwd	  en	  in	  een	  ander	  deel	  van	  de	  wereld	  niet.	  De	  wereldwijde	  standaardisatie	  moet	  de	  handel	  
tussen	  de	  EU	  en	  de	  niet	  EU-‐landen	  vergemakkelijken,	  doordat	  exporteurs	  in	  eigen	  land	  en	  in	  
exportlanden	  dezelfde	  gevarenbeschrijving	  zullen	  gebruiken.	  Daarnaast	  moet	  ze	  uiteraard	  ook	  mens	  
en	  milieu	  beter	  beschermen	  tegen	  de	  gevaren	  van	  chemische	  stoffen.	  	  

Sommige	  criteria	  met	  betrekking	  tot	  de	  gevaren	  zijn	  in	  de	  CLP-‐verordening	  versterkt,	  waardoor	  
gebruikers	  beter	  worden	  beschermd.	  De	  bekende	  gevaarsymbolen	  met	  de	  oranje	  achtergrond	  zijn	  
vervangen	  door	  negen	  pictogrammen	  op	  een	  witte	  achtergrond	  met	  een	  rode	  rand,	  die	  in	  heel	  
Europa	  en	  een	  groot	  aantal	  landen	  over	  de	  hele	  wereld	  dezelfde	  zijn.	  Voor	  mengsels	  (en	  dus	  
producten	  die	  we	  als	  consument	  gebruiken,	  zoals	  bestrijdingsmiddelen	  en	  biociden)	  zullen	  nog	  tot	  1	  
juni	  2015	  oude	  etiketten	  op	  producten	  te	  zien	  zijn,	  maar	  die	  zullen	  stap	  voor	  stap	  worden	  vervangen	  
door	  de	  nieuwe	  etiketten.	  	  

Een	  gevaarlijk	  mengsel	  bevat	  een	  bepaalde	  hoeveelheid	  van	  een	  als	  gevaarlijk	  beschouwde	  stof.	  Een	  
mengsel	  moet	  nu	  minder	  gevaarlijke	  stoffen	  bevatten	  dan	  vroeger	  om	  als	  gevaarlijk	  mengsel	  te	  
worden	  ingedeeld.	  In	  de	  CLP-‐verordening	  zijn	  de	  gevarencategorieën	  vervangen	  door	  
gevarenklassen,	  die	  zelf	  één	  of	  meer	  categorieën	  bevatten.	  Er	  bestaan	  drie	  soorten	  gevarenklassen:	  
fysisch	  gevaar	  (zoals	  ontplofbaar	  of	  brandbaar),	  gevaar	  voor	  de	  gezondheid	  en	  gevaar	  voor	  het	  
milieu.	  De	  nieuwe	  verordening	  definieert	  veel	  meer	  gevaren	  dan	  vroeger.	  De	  gevaren	  voor	  de	  
gezondheid	  zijn	  het	  talrijkst.	  Belangrijk	  is	  dat	  er	  nu	  een	  specifiek	  pictogram	  is	  dat	  de	  volgende	  
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gevaren	  voor	  de	  gezondheid	  op	  lange	  termijn	  aanduidt:	  mutageniteit	  in	  de	  geslachtscellen,	  
kankerverwekkendheid,	  giftigheid	  voor	  de	  voortplanting,	  doelorgaantoxiciteit	  (eenmalige	  
blootstelling/herhaalde	  blootstelling),	  sensibilisatie	  van	  de	  luchtwegen	  en	  aspiratiegevaar.	  Dat	  
betekent	  dat	  alle	  CMR-‐stoffen	  nu	  een	  duidelijk	  pictogram	  krijgen	  (een	  silhouet	  van	  een	  man	  die	  
explodeert,	  zie	  verklarende	  woordenlijst	  voor	  pictogram),	  dat	  anders	  is	  dan	  het	  pictogram	  dat	  acute	  
toxiciteit	  aanduidt	  (een	  doodshoofd).	  Hormoonverstorende	  eigenschappen	  vinden	  nog	  geen	  plaats	  in	  
het	  GHS	  en	  dus	  ook	  niet	  in	  CLP	  en	  op	  de	  nieuwe	  etiketten.	  	  

De	  gevaaraanduidingen	  (die	  de	  ernst	  van	  de	  gevaren	  beschrijven	  –	  bijvoorbeeld	  ‘giftig’	  –	  en	  ook	  de	  
omstandigheden	  waarin	  ze	  kunnen	  voorkomen	  –	  bijvoorbeeld	  door	  blootstelling	  na	  opname	  door	  de	  
mond)	  blijven	  grotendeels	  gelijk,	  maar	  worden	  soms	  anders	  geformuleerd.	  De	  signaalwoorden	  
‘gevaar’	  of	  ‘waarschuwing’	  zijn	  nieuw	  en	  moeten	  extra	  worden	  toegevoegd	  op	  het	  etiket.	  De	  
vroegere	  zogenaamde	  R-‐zinnen	  voor	  ‘Risk’	  (risico)	  en	  de	  S-‐zinnen	  voor	  ‘Safety’	  (veiligheid)	  worden	  
vervangen	  door	  gevarenaanduidingen	  (H-‐zinnen	  voor	  ‘Hazard’)	  en	  veiligheidsaanbevelingen	  (P-‐
zinnen	  voor	  ‘Precautionary’).	  De	  H-‐zinnen	  beschrijven	  de	  ernst	  van	  de	  gevaren	  (bijvoorbeeld	  zeer	  
giftig)	  en	  de	  omstandigheden	  waarin	  ze	  kunnen	  voorkomen	  (bijvoorbeeld	  door	  contact	  met	  de	  huid),	  
de	  P-‐zinnen	  geven	  onder	  andere	  aan	  hoe	  het	  product	  moet	  worden	  gebruikt	  om	  de	  risico’s	  voor	  
gezondheid	  en	  milieu	  te	  beperken	  (bijvoorbeeld	  door	  het	  dragen	  van	  beschermende	  handschoenen).	  
Kortom,	  het	  etiket	  zal	  meer	  informatie	  bevatten	  over	  de	  gevaren	  en	  hoe	  mensen	  de	  stof	  of	  het	  
product	  veilig	  moeten	  gebruiken.	  

De	  fabrikant	  of	  de	  importeur	  van	  een	  mengsel	  moet	  het	  mengsel	  evalueren	  aan	  de	  hand	  van	  
berekeningen	  of	  door	  middel	  van	  tests	  in	  een	  lab.	  Hij	  moet	  het	  mengsel	  indelen	  in	  een	  of	  meer	  
gevarenklassen	  en	  het	  etiketteren	  volgens	  specifieke	  regels.	  Gaat	  het	  om	  uiterst	  gevaarlijke	  mengsels	  
die	  bestemd	  zijn	  voor	  de	  gewone	  consument,	  dan	  moet	  hij	  een	  veiligheidssluiting	  voor	  kinderen	  
voorzien	  of	  een	  speciale	  verpakking	  met	  een	  tastbare	  gevaaraanduiding	  voor	  slechtzienden.	  Voor	  de	  
Belgische	  markt	  moeten	  de	  mengsels	  aangemeld	  worden	  in	  het	  Antigifcentrum.	  	  

Door	  de	  verstrenging	  van	  de	  indelingscriteria	  zullen	  producten	  strenger	  worden	  ingedeeld.	  Dat	  blijkt	  
alvast	  uit	  een	  bevraging	  van	  koepelorganisatie	  essenscia	  aan	  bedrijven46.	  Meer	  dan	  de	  helft	  van	  de	  
respondenten	  gaf	  aan	  dat	  dit	  het	  geval	  zou	  zijn	  voor	  hun	  producten.	  Een	  gevolg	  is	  ook	  dat	  meer	  
consumentenproducten	  geëtiketteerd	  en	  verpakt	  zullen	  worden	  in	  verpakkingen	  met	  een	  
veiligheidssluiting	  voor	  kinderen,	  wanneer	  de	  formulering	  van	  het	  mengsel	  (de	  samenstelling)	  niet	  
wordt	  vervangen	  of	  veranderd.	  

Tine	  Cattoor	  van	  essenscia:	  ‘Er	  zullen	  meer	  stoffen	  worden	  ingedeeld	  als	  gevaarlijk	  en	  daardoor	  zullen	  
ook	  meer	  mengsels	  als	  gevaarlijk	  worden	  ingedeeld.	  De	  producenten	  moeten	  ook	  rekening	  houden	  
met	  andere	  limietwaarden.	  Voor	  stoffen	  heeft	  dat	  minder	  impact,	  maar	  voor	  mengsels	  wel.	  Voor	  
mengsels	  worden	  een	  aantal	  limieten	  gehalveerd.	  Dat	  zet	  heel	  wat	  bedrijven	  aan	  tot	  het	  
herformuleren	  van	  hun	  mengsel,	  zodat	  ze	  toch	  een	  niet-‐gevaarlijk	  mengsel	  op	  de	  markt	  brengen.’	  Dit	  
betekent	  dus	  dat	  de	  CLP-‐verordening	  bedrijven	  ertoe	  aanzet	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  ze	  hun	  
producten	  niet	  meer	  hoeven	  te	  etiketteren	  als	  gevaarlijk	  en	  dat	  kan	  alleen	  door	  die	  gevaarlijke	  
stoffen	  meer	  en	  meer	  uit	  hun	  mengsel	  te	  elimineren.	  Op	  zich	  is	  dat	  uiteraard	  een	  positieve	  evolutie.	  	  

Het	  systeem	  heeft	  ook	  gevolgen	  voor	  het	  stelsel	  van	  de	  veiligheidsinformatiebladen	  dat	  wordt	  
bepaald	  in	  de	  REACH-‐verordening.	  De	  rubrieken	  zijn	  aangepast	  en	  uitgebreid	  en	  ze	  moeten	  de	  
nieuwe	  etiketten	  uit	  de	  CLP-‐verordening	  bevatten.	  
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Het	  in	  hoofdstuk	  2	  van	  dit	  rapport	  aangehaalde	  rapport	  van	  prof.	  dr.	  Andreas	  Kortenkamp	  (State	  of	  
the	  art	  Report	  on	  Mixture	  Toxicity35)	  in	  opdracht	  van	  het	  Directoraat-‐Generaal	  Milieu	  van	  de	  
Europese	  Commissie	  ging	  ook	  na	  in	  hoeverre	  de	  CLP-‐verordening	  expliciet	  rekening	  houdt	  met	  de	  
effecten	  van	  gelijktijdige	  blootstelling	  aan	  verscheidene	  chemicaliën.	  Volgens	  het	  rapport	  biedt	  de	  
verordening	  gedetailleerde	  voorschriften	  voor	  de	  toxiciteitsbeoordeling	  van	  intentioneel	  bereide	  
commerciële	  mengsels.	  	  

-‐	  De	  CLP-‐verordening	  is	  uiteraard	  ook	  van	  toepassing	  op	  de	  indeling,	  etikettering	  en	  verpakking	  van	  
gewasbeschermingsmiddelen	  en	  biociden.	  De	  indelingen	  die	  de	  producenten	  voorstellen	  voor	  hun	  
stoffen	  en	  producten	  worden	  gecontroleerd	  door	  de	  Europese	  overheid	  (stofniveau)	  en	  de	  federale	  
overheid	  (productniveau).	  De	  uiteindelijke	  wettelijk	  bepaalde	  etikettering	  wordt	  op	  de	  
erkenningsakten	  en	  toelatingen	  vermeld.	  

-‐	  De	  CLP-‐verordening	  betekent	  niet	  alleen	  een	  belangrijke	  aanpassing	  voor	  de	  industrie,	  maar	  ook	  
voor	  de	  consument.	  Hij	  zal	  immers	  andere	  etiketten	  en	  pictogrammen	  voorgeschoteld	  krijgen.	  
Koepelorganisatie	  essenscia	  bereidde	  de	  Belgische	  bedrijven	  de	  afgelopen	  jaren	  al	  voor,	  onder	  meer	  
met	  de	  VLARIP-‐projecten.	  Maar	  er	  zal	  ook	  sensibilisering	  van	  de	  consument	  nodig	  zijn.	  Het	  goed	  
lezen	  en	  ook	  begrijpen	  van	  het	  etiket	  is	  essentieel	  voor	  een	  veilig	  gebruik	  van	  chemische	  producten.	  
Volgens	  de	  industrie	  is	  dat	  mee	  de	  taak	  van	  de	  overheid.	  Voorlopig	  gebeurt	  die	  sensibilisering	  nog	  
maar	  in	  heel	  beperkte	  mate.	  Wie	  goed	  zoekt	  en	  ook	  weet	  wat	  hij	  zoekt,	  vindt	  op	  de	  website	  van	  de	  
FOD	  Volksgezondheid	  de	  folder	  ‘Chemische	  producten:	  bescherm	  jezelf,	  lees	  het	  etiket’	  over	  de	  
nieuwe	  etikettering	  die	  eraan	  komt86.	  Daarnaast	  is	  er	  ook	  een	  CLP-‐helpdesk87.	  

De	  doorsnee	  Belg	  blijkt	  de	  etiketten	  gelukkig	  wel	  redelijk	  goed	  te	  lezen.	  Dat	  blijkt	  uit	  een	  speciale	  
Eurobarometerstudie	  van	  mei	  2011	  over	  ‘Consumer	  understanding	  of	  labels	  and	  the	  safe	  use	  of	  
chemicals’88,	  die	  ECHA	  in	  het	  kader	  van	  de	  CLP-‐verordening	  liet	  uitvoeren.	  Eind	  2010	  werden	  hiervoor	  
meer	  dan	  26.500	  Europeanen	  in	  de	  27	  lidstaten	  bevraagd.	  We	  zetten	  een	  aantal	  Europese	  en	  de	  
Belgische	  percentages	  naast	  elkaar.	  66%	  van	  de	  Europese	  respondenten	  en	  68%	  van	  de	  Belgische	  
ondervraagden	  leest	  de	  veiligheidsinstructies	  voor	  hij	  of	  zij	  een	  chemisch	  product	  gebruikt,	  maar	  zij	  
geven	  veel	  meer	  aandacht	  aan	  de	  instructies	  voor	  bepaalde	  types	  producten,	  zoals	  bijvoorbeeld	  
gewasbeschermingsmiddelen	  en	  insecticiden	  (84%	  van	  de	  Europeanen	  en	  86%	  van	  de	  Belgen)	  dan	  
voor	  andere	  producten	  zoals	  detergenten	  (respectievelijk	  50%	  en	  47%).	  Dat	  komt	  doordat	  ze	  die	  
eerste	  types	  veel	  meer	  als	  chemische	  producten	  beschouwen.	  75%	  van	  de	  Europeanen	  beschouwt	  
gewasbeschermingsmiddelen	  en	  insecticiden	  als	  chemische	  producten,	  in	  België	  is	  dat	  het	  geval	  voor	  
79%	  van	  de	  respondenten.	  Een	  groot	  aantal	  respondenten	  is	  niet	  in	  staat	  om	  alledaagse	  
huishoudelijke	  producten	  te	  identificeren	  als	  chemische	  producten.	  	  

65%	  van	  de	  Europeanen	  leest	  de	  waarschuwingssymbolen	  om	  uit	  te	  zoeken	  of	  een	  chemisch	  product	  
gevaarlijk	  is	  of	  niet,	  terwijl	  75%	  van	  de	  Belgische	  respondenten	  aangeeft	  dit	  te	  doen.	  De	  helft	  van	  de	  
Europese	  respondenten	  leest	  altijd	  de	  instructies	  voor	  ze	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  
insecticiden	  gebruiken,	  maar	  voor	  andere	  categorieën	  is	  dat	  minder	  het	  geval,	  zoals	  voor	  andere	  
tuinproducten	  (bijvoorbeeld	  meststoffen	  of	  groeistoffen)	  (37%)	  of	  detergenten	  (26%).	  Bij	  de	  Belgen	  is	  
dat	  respectievelijk	  59%,	  45%	  en	  28%.	  74%	  van	  de	  Europese	  respondenten	  volgt	  de	  instructies	  van	  
gewasbeschermingsmiddelen	  en	  insecticiden	  volledig,	  23%	  helemaal	  niet.	  Bij	  de	  Belgen	  is	  dat	  77%	  en	  
20%.	  Voor	  andere	  tuinproducten	  volgt	  63%	  van	  de	  Europeanen	  de	  instructies	  volledig	  en	  33%	  
helemaal	  niet.	  De	  percentages	  voor	  de	  Belgen	  zijn	  dezelfde.	  Voor	  detergenten	  leest	  48%	  van	  de	  
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Europeanen	  de	  instructies	  volledig,	  44%	  helemaal	  niet.	  De	  Belgen	  doen	  het	  iets	  beter	  met	  51%	  en	  
53%.	  

Maar	  afgezien	  van	  het	  lezen	  van	  de	  instructies	  (78%	  van	  de	  Europeanen	  en	  84%	  van	  de	  Belgen)	  
weten	  consumenten	  over	  het	  algemeen	  weinig	  af	  van	  de	  veiligheidsmaatregelen	  die	  ze	  moeten	  
nemen	  om	  chemische	  producten	  veilig	  te	  gebruiken.	  Zo	  geeft	  slechts	  45%	  (57%)	  aan	  beschermende	  
kleding	  te	  dragen,	  33%	  (57%	  -‐	  de	  hoogste	  score	  van	  de	  lidstaten)	  het	  product	  veilig	  op	  te	  bergen,	  32%	  
(53%)	  alleen	  de	  aanbevolen	  hoeveelheid	  te	  gebruiken,	  28	  %	  (45%)	  het	  product	  correct	  weg	  te	  gooien	  
en	  28%	  (44%)	  vast	  te	  houden	  aan	  de	  aanbevolen	  gebruiksfrequentie	  van	  het	  product.	  De	  Belgen	  
scoren	  hier	  telkens	  een	  stuk	  hoger	  dan	  het	  Europese	  gemiddelde.	  Gelukkig	  is	  het	  bewustzijn	  van	  de	  
veiligheidsvereisten	  die	  gepaard	  gaan	  met	  chemische	  producten	  wel	  groter	  bij	  mensen	  die	  ze	  echt	  
gebruiken.	  Dat	  het	  lezen	  van	  het	  etiket	  niet	  onbelangrijk	  is,	  mag	  blijken	  uit	  het	  grote	  aantal	  
respondenten	  dat	  aangeeft	  chemische	  producten	  te	  gebruiken	  op	  het	  werk:	  52%	  van	  de	  Europeanen	  
en	  51%	  van	  de	  Belgen.	  De	  ondervraagde	  Europeanen	  bestempelen	  chemische	  producten	  doorgaans	  
meer	  als	  ‘gevaarlijk’	  (68%)	  en	  ‘gevaarlijk	  voor	  het	  milieu’	  (63%),	  dan	  als	  ‘nuttig’	  (22%)	  en	  ‘innovatief’	  
(9%),	  bij	  de	  Belgen	  is	  dat	  respectievelijk	  76%,	  72%,	  24%	  en	  12%.	  	  

Er	  is	  nog	  behoorlijk	  wat	  werk	  aan	  de	  winkel	  om	  de	  consument	  vertrouwd	  te	  maken	  met	  de	  nieuwe	  
pictogrammen.	  Uit	  de	  bevraging	  blijkt	  dat	  de	  symbolen	  zeker	  niet	  voor	  zich	  spreken.	  Kijken	  we	  naar	  
het	  voor	  ons	  belangrijkste	  pictogram,	  het	  silhouet	  van	  het	  mannetje	  dat	  aangeeft	  dat	  een	  stof	  of	  
mengsels	  enerzijds	  astma	  of	  andere	  respiratoire	  overgevoeligheidsreacties	  kan	  veroorzaken	  en	  
anderzijds	  ook,	  onder	  meer,	  aangeeft	  dat	  de	  stof	  of	  het	  mengsel	  kankerverwekkend	  is:	  77%	  van	  de	  
Europeanen	  geeft	  aan	  het	  symbool	  nooit	  eerder	  te	  hebben	  gezien,	  20%	  beweert	  van	  wel.	  Bij	  de	  
Belgen	  gaat	  het	  om	  78	  en	  21%.	  44%	  van	  de	  EU-‐respondenten	  duidde	  aan	  dat	  het	  symbool	  aangeeft	  
dat	  het	  product	  astma	  of	  andere	  respiratoire	  overgevoeligheidsreacties	  kan	  veroorzaken,	  slechts	  19%	  
gaf	  aan	  dat	  dit	  betekent	  dat	  het	  product	  kankerverwekkend	  is.	  De	  Belgen	  scoorden	  iets	  beter	  met	  
respectievelijk	  53%	  en	  22%.	  	  

De	  respondenten	  kregen	  ook	  de	  vraag	  of	  ze	  vonden	  dat	  ze	  goed	  geïnformeerd	  waren	  over	  de	  
potentiële	  risico’s	  van	  de	  chemische	  producten.	  Slechts	  24%	  van	  de	  EU-‐respondenten	  gaf	  aan	  dat	  ze	  
volledig	  geïnformeerd	  waren	  over	  de	  mogelijke	  risico’s	  van	  bijvoorbeeld	  
gewasbeschermingsmiddelen	  en	  insecticiden,	  52%	  vond	  dat	  ze	  matig	  geïnformeerd	  waren,	  20%	  vond	  
dat	  ze	  niet	  geïnformeerd	  waren.	  Voor	  België	  ging	  het	  om	  25%,	  56%	  en	  18%.	  

Of	  dat	  ook	  betekent	  dat	  er	  zo	  veel	  mogelijk	  informatie	  op	  het	  etiket	  moet	  staan,	  is	  nog	  maar	  de	  
vraag.	  Met	  andere	  woorden:	  hoe	  informeer	  je	  een	  consument	  het	  best	  over	  een	  welbepaald	  gevaar	  
of	  risico?	  Steeds	  meer	  onderzoek	  geeft	  bijvoorbeeld	  aan	  dat	  het	  risico	  van	  leukemie	  bij	  het	  kind	  
vergroot	  wanneer	  de	  moeder	  tijdens	  de	  zwangerschap	  is	  blootgesteld	  aan	  pesticiden	  in	  het	  
algemeen.	  (De	  FOD	  Volksgezondheid	  waarschuwde	  in	  verband	  hiermee	  eind	  maart	  2012	  nog	  voor	  de	  
blootstelling	  van	  ongeboren	  en	  jonge	  kinderen	  aan	  pesticiden	  in	  het	  algemeen,	  zie	  ook	  hoofdstuk	  3,	  
onder	  3.1.2,	  A.)	  Hoe	  informeer	  je	  zwangere	  vrouwen	  dan	  het	  best?	  Door	  een	  speciale	  waarschuwing	  
op	  het	  etiket	  te	  plaatsen?	  ‘Uit	  onderzoek	  blijkt	  dat	  hoe	  meer	  informatie	  er	  op	  een	  etiket	  staat,	  hoe	  
minder	  betekenis	  een	  individuele	  boodschap	  heeft	  voor	  de	  mensen,’	  weet	  prof.	  Luc	  Hens	  ons	  te	  
vertellen.	  ‘Hoe	  langer	  de	  lijst	  van	  elementen	  op	  het	  etiket,	  hoe	  minder	  een	  bepaald	  element	  uit	  die	  
lijst	  bij	  de	  consument	  doorweegt.	  Daarom	  is	  het	  veel	  meer	  aangewezen	  om	  vrouwen	  te	  wijzen	  op	  het	  
potentiële	  risico	  wanneer	  ze	  langsgaan	  bij	  de	  gynaecoloog,	  in	  het	  fertiliteitscentrum,	  enzovoort.	  Het	  
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blijkt	  veel	  efficiënter	  om	  via	  die	  weg	  informatie	  te	  verstrekken.’	  De	  FOD	  Volksgezondheid	  stuurde	  een	  
aangepast	  persbericht	  uit	  naar	  de	  artsen,	  waarbij	  ze	  de	  hulp	  van	  de	  artsen	  vraagt	  om	  ouders	  te	  
waarschuwen	  voor	  de	  gezondheidsrisico’s	  van	  pesticiden	  voor	  jonge	  en	  ongeboren	  kinderen.	  

Het	  gaat	  dus	  niet	  alleen	  om	  het	  geven	  van	  informatie	  op	  zich,	  ook	  de	  manier	  waarop	  de	  informatie	  
wordt	  aangeboden,	  is	  belangrijk.	  Volgens	  prof.	  Hens	  is	  in	  dit	  verband	  ook	  meer	  onderzoek	  nodig.	  Het	  
onderzoek	  zelf	  moet	  gebeuren	  door	  communicatiewetenschappers,	  de	  financiering	  moet	  van	  de	  
industrie	  komen,	  vindt	  hij.	  Vanuit	  zijn	  eigen	  ervaring	  met	  bedrijven	  die	  een	  toelating	  vragen	  voor	  een	  
product,	  vindt	  Hens	  trouwens	  dat	  bedrijven	  zeer	  laks	  zijn	  op	  het	  vlak	  van	  de	  etikettering.	  ‘Bij	  meer	  
dan	  de	  helft	  van	  de	  dossiers	  voor	  erkenning	  die	  voor	  bijkomende	  informatie	  worden	  teruggestuurd	  
naar	  het	  bedrijf,	  houden	  de	  vragen	  verband	  met	  de	  etikettering.	  Meer	  nog,	  niet	  zelden	  vragen	  
bedrijven	  een	  toelating	  voor	  een	  nieuw	  product,	  maar	  stoppen	  ze	  gewoon	  het	  etiket	  van	  het	  oude	  
product	  in	  het	  dossier.’	  Hens	  pleit	  dan	  ook	  voor	  een	  responsabilisering	  van	  de	  industrie.	  	  

	  

4.3	  Andere	  belangrijke	  verdragen,	  strategieën	  en	  beleidsstructuren	  

4.3.1	  Internationaal	  

A.	  Het	  internationale	  Verdrag	  van	  Stockholm:	  de	  POP-‐Conventie	  
Het	  internationale	  Verdrag	  van	  Stockholm89,	  dat	  in	  werking	  trad	  in	  mei	  2004,	  streeft	  ernaar	  om	  de	  
aanwezigheid	  van	  persistente	  organische	  verontreinigende	  stoffen	  (de	  zogeheten	  POP’s)	  in	  de	  
wereld	  te	  beperken	  of	  te	  elimineren.	  De	  partijen	  van	  het	  verdrag	  komen	  alle	  twee	  jaar	  samen	  om	  de	  
doeltreffendheid	  van	  de	  POP-‐Conventie	  te	  evalueren	  en	  eventuele	  amendementen	  toe	  te	  voegen.	  
Eind	  april	  2011	  vond	  de	  vijfde	  Conferentie	  van	  de	  Partijen	  (COP	  5)	  plaats	  en	  werd	  afgesproken	  om	  in	  
2012	  een	  22ste	  POP	  aan	  de	  lijst	  toe	  te	  voegen.	  Daarmee	  zal	  de	  teller	  op	  twaalf	  pesticiden	  en	  tien	  
chemische	  stoffen,	  producten	  en	  bijproducten	  komen	  te	  staan.	  

POP’s	  stapelen	  zich	  op	  in	  levende	  organismen	  (en	  dus	  in	  de	  voedselketen)	  en	  zijn	  giftig	  en	  persistent	  
(ze	  worden	  heel	  langzaam	  afgebroken).	  Van	  bepaalde	  POP’s,	  zoals	  de	  pesticiden	  DDT	  en	  HCB,	  weten	  
we	  dat	  ze	  kankerverwekkend	  zijn.	  POP’s	  zijn	  ook	  hormoonverstorend.	  Dat	  ze	  zeer	  persistent	  zijn,	  
blijkt	  onder	  meer	  uit	  het	  feit	  dat	  al	  lang	  verboden	  pesticiden	  nog	  altijd	  in	  het	  leefmilieu	  en	  in	  de	  
mens	  worden	  teruggevonden.	  	  

Het	  Verdrag	  van	  Stockholm	  verdeelt	  de	  POP’s	  in	  drie	  categorieën:	  stoffen	  die	  moeten	  verdwijnen	  
(door	  een	  verbod	  op	  productie	  en	  vernietiging	  van	  de	  voorraden)	  en	  stoffen	  waarvoor	  het	  gebruik	  
eerst	  gecontroleerd	  en	  daarna	  beperkt	  moet	  worden	  (wegens	  een	  gebrek	  aan	  kennis	  over	  de	  stof	  of	  
een	  gebrek	  aan	  een	  gepast	  betaalbaar	  alternatief).	  De	  derde	  categorie	  zijn	  POP’s	  die	  niet	  doelbewust	  
worden	  geproduceerd,	  maar	  vrijkomen	  bij	  bepaalde	  processen.	  

De	  POP-‐Conventie	  is	  vertaald	  naar	  Europees	  recht	  (verordening	  850/2004	  en	  recent	  aangepast	  door	  
verordening	  757/2010)	  en	  ook	  naar	  het	  Belgische	  recht.	  In	  augustus	  2006	  heeft	  België	  de	  conventie	  
geratificeerd.	  Zij	  is	  in	  ons	  land	  vooral	  van	  toepassing	  omdat	  de	  giftige	  stoffen	  ons	  via	  
voedingsmiddelen	  kunnen	  bereiken.	  In	  Europa	  geldt	  voor	  DDT,	  chloordaan,	  hexachlorohexanen	  (HCH	  
zijn	  insecticiden,	  waaronder	  lindaan),	  dieldrin,	  endrin,	  heptachloor,	  hexachloorbenzeen	  (HCB),	  
chloordecon,	  aldrin,	  mirex	  en	  toxafeen	  een	  volledig	  verbod	  op	  productie,	  in	  de	  handel	  brengen	  en	  
gebruik.	  Voor	  het	  gebruik	  van	  DDT	  was	  theoretisch	  nog	  tot	  1	  januari	  2014	  een	  gebruik	  in	  gesloten	  
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systemen	  toegelaten	  als	  tussenproduct	  bij	  de	  productie	  van	  dicofol.	  Maar	  in	  het	  kader	  van	  de	  
gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn	  werd	  dicofol	  niet	  opgenomen	  in	  de	  positieve	  lijst	  (de	  lijst	  van	  
actieve	  stoffen	  die	  zijn	  toegelaten),	  zodat	  de	  uitzonderingsregel	  voor	  DDT	  eigenlijk	  geen	  effect	  meer	  
heeft.	  Geen	  enkele	  lidstaat	  maakte	  in	  2010	  gebruik	  van	  de	  DDT-‐uitzondering.	  Op	  Belgisch	  niveau	  is	  
de	  productie	  en	  het	  gebruik	  van	  de	  meeste	  van	  deze	  stoffen	  al	  bijna	  dertig	  jaar	  verboden.	  Alle	  
pesticiden	  bijvoorbeeld	  mogen	  bij	  ons	  niet	  langer	  worden	  geproduceerd	  of	  gebruikt.	  Maar	  of	  dat	  ook	  
betekent	  dat	  ze	  helemaal	  niet	  meer	  worden	  gebruikt,	  is	  maar	  de	  vraag.	  Zo	  bleek	  uit	  een	  onlangs	  
verschenen	  onderzoek90	  van	  het	  magazine	  Test-‐Gezondheid,	  dat	  in	  de	  lucht	  van	  woningen	  in	  België	  
(en	  ook	  in	  de	  andere	  onderzochte	  landen,	  namelijk	  Spanje,	  Italië	  en	  Portugal)	  nog	  altijd	  sporen	  van	  al	  
lang	  verboden	  pesticiden	  te	  vinden	  zijn.	  Ook	  de	  Vlaamse	  HBM	  suggereert	  dat	  DDT	  na	  het	  verbod	  nog	  
is	  gebruikt.	  Uiteraard	  is	  DDT	  zeer	  persistent	  en	  breekt	  het	  dus	  erg	  traag	  af.	  De	  sporen	  kunnen	  dus	  het	  
gevolg	  zijn	  van	  een	  vervuiling	  van	  jaren	  geleden.	  

Volgens	  Lisette	  van	  Vliet	  van	  HEAL	  heeft	  Europa	  een	  belangrijke	  rol	  te	  spelen	  bij	  de	  POP-‐Conventie.	  
‘Als	  Europa	  hoge	  en	  ambitieuze	  standaarden	  stelt	  op	  EU-‐niveau,	  dan	  zal	  de	  inzet	  ook	  internationaal	  
hoger	  zijn.	  Landen	  als	  de	  VS	  en	  Canada	  behoren	  niet	  tot	  de	  meest	  progressieve.	  Als	  Europa	  geen	  
progressief	  standpunt	  inneemt,	  hebben	  we	  een	  probleem.’	  	  

Bovendien	  is	  het	  ook	  van	  essentieel	  belang	  dat	  er	  geen	  dubbele	  standaard	  wordt	  gehanteerd,	  voegt	  
haar	  collega	  Anne	  Stauffer	  nog	  toe.	  ‘Het	  is	  heel	  goed	  om	  ambitieuze	  en	  strenge	  wetten	  te	  hebben	  
voor	  Europa,	  maar	  het	  kan	  niet	  dat	  de	  pesticidenproducenten	  en	  chemische	  bedrijven	  die	  echt	  
problematische	  stoffen	  nog	  altijd	  kunnen	  exporteren	  naar	  andere	  landen	  en	  dat	  de	  gezondheid	  van	  
de	  mensen	  daar	  gevaar	  loopt.’	  Van	  Vliet	  vult	  aan:	  ‘Als	  we	  goede	  standaarden	  hebben	  in	  Europa,	  maar	  
lagere	  elders	  in	  de	  wereld,	  worden	  we	  bovendien	  vroeg	  of	  laat	  opnieuw	  met	  die	  stoffen	  
geconfronteerd	  en	  komen	  ze	  weer	  bij	  ons	  terecht,	  ook	  al	  proberen	  we	  de	  standaardimport	  onder	  
controle	  te	  houden.’	  

B.	  Strategic	  Approach	  to	  International	  Chemicals	  Management	  (SAICM)	  
De	  Strategic	  Approach	  to	  International	  Chemicals	  Management	  (SAICM)91	  is	  een	  beleidskader	  dat	  de	  
chemische	  veiligheid	  in	  de	  wereld	  wil	  bevorderen.	  SAICM	  erkent	  de	  essentiële	  bijdrage	  die	  
chemicaliën	  leveren	  aan	  de	  moderne	  samenleving	  en	  economie,	  maar	  ook	  de	  potentiële	  bedreiging	  
voor	  duurzame	  ontwikkeling	  die	  uitgaat	  van	  chemicaliën	  als	  er	  niet	  goed	  mee	  wordt	  omgesprongen.	  
De	  algemene	  doelstelling	  van	  SAICM	  is	  het	  tot	  stand	  brengen	  van	  een	  goed	  beheer	  van	  chemicaliën	  
tijdens	  hun	  volledige	  levenscyclus,	  zodat	  chemicaliën	  tegen	  2020	  zo	  worden	  vervaardigd	  en	  gebruikt	  
dat	  significante	  negatieve	  effecten	  voor	  de	  menselijke	  gezondheid	  en	  het	  milieu	  geminimaliseerd	  
worden.	  Die	  ‘2020-‐doelstelling’	  werd	  aangenomen	  tijdens	  de	  Wereldtop	  over	  Duurzame	  
Ontwikkeling	  van	  2002	  in	  Johannesburg.	  	  

De	  SAICM	  zelf	  is	  goedgekeurd	  tijdens	  de	  International	  Conference	  on	  Chemicals	  Management	  op	  6	  
februari	  2006	  in	  Dubai	  (Verenigde	  Arabische	  Emiraten).	  Die	  conferentie	  bracht	  ministers	  samen	  met	  
delegatieleiders	  en	  vertegenwoordigers	  van	  de	  burgermaatschappij	  en	  de	  privésector.	  De	  SAICM	  
werd	  ontwikkeld	  door	  een	  voorbereidend	  comité	  met	  vertegenwoordigers	  van	  de	  verschillende	  
belanghebbende	  partijen	  en	  de	  verschillende	  sectoren.	  In	  Dubai	  werden	  de	  ‘Dubai	  Declaration	  on	  
International	  Chemicals	  Management’	  en	  een	  ‘Overarching	  Policy	  Strategy’	  aangenomen.	  De	  
conferentie	  beval	  ook	  het	  gebruik	  en	  de	  verdere	  ontwikkeling	  aan	  van	  een	  ‘Global	  Plan	  of	  Action’	  als	  
werkinstrument	  en	  leidraad92.	  
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4.3.2	  Europa	  

A.	  Europees	  Proces	  voor	  Leefmilieu	  en	  Gezondheid	  
Een	  belangrijk	  proces	  op	  Europees	  niveau	  is	  het	  European	  Environment	  and	  Health	  Process	  (EEHP)93.	  
Het	  allereerste	  proces	  werd	  opgestart	  aan	  het	  eind	  van	  de	  jaren	  1980	  om	  de	  belangrijkste	  
milieubedreigingen	  voor	  de	  menselijke	  gezondheid	  te	  elimineren.	  Om	  dat	  doel	  te	  bereiken,	  wordt	  
circa	  om	  de	  vijf	  jaar	  een	  ministerconferentie	  gehouden,	  die	  wordt	  gecoördineerd	  door	  de	  Europese	  
tak	  van	  de	  Wereldgezondheidsorganisatie	  (WGO).	  De	  conferenties	  brengen	  verschillende	  sectoren	  
samen	  om	  het	  Europese	  beleid	  en	  de	  acties	  omtrent	  milieu	  en	  gezondheid	  vorm	  te	  geven.	  Intussen	  
hebben	  er	  al	  vijf	  conferenties	  plaatsgevonden.	  	  

Tijdens	  de	  tweede	  ministerconferentie	  in	  Helsinki	  in	  1994	  werd	  het	  Environmental	  Action	  Plan	  for	  
Europe	  (EHAPE)	  goedgekeurd.	  Alle	  Europese	  lidstaten	  van	  de	  WGO	  beslisten	  toen	  om	  een	  nationaal	  
milieu-‐	  en	  gezondheidsplan	  op	  te	  maken	  (NEHAP).	  De	  vierde	  conferentie,	  in	  2004	  in	  Boedapest,	  
stond	  volledig	  in	  het	  teken	  van	  de	  bescherming	  van	  kinderen	  en	  had	  als	  thema	  ‘Een	  toekomst	  voor	  
onze	  kinderen’.	  Het	  actieplan	  voor	  het	  milieu	  en	  de	  gezondheid	  van	  kinderen	  (het	  Children’s	  
Environmental	  Action	  Plan	  for	  Europe	  of	  CEHAPE)	  dat	  er	  werd	  aangenomen,	  was	  het	  eerste	  
wereldwijd.	  Tegelijk	  verbonden	  de	  deelnemende	  landen	  zich	  ertoe	  om	  nationale	  plannen	  voor	  het	  
milieu	  en	  de	  gezondheid	  van	  kinderen	  (CEHAP)	  op	  te	  stellen	  en	  uiterlijk	  in	  2007	  uit	  te	  voeren.	  

Tijdens	  de	  meest	  recente	  conferentie,	  in	  mei	  2010	  in	  het	  Italiaanse	  Parma,	  werden	  de	  verbintenissen	  
van	  Boedapest	  verder	  versterkt.	  De	  nadruk	  lag	  op	  het	  beschermen	  van	  de	  gezondheid	  van	  onze	  
kinderen	  in	  een	  veranderende	  omgeving.	  Ook	  werd	  de	  Verklaring	  van	  Parma	  inzake	  Leefmilieu	  en	  
Gezondheid94	  ondertekend.	  Daarin	  stellen	  de	  overheden	  van	  53	  lidstaten	  van	  WGO	  Europa	  duidelijke	  
doelen	  voorop	  om	  de	  nadelige	  impact	  van	  milieubedreigingen	  op	  de	  gezondheid	  in	  het	  komende	  
decennium	  te	  verminderen.	  	  

De	  ondertekenaars	  verbinden	  zich	  er	  onder	  meer	  toe	  om	  aandacht	  te	  besteden	  aan	  een	  aantal	  
belangrijke	  uitdagingen	  van	  onze	  tijd	  inzake	  leefmilieu	  en	  gezondheid,	  waaronder	  ‘de	  ongerustheid	  
rond	  persistente	  schadelijke	  chemische	  stoffen	  die	  het	  endocriene	  stelsel	  verstoren,	  bioaccumulatieve	  
stoffen,	  (nano)partikels	  en	  nieuwe	  problemen.’	  

De	  Verklaring	  van	  Parma	  is	  ook	  gekoppeld	  aan	  een	  verbintenis	  tot	  handelen.	  Met	  betrekking	  tot	  de	  
bescherming	  van	  de	  gezondheid	  van	  kinderen	  herbevestigen	  de	  ondertekenaars	  hun	  verbintenis	  tot	  
acties	  die	  prioritair	  werden	  geacht	  in	  de	  regionale	  prioritaire	  doelstellingen	  van	  het	  CEHAPE.	  Een	  van	  
die	  prioritaire	  doelstellingen	  is	  het	  voorkomen	  van	  ziekten	  die	  verband	  houden	  met	  het	  chemische,	  
biologische	  en	  fysische	  leefmilieu.	  Nobele	  beloftes	  zijn	  onder	  meer	  de	  bescherming	  van	  elk	  kind	  
tegen	  de	  risico’s	  die	  het	  loopt	  bij	  blootstelling	  aan	  gevaarlijke	  stoffen	  en	  bereidingen,	  met	  aandacht	  
voor	  zwangere	  en	  zogende	  vrouwen	  en	  voor	  de	  leef-‐,	  studie-‐	  en	  speelomgeving	  van	  kinderen;	  het	  
optreden	  tegen	  de	  geïdentificeerde	  risico’s	  van	  de	  blootstelling	  aan	  kankerverwekkende	  en	  
mutagene	  stoffen	  en	  aan	  stoffen	  die	  toxisch	  zijn	  voor	  de	  voortplanting	  en	  een	  oproep	  tot	  
intensivering	  van	  het	  onderzoek	  naar	  de	  potentieel	  nefaste	  gevolgen	  van	  persistente	  chemische	  
producten,	  producten	  die	  het	  endocriene	  stelsel	  verstoren,	  bioaccumulatieve	  stoffen	  en	  hun	  
combinaties	  en	  om	  te	  zoeken	  naar	  veiliger	  producten.	  De	  deelnemende	  landen	  vragen	  onder	  andere	  
ook	  meer	  onderzoek	  naar	  nanopartikels	  in	  producten	  en	  naar	  nanomaterialen.	  
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De	  verbintenis	  tot	  handelen	  bevat	  ook	  een	  luik	  over	  kennis	  en	  instrumenten	  voor	  de	  
beleidsontwikkeling	  en	  -‐uitvoering.	  Daarin	  staat	  onder	  meer	  de	  belofte	  dat	  de	  deelnemende	  landen	  
zullen	  ‘bijdragen	  tot	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  coherente	  en	  rationele	  benadering	  van	  humane	  
biomonitoring	  als	  complementair	  instrument	  ter	  ondersteuning	  van	  maatregelen	  inzake	  milieu	  en	  
volksgezondheid	  die	  zijn	  gebaseerd	  op	  feitelijke	  gegevens,	  onder	  andere	  de	  sensibilisering	  voor	  
preventieve	  acties.’	  	  

Vlaanderen	  heeft	  actief	  meegewerkt	  aan	  het	  schrijven	  van	  al	  die	  teksten,	  laat	  Karen	  Van	  
Campenhout	  van	  de	  Dienst	  Milieu	  en	  Gezondheid	  van	  LNE	  weten.	  Het	  legt	  zelf	  vooral	  de	  nadruk	  op	  
de	  paragrafen	  over	  een	  betere	  binnen-‐	  en	  buitenluchtkwaliteit	  en	  het	  voorkomen	  van	  
gezondheidseffecten	  door	  chemische,	  biologische	  en	  fysische	  blootstelling	  en	  op	  de	  passage	  waarin	  
de	  lidstaten	  zich	  verbinden	  om	  te	  streven	  naar	  een	  consistente	  aanpak	  van	  humane	  biomonitoring.	  
Vlaanderen	  heeft	  hierin	  namelijk	  de	  voorbije	  jaren	  een	  voortrekkersrol	  gespeeld.	  	  

Op	  de	  laatste	  conferentie	  is	  ook	  afgesproken	  om	  een	  European	  Environment	  and	  Health	  Task	  Force	  
op	  te	  richten,	  waarin	  de	  53	  lidstaten	  van	  WGO	  Europa	  en	  de	  belangrijkste	  internationale	  organen	  die	  
actief	  zijn	  op	  het	  vlak	  van	  milieu	  en	  gezondheid	  (waaronder	  HEAL)	  vertegenwoordigd	  zullen	  zijn.	  In	  
de	  Task	  Force	  zal	  ervaring	  worden	  uitgewisseld	  en	  de	  wetenschappelijke	  literatuur	  worden	  
bijgehouden.	  Daarnaast	  komt	  er	  ook	  een	  European	  Environment	  and	  Health	  Ministerial	  Board,	  
bestaande	  uit	  acht	  ministers	  en	  hun	  afgevaardigden.	  Zij	  moeten	  milieu	  en	  gezondheid	  meer	  op	  de	  
agenda	  brengen	  en	  strategische	  beslissingen	  voorbereiden.	  In	  2016	  komt	  er	  een	  zesde	  
ministerconferentie.	  	  

B.	  Milieuactieprogramma	  van	  de	  Europese	  Gemeenschap	  
Een	  ander	  belangrijk	  richtinggevend	  document	  is	  het	  Milieuactieprogramma	  van	  de	  Europese	  
Gemeenschap.	  Het	  zesde	  Milieuactieprogramma52,	  ‘Milieu	  2010:	  Onze	  toekomst,	  onze	  keuze’,	  loopt	  
van	  22	  juli	  2002	  tot	  en	  met	  21	  juli	  2012.	  Het	  is	  toegespitst	  op	  vier	  prioritaire	  actiegebieden:	  
klimaatverandering,	  biodiversiteit,	  milieu	  en	  gezondheid	  en	  duurzaam	  beheer	  van	  natuurlijke	  
hulpbronnen	  en	  afvalstoffen.	  De	  doelstelling	  voor	  het	  actiegebied	  milieu	  en	  gezondheid	  is	  het	  
bereiken	  van	  een	  milieukwaliteit	  waarbij	  de	  volksgezondheid	  niet	  in	  gevaar	  wordt	  gebracht	  of	  
negatief	  wordt	  beïnvloed.	  Tot	  de	  voorgestelde	  acties	  behoorden,	  onder	  meer,	  het	  in	  kaart	  brengen	  
van	  de	  gezondheidsrisico's,	  met	  name	  voor	  kinderen	  en	  ouderen,	  en	  ter	  zake	  wetgevend	  optreden;	  
de	  prioriteiten	  qua	  milieu	  en	  gezondheid	  integreren	  in	  ander	  beleid	  en	  in	  de	  wetgeving	  betreffende	  
water,	  lucht,	  afvalstoffen	  en	  bodem;	  het	  onderzoek	  op	  het	  gebied	  van	  gezondheid	  en	  milieu	  
intensiveren;	  een	  nieuw	  systeem	  voor	  de	  evaluatie	  en	  het	  beheer	  van	  de	  risico's	  van	  chemische	  
stoffen	  invoeren	  (REACH!)	  en	  het	  gebruik	  van	  gevaarlijke	  bestrijdingsmiddelen	  verbieden	  of	  
beperken	  en	  ervoor	  zorgen	  dat	  in	  dat	  verband	  de	  beste	  praktijken	  worden	  toegepast.	  	  

In	  het	  kader	  van	  het	  zesde	  Milieuactieprogramma	  zijn	  ook	  zeven	  thematische	  strategieën	  
aangenomen.	  In	  2006	  werd	  een	  thematische	  strategie	  voor	  een	  duurzaam	  gebruik	  van	  pesticiden	  
uitgewerkt53.	  De	  bedoeling	  daarvan	  was	  om	  de	  effecten	  van	  gewasbeschermingsmiddelen	  op	  de	  
menselijke	  gezondheid	  en	  het	  milieu	  te	  verminderen	  en	  meer	  in	  het	  algemeen	  te	  komen	  tot	  een	  
duurzamer	  gebruik	  van	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  tot	  een	  vermindering	  van	  de	  risico's	  en	  het	  
gebruik	  ervan,	  zonder	  de	  vereiste	  bescherming	  van	  de	  gewassen	  in	  het	  gedrang	  te	  brengen.	  Hieruit	  
zijn,	  onder	  meer,	  de	  nieuwe	  Europese	  verordening	  en	  richtlijn	  voortgevloeid.	  	  
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Het	  zesde	  Milieuactieprogramma	  loopt	  af	  in	  juli	  2012.	  Op	  dit	  moment	  wordt	  gewerkt	  aan	  een	  
zevende	  Milieuactieprogramma.	  Parlementsleden	  van	  de	  Commissie	  Milieu,	  Volksgezondheid	  en	  
Voedselveiligheid	  hebben	  in	  elk	  geval	  al	  onderstreept	  dat	  het	  volgende	  programma	  specifieke	  
doelstellingen	  moet	  bevatten	  om	  tegen	  2020	  de	  gezondheidsimpact	  als	  gevolg	  van	  vervuiling	  te	  
verminderen.	  Ze	  zijn	  ook	  bezorgd	  over	  de	  opkomende	  gezondheidsbedreigingen	  die	  uitgaan	  van	  
nanomaterialen,	  chemische	  mengsels	  en	  hormoonverstorende	  stoffen.	  Ze	  vragen	  dan	  ook	  dat	  
daarvoor	  specifieke	  acties	  worden	  opgezet.	  Ze	  erkennen	  ook	  dat	  een	  holistische	  aanpak	  nodig	  is	  om	  
kwetsbare	  groepen	  als	  kinderen	  te	  beschermen.	  Ze	  roepen	  daarom	  op	  tot	  meer	  maatregelen	  om	  hun	  
gezondheid	  te	  beschermen,	  gebaseerd	  op	  de	  doelstellingen	  van	  de	  Verklaring	  van	  Parma.	  

C.	  Europese	  Strategie	  op	  het	  vlak	  van	  Milieu	  en	  Gezondheid	  
Sinds	  juni	  2003	  werkt	  de	  Europese	  Commissie	  ook	  aan	  een	  specifieke	  Europese	  strategie	  op	  het	  vlak	  
van	  milieu	  en	  gezondheid95.	  Die	  Environment	  and	  Health	  Strategy,	  ook	  wel	  het	  SCALE-‐initiatief	  
genoemd	  (Science,	  Children,	  Awareness,	  Legal	  instrument,	  Evaluation),	  wil	  komen	  tot	  een	  beter	  
begrip	  van	  de	  complexe	  interacties	  tussen	  milieu	  en	  gezondheid,	  met	  het	  doel	  acties	  te	  kunnen	  
ondernemen	  om	  de	  impact	  van	  milieufactoren	  op	  de	  gezondheid	  te	  verminderen.	  De	  Commissie	  wil	  
ook	  meer	  werk	  maken	  van	  de	  bescherming	  van	  risicogroepen.	  Daarbij	  denkt	  ze	  in	  de	  eerste	  plaats	  
aan	  kinderen,	  omdat	  die	  risicogevoeliger	  en	  kwetsbaarder	  zijn	  dan	  volwassenen.	  Tijdens	  de	  eerste	  
cyclus,	  van	  2004	  tot	  2010,	  richtten	  de	  acties	  zich	  dan	  ook	  op	  ziekten	  die	  voorkomen	  bij	  kinderen:	  
ademhalingsziekten,	  astma,	  allergieën;	  problemen	  in	  de	  neurologische	  ontwikkeling;	  kanker	  en	  
verstoringen	  van	  het	  endocriene	  systeem.	  	  

Als	  concrete	  invulling	  van	  de	  gekozen	  strategie	  ontwierp	  de	  Commissie	  een	  eerste	  Milieu-‐	  en	  
Gezondheidsactieplan	  2004-‐201096.	  Daarin	  bepleitte	  de	  Commissie	  een	  geïntegreerde	  aanpak	  op	  alle	  
niveaus.	  Ook	  in	  dat	  actieplan	  staan	  kinderen	  centraal.	  Daarnaast	  benadrukt	  het	  actieplan	  de	  
noodzaak	  om	  de	  verbanden	  tussen	  een	  slecht	  milieu	  en	  de	  gezondheid	  nader	  te	  bestuderen.	  België	  
heeft	  heel	  actief	  meegewerkt	  aan	  de	  voorbereiding	  van	  het	  actieplan.	  Het	  nam	  onder	  meer	  het	  
voorzitterschap	  waar	  van	  een	  van	  de	  negen	  werkgroepen	  –	  de	  werkgroep	  over	  biomonitoring	  (zie	  
verder	  in	  dit	  hoofdstuk,	  4.4	  voor	  meer	  informatie	  over	  biomonitoring	  ).	  	  

Momenteel	  is	  er	  helaas	  nog	  geen	  nieuwe	  strategie	  en	  nog	  geen	  nieuw	  actieplan.	  

D.	  Andere	  initiatieven	  
-‐	  De	  geïntegreerde	  aanpak	  van	  milieu	  en	  gezondheid	  wordt	  ook	  vertaald	  in	  het	  eerste	  
Communautair	  Actieprogramma	  op	  het	  gebied	  van	  de	  volksgezondheid	  2003-‐200897,	  dat	  bedoeld	  
was	  om	  een	  beter	  beeld	  te	  krijgen	  van	  de	  belangrijkste	  gezondheidsdeterminanten	  en	  om	  de	  
ontwikkeling	  van	  een	  geïntegreerde	  en	  intersectorale	  gezondheidsstrategie	  te	  ondersteunen.	  
Intussen	  loopt	  het	  tweede	  programma	  (2008-‐2013)98,	  dat	  de	  volgende	  drie	  doelstellingen	  heeft:	  de	  
verbetering	  van	  de	  veiligheid	  van	  de	  volksgezondheid;	  het	  promoten	  van	  gezondheid,	  waaronder	  de	  
vermindering	  van	  ongelijkheid	  op	  het	  gebied	  van	  gezondheid	  (met	  onder	  meer	  acties	  gericht	  op	  
gezondheidsdeterminanten,	  waaronder	  milieudeterminanten);	  en	  het	  genereren	  en	  verspreiden	  van	  
gezondheidsinformatie	  en	  -‐kennis.	  	  

-‐	  Ook	  in	  de	  door	  de	  Europese	  Commissie	  beheerde	  Europese	  kaderprogramma’s	  voor	  onderzoek	  en	  
ontwikkeling	  is	  er	  meer	  en	  meer	  aandacht	  gekomen	  voor	  gezondheid	  en	  milieu.	  Het	  thema	  is	  zowel	  
terug	  te	  vinden	  in	  het	  vijfde	  (1998-‐2002),	  zesde	  (2002-‐2006)	  als	  huidige	  zevende	  kaderprogramma	  
(2007-‐2013).	  
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-‐	  In	  2009	  werd	  het	  European	  Partnership	  for	  Action	  Against	  Cancer	  2009-‐201399	  (EPAAC)	  gelanceerd,	  
nadat	  de	  Europese	  Commissie	  haar	  ‘Communication	  on	  Action	  Against	  Cancer:	  European	  
Partnership’100	  had	  gepubliceerd.	  Het	  Partnership	  brengt	  de	  inspanningen	  van	  verschillende	  
belanghebbenden	  samen	  tot	  een	  gezamenlijke	  respons	  om	  kanker	  te	  voorkomen	  en	  onder	  controle	  
te	  houden.	  In	  die	  Mededeling,	  onder	  het	  hoofdstuk	  ‘Comprehensive	  policy	  response:	  areas	  and	  
actions’,	  heeft	  de	  Commissie	  het	  over	  de	  vermijdbare	  kankers	  door	  kankerpreventie.	  Daarbij	  verwijst	  
ze	  onder	  meer	  naar	  milieufactoren	  (zoals	  blootstelling	  aan	  carcinogene	  en	  mutagene	  substanties)	  als	  
belangrijke	  determinanten.	  Maar	  in	  het	  driejarige	  programma	  van	  de	  leden	  van	  het	  Partnership	  is	  
daar	  weinig	  of	  niets	  van	  terug	  te	  vinden.	  Het	  EPAAC	  wil	  wel	  de	  bestaande	  Europese	  Code	  Tegen	  
Kanker	  nieuw	  leven	  inblazen.	  Die	  Europese	  code	  geeft	  elf	  concrete	  richtsnoeren	  voor	  burgers	  om	  
bepaalde	  vormen	  van	  kanker	  te	  voorkomen	  en	  hun	  algemene	  gezondheidstoestand	  te	  verbeteren.	  
Daarin	  staat	  ook	  de	  vraag	  om	  ‘zich	  streng	  aan	  regels	  ter	  voorkoming	  van	  blootstelling	  aan	  stoffen	  
waarvan	  bekend	  is	  dat	  ze	  kanker	  veroorzaken	  [te	  houden],	  alle	  gezondheids-‐	  en	  veiligheidsinstructies	  
[op	  te	  volgen]	  ten	  aanzien	  van	  stoffen	  die	  mogelijk	  kankerverwekkend	  zijn	  [en]	  de	  adviezen	  van	  de	  
overheid	  ten	  aanzien	  van	  stralingsbescherming	  [op	  te	  volgen].’	  	  

In	  een	  ‘position	  paper’	  over	  de	  primaire	  preventie	  van	  kanker101	  pleit	  HEAL	  voor	  een	  tweede	  Code	  
Tegen	  Kanker,	  die	  gericht	  is	  aan	  de	  overheid	  en	  bedrijven.	  Die	  zou	  een	  verklaring	  moeten	  bevatten	  
over	  het	  verminderen	  van	  de	  blootstelling	  aan	  kankerveroorzakende	  chemicaliën	  en	  ook	  een	  oproep	  
voor	  een	  snelle	  handhaving	  van	  de	  wetgeving	  en	  aansporingen	  voor	  een	  meer	  beschermende	  
wetgeving.	  Andere	  items	  in	  deze	  tweede	  Code	  zouden	  volgens	  HEAL	  moeten	  verwijzen	  naar	  het	  
belang	  van	  het	  betrekken	  van	  de	  ngo-‐sector	  bij	  de	  promotie	  van	  primaire	  milieupreventie	  en	  naar	  de	  
noodzaak	  om	  mensen	  te	  adviseren	  over	  milieublootstelling	  en	  kanker	  en	  naar	  de	  noodzaak	  aan	  
betere	  kankerregisters.	  	  

-‐	  Op	  12	  oktober	  2011	  presenteerde	  de	  EU	  haar	  voorstel	  voor	  de	  hervorming	  van	  haar	  
Gemeenschappelijk	  Landbouwbeleid	  (GLB)	  na	  2013102,	  de	  zogenaamde	  CAP	  Reform.	  De	  EU	  wil	  haar	  
landbouwbeleid	  hervormen	  om	  te	  komen	  tot	  meer	  voedselzekerheid,	  milieubescherming	  en	  
duurzame	  plattelandsontwikkeling.	  Het	  voorstel	  erkent	  dus	  dat	  er	  op	  het	  gebied	  van	  milieu	  
veranderingen	  nodig	  zijn.	  Zo	  luidt	  een	  van	  de	  voorstellen	  dat	  minimaal	  30%	  van	  het	  GLB-‐geld	  moet	  
gaan	  naar	  milieuvriendelijke	  bedrijven	  die	  hun	  teelten	  diversifiëren,	  weidegebieden	  onderhouden	  en	  
natuurgebieden	  en	  landschappen	  beschermen.	  De	  Commissie	  stelt	  ook	  een	  krachtig	  milieubeleid	  
voor	  met	  de	  strijd	  tegen	  klimaatverandering	  en	  een	  efficiënt	  grondstoffengebruik	  als	  topprioriteiten	  
voor	  de	  landelijke	  gebieden.	  Maar	  volgens	  HEAL	  zijn	  de	  voorgestelde	  maatregelen	  om	  de	  
veranderingen	  mogelijk	  te	  maken	  onvoldoende	  om	  de	  afhankelijkheid	  van	  externe	  inputs,	  zoals	  
gewasbeschermingsmiddelen	  en	  meststoffen,	  te	  verminderen.	  Zo	  betreurt	  HEAL	  dat	  de	  Europese	  
Commissie	  teeltrotatie	  (een	  van	  de	  aspecten	  van	  geïntegreerde	  gewasbescherming)	  niet	  heeft	  
voorgesteld	  als	  een	  van	  de	  verplichte	  elementen	  in	  de	  groene	  component	  van	  het	  voorstel.	  Een	  
verminderd	  gebruik	  van	  chemische	  middelen	  in	  de	  landbouw	  zou	  ook	  de	  financiële	  en	  
gezondheidskosten	  voor	  de	  samenleving	  verminderen,	  zo	  argumenteert	  HEAL.	  De	  organisatie	  
verwijst	  daarbij	  naar	  de	  kosten	  voor	  waterzuivering	  en	  naar	  de	  gezondheidskosten	  als	  gevolg	  van	  
langdurige	  blootstelling	  aan	  gewasbeschermingsmiddelen.	  
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4.3.3	  België	  en	  Vlaanderen	  

A.	  België/federaal	  

1.	  Milieu	  en	  gezondheid	  
In	  België	  is	  alles	  wat	  met	  milieu	  en	  gezondheid	  te	  maken	  heeft,	  voor	  het	  merendeel	  een	  bevoegdheid	  
van	  de	  gewesten.	  De	  federale	  overheid	  is	  bevoegd	  voor	  de	  coördinatie	  en	  implementatie	  van	  het	  
internationale	  milieubeleid,	  het	  geïntegreerde	  productbeleid	  en	  het	  beleid	  in	  verband	  met	  het	  
commercialiseren	  van	  chemische	  stoffen	  en	  gewasbeschermingsmiddelen/biociden.	  	  

De	  nationale	  samenwerking	  op	  het	  vlak	  van	  milieu	  en	  gezondheid	  startte	  met	  het	  Nationaal	  Actieplan	  
Milieu	  en	  Gezondheid	  (NEHAP),	  dat	  in	  april	  2003	  werd	  aangenomen.	  Het	  NEHAP,	  dat	  een	  omlooptijd	  
heeft	  van	  vijf	  jaar,	  is	  een	  gezamenlijk	  plan	  van	  alle	  gewesten,	  gemeenschappen	  en	  de	  federale	  
overheid.	  Het	  NEHAP	  kwam	  er	  als	  gevolg	  van	  de	  verbintenis	  die	  ons	  land	  is	  aangegaan	  tijdens	  de	  
tweede	  ministerconferentie	  over	  Milieu	  en	  Gezondheid	  in	  1994.	  Inmiddels	  is	  er	  een	  tweede	  NEHAP,	  
dat	  loopt	  van	  2009	  tot	  2013.	  Het	  CEHAP	  (het	  actieplan	  dat	  specifiek	  op	  kinderen	  gericht	  is),	  is	  in	  
België	  geïntegreerd	  in	  het	  NEHAP.	  

Een	  van	  de	  belangrijke	  realisaties	  van	  het	  eerste	  NEHAP	  was	  het	  opzetten	  van	  een	  organisatorische	  
structuur	  tussen	  alle	  bevoegde	  overheden	  om	  zo	  een	  functionele	  samenwerking	  tot	  stand	  te	  
brengen.	  Ook	  op	  hun	  eigen	  bevoegdheidsniveau	  ontwikkelden	  de	  overheden	  hun	  eigen	  en	  specifieke	  
organisatorische	  structuren.	  Om	  het	  overleg	  tussen	  alle	  bevoegde	  overheidsniveaus	  te	  garanderen,	  is	  
er	  sinds	  september	  2004	  een	  samenwerkingsakkoord	  Milieu	  en	  Gezondheid.	  De	  Gemengde	  
Interministeriële	  Conferentie	  Leefmilieu-‐Gezondheid	  (GICLG)	  vertegenwoordigt	  alle	  ministers	  met	  
bevoegdheden	  op	  het	  vlak	  van	  leefmilieu	  en	  gezondheid	  en	  legt	  de	  prioriteiten	  vast.	  Ze	  komt	  
minstens	  één	  keer	  per	  jaar	  samen.	  De	  cel	  Leefmilieu-‐Gezondheid,	  die	  één	  vertegenwoordiger	  telt	  per	  
minister	  van	  Gezondheid	  en	  van	  Leefmilieu,	  bereidt	  de	  GICLG	  voor.	  	  

Deze	  cel	  staat	  in	  voor	  het	  uitwerken	  van	  activiteiten	  en	  projecten	  in	  het	  kader	  van	  het	  NEHAP	  en	  
coördineert	  daarnaast	  ook	  de	  Belgische	  standpunten	  voor	  internationale	  processen	  met	  betrekking	  
tot	  leefmilieu	  en	  gezondheid,	  zoals	  onder	  andere	  de	  ministerconferenties	  van	  het	  Europees	  Proces	  
voor	  Leefmilieu	  en	  Gezondheid	  van	  WGO	  Europa	  en	  het	  Europees	  Milieu-‐	  en	  Gezondheidsactieplan.	  
Zo	  bereidde	  de	  cel	  de	  vijfde	  ministerconferentie	  in	  Parma	  voor.	  De	  cel	  zal	  ook	  de	  voorbereiding	  van	  
een	  tweede	  Europees	  Milieu-‐	  en	  Gezondheidsactieplan	  aanpakken.	  	  

‘Voor	  Vlaanderen	  bieden	  de	  nationale	  cel	  en	  het	  NEHAP	  voornamelijk	  toegevoegde	  waarde	  op	  het	  
vlak	  van	  de	  samenwerking	  tussen	  de	  verschillende	  beleidsniveaus,’	  benadrukt	  Karen	  Van	  
Campenhout	  van	  de	  Dienst	  Milieu	  en	  Gezondheid	  van	  LNE.	  Het	  Belgische	  NEHAP	  wil	  vooral	  een	  
algemeen	  referentiekader	  of	  strategie	  bieden	  om	  het	  milieu-‐gezondheidsbeleid	  in	  België	  verder	  uit	  
te	  werken,	  rekening	  houdend	  met	  informele	  samenwerking,	  evoluties	  op	  internationaal	  niveau,	  de	  
officiële	  raadplegingen	  en	  de	  tussentijdse	  evaluaties,	  en	  met	  de	  specifieke	  bevoegdheden	  en	  
activiteiten	  van	  elk	  beleidsniveau.	  	  

De	  nationale	  cel	  biedt	  de	  mogelijkheid	  om	  op	  een	  gestructureerde	  manier	  informatie	  en	  expertise	  
door	  te	  geven	  en	  uit	  te	  wisselen,	  zoals	  bijvoorbeeld	  een	  aantal	  verontrustende	  resultaten	  van	  de	  
Vlaamse	  humane	  biomonitoring.	  Het	  is	  uiteraard	  belangrijk	  dat	  de	  verschillende	  overheidsniveaus	  
van	  elkaar	  weten	  waar	  ze	  mee	  bezig	  zijn.	  Op	  de	  manier	  kunnen	  ze	  gemeenschappelijke	  problemen	  
ook	  op	  een	  gemeenschappelijke	  manier	  aanpakken.	  Zaken	  waarvoor	  Vlaanderen	  slechts	  een	  geringe	  
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bevoegdheid	  heeft,	  zoals	  productbeleid	  (het	  verbieden	  van	  stookkacheltjes	  bijvoorbeeld)	  kunnen	  dan	  
op	  federaal	  niveau	  worden	  behandeld.	  De	  nationale	  cel	  en	  het	  NEHAP	  bieden	  daarnaast	  ook	  de	  
mogelijkheid	  om	  een	  aantal	  gemeenschappelijke	  projecten	  uit	  te	  voeren,	  zoals	  een	  project	  over	  de	  
blootstelling	  aan	  gevaarlijke	  stoffen	  (waaronder	  verdelgingsmiddelen)	  in	  crèches.	  Het	  grootste	  deel	  
van	  de	  acties,	  maatregelen	  en	  projecten	  wordt	  echter	  uitgevoerd	  in	  eigen	  beheer	  en	  volgens	  de	  
eigen	  bevoegdheden	  van	  de	  verschillende	  diensten.	  Ook	  die	  zaken	  zijn	  opgenomen	  in	  het	  
operationeel	  programma	  van	  het	  NEHAP.	  

2.	  Nationaal	  Kankerplan	  
België	  heeft	  sinds	  2008	  een	  Nationaal	  Kankerplan.	  Het	  eerste	  Kankerplan	  liep,	  in	  theorie,	  van	  2008	  
tot	  2010.	  Intussen	  had	  er	  al	  lang	  een	  verlenging	  van	  het	  kankerplan	  moeten	  zijn,	  maar	  de	  
aanslepende	  regeringsvorming	  gooide	  roet	  in	  het	  eten.	  Het	  is	  op	  dit	  moment	  (april	  2012)	  nog	  altijd	  
wachten	  op	  het	  aangepaste	  kankerplan.	  Over	  het	  eerste	  kankerplan	  en	  de	  aandacht	  voor	  het	  thema	  
‘milieu	  en	  kanker’	  kunnen	  we	  kort	  zijn.	  Geen	  enkel	  van	  de	  32	  initiatieven	  in	  het	  plan	  had	  aandacht	  
voor	  het	  thema.	  Op	  11	  maart	  2011	  gaf	  bevoegd	  minister	  van	  Sociale	  Zaken	  en	  Volksgezondheid	  
Laurette	  Onkelinx	  een	  stand	  van	  zaken	  van	  het	  eerste	  kankerplan.	  Daarin	  verwees	  ze	  wel	  naar	  het	  
thema	  onder	  ‘bijkomende	  inlichtingen’.	  Daar	  staan	  een	  aantal	  studies	  vermeld,	  zoals	  een	  
haalbaarheidsstudie	  over	  de	  invoering	  van	  een	  systeem	  dat	  leefmilieugebonden	  kankerrisicofactoren	  
bij	  kinderen	  registreert,	  een	  studie	  over	  het	  opnemen	  en	  registreren	  van	  leefmilieufactoren	  in	  het	  
elektronisch	  medisch	  dossier	  en	  een	  systematisch	  overzicht	  van	  de	  epidemiologische	  studies	  naar	  
een	  mogelijk	  verband	  tussen	  de	  blootstelling	  aan	  gewasbeschermingsmiddelen	  voor	  de	  landbouw	  en	  
het	  ontstaan	  van	  kankers	  en	  andere	  ziekten	  bij	  de	  mens.	  

We	  hopen	  ten	  stelligste	  dat	  het	  aangepaste	  kankerplan	  meer	  aandacht	  zal	  besteden	  aan	  het	  thema	  
milieu	  en	  kanker	  en	  dat	  er	  ook	  een	  aantal	  specifieke	  maatregelen	  zullen	  komen	  die	  onze	  blootstelling	  
aan	  aan	  kanker	  gerelateerde	  stoffen	  in	  onze	  omgeving	  verder	  helpen	  verminderen.	  De	  
beleidsvoorstellen	  die	  wij	  aan	  het	  eind	  van	  dit	  rapport	  formuleren,	  kunnen	  daarbij	  als	  inspiratiebron	  
dienen.	  

B.	  Vlaanderen	  
Op	  Vlaams	  niveau	  is	  het	  beleid	  op	  het	  vlak	  van	  milieu	  en	  gezondheid	  een	  onderdeel	  van	  het	  
Milieubeleidsplan.	  Het	  Milieubeleidsplan	  wordt	  alle	  vijf	  jaar	  opgesteld	  door	  de	  Vlaamse	  Regering	  en	  
bepaalt	  de	  hoofdlijnen	  van	  het	  Vlaamse	  milieubeleid.	  Het	  Milieubeleidsplan	  staat	  niet	  op	  zich,	  maar	  
baseert	  zich	  onder	  meer	  op	  het	  Milieurapport	  en	  het	  Natuurrapport	  en	  wordt	  geoperationaliseerd	  
via	  de	  milieujaarprogramma’s.	  	  

Intussen	  is	  Vlaanderen	  toe	  aan	  MINA-‐plan	  4,	  dat	  loopt	  van	  2011	  tot	  2015103.	  De	  voorbije	  jaren	  tot	  nu	  
werd	  in	  het	  kader	  van	  milieu	  en	  gezondheid	  vooral	  de	  expertise	  verder	  uitgebouwd	  via	  projecten	  in	  
verband	  met	  ademhalingsaandoeningen,	  astma	  en	  allergieën,	  kanker,	  hormoonontregeling,	  
elektromagnetische	  velden,	  binnenmilieu	  en	  neurologische	  ontwikkelingsstoornissen	  en	  aandacht	  
voor	  kwetsbare	  groepen.	  Ook	  werden	  humane	  biomonitoringonderzoeken	  opgestart	  en	  een	  Medisch	  
Milieukundig	  Netwerk	  opgericht.	  In	  samenwerking	  met	  het	  beleidsdomein	  Welzijn,	  Volksgezondheid	  
en	  Gezin	  is	  ook	  een	  beleidsnota	  over	  het	  binnenmilieubeleid	  opgesteld.	  De	  volgende	  jaren	  zal	  
volgens	  het	  Milieubeleidsplan	  vooral	  worden	  gewerkt	  aan	  een	  beleidsmatige	  vertaling	  van	  het	  
geleverde	  studiewerk	  en	  de	  humane	  biomonitoring.	  De	  Vlaamse	  overheid	  zal	  maatregelen	  nemen	  
om	  de	  kwaliteit	  van	  het	  milieu	  binnenshuis	  te	  verbeteren.	  In	  het	  kader	  van	  het	  risicobeleid	  wordt	  een	  
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beleidsnota	  opgesteld	  die	  een	  kader	  creëert	  voor	  het	  omgaan	  met	  (onzekere)	  risico’s	  op	  het	  vlak	  van	  
milieu	  en	  gezondheid.	  Die	  nota	  zal	  dan	  concrete	  acties	  voorstellen.	  

Het	  beleidsdomein	  Leefmilieu,	  Natuur	  en	  Energie	  (LNE)	  is	  momenteel	  ook	  bezig	  met	  de	  opmaak	  van	  
een	  ruimere	  strategie	  en	  een	  actieplan	  voor	  hormoonverstoring.	  De	  Vlaamse	  Milieumaatschappij	  had	  
eerst	  zo’n	  strategie	  ontwikkeld	  voor	  het	  aquatisch	  milieu,	  in	  het	  kader	  van	  het	  MINA-‐plan	  3.	  In	  2006	  
werd	  beslist	  dat	  de	  strategie	  moest	  worden	  verruimd	  naar	  het	  milieu	  in	  de	  bredere	  zin	  van	  het	  
woord.	  ‘De	  ultieme	  doelstelling	  is	  de	  blootstelling	  van	  de	  mens	  aan	  hormoonverstorende	  stoffen	  
beperken.	  Maar	  voorlopig	  is	  het	  vooral	  een	  samenbrengen	  van	  alles	  wat	  er	  momenteel	  al	  gebeurt	  
binnen	  leefmilieu	  en	  gezondheid	  in	  verband	  met	  hormoonverstoorders.	  Op	  die	  manier	  kunnen	  we	  
vaststellen	  waar	  de	  kennishiaten	  zitten	  en	  kunnen	  we	  uitzoeken	  wat	  er	  nog	  zou	  moeten	  gebeuren,’	  
licht	  Hans	  Reynders	  van	  de	  Dienst	  Milieu	  en	  Gezondheid	  van	  LNE	  toe.	  De	  strategie	  en	  een	  actieplan	  
voor	  2012-‐2013	  zijn	  intussen	  goedgekeurd	  door	  de	  deelbeleidsraad	  Leefmilieu	  en	  Natuur.	  	  

Het	  Vlaams	  beleid	  op	  het	  vlak	  van	  milieu	  en	  gezondheid	  werd	  dus	  in	  2004	  in	  een	  netwerk	  gegoten:	  
het	  Vlaams	  Medisch	  Milieukundig	  Netwerk.	  Dat	  netwerk	  bestaat	  uit	  drie	  trappen	  of	  niveaus.	  De	  
eerste	  trap	  is	  die	  van	  de	  Medisch	  Milieukundigen	  (MMK’s)	  bij	  de	  LOGO’s	  (lokaal	  gezondheidsoverleg):	  
zij	  verzorgen	  de	  werking	  op	  het	  gebied	  van	  milieu	  en	  gezondheid	  op	  lokaal	  niveau.	  Op	  de	  tweede	  
trap	  vinden	  we	  de	  Dienst	  Milieu	  en	  Gezondheid	  (Departement	  LNE)	  en	  de	  Afdeling	  Toezicht	  
Volksgezondheid	  (Vlaams	  Agentschap	  Zorg	  en	  Gezondheid).	  Terwijl	  de	  Afdeling	  Toezicht	  
Volksgezondheid	  meer	  beleidsuitvoerende	  taken	  heeft,	  zorgt	  de	  Dienst	  Milieu	  en	  Gezondheid	  voor	  
beleidsonderbouwend	  onderzoek,	  op	  basis	  waarvan	  concrete	  beleidsvoorstellen	  worden	  uitgewerkt.	  
De	  dienst	  staat	  in	  voor	  de	  structurering,	  opmaak	  en	  uitvoering	  van	  een	  beleid	  gericht	  op	  het	  
vermijden	  van	  negatieve	  gezondheidseffecten	  door	  milieuverontreiniging.	  Kwetsbare	  groepen	  als	  
ouderen	  en	  kinderen	  krijgen	  daarbij	  specifieke	  aandacht,	  aldus	  de	  dienst.	  Tot	  de	  taken	  van	  de	  dienst	  
behoren	  het	  uitwerken	  en	  uitvoeren	  van	  onderzoeksprojecten	  voor	  prioritaire	  
milieugezondheidskundige	  onderwerpen	  (waaronder	  bijvoorbeeld	  onderzoek	  naar	  
hormoonontregeling	  en	  verstoring	  van	  hormonenwerking),	  het	  uitwerken	  en	  evalueren	  van	  
beleidsacties	  voor	  bekende	  en	  nieuwe	  gebiedsgerichte	  knelpunten	  op	  het	  vlak	  van	  milieu	  en	  
gezondheid	  in	  Vlaanderen,	  informeren	  en	  sensibiliseren	  en	  het	  opvolgen	  en	  sturen	  van	  de	  derde	  
trap,	  het	  Steunpunt	  Milieu	  en	  Gezondheid.	  	  

Dat	  steunpunt	  is	  een	  consortium	  van	  onderzoeksgroepen	  van	  alle	  Vlaamse	  universiteiten,	  de	  
Vlaamse	  Instelling	  voor	  Technologisch	  Onderzoek	  (VITO),	  het	  Provinciaal	  Instituut	  voor	  Hygiëne	  
(Antwerpen)	  en	  het	  Openbaar	  Psychiatrisch	  Ziekenhuis	  Geel.	  Naast	  surveillance	  en	  humane	  
biomonitoring	  (zie	  verder	  onder	  4.4)	  levert	  het	  steunpunt	  de	  nodige	  beleidsondersteuning	  en	  voert	  
het	  ook	  toegepast	  milieu-‐	  en	  gezondheidseconomisch	  onderzoek	  uit.	  Het	  Steunpunt	  Milieu	  en	  
Gezondheid	  krijgt	  een	  goedkeuring	  van	  de	  Vlaamse	  overheid	  per	  periode	  van	  vijf	  jaar:	  het	  steunpunt	  
van	  de	  eerste	  generatie	  liep	  van	  2001	  tot	  2006.	  Het	  tweede	  startte	  in	  2007	  en	  liep	  tot	  2011.	  Ook	  de	  
derde	  generatie	  is	  inmiddels	  goedgekeurd.	  De	  onderzoeksprojecten	  van	  het	  steunpunt	  en	  van	  de	  
overheid	  leveren	  onder	  meer	  ook	  input	  voor	  de	  standpunten	  die	  Vlaanderen	  inneemt	  met	  betrekking	  
tot	  REACH.	  

Een	  bijkomende	  partner	  van	  het	  Vlaams	  Medisch	  Milieukundig	  Netwerk	  is	  het	  Vlaams	  Instituut	  voor	  
Gezondheidspromotie	  en	  Ziektepreventie	  (VIGeZ).	  Sinds	  2010	  ondersteunt	  het	  VIGeZ	  de	  MMK’s	  van	  
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de	  LOGO’s.	  Het	  VIGeZ	  zorgt	  ook	  voor	  de	  coördinatie	  van	  de	  Vlaamse	  netwerking	  en	  projectwerking	  
door	  de	  Medisch	  Milieukundigen.	  

	  

4.4	  Humane	  biomonitoring	  

4.4.1	  Meten	  om	  te	  weten	  
Humane	  biomonitoring	  (HBM)	  kent	  de	  jongste	  jaren	  een	  belangrijke	  opgang	  in	  het	  milieu-‐	  en	  
gezondheidsonderzoek.	  Door	  middel	  van	  HBM	  wordt	  gemeten	  in	  welke	  gehaltes	  verschillende	  
chemicaliën	  voorkomen	  in	  het	  bloed,	  het	  haar	  of	  de	  urine	  van	  mensen.	  In	  combinatie	  met	  andere	  
milieu-‐	  en	  gezondheidsgegevens	  helpt	  HBM	  dus	  na	  te	  gaan	  in	  welke	  mate	  de	  bevolking	  wordt	  
blootgesteld	  aan	  vervuilende	  stoffen.	  Sommige	  van	  de	  chemische	  stoffen	  die	  vandaag	  op	  de	  markt	  
zijn,	  stapelen	  zich	  op	  in	  het	  lichaam	  van	  de	  mens.	  Van	  een	  aantal	  daarvan	  wordt	  vermoed	  dat	  ze	  
gezondheidseffecten	  op	  lange	  termijn	  hebben.	  HBM	  is	  daarom	  belangrijk	  om	  de	  risico’s	  in	  te	  
schatten	  van	  de	  chemicaliën	  die	  op	  de	  markt	  zijn.	  HBM	  kan	  laten	  zien	  waar	  (meer)	  maatregelen	  
nodig	  zijn	  om	  de	  blootstelling	  aan	  zorgwekkende	  chemicaliën	  te	  verminderen.	  HBM	  helpt	  het	  beleid	  
om	  prioriteiten	  te	  identificeren	  en	  fungeert	  als	  een	  vroeg	  waarschuwingssysteem	  voor	  potentiële	  
bedreigingen	  voor	  de	  gezondheid.	  Bovendien	  helpt	  HBM	  ook	  te	  bepalen	  hoe	  doeltreffend	  nieuwe	  
regelgeving	  –	  zoals	  de	  REACH-‐verordening,	  de	  nieuwe	  gewasbeschermingsmiddelenverordening	  en	  
de	  aankomende	  biocidenverordening	  –	  is	  om	  onze	  blootstelling	  te	  verminderen.	  

Toch	  is	  er	  momenteel	  maar	  een	  beperkt	  aantal	  lidstaten	  dat	  HBM	  opneemt	  in	  hun	  milieu-‐	  en	  
gezondheidsbeleid.	  Duitsland	  is,	  samen	  met	  de	  Verenigde	  Staten,	  een	  van	  de	  koplopers	  op	  het	  
gebied	  van	  HBM.	  Dr.	  Marike	  Kollosa,	  hoofd	  van	  het	  Duitse	  HBM-‐programma,	  kwam	  de	  Duitse	  aanpak	  
toelichten	  tijdens	  een	  internationaal	  symposium	  van	  het	  Steunpunt	  Milieu	  en	  Gezondheid	  op	  21	  
december	  2011.	  Het	  Duitse	  programma	  is	  heel	  omvangrijk	  en	  loopt	  al	  jaren.	  In	  het	  licht	  van	  nieuwe	  
blootstellingsroutes,	  nieuwe	  zorgwekkende	  chemische	  stoffen,	  veranderende	  leefgewoontes	  en	  
consumptiepatronen	  zijn	  het	  Duitse	  federale	  ministerie	  van	  Leefmilieu,	  Natuurbehoud	  en	  Nucleaire	  
Veiligheid	  (BMU),	  het	  federale	  Milieuagentschap	  (UBA)	  en	  het	  Verband	  der	  Chemischen	  Industrie	  
(VCI)	  gaan	  samenwerken	  om	  de	  humane	  biomonitoring	  nog	  verder	  uit	  te	  breiden.	  Het	  BMU-‐VCI-‐
initiatief	  is	  bedoeld	  om	  de	  huidige	  mogelijk	  zorgwekkende	  stoffen	  (omwille	  van	  gezondheidseffecten	  
of	  veelvuldig	  voorkomen	  bij	  de	  bevolking)	  te	  identificeren	  en	  te	  meten.	  Drie	  van	  de	  eerste	  zes	  
chemicaliën	  die	  vanaf	  2015	  zullen	  worden	  geautoriseerd	  of	  verboden	  in	  het	  kader	  van	  REACH,	  
werden	  in	  de	  Duitse	  humane	  biomonitoring	  geïdentificeerd	  als	  relevante	  chemicaliën.	  Uit	  de	  
monitoring	  en	  berekeningen	  op	  basis	  van	  de	  resultaten	  bleek	  dat	  het	  gehalte	  aan	  de	  ftalaten	  DEHP,	  
BBP	  en	  DHP	  bij	  een	  aanzienlijk	  aantal	  Duitse	  kinderen	  hoger	  lag	  dan	  de	  aanvaardbare	  dagelijkse	  
inname.	  Vier	  andere	  stoffen,	  waaronder	  een	  vlamvertrager	  en	  twee	  weekmakers,	  staan	  nu	  bovenaan	  
de	  lijst	  van	  de	  Duitsers	  om	  HBM-‐methodes	  voor	  te	  ontwikkelen.	  Naast	  chemicaliën	  die	  in	  
toxicologische	  of	  blootstellingsstudies	  als	  problematisch	  zijn	  geïdentificeerd,	  werd	  ook	  een	  lijst	  
voorgesteld	  van	  een	  120-‐tal	  chemicaliën	  die	  in	  aanmerking	  komen	  als	  prioritaire	  HBM-‐kandidaten.	  
De	  lijst	  bevat	  onder	  andere	  chemicaliën	  die	  worden	  gebruikt	  in	  cosmetica,	  ftalaten,	  vlamvertragers	  
en	  ook	  zeer	  zorgwekkende	  stoffen	  die	  op	  de	  kandidatenlijst	  van	  REACH	  staan.	  De	  nieuwe	  HBM-‐
methodes	  moeten	  helpen	  om	  zorgwekkende	  stoffen	  voorrang	  te	  geven	  op	  basis	  van	  hun	  voorkomen	  
in	  de	  mens	  en	  het	  milieu,	  om	  de	  doeltreffendheid	  van	  REACH	  op	  te	  volgen	  en	  om	  de	  vereisten	  voor	  
de	  beoordeling	  van	  stoffen	  te	  optimaliseren.	  
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4.4.1	  Het	  Vlaamse	  Humane	  Biomonitoringprogramma	  
In	  2001	  startte	  de	  Vlaamse	  overheid,	  onder	  de	  vleugels	  van	  het	  Steunpunt	  Milieu	  en	  Gezondheid,	  het	  
Vlaamse	  Humane	  Biomonitoringprogramma.	  Biomonitoring	  vormt	  een	  onderdeel	  van	  de	  uitvoering	  
van	  het	  Vlaams	  preventiedecreet	  van	  2003.	  Artikel	  54	  §	  2	  vermeldt	  letterlijk:	  ‘De	  Vlaamse	  Regering	  
neemt	  minstens	  maatregelen	  voor	  de	  ontwikkeling	  en	  uitvoering	  van	  een	  programma	  voor	  
biomonitoring.’104	  Vlaanderen	  is	  daarmee	  een	  van	  de	  enige	  regio’s	  in	  Europa	  waar	  het	  meten	  van	  
vervuilende	  stoffen	  in	  de	  mens	  bij	  wet	  is	  geregeld.	  Het	  doel	  van	  dit	  surveillanceprogramma	  is	  het	  
opzetten	  van	  een	  meetnetwerk	  dat	  informatie	  verzamelt	  over	  de	  blootstelling	  aan	  vervuilende	  
stoffen	  in	  de	  mens	  en	  ook	  over	  de	  mogelijke	  gezondheidseffecten.	  

Met	  de	  HBM	  wil	  de	  Vlaamse	  overheid	  betere	  informatie	  krijgen,	  die	  als	  basis	  kan	  dienen	  voor	  
beleidsbeslissingen	  op	  het	  vlak	  van	  gezondheid	  en	  milieu.	  In	  hoofdstuk	  3	  over	  
gewasbeschermingsmiddelen	  en	  biociden	  vermeldden	  we	  al	  een	  aantal	  resultaten	  van	  de	  Vlaamse	  
HBM	  en	  de	  resulterende	  beleidsacties	  specifiek	  met	  betrekking	  tot	  bestrijdingsmiddelen.	  	  

Na	  een	  proefonderzoek	  in	  1999	  voerde	  het	  Steunpunt	  Milieu	  en	  Gezondheid	  in	  de	  periode	  2001-‐
2006	  een	  eerste	  biomonitoringprogramma	  uit.	  Dat	  gebeurde	  in	  acht	  verschillende	  
aandachtsgebieden	  bij	  drie	  leeftijdsgroepen:	  moeders/pasgeborenen,	  jongeren	  van	  14-‐15	  jaar	  en	  
volwassenen	  van	  50-‐65	  jaar.	  De	  gekozen	  gebieden	  waren	  regio’s	  met	  een	  verschillende	  milieudruk.	  
Het	  tweede	  biomonitoringprogramma,	  dat	  in	  2007	  van	  start	  ging,	  liep	  af	  in	  2011.	  Dit	  programma	  
bestond	  uit	  een	  referentiemonitoring	  en	  meetcampagnes	  in	  specifieke	  hotspots.	  Het	  doel	  van	  de	  
referentiecampagne	  was	  om	  referentiewaarden	  voor	  Vlaanderen	  aan	  te	  leveren	  die	  representatief	  
zijn	  voor	  de	  hele	  bevolking	  en	  die	  later	  kunnen	  worden	  opgevolgd	  in	  de	  tijd,	  vergeleken	  met	  andere	  
landen	  en	  met	  resultaten	  in	  gebieden	  met	  een	  uiteenlopende	  milieubelasting.	  De	  selectie	  van	  de	  te	  
meten	  stoffen	  gebeurde	  stapsgewijs.	  Onder	  meer	  OVAM,	  de	  Vlaamse	  Milieumaatschappij,	  maar	  ook	  
externe	  wetenschappers	  en	  consumentenorganisaties	  werden	  geconsulteerd.	  De	  stapsgewijze	  
selectie	  van	  biomerkers	  krijgt	  nu	  ook	  navolging	  in	  landen	  als	  Duitsland	  en	  Frankrijk,	  dat	  nu	  ook	  een	  
nationale	  campagne	  opzet.	  

Het	  Vlaamse	  programma	  is	  een	  stuk	  bescheidener	  van	  opzet	  dan	  het	  Duitse	  programma,	  maar	  het	  is	  
wel	  een	  van	  de	  weinige	  HBM-‐programma’s	  dat	  niet	  alleen	  blootstellingsmerkers	  maar	  ook	  
effectmerkers	  meet.	  Met	  die	  laatste	  zoeken	  de	  onderzoekers	  naar	  veranderingen	  in	  het	  lichaam.	  Zo	  
zijn	  er	  een	  aantal	  merkers	  van	  DNA-‐schade.	  Ons	  lichaam	  kan	  die	  schade	  wel	  herstellen,	  maar	  de	  
schade	  duidt	  er	  wel	  op	  dat	  er	  ergens	  een	  risico	  is	  geweest.	  Tijdens	  het	  internationale	  symposium	  op	  
21	  december	  2011	  besprak	  prof.	  Nik	  Van	  Larebeke	  van	  het	  Steunpunt	  Milieu	  en	  Gezondheid	  de	  
relaties	  tussen	  blootstelling	  en	  effect	  bij	  Vlaamse	  adolescenten	  die	  hadden	  deelgenomen	  aan	  de	  
HBM.	  Bij	  606	  adolescenten	  van	  14	  en	  15	  jaar	  werden	  de	  interne	  blootstelling	  aan	  een	  reeks	  
vervuilende	  stoffen	  en	  een	  reeks	  parameters	  van	  biologische	  en	  gezondheidseffecten	  gemeten	  en	  
beoordeeld.	  De	  onderzoekers	  konden	  veel	  significante	  associaties	  vaststellen.	  Ze	  vonden	  een	  
statistisch	  significant	  verband	  tussen	  DNA-‐schade	  en	  interne	  blootstelling	  aan	  de	  zware	  metalen	  
chroom,	  cadmium,	  thallium	  en	  arseen;	  polycyclische	  aromatische	  koolwaterstoffen;	  ftalaten;	  
organofosfaatpesticiden	  en	  een	  perfluorderivaat.	  Ze	  noteerden	  ook	  statistisch	  significante	  positieve	  
verbanden	  tussen	  interne	  blootstelling	  aan	  ftalaten	  en,	  onder	  meer,	  astma,	  dierenallergie,	  de	  
borstontwikkeling	  bij	  meisjes,	  de	  ontwikkeling	  van	  schaamhaar	  bij	  meisjes,	  diverse	  vormen	  van	  DNA-‐
schade	  en	  de	  bloedconcentratie	  van	  sekshormoonbindende	  globuline.	  De	  onderzoekers	  vonden	  ook	  
een	  statistisch	  significant	  negatief	  verband	  tussen	  concentratie	  van	  metabolieten	  van	  het	  ftalaat	  
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DEHP	  in	  de	  urine	  en	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  genitaliën	  bij	  jongens.	  Van	  bijzonder	  belang	  is	  dat	  de	  
Vlaamse	  biomonitoring	  heeft	  aangetoond	  dat	  niet	  alleen	  de	  klassieke	  POP’s	  en	  de	  zware	  metalen,	  
maar	  ook	  een	  aantal	  meer	  recente	  polluenten	  wel	  degelijk	  biologische	  en	  gezondheidseffecten	  
hebben	  wanneer	  ze	  voorkomen	  in	  de	  concentraties	  waarin	  ze	  in	  het	  werkelijke	  leven	  optreden	  bij	  
Vlaamse	  adolescenten,	  aldus	  Van	  Larebeke.	  

Het	  is	  de	  bedoeling	  is	  dat	  de	  Vlaamse	  HBM	  een	  concrete	  basis	  levert	  voor	  een	  aangepast	  en	  efficiënt	  
beleid	  en	  bijdraagt	  tot	  de	  evaluatie	  van	  het	  lopende	  beleid	  en	  aantoont	  waar	  bijsturing	  nodig	  is.	  Om	  
de	  resultaten	  te	  kunnen	  vertalen	  naar	  beleid	  heeft	  de	  Dienst	  Milieu	  en	  Gezondheid	  in	  samenwerking	  
met	  de	  Afdeling	  Toezicht	  Volksgezondheid	  en	  met	  het	  Steunpunt	  Milieu	  en	  Gezondheid	  een	  plan	  
ontwikkeld	  voor	  concrete	  en	  gecoördineerde	  actie.	  Aan	  de	  hand	  van	  dat	  faseplan	  wordt	  de	  ernst	  van	  
de	  gevonden	  signalen	  geëvalueerd,	  worden	  de	  oorzaken	  opgespoord	  en	  wordt	  een	  beleid	  met	  
gerichte	  acties	  uitgewerkt.	  Het	  faseplan	  omvat	  ook	  een	  expertronde,	  waarin	  externe	  deskundigen	  
worden	  geconsulteerd,	  en	  een	  jurydiscussie,	  waarbij	  ook	  maatschappelijke	  actoren	  worden	  
betrokken.	  Dit	  Vlaamse	  gefaseerde	  plan	  van	  aanpak,	  gecombineerd	  met	  open	  en	  transparante	  
communicatie,	  is	  vrij	  uniek	  in	  Europa.	  	  

‘Het	  is	  op	  zich	  uiteraard	  al	  een	  pluspunt	  dat	  het	  meten	  van	  vervuilende	  stoffen	  in	  de	  mens	  in	  
Vlaanderen	  bij	  wet	  is	  geregeld.	  Maar	  qua	  uitvoering	  zou	  Vlaanderen	  daar	  eigenlijk	  alle	  kanten	  mee	  
uit	  kunnen.	  Vlaanderen	  beschouwt	  HBM	  echter	  ook	  als	  een	  prioriteit,’	  vertelt	  HBM-‐coördinator	  Elly	  
Den	  Hond	  van	  VITO.	  Dat	  maakt	  Vlaanderen	  een	  van	  de	  koplopers	  en	  voortrekkers	  van	  HMB	  binnen	  
Europa.	  

Ook	  het	  faseplan	  beschouwt	  Den	  Hond	  als	  een	  krachtig	  instrument.	  ‘Het	  zorgt	  ervoor	  dat	  er	  echt	  iets	  
gebeurt	  met	  de	  resultaten.	  Het	  gaat	  niet	  om	  de	  zoveelste	  studie	  die	  ergens	  in	  een	  lade	  verdwijnt.	  
Voor	  de	  proefpersonen	  is	  dat	  een	  belangrijk	  argument	  om	  deel	  te	  nemen.’	  

Zoals	  zo	  vaak	  in	  ons	  land,	  duikt	  helaas	  ook	  binnen	  de	  HMB	  het	  spook	  van	  de	  bevoegdheidsverdeling	  
op.	  Zo	  werden	  tijdens	  de	  tweede	  biomonitoringcampagne	  stoffen	  als	  bisfenol	  A	  gemeten.	  Die	  vallen	  
eigenlijk	  niet	  onder	  de	  bevoegdheid	  van	  Vlaanderen,	  want	  het	  al	  dan	  niet	  toelaten	  van	  bisfenol	  A	  is	  
productbeheer	  en	  dat	  wordt	  dus	  federaal	  geregeld.	  Ofschoon	  dergelijke	  stoffen	  dus	  zijn	  gemeten	  
met	  Vlaams	  geld,	  worden	  de	  resultaten	  daarom	  doorgespeeld	  naar	  het	  federale	  niveau.	  Volgens	  
Vlaanderen	  is	  het	  aan	  de	  federale	  overheid	  om	  verdere	  maatregelen	  te	  treffen	  en	  eventueel	  verder	  
onderzoek	  te	  doen.	  Den	  Hond:	  ‘Vanuit	  wetenschappelijk	  oogpunt	  is	  die	  opdeling	  heel	  kunstmatig.	  Het	  
is	  al	  goed	  dat	  we	  die	  stoffen	  hebben	  mogen	  meten.	  Maar	  vanuit	  het	  federale	  niveau	  klinkt	  dan	  de	  
vraag	  waarom	  in	  een	  Vlaams	  programma	  stoffen	  worden	  gemeten	  die	  buiten	  de	  Vlaamse	  
bevoegdheid	  vallen.’	  

4.4.1	  Humane	  biomonitoring	  in	  Europa	  
De	  experts	  die	  we	  hebben	  geïnterviewd,	  wijzen	  allemaal	  op	  het	  grote	  belang	  van	  humane	  
biomonitoring.	  Het	  intensieve	  en	  grootschalige	  Amerikaanse	  NHANES-‐onderzoek	  (National	  Health	  
and	  Nutrition	  Examination	  Survey)	  blijft	  daarbij	  het	  grote	  voorbeeld.	  Lisette	  Van	  Vliet:	  ‘Dit	  is	  een	  van	  
de	  weinige	  zaken	  waarin	  de	  VS	  voorligt	  op	  Europa.	  In	  de	  VS	  vindt	  het	  biomonitoringprogramma	  elk	  
jaar	  plaats.	  Het	  meet	  maar	  liefst	  120	  tot	  130	  vervuilende	  stoffen	  bij	  een	  representatief	  staal	  van	  de	  
bevolking.	  Op	  die	  manier	  is	  het	  mogelijk	  om	  op	  regelmatige	  basis	  een	  rapport	  te	  schrijven.	  Het	  is	  een	  
goede	  manier	  om	  vast	  te	  stellen	  dat	  mensen	  blootgesteld	  zijn	  aan	  bepaalde	  stoffen.	  Als	  die	  stoffen	  
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dan	  in	  verband	  worden	  gebracht	  met	  bepaalde	  kankers,	  is	  het	  controleren	  van	  die	  stoffen	  heel	  
belangrijk	  en	  kun	  je	  daarover	  beginnen	  praten.’	  

In	  de	  Verenigde	  Staten	  gebeurt	  dus	  een	  grootschalige	  HBM,	  maar	  in	  Europa	  waren	  de	  
biomonitoringinspanningen	  tot	  voor	  kort	  veeleer	  een	  lappendeken.	  Slechts	  weinig	  landen	  hadden	  
een	  nationale	  campagne	  (in	  België	  alleen	  Vlaanderen),	  in	  andere	  landen	  was	  de	  HBM	  veeleer	  beperkt	  
en	  niet	  aangestuurd	  door	  de	  overheid.	  Daarom	  werd	  COPHES	  in	  het	  leven	  geroepen:	  Consortium	  to	  
Perform	  Human	  Biomonitoring	  on	  a	  European	  Scale.	  Momenteel	  loopt	  een	  haalbaarheidsstudie	  
onder	  de	  naam	  DEMOCOPHES,	  die	  moet	  uitmaken	  of	  een	  coherente	  aanpak	  van	  HBM	  in	  Europa	  
mogelijk	  is.	  Ook	  België	  en	  Vlaanderen	  zijn	  nauw	  bij	  het	  project	  betrokken.	  

De	  belangrijkste	  doelstelling	  van	  COPHES	  is	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  functioneel	  kader	  dat	  de	  
collectie	  van	  vergelijkbare	  HBM-‐data	  mogelijk	  maakt	  in	  heel	  Europa.	  Het	  hele	  project	  moet	  het	  
uiteindelijk	  ook	  mogelijk	  maken	  om	  beleidsmaatregelen	  te	  evalueren	  die	  bedoeld	  zijn	  om	  de	  
blootstelling	  te	  verminderen,	  om	  de	  gezondheidseffecten	  van	  verschillende	  beleidsopties	  
uitgebreider	  te	  beoordelen	  en	  om	  chemische	  regelgeving	  als	  REACH	  te	  controleren.	  	  

Binnen	  COPHES	  werden	  geharmoniseerde	  studieprotocollen	  voorbereid,	  dat	  is	  eigenlijk	  een	  
handleiding	  van	  hoe	  een	  HBM	  moet	  gebeuren.	  De	  onderzoekers	  van	  de	  Vlaamse	  HBM	  leveren	  een	  
belangrijke	  bijdrage	  aan	  het	  project,	  vertelt	  ons	  dr.	  Elly	  Den	  Hond.	  ‘Vlaanderen	  was	  verantwoordelijk	  
voor	  het	  protocol	  voor	  de	  statistische	  analyse	  en	  de	  interpretatie	  en	  begeleidt	  de	  deelnemende	  landen	  
hierbij.	  Wij	  schreven	  de	  instructies	  van	  hoe	  landen	  hun	  databank	  moesten	  opbouwen	  en	  hoe	  ze	  
statistiek	  moesten	  doen.	  Vlaanderen	  zal	  dan	  op	  de	  gegevens	  van	  de	  centrale	  databank,	  de	  gegevens	  
van	  alle	  landen	  samen	  dus,	  nog	  een	  aantal	  analyses	  doen	  die	  voor	  heel	  Europa	  zullen	  gelden.’	  	  

De	  ontwikkelde	  protocollen	  worden	  momenteel	  uitgetest	  onder	  DEMOCOPHES,	  waar	  België	  als	  een	  
van	  de	  zeventien	  landen	  bij	  betrokken	  is.	  In	  België	  wordt	  er	  zowel	  in	  Vlaanderen,	  Wallonië	  als	  Brussel	  
gemeten.	  De	  coördinatie	  voor	  België	  gebeurt	  vanuit	  de	  Federale	  Overheidsdienst	  Volksgezondheid,	  
in	  nauwe	  samenwerking	  met	  de	  projectpartners	  in	  Vlaanderen.	  	  

Tijdens	  het	  proefproject	  wordt	  de	  hoeveelheid	  kwik	  gemeten	  in	  haarstalen	  en	  cadmium,	  ftalaten,	  
bisfenol	  A,	  triclosan	  (een	  bewaarmiddel)	  en	  cotinine	  (een	  restproduct	  van	  ingeademde	  tabaksrook,	  
ook	  bij	  niet-‐rokers)	  in	  urine.	  In	  elk	  deelnemend	  land	  worden	  monsters	  en	  gegevens	  verzameld	  van	  
120	  moeder-‐	  en	  kindparen.	  Naast	  die	  inzameling	  van	  stalen	  wordt	  ook	  een	  vragenlijst	  overlopen	  die	  
peilt	  naar	  leefgewoonten	  die	  een	  invloed	  kunnen	  hebben	  op	  de	  gemeten	  gehalten	  in	  urine	  en	  haar.	  
De	  meetcampagne	  loopt	  tot	  eind	  2012.	  Dan	  worden	  ook	  de	  resultaten	  verwacht.	  

4.5	  Samenvattende	  conclusie	  
In	  dit	  hoofdstuk	  gaven	  we	  een	  overzicht	  van	  andere	  belangrijke	  regelgeving,	  strategieën	  en	  
beleidsmaatregelen	  die	  een	  rol	  spelen	  in	  het	  Europese,	  Belgische	  en	  Vlaamse	  beleid	  inzake	  aan	  
kanker	  gerelateerde	  chemische	  stoffen.	  Ook	  een	  aantal	  internationale	  verdragen	  en	  conventies	  
spelen	  een	  rol.	  	  

Sterk	  verbonden	  met	  REACH	  is	  de	  CLP-‐verordening,	  die	  op	  20	  januari	  2009	  in	  werking	  trad.	  Die	  
verordening	  is	  een	  nieuwe,	  strengere	  regelgeving	  voor	  het	  indelen,	  etiketteren	  en	  verpakken	  van	  
chemische	  stoffen	  en	  mengsels.	  De	  CLP-‐verordening	  is	  gebaseerd	  op	  het	  wereldwijde	  
geharmoniseerde	  systeem	  van	  de	  Verenigde	  Naties	  voor	  de	  indeling	  en	  etikettering	  van	  chemische	  
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stoffen.	  De	  verordening	  brengt	  nieuwe	  verplichtingen	  mee	  voor	  bedrijven.	  Sinds	  1	  december	  2010	  
moeten	  ze	  hun	  chemische	  stoffen	  indelen	  op	  basis	  van	  de	  CLP-‐verordening	  en	  de	  richtlijn	  inzake	  
chemische	  stoffen.	  Sinds	  1	  december	  2010	  moeten	  alle	  stoffen	  die	  in	  de	  handel	  worden	  gebrachten	  
worden	  geëtiketteerd	  en	  verpakt	  volgens	  de	  criteria	  van	  de	  CLP-‐verordening.	  Bedrijven	  moeten	  
daarnaast	  ook	  zowel	  de	  indeling	  als	  de	  etikettering	  aanmelden	  bij	  ECHA	  voor	  opname	  in	  de	  inventaris	  
van	  indelingen	  en	  etiketteringen,	  een	  centrale	  databank	  die	  ook	  aan	  het	  publiek	  beschikbaar	  is	  
gesteld.	  In	  de	  CLP-‐verordening	  worden	  de	  gevarencategorieën	  vervangen	  door	  gevarenklassen,	  die	  
zelf	  één	  of	  meer	  categorieën	  bevatten.	  De	  nieuwe	  verordening	  definieert	  veel	  meer	  gevaren	  dan	  
vroeger.	  De	  bekende	  gevaarsymbolen	  met	  een	  oranje	  achtergrond	  werden	  vervangen	  door	  negen	  
pictogrammen	  op	  een	  witte	  achtergrond	  met	  een	  rode	  rand.	  Belangrijk	  is	  dat	  er	  nu	  een	  specifiek	  
pictogram	  is	  waarmee	  gevaren	  op	  lange	  termijn	  (waaronder	  kankerverwekkendheid)	  zijn	  aangeduid.	  	  
De	  verordening	  betekent	  niet	  alleen	  een	  belangrijke	  aanpassing	  voor	  de	  industrie,	  maar	  ook	  voor	  de	  
consument.	  Het	  zal	  nog	  een	  hele	  uitdaging	  worden	  om	  de	  consument	  vertrouwd	  te	  maken	  met	  de	  
nieuwe	  pictogramman	  die	  door	  de	  nieuwe	  regelgeving	  op	  de	  verpakkingen	  komen	  te	  staan.	  

Op	  internationaal	  gebied	  wezen	  we	  op	  het	  belang	  van	  de	  POP-‐Conventie	  en	  van	  de	  Strategic	  
Approach	  to	  International	  Chemicals	  Management	  (SAICM).	  Op	  Europees	  gebied	  is	  het	  Europees	  
Proces	  voor	  Leefmilieu	  en	  Gezondheid	  een	  belangrijk	  proces,	  waarbij	  circa	  om	  de	  vijf	  jaar	  een	  
ministerconferentie	  plaatsheeft.	  Dit	  proces	  leidde	  al	  tot	  het	  Actieplan	  voor	  Milieu	  en	  Gezondheid	  
voor	  Europa	  (EHAPE),	  tot	  nationale	  milieu-‐	  en	  gezondheidsplannen	  (NEHAP)	  en	  tot	  het	  Actieplan	  voor	  
Milieu	  en	  Gezondheid	  voor	  Kinderen	  (CEHAPE)	  en	  nationale	  plannen	  op	  dit	  vlak	  (CEHAP).	  Ook	  de	  
Verklaring	  van	  Parma	  vloeide	  onder	  meer	  voort	  uit	  het	  Europees	  Proces	  voor	  Leefmilieu	  en	  
Gezondheid.	  Verder	  zijn	  er	  op	  Europees	  vlak	  ook	  nog	  het	  Milieuactieprogramma	  van	  de	  Europese	  
Gemeenschap,	  de	  Europese	  Strategie	  op	  het	  vlak	  van	  Milieu	  en	  Gezondheid,	  het	  Communautair	  
Actieprogramma	  op	  het	  gebied	  van	  de	  volksgezondheid,	  de	  Europese	  kaderprogramma’s	  voor	  
onderzoek	  en	  ontwikkeling,	  het	  European	  Partnership	  for	  Action	  Against	  Cancer	  en	  de	  hervorming	  
van	  het	  Gemeenschappelijk	  Landbouwbeleid	  na	  2013.	  	  

In	  eigen	  land	  zijn	  een	  aantal	  beleidsstructuren	  in	  het	  leven	  geroepen	  die	  overleg	  en	  een	  
geïntegreerde	  aanpak	  mogelijk	  moeten	  maken.	  In	  een	  land	  waar	  de	  bevoegdheden	  zo	  sterk	  verdeeld	  
zijn,	  is	  dat	  zeker	  geen	  overbodige	  luxe.	  Op	  Belgisch/federaal	  niveau	  is	  er	  het	  Nationaal	  Actieplan	  
Milieu	  en	  Gezondheid	  (NEHAP),	  dat	  een	  omlooptijd	  heeft	  van	  vijf	  jaar.	  Er	  is	  ook	  een	  
samenwerkingsakkoord	  Milieu	  en	  Gezondheid	  en	  een	  Gemengde	  Interministeriële	  Conferentie	  
Leefmilieu-‐Gezondheid,	  die	  alle	  ministers	  met	  bevoegdheden	  op	  het	  gebied	  van	  leefmilieu	  en	  
gezondheid	  vertegenwoordigt	  en	  de	  prioriteiten	  vastlegt.	  We	  vermeldden	  ook	  het	  Nationaal	  
Kankerplan,	  dat	  volgens	  ons	  te	  weinig	  aandacht	  besteedt	  aan	  het	  thema	  milieu	  en	  kanker.	  	  

In	  Vlaanderen	  is	  het	  beleid	  inzake	  milieu	  en	  gezondheid	  een	  onderdeel	  van	  het	  Vlaams	  
Milieubeleidsplan.	  Het	  Vlaams	  milieu-‐	  en	  gezondheidsbeleid	  werd	  in	  2004	  in	  een	  netwerk	  gegoten,	  
het	  Vlaams	  Medisch	  Milieukundig	  Netwerk,	  dat	  bestaat	  uit	  drie	  trappen	  of	  beleidsniveaus.	  	  

Tot	  slot	  vermeldden	  we	  het	  belang	  van	  humane	  biomonitoring	  in	  het	  milieu-‐	  en	  
gezondheidsonderzoek.	  In	  combinatie	  met	  andere	  milieu-‐	  en	  gezondheidsgegevens	  helpen	  de	  
resultaten	  van	  HBM	  om	  na	  te	  gaan	  in	  welke	  mate	  de	  bevolking	  wordt	  blootgesteld	  aan	  vervuilende	  
stoffen.	  HBM	  is	  belangrijk	  om	  de	  risico’s	  in	  te	  schatten	  van	  de	  chemicaliën	  die	  op	  de	  markt	  zijn.	  Tot	  
nog	  toe	  neemt	  slechts	  een	  beperkt	  aantal	  Europese	  lidstaten	  HBM	  op	  in	  hun	  milieu-‐	  en	  
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gezondheidsbeleid.	  Duitsland	  is	  een	  van	  de	  koplopers.	  Maar	  ook	  Vlaanderen	  speelt	  een	  
voortrekkersrol	  op	  het	  gebied	  van	  HBM.	  HBM	  is	  zelfs	  opgenomen	  in	  de	  Vlaamse	  wetgeving.	  Het	  
Vlaamse	  programma	  is	  een	  van	  de	  weinige	  HBM-‐programma’s	  die	  niet	  alleen	  blootstellingsmerkers,	  
maar	  ook	  effectmerkers	  meten.	  Om	  de	  resultaten	  te	  vertalen	  naar	  beleid	  is	  een	  plan	  voor	  concrete	  
en	  gecoördineerde	  actie	  (een	  faseplan)	  ontwikkeld.	  Ook	  in	  Europa	  is	  nu	  een	  HBM	  opgezet.	  Een	  
haalbaarheidsstudie	  moet	  uitmaken	  of	  een	  coherente	  aanpak	  van	  HBM	  in	  Europa	  mogelijk	  is.	  Ook	  
België	  en	  Vlaanderen	  zijn	  bij	  het	  project	  betrokken	  en	  stellen	  hun	  expertise	  ter	  beschikking.	  	  
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Hoofdstuk	  5:	  
Conclusies,	  bedenkingen	  en	  beleidsvoorstellen	  

	  

5.1	  Algemene	  conclusies	  
We	  gaan	  ervan	  uit	  dat	  het	  beleid	  erover	  waakt	  dat	  we	  zo	  weinig	  mogelijk	  worden	  blootgesteld	  aan	  
aan	  kanker	  gerelateerde	  stoffen	  in	  onze	  omgeving.	  In	  dit	  rapport	  onderzochten	  we	  of	  dat	  ook	  het	  
geval	  is,	  meer	  bepaald	  in	  het	  kader	  van	  de	  REACH-‐wetgeving	  en	  voor	  gewasbeschermingsmiddelen	  
en	  biociden.	  	  

Uit	  het	  overzicht	  dat	  we	  in	  de	  vorige	  hoofdstukken	  hebben	  gegeven,	  blijkt	  dat	  er	  sinds	  het	  VLK-‐
symposium	  van	  eind	  november	  2005	  heel	  wat	  nieuwe	  regelgeving	  is	  bij	  gekomen	  of	  op	  stapel	  staat	  
en	  dat	  er	  heel	  wat	  maatregelen	  zijn	  genomen.	  De	  aandacht	  voor	  milieu	  en	  gezondheid	  is	  flink	  
toegenomen.	  	  

Er	  zijn	  inderdaad	  heel	  wat	  stappen	  vooruit	  gezet:	  	  

-‐	  In	  de	  nieuwe	  regelgeving	  zijn	  uitsluitingscriteria	  opgenomen,	  dit	  wil	  zeggen	  dat	  stoffen	  worden	  
uitgesloten	  omwille	  van	  hun	  intrinsieke	  eigenschappen.	  Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  de	  meest	  
zorgwekkende	  stoffen	  zullen	  worden	  vervangen	  of	  uitgefaseerd.	  We	  verschuiven	  daarmee	  stilaan	  
van	  een	  zuiver	  op	  risicobeoordeling	  gebaseerd	  systeem	  naar	  een	  systeem	  dat	  deels	  ook	  berust	  op	  de	  
intrinsieke	  gevaareigenschappen	  van	  een	  stof.	  	  

-‐	  De	  REACH-‐	  en	  CLP-‐wetgeving	  zorgen	  er	  ook	  voor	  dat	  van	  veel	  meer	  stoffen	  de	  eigenschappen	  
bekend	  zullen	  zijn.	  	  

-‐	  Behalve	  voor	  stoffen	  met	  ‘klassieke’	  zorgwekkende	  gevaareigenschappen,	  zoals	  CMR-‐stoffen,	  is	  er	  
nu	  in	  de	  regelgeving	  en	  het	  beleid	  ook	  aandacht	  voor	  hormoonverstorende	  stoffen.	  Het	  is	  wel	  nog	  
wachten	  op	  de	  definitieve	  criteria	  voor	  hormoonverstorende	  stoffen,	  die	  uiterlijk	  in	  december	  2013	  
worden	  verwacht	  van	  de	  Europese	  Commissie.	  

-‐	  Wie	  omgaat	  met	  stoffen	  met	  zorgwekkende	  gevaareigenschappen	  of	  met	  voorwerpen	  en	  
producten	  die	  dergelijke	  stoffen	  bevatten,	  wordt	  ook	  beter	  geïnformeerd,	  zowel	  professionele	  
krachten,	  overheidsdiensten	  als	  consumenten.	  	  

-‐	  Er	  is	  meer	  aandacht	  voor	  kwetsbare	  groepen,	  zoals	  zwangere	  vrouwen,	  ouderen	  en	  kinderen,	  en	  
voor	  het	  voorzorgsprincipe.	  	  

-‐	  Er	  is	  meer	  aandacht	  voor	  stoffen	  of	  producten	  met	  een	  lager	  risico	  (zoals	  bijvoorbeeld	  in	  de	  
gewasmiddelenverordening)	  en	  ook	  voor	  duurzaam	  gebruik.	  

-‐	  De	  overheid	  ziet	  het	  toenemend	  belang	  in	  van	  onderzoek	  en	  surveillanceprogramma’s,	  zoals	  
humane	  biomonitoring.	  

-‐	  De	  overheid	  ziet	  ook	  het	  belang	  in	  van	  een	  geïntegreerde	  aanpak,	  zowel	  over	  beleidsdomeinen	  als	  
over	  grenzen	  heen.	  Zowel	  op	  internationaal,	  Europees	  als	  op	  Belgisch	  en	  Vlaams	  niveau	  zijn	  er	  
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verschillende	  overlegstructuren	  en	  -‐mogelijkheden	  opgezet	  om	  die	  geïntegreerde	  aanpak	  mogelijk	  te	  
maken.	  

Toch	  zien	  we	  een	  aantal	  minpunten:	  

-‐	  De	  nieuwe	  regelgeving	  werd,	  onder	  druk	  van	  de	  industrie,	  sterk	  afgezwakt	  in	  vergelijking	  met	  de	  
oorspronkelijke	  versie.	  Dat	  is	  zeker	  het	  geval	  voor	  REACH.	  Met	  betrekking	  tot	  
gewasbeschermingsmiddelen	  en	  biociden	  zijn	  nog	  altijd	  uitzonderingen	  mogelijk.	  

-‐	  De	  nieuwe	  regelgeving	  is	  er	  nu	  wel,	  maar	  het	  zal	  erg	  lang	  duren	  voordat	  ze	  volledig	  van	  toepassing	  
is.	  Het	  REACH-‐proces	  gaat	  gebukt	  onder	  bureaucratie	  en	  een	  bijzonder	  log	  en	  traag	  werkend	  
apparaat.	  Daardoor	  staat	  er	  nog	  maar	  een	  bedroevend	  aantal	  stoffen	  op	  de	  kandidatenlijst	  van	  zeer	  
zorgwekkende	  stoffen	  en	  op	  de	  autorisatielijst.	  En	  door	  het	  systeem	  waarbij	  bestrijdingsmiddelen	  
erkend	  worden	  voor	  een	  periode	  tot	  tien	  jaar	  zal	  het	  nog	  jaren	  duren	  voordat	  de	  nieuwe	  wetgeving	  
op	  alle	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  biociden	  van	  toepassing	  is.	  

-‐	  Het	  is	  nog	  wachten	  op	  –	  hopelijk	  –	  een	  goede	  definitie	  en	  criteria	  voor	  hormoonverstorende	  
stoffen.	  De	  vraag	  is	  of	  die	  voldoende	  streng	  zullen	  zijn	  om	  een	  aantal	  belangrijke	  
hormoonverstorende	  stoffen	  terug	  te	  dringen	  uit	  onze	  omgeving	  (en	  uit	  ons	  lichaam).	  

-‐	  De	  nieuwe	  regelgeving	  houdt	  zogoed	  als	  geen	  rekening	  met	  de	  gecombineerde	  effecten	  van	  
chemicaliën.	  De	  risicobeoordeling	  is	  nog	  altijd	  gebaseerd	  op	  een	  analyse	  van	  afzonderlijke	  stoffen.	  
Dat	  is	  een	  te	  simplistische	  benadering,	  waardoor	  de	  risico’s	  van	  chemicaliën	  voor	  onze	  gezondheid	  
en	  voor	  het	  leefmilieu	  mogelijk	  worden	  onderschat.	  Nochtans	  bestaan	  er	  al	  goede	  wetenschappelijke	  
methodes	  om	  de	  gecombineerde	  effecten	  te	  bestuderen.	  

-‐	  De	  nieuwe	  regelgeving	  houdt	  maar	  weinig	  rekening	  met	  het	  mogelijke	  effect	  van	  lage	  doses	  op	  
lange	  termijn.	  Principes	  als	  adequate	  controle,	  veilige	  grenzen,	  accepteerbare	  dagelijkse	  doses	  en	  
‘aanvaardbaar	  risico’	  worden	  nog	  altijd	  toegepast,	  ook	  voor	  stoffen	  waarvoor	  er	  sterke	  vermoedens	  
zijn	  dat	  er	  geen	  veilige	  grens	  bestaat,	  zoals	  hormoonverstorende	  stoffen.	  	  

-‐	  Hoewel	  er	  meer	  aandacht	  is	  voor	  kwetsbare	  groepen,	  blijft	  die	  aandacht	  toch	  onvoldoende.	  Er	  zijn	  
wel	  tests	  voor	  toxiciteit	  bij	  de	  voortplanting,	  maar	  anderzijds	  wordt	  nog	  te	  weinig	  rekening	  gehouden	  
met	  kritische	  momenten	  van	  blootstelling	  (ontwikkeling	  van	  de	  foetus,	  de	  vroege	  kindertijd,	  de	  
puberale	  ontwikkeling)	  en	  de	  gevolgen	  daarvan	  op	  latere	  leeftijd.	  Zo	  zijn	  er	  slechts	  weinig	  studies	  die	  
tot	  de	  tweede	  generatie	  gaan.	  Daarnaast	  is	  er	  een	  nog	  onbekende	  kwetsbare	  groep	  van	  mensen	  met	  
genetische	  kenmerken	  die	  hen	  gevoeliger	  maken	  voor	  lichaamsvreemde	  stoffen.	  	  

-‐	  Behalve	  in	  de	  nieuwe	  verordening	  voor	  biociden	  die	  eraan	  komt,	  is	  er	  in	  de	  bestaande	  wetgeving	  
nog	  te	  weinig	  aandacht	  voor	  nanomaterialen.	  In	  REACH	  worden	  ze	  weliswaar	  gereguleerd	  omdat	  ze	  
onder	  de	  definitie	  van	  een	  chemische	  stof	  vallen.	  Daarom	  zijn	  de	  algemene	  verplichtingen	  in	  REACH	  
van	  toepassing	  op	  nanomaterialen	  zoals	  voor	  elke	  stof.	  Maar	  er	  zijn	  geen	  expliciete	  bepalingen	  voor	  
nanomaterialen.	  Onze	  informatie	  over	  nanodeeltjes	  is	  nog	  erg	  onvolledig,	  maar	  er	  zijn	  wel	  een	  aantal	  
knipperlichten.	  Nanodeeltjes	  worden	  heel	  gemakkelijk	  opgenomen	  door	  cellen,	  ze	  interfereren	  
gemakkelijk	  met	  DNA.	  Op	  basis	  daarvan	  zou	  men	  al	  kunnen	  zeggen	  dat	  we	  er	  voorzichtig	  mee	  
moeten	  omspringen.	  Er	  is	  nu	  eindelijk	  ook	  een	  definitie	  over	  wat	  nanomateriaal	  is,	  maar	  de	  vraag	  is	  
of	  die	  niet	  te	  eng	  is	  en	  dus	  wel	  kan	  verzekeren	  dat	  deze	  materialen	  adequaat	  worden	  beoordeeld	  en	  
daardoor	  de	  gezondheid	  van	  de	  mens	  en	  het	  milieu	  wel	  voldoende	  zal	  beschermen	  tegen	  hun	  
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potentiële	  negatieve	  effecten.	  Het	  is	  wachten	  op	  de	  ‘Review	  of	  regulatory	  aspects	  of	  nanomaterials’	  
van	  Europa.	  Daarnaast	  is	  er	  ook	  een	  ‘Analysis	  of	  the	  EU	  legislation	  addressing	  risks	  from	  exposure	  to	  
multiple	  chemicals	  from	  different	  sources	  and	  pathways’	  in	  voorbereiding.	  

-‐	  Moderne	  toxicologische	  tests	  worden	  nog	  te	  weinig	  in	  de	  nieuwe	  Europese	  regelgeving	  opgenomen	  
en	  er	  moet	  veel	  meer	  aandacht	  worden	  besteed	  aan	  de	  chronische	  toxiciteit	  van	  stoffen.	  

-‐	  Er	  is	  nog	  te	  weinig	  harmonisatie	  tussen	  de	  verschillende	  wetten.	  Zoals	  het	  er	  nu	  uitziet	  zal	  de	  
wetgeving	  voor	  biociden	  soepeler	  zijn	  dan	  die	  voor	  gewasbeschermingsmiddelen,	  hoewel	  het	  vaak	  
om	  dezelfde	  stoffen	  gaat.	  

-‐	  Door	  de	  strengere	  regelgeving	  met	  uitgebreide	  testvereisten	  en	  de	  daarmee	  gepaard	  gaande	  hoge	  
kosten	  ontstaat	  het	  gevaar	  dat	  illegale	  praktijken	  de	  kop	  opsteken.	  Verschillende	  firma’s	  zijn	  
bijvoorbeeld	  actief	  op	  het	  vlak	  van	  omzeilingsstrategieën,	  waarmee	  ze	  de	  strenge	  regelgeving	  voor	  
gewasbeschermingsmiddelen	  omzeilen.	  Hun	  producten	  zijn	  niet	  alleen	  illegaal	  op	  de	  markt,	  ze	  
ontsnappen	  ook	  aan	  een	  passende	  risico-‐evaluatie.	  	  

-‐	  Er	  is	  nog	  te	  weinig	  aandacht	  voor	  het	  privégebruik	  van	  milieubezoedelende	  en	  kankerverwekkende	  
producten.	  Natuurlijk	  zijn	  veel	  stoffen	  wel	  verboden	  voor	  consumentengebruik.	  Zo	  worden	  via	  de	  
restrictielijst	  van	  REACH	  verschillende	  stoffen	  (onder	  andere	  CMR-‐stoffen)	  beperkt	  voor	  
consumenten	  en	  mogen	  ze	  dus	  niet	  in	  mengsels	  of	  voorwerpen	  voor	  consumenten	  voorkomen.	  Maar	  
toch	  hebben	  we	  nog	  producten	  in	  huis	  en	  doen	  we	  nog	  dingen	  die	  schadelijk	  kunnen	  zijn	  voor	  onszelf	  
en	  voor	  het	  milieu,	  zoals	  afval	  verbranden	  in	  een	  tweedehandston	  die	  vroeger	  petroleum	  bevatte.	  
Ook	  het	  privégebruik	  kan	  dus	  ballast	  opleveren	  voor	  milieu	  en	  gezondheid.	  Mensen	  beseffen	  
onvoldoende	  dat	  ook	  hun	  eigen	  gebruik	  hen	  ziek	  kan	  maken.	  Het	  professionele	  gebruik	  is	  streng	  
gereglementeerd	  (met	  bijvoorbeeld	  lozingsnormen,	  sancties,	  veiligheidsinformatiebladen,	  …),	  maar	  
op	  het	  privégebruik	  is	  er	  weinig	  tot	  geen	  controle.	  De	  mensen	  zouden	  daarom	  veel	  meer	  
gesensibiliseerd	  moeten	  worden	  over	  het	  gebruik	  en	  ook	  het	  potentiële	  misbruik	  en	  het	  gevaar	  van	  
dergelijke	  producten.	  Ze	  moeten	  hun	  gezond	  verstand	  laten	  spreken	  bij	  gebruik	  van	  dergelijke	  
producten,	  altijd	  het	  etiket	  goed	  lezen	  en	  de	  veiligheidsinstructies	  volgen	  en	  extra	  waakzaam	  zijn	  in	  
de	  buurt	  van	  (kleine)	  kinderen.	  	  

-‐	  Hoewel	  alle	  landen	  de	  nieuwe	  regelgeving	  moeten	  toepassen	  of	  implementeren,	  zijn	  er	  toch	  grote	  
verschillen	  tussen	  de	  landen	  onderling.	  Niet	  alle	  landen	  tonen	  zich	  even	  ijverig	  met	  betrekking	  tot	  
REACH.	  Ook	  het	  beleid	  inzake	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  biociden	  verschilt	  sterk	  van	  lidstaat	  
tot	  lidstaat.	  	  

-‐	  Er	  loopt	  momenteel	  een	  eerste,	  bescheiden,	  vanuit	  Europa	  gecoördineerd	  project	  van	  humane	  
biomonitoring,	  maar	  in	  vergelijking	  met	  de	  Verenigde	  Staten	  loopt	  Europa	  achter	  op	  het	  gebied	  van	  
humane	  biomonitoring.	  Er	  zijn	  maar	  enkele	  lidstaten	  die	  humane	  biomonitoring	  in	  hun	  milieu-‐	  en	  
gezondheidsbeleid	  hebben	  opgenomen.	  Vlaanderen	  behoort	  tot	  de	  Europese	  koplopers.	  Het	  is	  een	  
van	  de	  weinige	  regio’s	  waar	  het	  meten	  van	  vervuilende	  stoffen	  in	  de	  mens	  bij	  wet	  is	  geregeld.	  
Dergelijke	  surveillanceprogramma’s	  zijn	  belangrijk	  voor	  de	  evaluatie	  van	  nieuwe	  wetgeving	  en	  
beleidsacties	  die	  onze	  blootstelling	  aan	  aan	  kanker	  gerelateerde	  stoffen	  moeten	  verminderen.	  	  
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5.2	  Enkele	  algemene	  bedenkingen	  
Ondanks	  de	  minpunten	  geeft	  de	  nieuwe	  regelgeving	  wel	  aan	  dat	  er	  zich	  langzaam	  een	  verschuiving	  
voordoet	  in	  de	  manier	  waarop	  we	  als	  samenleving	  omgaan	  met	  chemische	  stoffen	  en	  producten.	  Het	  
oude	  paradigma	  was	  louter	  gebaseerd	  op	  risicobeoordeling.	  Het	  gevaar	  van	  een	  concentratie	  werd	  
ingeschat	  op	  basis	  van	  de	  klassieke	  dosis-‐responscurve.	  Met	  andere	  woorden,	  hoe	  hoger	  de	  dosis	  
hoe	  groter	  het	  risico,	  en	  omgekeerd.	  Dat	  betekent	  dat	  er	  ook	  een	  dosis	  kan	  worden	  vastgesteld,	  
waarbij	  het	  risico	  nihil	  of	  ‘aanvaardbaar’	  is	  en	  onder	  controle	  kan	  worden	  gehouden.	  Maar	  veel	  van	  
de	  nieuwe	  wetenschappelijke	  bevindingen	  over	  verscheidene	  stoffen	  die	  verdacht	  zijn,	  zoals	  
bijvoorbeeld	  hormoonverstorende	  stoffen,	  laten	  effecten	  zien	  die	  niet	  volgens	  de	  klassieke	  curves	  
verlopen.	  	  

Volgens	  klassiek	  toxicoloog	  Jan	  Tytgat	  kunnen	  afwijkende	  dosis-‐responscurven	  verklaard	  worden	  
wanneer	  wij	  als	  mens	  niet	  op	  een	  gelijke	  manier	  reageren.	  Voor	  hem	  blijft	  het	  paradigma	  overeind,	  
namelijk	  dat	  er	  inderdaad	  een	  dosis	  kan	  vastgesteld	  worden	  die	  een	  NOEL	  (no	  observable	  effect	  level)	  
of	  NOAEL	  (no	  observable	  adverse	  effect	  level)	  geeft,	  op	  basis	  waarvan	  men	  verder	  kan	  werken.	  Dit	  is	  
algemeen	  geldend,	  behalve	  wanneer	  voor	  een	  stof	  bekend	  zou	  worden	  of	  zijn	  dat	  de	  populatie	  hier	  
op	  een	  erg	  verschillende	  manier	  op	  reageert.	  	  

In	  elk	  geval	  is	  het	  merendeel	  van	  de	  chemische	  stoffen	  nog	  niet	  getest,	  zelfs	  volgens	  de	  bestaande	  
dosis-‐responscurves.	  Laat	  staan	  dat	  ze	  al	  tests	  bij	  lage	  doses	  hebben	  doorstaan	  om	  te	  zien	  hoe	  ze	  zich	  
gedragen.	  Daarnaast	  is	  er	  ook	  de	  problematiek	  van	  de	  synergetische	  werking	  van	  stoffen.	  Volgens	  
experts	  als	  prof.	  Van	  Larebeke,	  prof.	  Hens	  en	  de	  mensen	  van	  HEAL	  en	  andere	  milieu-‐	  en	  
gezondheidsorganisaties	  zijn	  er	  genoeg	  indicaties	  op	  basis	  van	  tests	  en	  studies	  om	  te	  zeggen	  dat	  we	  
voorzichtig	  moeten	  zijn.	  

Een	  stof-‐per-‐stofbenadering	  of	  product-‐per-‐productbenadering	  is	  weliswaar	  belangrijk,	  maar	  volstaat	  
niet,	  zegt	  prof.	  Hens.	  ‘De	  omgeving	  stelt	  ons	  niet	  bloot	  aan	  één	  stof,	  maar	  aan	  complexe	  mengsels.	  
Denk	  maar	  aan	  de	  uitstaat	  van	  uitlaatgassen	  van	  wagens	  of	  aan	  die	  van	  een	  thermische	  
elektriciteitscentrale.	  In	  de	  lucht	  binnenshuis	  vinden	  we	  meer	  dan	  200	  verschillende	  organische	  
stoffen,	  in	  zomersmog	  zijn	  meer	  dan	  2.000	  verschillende	  polluenten	  geïdentificeerd.	  Slechts	  een	  
minderheid	  van	  deze	  stoffen	  is	  kankerverwekkend,	  maar	  ze	  interageren	  met	  elkaar.	  Daardoor	  is	  voor	  
de	  gezondheid	  niet	  de	  optelsom	  van	  de	  kankerverwekkende	  capaciteit	  van	  belang,	  maar	  veeleer	  de	  
totaliteit	  van	  het	  mengsel.	  Daarom	  moeten	  kwaliteitsnormen	  voor	  milieu	  worden	  gedefinieerd	  die	  te	  
maken	  hebben	  met	  de	  totale	  hoeveelheid	  van	  mutageniteit,	  de	  totale	  capaciteit	  van	  
milieucompartimenten	  (nvdr.	  het	  deel	  van	  het	  leefmilieu	  dat	  wordt	  beschouwd	  of	  wordt	  
geanalyseerd,	  bijvoorbeeld	  water,	  bodem,	  zwevend	  stof,	  …)	  om	  voortplantingsproblemen	  te	  
veroorzaken	  en	  de	  blootstelling	  van	  mensen	  in	  hun	  totaliteit.	  Daar	  zijn	  we	  nog	  erg	  ver	  van	  verwijderd.	  
Zo	  lang	  we	  dat	  niet	  doen,	  zullen	  we	  zien	  dat	  het	  aantal	  stoffen	  toeneemt	  en	  dat	  de	  totale	  
gezondheidslast	  van	  die	  stoffen	  toeneemt.’	  

Lisette	  Van	  Vliet	  van	  HEAL	  vergelijkt	  de	  benadering	  in	  het	  oude	  paradigma	  met	  een	  ‘rokend	  pistool’:	  
‘Bij	  het	  oude	  paradigma	  zegden	  we	  tot	  op	  zekere	  hoogte:	  “We	  hebben	  hier	  een	  rokend	  pistool	  en	  daar	  
hebben	  we	  een	  dood	  lichaam.	  Er	  zit	  een	  kogel	  in	  en	  we	  zien	  dat	  de	  kogel	  afkomstig	  is	  van	  het	  pistool.	  
We	  kunnen	  immers	  de	  kogelbaan	  traceren.”	  Maar	  tegenwoordig	  worden	  we	  geconfronteerd	  met	  een	  
hele	  reeks	  verschillende	  zaken,	  die	  echter	  geen	  rokende	  pistolen	  zijn,	  en	  een	  hele	  reeks	  ziekten.	  We	  
kunnen	  geen	  simpele	  baan	  meer	  trekken	  van	  die	  ziekte	  naar	  dat	  voorwerp	  of	  product.	  Wat	  we	  wel	  
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kunnen	  zeggen,	  is	  dat	  ze	  schadelijke	  stoffen	  bevatten	  en	  dat	  er	  zich	  bij	  mensen	  verschillende	  
problemen	  manifesteren.	  We	  hebben	  hier	  een	  klein	  beetje	  wetenschap	  dat	  aantoont	  dat	  iets	  
zorgwekkend	  is	  en	  we	  hebben	  daar	  een	  beetje	  wetenschap	  dat	  erop	  wijst	  dat	  iets	  anders	  
zorgwekkend	  is.	  Het	  aantal	  ziekten	  stijgt	  en	  er	  is	  een	  overvloed	  aan	  schadelijke	  stoffen	  in	  onze	  
omgeving.	  We	  zwemmen	  in	  honderden	  van	  die	  stoffen	  en	  honderden	  van	  die	  stoffen	  zwemmen	  ook	  in	  
ons.’	  

Volgens	  Van	  Vliet	  moeten	  we	  af	  van	  de	  benadering	  waarbij	  we	  wachten	  tot	  we	  absoluut	  en	  
volkomen	  zeker	  zijn:	  ‘We	  hebben	  genoeg	  aanwijzingen	  om	  te	  zeggen:	  “Als	  het	  klopt,	  hebben	  we	  een	  
groot	  probleem.”	  Dus	  kunnen	  we	  het	  probleem	  maar	  beter	  nu	  aanpakken	  dan	  te	  wachten	  tot	  we	  met	  
enorm	  veel	  kankers	  zitten.’	  Van	  Vliet	  verwijst	  daarbij	  naar	  het	  verband	  tussen	  asbest	  en	  
longvlieskanker:	  ‘Het	  verband	  was	  al	  lang	  bekend	  voor	  er	  politieke	  en	  wettelijke	  actie	  werd	  genomen.	  
De	  sterfte	  aan	  longvlieskanker	  stijgt	  nog	  altijd.	  Mensen	  bleven	  blootgesteld	  aan	  asbest	  terwijl	  men	  de	  
bewijzen	  nog	  aan	  het	  verzamelen	  was	  …’	  

Het	  verband	  tussen	  asbest	  en	  longvlieskanker	  was	  dan	  nog	  vrij	  gemakkelijk	  te	  leggen.	  Maar	  in	  veel	  
gevallen	  is	  een	  oorzakelijk	  verband	  soms	  heel	  moeilijk	  of	  niet	  meer	  te	  achterhalen,	  omdat	  er	  geen	  
controlegroep	  kan	  worden	  bepaald	  of	  omdat	  er	  een	  lange	  tijdsspanne	  is	  verlopen	  tussen	  de	  
blootstelling	  en	  het	  ontstaan	  van	  de	  ziekte.	  Bovendien	  worden	  we	  blootgesteld	  aan	  een	  veelheid	  van	  
stoffen.	  	  

‘In	  de	  heel	  nabije	  toekomst	  zullen	  we	  niet	  meer	  de	  oorzakelijke	  verbanden	  vinden	  die	  we	  volgens	  het	  
oude	  systeem	  noodzakelijk	  achtten	  om	  stoffen	  te	  bannen.	  Het	  beeld	  is	  veel	  ingewikkelder	  geworden,’	  
legt	  Van	  Vliet	  uit.	  ‘De	  vraag	  is,	  gaan	  we	  door	  met	  het	  oude	  systeem	  onder	  de	  oude	  voorwaarden	  en	  
bannen	  we	  alleen	  zaken	  als	  we	  omvangrijk	  oorzakelijk	  bewijs	  hebben	  of	  gaan	  we	  naar	  een	  systeem	  
waarbij	  we	  niet	  wachten	  op	  volledig	  oorzakelijk	  bewijs?’	  

Die	  transitie	  betekent	  volgens	  Van	  Vliet	  dat	  we	  ons	  als	  maatschappij	  moeten	  beginnen	  afvragen	  in	  
hoeverre	  we	  al	  die	  chemicaliën	  nog	  om	  ons	  heen	  blijven	  gooien	  zonder	  ons	  veel	  aan	  te	  trekken	  van	  
de	  toekomst.	  We	  moeten	  als	  maatschappij	  beginnen	  nadenken	  welke	  van	  die	  stoffen	  of	  toepassingen	  
ervan	  heel	  belangrijk	  zijn	  voor	  de	  samenleving	  en	  welke	  we	  beter	  kunnen	  missen	  omdat	  ze	  vrij	  
verkwistend	  zijn	  of	  vrij	  ondoeltreffend	  of	  omdat	  ze	  veel	  andere	  problemen	  creëren.	  Maar	  daarnaast	  
zal	  er	  ook	  een	  grijze	  zone	  bestaan	  waarover	  er	  discussie	  heerst.	  ‘Om	  te	  kunnen	  overschakelen	  naar	  
dat	  soort	  triagesysteem,	  moet	  de	  samenleving	  tot	  een	  punt	  komen	  waarbij	  wordt	  beslist	  om	  weg	  te	  
evolueren	  van	  het	  overdadige	  gebruik	  van	  chemicaliën.	  We	  moeten	  dus	  beginnen	  nadenken	  over	  wat	  
de	  echt	  belangrijke	  toepassingen	  zijn	  en	  hoe	  we	  bepalen	  wat	  echt	  belangrijk	  is.	  Op	  dit	  ogenblijk	  is	  het	  
grootste	  deel	  van	  ons	  systeem	  opgezet	  om	  te	  beslissen	  over	  dosis-‐responscurves,	  uitgaande	  van	  een	  
bepaalde	  noodzaak.	  We	  hebben	  geen	  systeem	  dat	  over	  het	  algemeen	  altijd	  een	  
alternatiefbeoordeling	  doet,	  maar	  een	  systeem	  dat	  hoofdzakelijk	  gebaseerd	  is	  op	  risicobeoordeling.	  	  

Ook	  voor	  prof.	  Van	  Larebeke	  komt	  het	  erop	  aan	  keuzes	  te	  maken.	  We	  hoeven	  niet	  alles	  overboord	  te	  
gooien:	  ‘De	  oplossing	  voor	  een	  effectieve	  preventie	  van	  ziekten	  als	  kanker	  ligt	  niet	  in	  een	  terugkeer	  
naar	  het	  stenen	  tijdperk,	  maar	  juist	  in	  het	  aanwenden	  van	  de	  moderne	  technologie	  om	  meer	  
gesofisticeerde,	  minder	  schadelijke	  producten	  op	  de	  markt	  te	  brengen.	  Ook	  moeten	  we	  proberen	  om	  
de	  risico’s	  te	  erkennen	  en	  ze	  te	  remediëren	  in	  plaats	  van	  voortdurend	  te	  willen	  aantonen	  dat	  het	  risico	  
helemaal	  niet	  zo	  groot	  is.	  Verdachte	  stoffen	  moeten	  dus,	  in	  de	  mate	  van	  het	  mogelijke,	  zo	  veel	  
mogelijk	  worden	  vervangen.’	  	  
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De	  nieuwe	  Europese	  regelgeving	  is	  een	  stap	  in	  de	  richting	  van	  een	  systeem	  van	  
alternatiefbeoordeling.	  Als	  samenleving	  hebben	  we	  momenteel	  geopteerd	  voor	  een	  compromis:	  een	  
mix	  van	  een	  gevaarsysteem,	  gemengd	  met	  een	  systeem	  dat	  gebaseerd	  is	  op	  risicobeoordeling	  en	  
gebruik.	  	  

De	  vraag	  is	  of	  dat	  volstaat	  om	  ons	  voldoende	  te	  beschermen	  tegen	  zorgwekkende	  stoffen	  in	  onze	  
omgeving.	  De	  industrie	  meent	  van	  wel.	  Milieuorganisaties	  en	  gezondheidsorganisaties	  vinden	  van	  
niet.	  Ook	  wetenschappers	  Nik	  Van	  Larebeke	  en	  Luc	  Hens	  vinden	  vanuit	  hun	  expertise	  dat	  de	  fysisch-‐
chemische	  hygiëne	  verder	  moet	  gaan	  dan	  nu	  het	  geval	  is.	  Klassiek	  toxicoloog	  Jan	  Tytgat	  is	  
pragmatisch:	  ‘Als	  wetenschapper	  moet	  je	  eigenlijk	  pleiten	  voor	  nultolerantie.	  Dat	  betekent	  dat	  je	  
nooit	  streng	  genoeg	  kunt	  zijn.	  Maar	  je	  moet	  ook	  praktisch	  de	  consequenties	  in	  ogenschouw	  durven	  
nemen.	  Daarom	  moeten	  we	  een	  regelgeving	  toepassen	  die	  zo	  streng	  mogelijk	  is,	  maar	  die	  ook	  
leefbaar	  is.	  De	  initiatieven	  die	  de	  laatste	  jaren	  zijn	  genomen	  op	  de	  verschillende	  niveaus,	  zijn	  dus	  
zeker	  en	  vast	  een	  grote	  stap	  in	  de	  goede	  richting.	  Ten	  opzichte	  van	  wat	  we	  vroeger	  hadden,	  vóór	  
REACH,	  zou	  ik	  durven	  zeggen	  dat	  het	  volstaat,	  omdat	  je	  er	  ook	  redelijkerwijs	  van	  moet	  uitgaan	  dat	  er	  
een	  aantal	  stoffen	  bestaan	  waar	  we	  in	  onze	  maatschappij	  nooit	  rond	  kunnen	  en	  die	  zullen	  blijven	  
gebruikt	  worden,	  ook	  al	  weet	  je	  dat	  ze	  in	  een	  ideale	  wereld	  beter	  niet	  gebruikt	  zouden	  worden.’	  	  

Prof.	  Van	  Larebeke	  vraagt	  bijzondere	  aandacht	  voor	  de	  onderschatting	  van	  de	  zorgwekkende	  
eigenschappen	  en	  de	  risico’s	  die	  ermee	  verband	  houden,	  een	  onderschatting	  die	  voortvloeit	  uit	  het	  
feit	  dat	  de	  klassieke	  toxicologie	  geen	  rekening	  houdt	  met	  effecten	  van	  blootstelling	  aan	  een	  
combinatie	  van	  stoffen	  noch	  met	  de	  effecten	  tijdens	  het	  jonge	  leven.	  ‘Daarbij	  treden	  bijvoorbeeld	  
veranderingen	  in	  de	  differentiatie	  van	  de	  cellen	  op	  die	  niet	  noodzakelijk	  meteen	  schadelijk	  zijn,	  maar	  
die	  wel	  veel	  later,	  in	  het	  volwassen	  leven,	  aanleiding	  geven	  tot	  een	  stijging	  van	  de	  kankerincidentie.	  
De	  klassieke	  toxicologie	  besteedt	  geen	  aandacht	  aan	  epigenetische	  effecten	  noch	  aan	  kritische	  fasen	  
in	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  mens.	  Bovendien	  houden	  de	  parameters	  die	  zij	  gebruikt,	  dikwijls	  geen	  
rekening	  met	  de	  recent	  ontdekte	  biologische	  signaalketens.	  Dat	  leidt	  ook	  tot	  een	  onderschatting	  van	  
de	  reële	  gevaren	  en	  risico’s.’	  

Volgens	  Van	  Vliet	  komt	  het	  erop	  aan	  om	  het	  systeem,	  waarvan	  we	  nu	  de	  aanzet	  hebben,	  strakker	  en	  
sneller	  te	  maken.	  ‘We	  hebben	  nog	  altijd	  geen	  systeem	  met	  vroege	  waarschuwingssignalen,	  die	  ons	  
dan	  verder	  leiden	  naar	  het	  beoordelen	  van	  alternatieven,	  een	  initiële	  vermindering	  van	  het	  gebruik	  
van	  stoffen	  en	  een	  sneller	  beslissingsproces	  over	  die	  stoffen.	  We	  zitten	  nog	  met	  een	  erg	  moeizaam	  en	  
traag	  werkend	  systeem	  dat	  nu	  weliswaar	  meer	  gevaarcategorieën	  telt,	  maar	  daarnaast	  is	  er	  ook	  nog	  
altijd	  een	  gigantisch	  proces	  van	  risicobeoordeling	  dat	  zeer	  traag	  verloopt.’	  	  

Een	  systeem	  met	  vroege	  waarschuwingssignalen	  zou	  betekenen	  dat	  er	  wanneer	  een	  paar	  studies	  
potentieel	  negatieve	  effecten	  suggereren,	  onmiddellijk	  discussies	  worden	  gevoerd	  en	  enkele	  initiële	  
beslissingen	  worden	  genomen	  over	  substitutie	  en	  het	  beperken	  van	  het	  gebruik.	  Van	  Vliet:	  ‘Als	  we	  nu	  
enkele	  studies	  hebben,	  beginnen	  we	  erover	  te	  praten.	  Tien	  jaar	  later	  hebben	  we	  de	  risicobeoordeling	  
klaar	  en	  nog	  eens	  vijf	  jaar	  later	  komt	  er	  een	  beslissing	  over	  verplichte	  reducties.’	  

‘Een	  echt	  diepgaande	  beoordeling	  van	  alternatieven	  en	  substitutie	  en	  genoeg	  overheidssteun	  voor	  
goed	  onafhankelijk	  onderzoek	  en	  voor	  groene	  chemie	  is	  er	  nog	  niet,’	  vindt	  Van	  Vliet.	  ‘Groene	  chemie	  
is	  nog	  altijd	  een	  arme	  kleine	  wees.	  Europa	  zou	  dus	  veel	  meer	  stimulansen	  moeten	  bieden	  voor	  de	  
ontwikkeling	  van	  veilige	  chemische	  stoffen.’	  
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Peter	  Jaeken	  merkt	  in	  verband	  met	  het	  gebruik	  van	  alternatieven	  op	  dat	  alternatieven	  niet	  per	  
definitie	  beter	  scoren	  in	  een	  levenscyclusanalyse	  en	  voldoende	  efficiënt	  zijn	  voor	  de	  te	  bestrijden	  
plaag	  of	  ziekte.	  ‘Alternatieven	  zitten	  vaak	  niet	  ingebed	  in	  eenzelfde	  niveau	  van	  onderzoek	  en	  
evaluatie.	  Onkruid	  verbranden	  geeft	  bijvoorbeeld	  risico	  van	  brandwonden	  en	  brandgevaar,	  verbruikt	  
“gevaarlijk”	  explosief	  gas,	  produceert	  broeikasgassen,	  doodt	  nuttige	  organismen	  op	  de	  afgebrande	  
vegetatie,	  enzovoort.	  Nog	  niet	  zo	  lang	  geleden	  zijn	  door	  het	  niet-‐gebruiken	  van	  herbiciden	  giftige	  
plantendelen	  terechtgekomen	  in	  een	  vermageringsproduct,	  met	  alle	  toxicologische	  en	  fatale	  
negatieve	  gevolgen	  vandien.	  Ook	  een	  alternatief	  zou	  bewezen	  duurzaam	  en	  werkzaam	  moeten	  zijn.’	  

Volgens	  Luc	  Hens	  wordt	  het	  substitutiebeginsel	  weinig	  of	  niet	  toegepast:	  ‘Het	  substitutiebeginsel	  
zegt	  dat	  als	  je	  voor	  een	  bepaalde	  toepassing	  kunt	  kiezen	  tussen	  een	  aantal	  stoffen,	  de	  minst	  
schadelijke	  stof	  moet	  gebruiken	  en	  de	  verdachte	  en	  schadelijke	  stoffen	  niet	  meer	  mag	  gebruiken.	  Dat	  
gebeurt	  nu	  te	  weinig.	  De	  lobbying	  van	  de	  industrie	  speelt	  daar	  een	  grote	  rol	  in.	  Het	  meest	  bekende	  
voorbeeld	  zijn	  de	  plastics	  die	  we	  gebruiken.	  Op	  het	  gebied	  van	  milieu	  en	  gezondheid	  zijn	  die	  niet	  
allemaal	  evenwaardig.	  PVC	  is	  in	  dat	  verband	  herhaaldelijk	  in	  opspraak	  gekomen.	  Bekend	  zijn	  de	  
problemen	  die	  deze	  plasticsoort	  stelt	  bij	  het	  beheer	  van	  huishoudelijk	  afval.	  Vlaanderen	  koos	  ervoor	  
om	  een	  belangrijk	  deel	  van	  zijn	  huishoudelijk	  afval	  te	  verbranden.	  Dan	  heb	  je	  er	  baat	  bij	  om	  PVC	  en	  
het	  daarin	  aanwezige	  chloor	  in	  de	  afvalstroom	  te	  beperken.	  Chloor	  is	  namelijk	  een	  noodzakelijke	  
voorwaarde	  voor	  de	  vorming	  van	  gechloreerde	  polluenten	  zoals	  dioxinen	  tijdens	  de	  verbranding.	  Die	  
zijn	  schadelijk	  voor	  onze	  gezondheid.	  Zeker	  voor	  toepassingen	  op	  korte	  termijn,	  zoals	  flessen	  voor	  
eenmalig	  gebruik,	  hebben	  we	  PVC	  niet	  nodig.	  Maar	  toch	  gebruiken	  we	  PVC	  in	  die	  toepassing,	  omdat	  
de	  industrie	  niet	  wil	  aanvaarden	  dat	  er	  verschillen	  zijn	  in	  kwaliteit	  op	  het	  gebied	  van	  milieu	  en	  
gezondheid	  en	  dat	  we	  hier	  eigenlijk	  het	  substitutiebeginsel	  zouden	  moeten	  toepassen.’	  	  

Hens	  verwijst	  in	  dit	  verband	  ook	  naar	  een	  van	  de	  opvolgers	  van	  asbest:	  ‘Asbest	  werd	  eindelijk	  
verboden	  nadat	  het	  jaren	  ter	  discussie	  had	  gestaan.	  Het	  werd	  deels	  vervangen	  door	  nanobuizen,	  die	  
meestal	  worden	  gemaakt	  op	  basis	  van	  koolstof.	  De	  toxicologische	  discussie	  is	  zeker	  niet	  afgerond,	  
maar	  die	  nanobuizen	  hebben	  wel	  een	  aantal	  eigenschappen	  waaruit	  we	  toch	  kunnen	  concluderen	  dat	  
we	  er	  voorzichtig	  mee	  moeten	  zijn.	  In	  de	  plaats	  daarvan	  stelt	  men	  alles	  in	  het	  werk	  om	  te	  zeggen	  “we	  
weten	  het	  niet	  goed	  en	  onze	  informatie	  is	  onvolledig,	  dus	  doen	  we	  maar	  voort.”	  Je	  zou	  ook	  kunnen	  
zeggen	  “we	  weten	  het	  niet	  goed	  en	  onze	  informatie	  is	  onvolledig,	  maar	  er	  zijn	  een	  aantal	  
knipperlichten,	  dus	  we	  verbieden	  het	  product	  of	  we	  stoppen	  het	  voorlopig	  in	  de	  koelkast.”	  Dat	  lijkt	  me	  
logisch.	  Als	  we	  echter	  de	  productiecijfers	  van	  nanobuizen	  in	  de	  OESO-‐landen	  bekijken,	  zien	  we	  dat	  die	  
gigantisch	  zijn.’	  

Alhoewel	  het	  merendeel	  van	  de	  regelgeving	  op	  Europees	  en	  op	  internationaal	  niveau	  gebeurt,	  moet	  
er	  volgens	  Luc	  Hens	  toch	  ook	  rekening	  worden	  gehouden	  met	  de	  specifieke	  situatie	  in	  het	  land	  zelf.	  
Hij	  wijst	  erop	  dat	  niet	  alles	  moet	  worden	  doorgeschoven	  naar	  Europa	  of	  de	  
Wereldgezondheidsorganisatie.	  	  

Volgens	  Hens	  houdt	  het	  toelaten	  van	  stoffen	  op	  EU-‐niveau	  –	  en	  dus	  meteen	  ook	  in	  alle	  lidstaten	  –	  
ook	  nadelen	  in:	  ‘De	  gezondheidsaspecten	  of	  milieuaspecten	  van	  een	  stof	  verschillen	  natuurlijk	  niet	  
van	  lidstaat	  tot	  lidstaat.	  Maar	  het	  gebruik	  van	  stoffen	  heeft	  vaak	  toch	  wel	  lokale	  aspecten.’	  Landen	  
en	  regio’s	  hebben	  ook	  hun	  eigen	  kenmerken,	  waar	  het	  beleid	  rekening	  mee	  moet	  houden.	  Zo	  is	  het	  
toelatingsbeleid	  van	  biociden,	  terecht,	  Europees	  geregeld.	  Niettemin	  zijn	  in	  de	  verschillende	  lidstaten	  
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verschillende	  dieren	  en	  ecosystemen	  beschermd.	  Het	  is	  aangewezen	  de	  mogelijkheid	  te	  hebben	  het	  
toelatingsbeleid	  hierop	  af	  te	  stemmen,	  aldus	  Hens.	  

	  

5.3	  Beleidsvoorstellen	  van	  de	  Vlaamse	  Liga	  tegen	  Kanker	  
Sinds	  2005	  zijn	  er	  belangrijke	  stappen	  vooruit	  gezet	  in	  het	  beleid	  inzake	  aan	  kanker	  gerelateerde	  
chemische	  stoffen	  in	  onze	  leefomgeving.	  De	  overheid	  en	  de	  beleidsmakers	  –	  zowel	  op	  internationaal,	  
Europees,	  federaal	  als	  Vlaams	  niveau	  –	  worden	  zich	  meer	  en	  meer	  bewust	  van	  het	  belang	  van	  milieu	  
en	  gezondheid	  en	  van	  een	  geïntegreerde	  aanpak.	  Toch	  blijkt	  uit	  dit	  rapport	  dat	  er	  nog	  veel	  ruimte	  
voor	  verbetering	  is.	  De	  komende	  jaren	  zullen	  zich	  daarvoor	  een	  aantal	  belangrijke	  kansen	  aandienen.	  
Het	  is	  belangrijk	  om	  die	  kansen	  voor	  een	  betere	  fysisch-‐chemische	  hygiëne	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  
benutten.	  De	  volgende	  beleidsvoorstellen	  van	  de	  Vlaamse	  Liga	  tegen	  Kanker	  kunnen	  daarbij	  als	  
leidraad	  dienen.	  

Specifiek	  voor	  REACH:	  

1.	  De	  komende	  jaren	  vinden	  evaluaties	  plaats	  voor	  REACH.	  Die	  moeten	  optimaal	  worden	  benut	  om	  
een	  aantal	  zwaktes	  binnen	  REACH	  op	  te	  lossen.	  

-‐	  Nanodeeltjes	  moeten	  apart	  worden	  behandeld	  in	  de	  REACH-‐wetgeving.	  De	  evaluatie	  van	  de	  
toepassingsgebied	  van	  REACH	  in	  2012	  biedt	  daartoe	  mogelijk	  ruimte.	  

-‐	  Bij	  de	  evaluatie	  in	  2013	  van	  de	  hormoonverstorende	  stoffen	  in	  REACH,	  moeten	  
hormoonverstorende	  stoffen	  een	  vorm	  van	  cumulatieve	  risicobeoordeling	  krijgen.	  Ze	  mogen	  ook	  niet	  
de	  route	  van	  adequate	  controle	  volgen	  voor	  autorisatie.	  Er	  zijn	  steeds	  meer	  wetenschappelijke	  
bewijzen	  dat	  hormoonverstorende	  stoffen	  geen	  drempelwaarde	  hebben	  Bovendien	  blijkt	  ook	  uit	  
wetenschappelijk	  onderzoek	  dat	  de	  gecombineerde	  blootstelling	  aan	  hormoonverstorende	  
chemicaliën	  bijkomende	  effecten	  kan	  veroorzaken	  bij	  lage	  doses.	  Er	  kunnen	  dus	  combinatie-‐effecten	  
optreden	  als	  gevolg	  van	  stoffen	  op	  of	  onder	  de	  drempelwaarde.	  	  

-‐	  In	  de	  evaluatie	  van	  juni	  2014	  moet	  de	  vereiste	  voor	  een	  chemisch	  veiligheidsrapport	  
worden	  uitgebreid	  naar	  stoffen	  die	  beantwoorden	  aan	  de	  criteria	  voor	  indeling	  als	  carcinogeen,	  
mutageen	  of	  reprotoxisch	  (CMR-‐stoffen)	  geproduceerd	  of	  geïmporteerd	  in	  hoeveelheden	  van	  minder	  
dan	  10	  ton.	  In	  de	  evaluatie	  van	  2019	  moet	  het	  chemisch	  veiligheidsrapport	  worden	  uitgebreid	  naar	  
alle	  stoffen	  waarvoor	  deze	  verplichting	  nog	  niet	  geldt.	  

2.	  In	  het	  kader	  van	  de	  informatie-‐	  en	  notificatieplicht	  binnen	  REACH	  moet	  informatie	  worden	  
verstrekt	  over	  zeer	  zorgwekkende	  stoffen	  indien	  die	  stoffen	  vanaf	  een	  bepaalde	  concentratie	  in	  een	  
voorwerp	  aanwezig	  zijn.	  Daarbij	  moet	  de	  Europese	  Commissie	  zich	  voor	  het	  berekenen	  van	  de	  
drempelwaarde	  houden	  aan	  de	  definitie	  van	  een	  voorwerp	  zoals	  het	  in	  de	  verordening	  zelf	  wordt	  
gedefinieerd.	  Enkele	  lidstaten,	  waaronder	  België,	  maken	  nu	  al	  gebruik	  van	  die	  definitie.	  De	  Europese	  
Commissie	  hanteert	  op	  dit	  moment	  een	  definitie	  die	  ertoe	  leidt	  dat	  we	  van	  veel	  minder	  voorwerpen	  
weten	  of	  ze	  zeer	  zorgwekkende	  stoffen	  bevatten,	  namelijk	  de	  definitie	  van	  het	  voorwerp	  zoals	  het	  
wordt	  ingevoerd	  of	  geproduceerd.	  Volgens	  de	  REACH-‐definitie	  is	  een	  voorwerp	  elk	  object	  dat	  tijdens	  
de	  productie	  een	  speciale	  vorm,	  oppervlak	  of	  patroon	  krijgt	  waardoor	  zijn	  functie	  in	  hogere	  mate	  
wordt	  bepaald	  dan	  door	  de	  chemische	  samenstelling.	  Het	  hanteren	  van	  die	  definitie	  biedt	  de	  
garantie	  dat	  we	  van	  veel	  meer	  voorwerpen	  zullen	  weten	  of	  ze	  zeer	  zorgwekkende	  stoffen	  bevatten.	  
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3.	  Voor	  CMR-‐stoffen	  moet	  het	  substitutieprincipe	  worden	  toegepast	  indien	  er	  een	  geschikt	  
alternatief	  bestaat	  ook	  al	  beweert	  de	  producent	  dat	  hij	  het	  risico	  op	  adequate	  manier	  kan	  
controleren.	  Alleen	  als	  er	  geen	  veiliger	  alternatief	  is	  en	  het	  gebruik	  essentieel	  is	  voor	  de	  samenleving,	  
zou	  autorisatie	  mogen	  worden	  verleend	  voor	  het	  gebruik	  van	  een	  stof.	  Het	  principe	  van	  adequate	  
controle	  staat	  immers	  voor	  veel	  stoffen	  ter	  discussie.	  	  

4.	  Het	  succes	  van	  REACH	  hangt	  sterk	  af	  van	  de	  ijver	  van	  de	  lidstaten,	  onder	  andere	  bij	  het	  opmaken	  
van	  annex	  XV-‐dossiers	  (voor	  restrictie,	  voor	  het	  opnemen	  van	  stoffen	  op	  de	  kandidatenlijst	  van	  zeer	  
zorgwekkende	  stoffen,	  voor	  de	  indeling	  en	  etikettering)	  of	  bij	  het	  innemen	  van	  een	  standpunt	  over	  
bepaalde	  kwesties.	  Alle	  lidstaten,	  waaronder	  dus	  ook	  België,	  moeten	  optimaal	  hun	  rol	  spelen.	  Het	  
proces	  gaat	  op	  dit	  moment	  ook	  veel	  te	  traag	  en	  moet	  worden	  versneld.	  

Specifiek	  voor	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  biociden	  

5.	  Het	  nationale	  actieplan	  voor	  duurzaam	  gebruik	  van	  gewasbeschermingsmiddelen	  zou,	  net	  als	  in	  
België,	  in	  alle	  lidstaten	  moeten	  worden	  uitgebreid	  naar	  biociden.	  Europa	  moet	  een	  prioriteit	  maken	  
van	  de	  reductie	  van	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  ook	  van	  biociden	  en	  meer	  begeleiding	  voorzien	  
voor	  de	  implementatie	  van	  de	  nationale	  actieplannen.	  

6.	  De	  nieuwe	  biocidenverordening	  valt	  zwakker	  uit	  dan	  de	  gewasbeschermingsmiddelenverordening.	  
Europa	  moet	  erop	  toezien	  dat	  de	  uitzonderingen	  en	  het	  gebrek	  aan	  substitutieplannen	  de	  deur	  niet	  
openlaten	  voor	  het	  blijvend	  gebruik	  van	  veel	  biociden	  die	  schadelijk	  zijn	  voor	  onze	  gezondheid.	  
Lidstaten	  moeten	  de	  uitzonderingen	  zo	  veel	  mogelijk	  beperken.	  Het	  biocidengebruik	  in	  de	  lidstaten	  
en	  in	  Europa	  moet	  zo	  snel	  mogelijk	  in	  kaart	  worden	  gebracht.	  

Algemeen:	  

7.	  Tegen	  uiterlijk	  14	  december	  2013	  moet	  de	  Europese	  Commissie	  beslissen	  over	  een	  definitie	  en	  
criteria	  voor	  hormoonverstorende	  stoffen.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  de	  Commissie	  voldoende	  strenge	  
criteria	  hanteert	  die	  ervoor	  zorgen	  dat	  we	  in	  de	  toekomst	  optimaal	  beschermd	  zijn	  tegen	  deze	  
stoffen.	  Daarnaast	  is	  het	  belangrijk	  dat	  er	  een	  teststrategie	  komt	  die	  rekening	  houdt	  met	  de	  
complexiteit	  van	  het	  hormonale	  systeem.	  De	  klemtoon	  moet	  vooral	  liggen	  op	  het	  identificeren	  van	  
chemicaliën	  die	  de	  gezondheid	  van	  de	  mens	  kunnen	  beïnvloeden.	  Het	  recentelijk	  gepubliceerde	  
rapport	  van	  Andreas	  Kortenkamp	  en	  zijn	  collega’s	  in	  opdracht	  van	  de	  Commissie,	  ‘State	  of	  the	  Art	  of	  
the	  Assessment	  of	  Endocrine	  Disruptors’,	  vormt	  een	  bijzonder	  belangrijke	  leidraad	  voor	  het	  opstellen	  
van	  goede	  criteria	  en	  een	  teststrategie.	  De	  EU-‐lijst	  van	  hormoonverstorende	  stoffen	  moet	  worden	  
geüpdatet.	  Als	  de	  criteria	  om	  chemicaliën	  met	  hormoonverstorende	  eigenschappen	  te	  identificeren	  
er	  eenmaal	  zijn,	  zou	  er	  ook	  een	  indelings-‐	  en	  etiketteringssysteem	  moeten	  komen	  voor	  zulke	  
chemicaliën.	  	  

8.	  Er	  moet	  meer	  aandacht	  gaan	  naar	  nanodeeltjes,	  die	  onze	  samenleving	  overspoelen	  zonder	  dat	  we	  
alle	  risico’s	  kennen.	  Ze	  moeten	  specifieke	  aandacht	  krijgen	  in	  de	  regelgeving	  en	  er	  zijn	  specifieke	  
veiligheidstests	  voor	  nodig.	  

9.	  Bij	  het	  opstellen	  van	  nieuwe	  regelgeving	  is	  harmonisatie	  tussen	  de	  regelgeving	  belangrijk.	  Het	  is	  
niet	  aanvaardbaar	  dat	  de	  ene	  wetgeving	  toleranter	  is	  met	  betrekking	  tot	  bepaalde	  stoffen	  dan	  de	  
andere.	  	  
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10.	  We	  hebben	  Europese	  beschermingsstandaarden	  nodig	  die	  gericht	  zijn	  op	  werkelijke	  
levensomstandigheden,	  waaronder	  gelijktijdige	  en	  langdurige	  blootstelling	  aan	  verscheidene	  
chemicaliën,	  waarvan	  sommige	  cocktaileffecten	  kunnen	  hebben.	  Die	  standaarden	  moeten	  
beschermen	  tegen	  prenatale	  effecten	  tijdens	  kwetsbare	  fasen	  van	  de	  foetale	  ontwikkeling,	  die	  zich	  
zouden	  kunnen	  uiten	  als	  gezondheidsproblemen	  op	  latere	  leeftijd	  of	  zelfs	  in	  volgende	  generaties.	  De	  
overheid	  moet	  erop	  toezien	  dat	  er	  voldoende	  rekening	  wordt	  gehouden	  met	  kwetsbare	  groepen:	  ze	  
moeten	  ervoor	  zorgen	  dat	  er	  voldoende	  tests	  gebeuren	  die	  tot	  in	  de	  tweede	  generatie	  van	  
proefdieren	  gaan,	  die	  kijken	  naar	  kritische	  vensters	  van	  blootstelling	  en	  die	  de	  effecten	  van	  lage	  
doses	  bestuderen.	  Er	  moet	  ook	  meer	  rekening	  worden	  gehouden	  met	  het	  feit	  dat	  de	  tolerantie	  van	  
mensen	  voor	  lichaamsvreemde	  stoffen	  genetisch	  verschilt.	  	  

11.	  De	  risicobeoordeling	  van	  gecombineerde	  effecten	  van	  chemische	  stoffen	  moet	  in	  de	  regelgeving	  
worden	  opgenomen.	  Nochtans	  bestaan	  er	  al	  goede	  wetenschappelijke	  methodes	  om	  de	  
gecombineerde	  effecten	  te	  bestuderen.	  De	  analyse	  van	  afzonderlijke	  stoffen	  blijft	  belangrijk,	  maar	  is	  
niet	  voldoende.	  Er	  moeten	  Europese	  richtlijnen	  komen	  voor	  de	  beoordeling	  van	  de	  gecombineerde	  
effecten	  van	  chemische	  stoffen	  en	  er	  moet	  meer	  wetenschappelijk	  onderzoek	  naar	  gebeuren.	  	  

12.	  Er	  moet	  ook	  meer	  gebruik	  worden	  gemaakt	  van	  de	  modernste	  toxicologische	  tests	  om	  de	  risico’s	  
en	  gevaren	  van	  stoffen	  te	  bepalen.	  De	  regelgeving	  moet	  bovendien	  ook	  meer	  aandacht	  besteden	  aan	  
de	  chronische	  toxiciteit	  van	  stoffen.	  

13.	  Mensen	  moeten	  meer	  bewust	  worden	  gemaakt	  van	  hun	  dagelijks	  gebruik	  van	  chemische	  en	  
gevaarlijke	  producten	  en	  van	  het	  mogelijke	  gevaar	  van	  dat	  gebruik	  voor	  hun	  gezondheid.	  Ze	  moeten	  
ook	  meer	  worden	  gewezen	  op	  veiliger	  alternatieven.	  Het	  is	  ook	  belangrijk	  dat	  ze	  degelijke	  informatie	  
krijgen	  over	  de	  nieuwe	  etikettering,	  met	  de	  nieuwe	  pictogrammen,	  die	  eraan	  komt.	  	  

14.	  Europa	  moet	  nog	  meer	  investeren	  in	  groene	  chemie.	  Er	  moet	  meer	  onderzoek	  gebeuren	  naar	  
groene	  chemie	  en	  bedrijven	  moeten	  meer	  stimulansen	  krijgen	  om	  veiliger	  chemische	  stoffen	  en	  
minder	  schadelijke	  producten	  te	  ontwikkelen.	  

15.	  Humane	  biomonitoring	  en	  monitoring	  van	  zorgwekkende	  stoffen	  in	  ons	  leefmilieu	  zijn	  belangrijke	  
instrumenten	  om	  onze	  blootstelling	  aan	  die	  stoffen	  te	  meten.	  Humane	  biomonitoring	  kan	  bovendien	  
ook	  de	  gezondheidseffecten	  laten	  zien	  van	  de	  werkelijk	  bestaande	  blootstelling.	  Beide	  vormen	  van	  
monitoring	  helpen	  bepalen	  hoe	  doeltreffend	  beleidsacties	  en	  nieuwe	  regelgeving	  zijn	  om	  onze	  
blootstelling	  te	  verminderen.	  Ze	  laten	  ook	  zien	  waar	  meer	  maatregelen	  nodig	  zijn	  en	  welke	  de	  
prioriteiten	  zijn	  in	  het	  beleid	  op	  het	  vlak	  van	  milieu	  en	  gezondheid.	  Het	  is	  daarom	  heel	  belangrijk	  dat	  
Vlaanderen	  zijn	  HBM-‐programma	  blijft	  voortzetten	  en	  dat	  ook	  Europa	  een	  prioriteit	  maakt	  van	  HBM.	  
Er	  moet	  een	  degelijk	  opgezette	  en	  blijvende,	  vanuit	  Europa	  gecoördineerde	  HBM	  komen.	  Europa	  kan	  
hierbij	  gebruik	  maken	  van	  de	  expertise	  van	  lidstaten	  en	  regio’s	  die	  al	  een	  goede	  HBM	  hebben,	  zoals	  
Duitsland	  en	  Vlaanderen.	  

16.	  Beleidsmakers	  moeten	  het	  voorzorgsprincipe	  en	  het	  principe	  van	  fysisch-‐chemische	  hygiëne	  
strikter	  toepassen.	  Onze	  samenleving	  moet	  alerter	  worden	  voor	  vroege	  waarschuwingssignalen	  dat	  
een	  stof	  of	  product	  schadelijk	  zou	  kunnen	  zijn	  en	  sneller	  ingrijpen.	  Onvoldoende	  kennis	  mag	  geen	  
excuus	  zijn	  om	  niet	  in	  te	  grijpen.	  Het	  gebruik	  moet	  worden	  beperkt	  en	  een	  veiliger	  alternatief	  moet	  
worden	  gezocht.	  Veiliger	  alternatieven	  moeten	  altijd	  de	  voorkeur	  krijgen.	  Voor	  een	  optimale	  
kankerpreventie	  is	  het	  toepassen	  van	  een	  fysisch-‐chemische	  hygiëne	  onontbeerlijk.	  	  
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17.	  Het	  voorkomen	  van	  milieublootstelling	  die	  kanker	  veroorzaakt,	  moet	  een	  integraal	  onderdeel	  
vormen	  van	  het	  kankerbeleid.	  Die	  preventie	  vereist	  een	  sterke	  samenwerking	  over	  verschillende	  
sectoren	  heen	  en	  tussen	  landen,	  en	  ook	  met	  de	  burgermaatschappij.	  Het	  thema	  milieu	  en	  kanker	  
verdient	  een	  plaats	  in	  kankeractieplannen,	  zowel	  op	  Europees	  als	  op	  nationaal	  niveau.	  Een	  
kankerplan	  moet	  initiatieven	  bevatten	  op	  het	  vlak	  van	  primaire	  milieupreventie	  van	  kanker.	  	  
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Lijst	  van	  termen	  en	  afkortingen	  
	  

ADI	   Acceptable	  Daily	  Intake.	  Aanvaardbare	  dagelijkse	  inname.	  De	  
hoeveelheid	  die	  iemand	  dagelijks,	  een	  heel	  leven	  lang,	  mag	  innemen	  
zonder	  gezondheidsrisico’s.	  

Annex	  XIV	  (REACH)	   De	  lijst	  met	  stoffen	  die	  onderworpen	  zijn	  aan	  de	  autorisatieplicht	  
onder	  REACH.	  

Annex	  XV-‐dossier	   Annex	  XV-‐dossiers	  zijn	  dossiers	  die	  samengesteld	  worden	  volgens	  de	  
voorschriften	  van	  annex	  XV	  bij	  REACH.	  Een	  annex	  XV-‐dossier	  is	  een	  
voorstel	  voor	  indeling	  en	  etikettering	  (onder	  de	  CLP-‐verordening),	  
een	  voorstel	  voor	  toevoeging	  aan	  de	  REACH-‐kandidatenlijst	  van	  
SVHC’s	  of	  een	  voorstel	  voor	  restrictie	  (onder	  REACH).	  

Annex	  XVII	  (REACH)	   	   Restrictielijst.	  Stoffen	  waarvoor	  een	  beperking	  geldt.	  

ARfD	   Acute	  Reference	  Dose	  of	  acute	  referentiedosis.	  De	  hoeveelheid	  die	  
iemand	  in	  één	  dag	  mag	  eten	  zonder	  dat	  er	  gezondheidsrisico’s	  zijn.	  

Artikel	  57	  van	  REACH	   Stoffen	  die	  in	  bijlage	  XIV	  kunnen	  worden	  opgenomen.	  De	  volgende	  
stoffen	  kunnen	  volgens	  de	  procedure	  van	  artikel	  58	  in	  bijlage	  XIV	  
worden	  opgenomen:	  	  

a)	  stoffen	  die	  overeenkomstig	  Richtlijn	  67/548/EEG	  voldoen	  aan	  de	  
criteria	  voor	  indeling	  als	  kankerverwekkend,	  categorie	  1	  of	  2	  (in	  de	  
nieuwe	  CLP-‐verordening	  is	  dat	  categorie	  1a	  en	  1b)	  
b)	  stoffen	  die	  overeenkomstig	  Richtlijn	  67/548/EEG	  voldoen	  aan	  de	  
criteria	  voor	  indeling	  als	  mutageen,	  categorie	  1	  of	  2	  (CLP:	  categorie	  
1a	  en	  1b);	  L	  396/142	  NL	  Publicatieblad	  van	  de	  Europese	  Unie	  
30.12.2006	  	  
c)	  stoffen	  die	  overeenkomstig	  Richtlijn	  67/548/EEG	  voldoen	  aan	  de	  
criteria	  voor	  indeling	  als	  giftig	  voor	  de	  voortplanting,	  categorie	  1	  of	  2	  
(CLP:	  categorie	  1a	  en	  1b);	  	  
d)	  stoffen	  die	  volgens	  de	  criteria	  van	  bijlage	  XIII	  persistent,	  
bioaccumulerend	  en	  toxisch	  zijn;	  	  
e)	  stoffen	  die	  volgens	  de	  criteria	  van	  bijlage	  XIII	  zeer	  persistent	  en	  
zeer	  bioaccumulerend	  zijn;	  	  
f)	  stoffen,	  zoals	  die	  welke	  hormoonontregelende	  eigenschappen	  
hebben	  of	  die	  welke	  persistente,	  bioaccumulerende	  en	  toxische	  
eigenschappen	  of	  zeer	  persistente	  en	  zeer	  bioaccumulerende	  
eigenschappen	  hebben,	  die	  niet	  aan	  de	  criteria	  onder	  d)	  en	  e)	  
voldoen,	  ten	  aanzien	  waarvan	  wetenschappelijke	  aanwijzingen	  
worden	  gevonden	  voor	  waarschijnlijke	  ernstige	  gevolgen	  voor	  de	  
gezondheid	  van	  de	  mens	  of	  voor	  het	  milieu	  die	  even	  zorgwekkend	  
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zijn	  als	  die	  van	  de	  stoffen	  die	  onder	  a)	  tot	  en	  met	  e)	  zijn	  vermeld	  en	  
die	  per	  afzonderlijk	  geval	  volgens	  de	  procedure	  van	  artikel	  59	  worden	  
vastgesteld.	  

	  

Beschermstof	   Een	  chemische	  verbinding	  die	  in	  staat	  is	  om	  de	  fytotoxische	  werking	  
van	  gewasbeschermingsmiddelen	  in	  oogstgewassen	  te	  verminderen.	  
Het	  is	  als	  het	  ware	  een	  tegengif	  voor	  de	  oogstplanten	  tegen	  de	  
herbiciden.	  

BEUC	   De	  Europese	  Consumentenorganisatie.	  BEUC	  treedt	  op	  als	  
koepelorganisatie	  in	  Brussel	  voor	  de	  42	  onafhankelijke	  nationale	  
consumentenorganisaties	  die	  er	  lid	  van	  zijn.	  De	  belangrijkste	  taak	  van	  
BEUC	  is	  het	  vertegenwoordigen	  van	  hun	  leden	  en	  de	  verdediging	  van	  
de	  belangen	  van	  alle	  Europese	  consumenten.	  

BI	   Competent	  Authority.	  Bevoegde	  Instantie.	  De	  instantie,	  instanties	  of	  
organen	  die	  de	  lidstaten	  hebben	  aangewezen	  om	  de	  uit	  de	  REACH-‐
verordening	  voortvloeiende	  verplichtingen	  uit	  te	  voeren.	  In	  België	  de	  
Dienst	  Risicobeheersing	  van	  de	  Federale	  Overheidsdienst	  
Volksgezondheid,	  Veiligheid	  van	  de	  Voedselketen	  en	  Leefmilieu.	  

Bioaccumulerend	   Stapelt	  zich	  op	  in	  het	  lichaam	  van	  mens	  en	  dier	  (en	  dus	  in	  de	  
voedselketen)	  

Biocide	   (volgens	  richtlijn	  98/8/EG)	  	  Werkzame	  stoffen	  en	  preparaten	  die,	  in	  
de	  vorm	  waarin	  zij	  aan	  de	  gebruiker	  worden	  geleverd,	  een	  of	  meer	  
werkzame	  stoffen	  bevatten	  en	  bestemd	  zijn	  om	  een	  schadelijk	  
organisme	  te	  vernietigen,	  af	  te	  schrikken,	  onschadelijk	  te	  maken,	  de	  
effecten	  daarvan	  te	  voorkomen	  of	  het	  op	  andere	  wijze	  langs	  
chemische	  of	  biologische	  weg	  te	  bestrijden.	  

Biopesticide	   De	  term	  is	  niet	  wettelijk	  bepaald,	  maar	  slaat	  op	  stoffen	  die	  bekend	  
zijn	  als	  ellicitoren	  (stoffen	  die	  de	  plantenimmuniteit	  versterken),	  
feromonen	  (insectenhormonen	  die	  actief	  zijn	  in	  een	  extreem	  lage	  
concentratie),	  plantenextracten,	  chemische	  stoffen	  die	  ook	  onder	  
normale	  fysiologische	  omstandigheden	  worden	  gevormd,	  enzovoort	  .	  
Het	  gaat	  dus	  om	  gewasbeschermingsmiddelen	  die	  zijn	  samengesteld	  
uit	  controleagentia	  van	  biologische	  oorsprong.	  In	  de	  verordening	  (EG)	  
nr.	  1107/2009	  van	  de	  gewasbeschermingsmiddelen	  wordt	  een	  
biopesticide	  niet	  gedefinieerd.	  Wel	  heeft	  men	  het	  over	  ‘niet-‐
chemische’	  methodes,	  methodes	  die	  een	  alternatief	  vormen	  voor	  
chemische	  producten	  voor	  gewasbescherming	  en	  plaagbescherming.	  

Blootstellingsscenario	   De	  reeks	  voorwaarden,	  met	  inbegrip	  van	  operationele	  voorwaarden	  
en	  risicobeheersmaatregelen,	  waarin	  wordt	  beschreven	  hoe	  de	  stof	  
wordt	  vervaardigd	  of	  gedurende	  de	  levenscyclus	  wordt	  gebruikt	  en	  
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hoe	  de	  fabrikant	  of	  importeur	  de	  blootstelling	  van	  mens	  en	  milieu	  
beheerst	  of	  downstreamgebruikers	  aanbeveelt	  om	  die	  te	  beheersen.	  
Deze	  blootstellingsscenario's	  kunnen,	  naargelang	  het	  geval,	  
betrekking	  hebben	  op	  één	  specifiek	  proces	  of	  gebruik,	  of	  ook	  
verscheidene	  processen	  of	  toepassingen.	  

CARACAL	  (REACH)	   Competent	  Authorities	  for	  REACH	  and	  Classification	  and	  Labelling.	  
Binnen	  CARACAL	  worden	  bijvoorbeeld	  de	  richtsnoeren	  opgesteld	  of	  
strategieën	  van	  hoe	  ECHA	  te	  werk	  moet	  gaan	  om	  bepaalde	  processen	  
uit	  te	  voeren.	  

Carcinogene	  stof	  	   Kankerverwekkende	  stof.	  In	  de	  CLP-‐verordening	  zijn	  carcinogene	  of	  
kankerverwekkende	  stoffen	  ingedeeld	  volgens	  categorie	  1	  (1a	  en	  1b)	  
en	  categorie	  2.	  
Categorie	  1:	  Stoffen	  waarvan	  bekend	  is	  of	  verondersteld	  wordt	  dat	  zij	  
kankerverwekkend	  zijn	  voor	  mensen.	  Een	  stof	  wordt	  in	  categorie	  1	  
voor	  kankerverwekkendheid	  ingedeeld	  op	  basis	  van	  
epidemiologische	  gegevens	  en/of	  gegevens	  van	  dierproeven.	  
Een	  stof	  kan	  verder	  worden	  aangemerkt	  als	  behorende	  tot	  de	  
categorie	  1a,	  wanneer	  bekend	  is	  dat	  zij	  kankerverwekkend	  is	  voor	  
mensen,	  waarbij	  de	  indeling	  grotendeels	  gebaseerd	  is	  op	  gegevens	  bij	  
de	  mens,	  of	  als	  behorende	  tot	  de	  categorie	  1b,	  wanneer	  
verondersteld	  wordt	  dat	  zij	  kankerverwekkend	  is	  voor	  mensen,	  
waarbij	  de	  indeling	  grotendeels	  gebaseerd	  is	  op	  gegevens	  bij	  dieren.	  
De	  indeling	  in	  de	  categorieën	  1a	  en	  1b	  berust	  op	  bewijskracht,	  
gecombineerd	  met	  aanvullende	  overwegingen.	  De	  bewijzen	  kunnen	  
ontleend	  zijn	  aan:	  studies	  bij	  mensen	  waarin	  een	  oorzakelijk	  verband	  
tussen	  de	  blootstelling	  van	  de	  mens	  aan	  een	  stof	  en	  de	  ontwikkeling	  
van	  kanker	  wordt	  vastgesteld	  (kankerverwekkende	  eigenschappen	  
voor	  mensen	  bekend);	  of	  dierproeven	  die	  voldoende	  bewijzen	  dat	  
een	  stof	  kankerverwekkend	  is	  voor	  dieren	  (kankerverwekkende	  
eigenschappen	  voor	  mensen	  verondersteld).	  Bovendien	  kan	  het	  per	  
geval	  op	  wetenschappelijke	  gronden	  gerechtvaardigd	  zijn	  om	  een	  
besluit	  te	  nemen	  over	  veronderstelde	  kankerverwekkendheid	  voor	  
mensen	  op	  basis	  van	  studies	  die	  beperkte	  bewijzen	  geven	  dat	  een	  
stof	  kankerverwekkend	  is	  voor	  mensen,	  gecombineerd	  met	  beperkte	  
bewijzen	  voor	  kankerverwekkendheid	  bij	  proefdieren.	  

Categorie	  2:	  Stoffen	  die	  ervan	  verdacht	  worden	  kankerverwekkend	  
voor	  mensen	  te	  zijn.	  Een	  stof	  wordt	  in	  categorie	  2	  ingedeeld	  op	  basis	  
van	  gegevens	  die	  ontleend	  zijn	  aan	  studies	  bij	  mensen	  en/of	  dieren,	  
waarvan	  echter	  op	  grond	  van	  bewijskracht,	  gecombineerd	  met	  
aanvullende	  overwegingen,	  wordt	  vastgesteld	  dat	  zij	  onvoldoende	  
overtuigend	  zijn	  om	  de	  stof	  in	  categorie	  1a	  of	  1b	  in	  te	  delen.	  De	  
bewijzen	  kunnen	  ontleend	  zijn	  aan	  studies	  bij	  mensen	  of	  dieren	  die	  
beperkte	  bewijzen	  geven	  dat	  de	  stof	  kankerverwekkend	  is.	  
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CCIM	   	   	   	   Coördinatiecomité	  Internationaal	  Milieubeleid	  

CEHAPE	   	   	   Children’s	  Environmental	  Action	  Plan	  for	  Europe	  

CEHAP	   	   	   	   Nationaal	  plan	  voor	  het	  milieu	  en	  de	  gezondheid	  van	  kinderen	  

ChemSec	   The	  international	  Chemical	  Secretariat.	  In	  2002	  opgerichte	  Zweedse	  
NGO	  die	  streeft	  naar	  een	  milieu	  zonder	  toxicaliën.	  Gesticht	  door	  vier	  
Zweedse	  milieuorganisaties.	  ChemSec	  richt	  zich	  vooral	  op	  de	  
promotie	  en	  monitoring	  van	  de	  Europese	  chemicaliënwetgeving,	  
maar	  volgt	  ook	  een	  aantal	  internationale	  zaken,	  zoals	  SAICM.	  Ze	  
houdt	  zich	  vooral	  bezig	  met	  industriële	  chemicaliën.	  ChemSec	  
ontwikkelde	  de	  SIN-‐lijst.	  

CLP	   Classification,	  Labeling	  and	  Packaging.	  Indeling,	  etikettering	  en	  
verpakking.	  Verordening	  (EG)	  nr.	  1272/2008	  wordt	  ook	  de	  CLP-‐
verordening	  genoemd.	  

CMR-‐stof	   	   Carcinogeen,	  mutageen	  of	  reprotoxisch	  (giftig	  voor	  de	  voortplanting)	  

Comité	  REACH	   Op	  17	  oktober	  2011	  werd	  in	  België	  een	  samenwerkingsakkoord	  
gesloten,	  dat	  na	  instemming	  van	  de	  respectieve	  parlementen	  
effectief	  in	  werking	  kan	  treden.	  Het	  samenwerkingsakkoord	  moet	  de	  
taakverdeling	  en	  de	  processen	  regelen	  waarvoor	  de	  BI	  de	  gewesten	  
en	  andere	  overheidsdiensten	  moet	  consulteren.	  Op	  die	  manier	  zal	  
het	  overleg	  over	  REACH	  verder	  gestructureerd	  en	  geformaliseerd	  
worden.	  Dat	  overleg	  gebeurt	  in	  het	  Comité	  REACH,	  dat	  wordt	  
opgericht	  na	  inwerkingtreding	  van	  het	  samenwerkingsakkoord.	  

Comité	  	  van	  de	  lidstaten	   Een	  van	  de	  comités	  binnen	  ECHA.	  Beslissingen	  zijn	  hier	  altijd	  
unaniem.	  Dit	  comité	  doet,	  onder	  meer,	  voorstellen	  voor	  de	  
identificatie	  van	  zeer	  zorgwekkende	  stoffen.	  

COPHES	   	   Consortium	  to	  Perform	  Human	  Biomonitoring	  on	  a	  European	  Scale.	  

CoRAP	  	   Community	  Rolling	  Action	  Plan.	  Communautair	  Voortschrijdend	  
Actieplan.	  Het	  CoRAP	  geeft	  aan	  welke	  stoffen	  jaarlijks	  zullen	  worden	  
geëvalueerd	  over	  een	  periode	  van	  drie	  jaar	  en	  welke	  lidstaat	  welke	  
stoffen	  zal	  evalueren.	  

CSR	   Chemical	  Safety	  Report.	  Chemisch	  veiligheidsrapport.	  Daarvoor	  moet	  
een	  bedrijf	  een	  chemische	  veiligheidsbeoordeling	  uitvoeren	  en	  de	  
eigenschappen	  van	  de	  stof	  bepalen,	  de	  gezondheidsgevaren,	  de	  
gevaren	  voor	  het	  leefmilieu	  en	  of	  de	  stof	  persistent	  is	  en	  zich	  kan	  
opstapelen	  in	  de	  voedselketen.	  Het	  bedrijf	  onderzoekt	  nauwgezet	  
wat	  de	  gevaren	  en	  de	  blootstelling	  zijn	  en	  verbindt	  er	  zich	  formeel	  
toe	  om	  het	  risico	  onder	  controle	  te	  houden	  en	  maatregelen	  voor	  
risicoreductie	  te	  beschrijven	  voor	  alle	  geïdentificeerde	  toepassingen	  
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van	  de	  stof.	  Voor	  al	  die	  geïdentificeerde	  toepassingen	  moeten	  
blootstellingsscenario’s	  worden	  ontwikkeld.	  

DDE	   	   Afbraakproduct	  van	  DDT.	  

DDT	   Dichloordiphenyltrichloorethaan.	  Een	  pesticide	  dat	  vroeger	  veel	  werd	  
gebruikt,	  maar	  momenteel	  verboden	  is	  in	  België.	  

DEMOCOPHES	   De	  haalbaarheidsstudie	  van	  COPHES	  die	  moet	  uitmaken	  of	  een	  
coherente	  aanpak	  van	  HBM	  in	  Europa	  mogelijk	  is.	  

Dioxine	   Stof	  die	  gevormd	  kan	  worden	  bij	  het	  verbranden	  van	  
chloorhoudende	  stoffen.	  

Dosis-‐effectcurve	   =	  Dosis-‐responsrelatie.	  Beschrijft	  de	  verandering	  in	  een	  effect	  op	  een	  
organisme	  veroorzaakt	  door	  verschillende	  niveaus	  van	  blootstelling	  
(doses)	  van	  een	  stof	  (doorgaans	  een	  chemische	  verbinding),	  meestal	  
na	  orale	  blootstelling/toediening	  in	  een	  acute	  context	  (dus	  eenmalige	  
toediening).	  De	  bekomen	  curve	  wordt	  meestal	  in	  een	  X-‐Y-‐plot	  
uitgezet,	  waarbij	  de	  X-‐as	  logaritmisch	  is	  en	  de	  Y-‐as	  lineair.	  De	  curve	  
vertoont	  dan	  een	  sigmoïdale	  vorm,	  met	  als	  kenmerk	  een	  buigpunt	  (in	  
het	  midden,	  d.i.	  een	  maatstaf	  voor	  de	  affiniteit)	  en	  hiernaast	  ook	  een	  
maximum	  effect	  (maatstaf	  voor	  de	  efficaciteit).	  Beide	  parameters,	  
dus	  affiniteit	  en	  efficaciteit	  zijn	  belangrijke	  parameters	  in	  de	  farmaco-‐	  
en	  toxicologie.	  

Downstreamgebruiker	  	   Een	  gebruiker	  verder	  in	  de	  keten.	  Definitie	  volgens	  REACH:	  elke	  in	  de	  
Gemeenschap	  gevestigde	  natuurlijke	  persoon	  of	  rechtspersoon,	  niet	  
zijnde	  een	  fabrikant	  of	  importeur,	  die	  een	  stof,	  hetzij	  als	  zodanig,	  
hetzij	  in	  een	  preparaat,	  gebruikt	  bij	  zijn	  industriële	  activiteiten	  of	  
beroepsactiviteiten.	  Distributeurs	  en	  consumenten	  zijn	  geen	  
downstreamgebruikers.	  Wederimporteurs	  die	  krachtens	  artikel	  2,	  lid	  
7,	  onder	  c,	  zijn	  vrijgesteld,	  worden	  als	  downstreamgebruikers	  
beschouwd.	  

ECHA	   European	  Chemical	  Agency.	  Europees	  Agentschap	  voor	  Chemische	  
Stoffen	  dat	  met	  de	  REACH-‐verordening	  werd	  opgericht.	  

EEHP	   European	  Environment	  and	  Health	  Process	  	  

EHAPE	   	   	   	   Environmental	  Action	  Plan	  for	  Europe	  

Ellicitoren	   	   	   Stoffen	  die	  de	  plantenimmuniteit	  versterken.	  

Endocriene	  of	  hormoonverstoorder	   Een	  lichaamsvreemde	  stof	  die	  in	  staat	  is	  het	  endocrien	  
systeem	  van	  mensen	  of	  dieren	  te	  ontregelen.	  De	  stof	  werkt	  als	  een	  
hormoon	  en	  verstoort	  het	  hormonale	  evenwicht.	  Het	  kunnen	  zowel	  
natuurlijke	  stoffen	  (bijvoorbeeld	  bepaalde	  fyto-‐oestrogenen)	  als	  
synthetische	  stoffen	  zijn	  (chemicaliën	  of	  synthetische	  hormonen).	  
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EPAAC	   	   	   	   European	  Partnership	  for	  Acton	  Against	  Cancer	  

Epigenetica	   Het	  vakgebied	  binnen	  de	  genetica	  dat	  de	  invloed	  bestudeert	  van	  de	  
omkeerbare	  erfelijke	  veranderingen	  in	  de	  genfunctie	  die	  optreden	  
zonder	  wijzigingen	  in	  de	  sequentie	  (volgorde	  van	  de	  basenparen)	  van	  
het	  DNA	  in	  de	  celkern.	  Het	  bestudeert	  ook	  de	  processen	  die	  de	  zich	  
ontplooiende	  ontwikkeling	  van	  een	  organisme	  beïnvloeden.	  In	  beide	  
gevallen	  wordt	  bestudeerd	  hoe	  genregulerende	  informatie	  die	  niet	  in	  
DNA-‐sequenties	  wordt	  uitgedrukt	  toch	  van	  de	  ene	  generatie	  (cellen	  
of	  organismen)	  op	  de	  andere	  wordt	  overgedragen	  –	  dat	  wil	  zeggen	  
'bijkomend	  bij'	  of	  'supplementair	  aan'	  de	  genetische	  informatie	  die	  in	  
het	  DNA	  gecodeerd	  zit.	  

essenscia	   Multisectorale	  koepelorganisatie,	  die	  de	  verschillende	  sectoren	  van	  
de	  chemie	  en	  de	  life	  sciences	  vertegenwoordigt.	  

FAVV	   	   	   	   Federaal	  Agentschap	  voor	  de	  Veiligheid	  van	  de	  Voedselketen.	  

Feromonen	   	   	   Insectenhormonen	  die	  actief	  zijn	  in	  een	  extreem	  lage	  concentratie.	  

Formulering	   De	  vorm	  waaronder	  een	  product	  wordt	  gebruikt.	  Er	  zijn	  verschillende	  
soorten	  formuleringen,	  bijvoorbeeld	  een	  vloeistof,	  een	  poeder,	  een	  
granule.	  

Ftalaten	   	   	   Weekmakers	  in	  plastic.	  

Fysisch-‐chemische	  hygiëne	   Volgens	  het	  principe	  van	  de	  fysisch-‐chemische	  hygiëne	  moeten	  we	  
agentia	  die	  omwille	  van	  hun	  fundamentele	  biologische	  
eigenschappen	  verdacht	  zijn,	  zo	  veel	  mogelijk	  beperken.	  Het	  gaat	  
daarbij	  om	  DNA-‐beschadigende	  of	  hormoonverstorende	  agentia.	  Het	  
principe	  is	  te	  vergelijken	  met	  dat	  van	  de	  microbiologische	  hygiëne.	  

Fytolicentie	   Wie	  professionele	  producten	  wil	  gebruiken	  of	  verkopen,	  zal	  vanaf	  
2013	  een	  fytolicentie	  moeten	  vragen.	  Aan	  die	  licentie	  zal	  een	  
opleiding	  vasthangen.	  

Fytoweb	   Alle	  erkende	  gewasbeschermingsmiddelen	  zijn	  opgenomen	  in	  deze	  
database.	  Daarin	  is	  alle	  informatie	  te	  vinden	  over	  het	  product,	  zoals	  
de	  risico’s,	  de	  gewassen	  waarvoor	  ze	  toegelaten	  zijn	  en	  de	  
voorwaarden	  voor	  gebruik.	  

Geformuleerd	  product	   Het	  kant-‐en-‐klare	  middel,	  het	  gewasbeschermingsmiddel	  zoals	  het	  
wordt	  verkocht.	  Dit	  bestaat	  uit	  een	  actieve	  stof	  plus	  hulpstoffen	  die	  
worden	  toegevoegd	  (bijvoorbeeld	  vulstoffen,	  uitvloeiers,	  hechters,	  
…).	  	  

Genotoxische	  effecten	   Effecten	  die	  toxisch	  zijn	  voor	  het	  genetisch	  materiaal.	  Effecten	  die	  
dus	  het	  DNA	  beschadigen.	  	  
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Gewasbeschermingsmiddel	  	   (zoals	  gedefinieerd	  in	  Verordening	  1107/2009):	  
Middelen,	  in	  de	  vorm	  waarin	  zij	  aan	  de	  gebruiker	  worden	  geleverd,	  
die	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  bestaan	  uit	  werkzame	  stoffen,	  
beschermstoffen	  of	  synergisten,	  en	  die	  bestemd	  zijn	  voor	  een	  van	  de	  
volgende	  toepassingen:	  	  
a)	  de	  bescherming	  van	  planten	  of	  plantaardige	  producten	  tegen	  alle	  
schadelijke	  organismen	  of	  het	  verhinderen	  van	  de	  werking	  van	  
dergelijke	  organismen,	  tenzij	  deze	  middelen	  worden	  beschouwd	  als	  
middelen	  die	  vooral	  om	  hygiënische	  redenen	  worden	  gebruikt	  
veeleer	  dan	  ter	  bescherming	  van	  planten	  of	  plantaardige	  producten;	  
b)	  het	  beïnvloeden	  van	  de	  levensprocessen	  van	  planten,	  zoals	  het	  
beïnvloeden	  van	  hun	  groei,	  voor	  zover	  het	  niet	  gaat	  om	  nutritieve	  
stoffen;	  	  
c)	  de	  bewaring	  van	  plantaardige	  producten,	  voor	  zover	  die	  stoffen	  of	  
middelen	  niet	  onder	  bijzondere	  communautaire	  bepalingen	  inzake	  
bewaarmiddelen	  vallen;	  	  
d)	  de	  vernietiging	  van	  ongewenste	  planten	  of	  delen	  van	  planten,	  met	  
uitzondering	  van	  algen	  tenzij	  de	  producten	  op	  de	  bodem	  of	  in	  water	  
worden	  gebruikt	  ter	  bescherming	  van	  planten;	  
e)	  de	  beperking	  of	  voorkoming	  van	  de	  ongewenste	  groei	  van	  planten,	  
met	  uitzondering	  van	  algen	  tenzij	  de	  producten	  op	  de	  bodem	  of	  in	  
water	  worden	  gebruikt	  ter	  bescherming	  van	  planten.	  	  

GHS	   Globally	  Harmonized	  System.	  Wereldwijd	  geharmoniseerd	  systeem	  
van	  de	  Verenigde	  Naties	  voor	  de	  indeling	  en	  etikettering	  van	  
chemische	  stoffen.	  

GICLG	   Gemengde	  Interministeriële	  Conferentie	  Leefmilieu-‐Gezondheid	  (op	  
Belgisch/federaal	  niveau)	  

GLB	   	   Gemeenschappelijk	  Landbouwbeleid	  (EU)	  

HBCDD	   Gebromeerde	  vlamvertrager.	  Groep	  van	  chemische	  stoffen	  die	  
broom	  bevatten	  en	  als	  brandvertrager	  worden	  gebruikt.	  

HBM	   	   Humane	  Biomonitoring	  

HCB	   Hexachlorobenzeen.	  Schimmelwerend	  middel,	  momenteel	  verboden	  
in	  België.	  

HEAL	   Health	  &	  Environment	  Alliance.	  Coalitie	  van	  milieu-‐	  en	  
gezondheidsorganisaties	  die	  op	  EU-‐niveau	  werken.	  

Hogere	  tier-‐studie	   Een	  studie	  die	  wordt	  aangeleverd	  om	  een	  verfijning	  van	  de	  
risicobeoordeling	  mogelijk	  te	  maken.	  Bijvoorbeeld:	  indien	  uit	  een	  
simpele	  berekening	  of	  modellering	  blijkt	  dat	  de	  blootstelling	  van	  de	  
toepasser	  aan	  een	  gewasbeschermingsmiddel	  onaanvaardbaar	  is,	  
dan	  moet	  er	  een	  specifieke	  studie	  gebeuren	  met	  het	  middel	  zelf	  om	  
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de	  aanvaardbaarheid	  aan	  te	  tonen.	  Het	  is	  dus	  over	  het	  algemeen	  een	  
complexere	  studie,	  die	  in	  principe	  de	  werkelijkheid	  beter	  benadert.	  

Informatieplicht	   REACH	  voorziet	  dat	  informatie	  over	  SVHC’s	  in	  voorwerpen	  ter	  
beschikking	  moet	  worden	  gesteld	  aan	  afnemers	  van	  voorwerpen	  
(systematisch)	  en	  aan	  consumenten	  (op	  verzoek).	  De	  informatieplicht	  
is	  van	  toepassing	  indien	  stoffen	  in	  een	  voorwerp	  aanwezig	  zijn	  in	  een	  
concentratie	  van	  meer	  dan	  0,1	  gewichtsprocent.	  

IPM	   Integrated	  Pest	  Management.	  Geïntegreerde	  gewasbescherming.	  

Kandidatenlijst	  voor	  SVHC’s	   Bevat	  kandidaatstoffen	  voor	  selectie	  voor	  annex	  XIV.	  	  

LNE	   	   	   	   Departement	  Leefmilieu,	  Natuur	  en	  Energie	  (Vlaamse	  overheid)	  

LOAEL	   Lowest	  Observed	  Adverse	  Effect	  Level.	  Laagste	  dosis	  waarbij	  een	  
negatief	  gezondheidseffect	  wordt	  waargenomen.	  

LOGO	   	   Lokaal	  Gezondheidsoverleg	  (Vlaanderen)	  

Milieucompartiment	  	   Het	  deel	  van	  het	  milieu	  dat	  wordt	  beschouwd	  of	  geanalyseerd.	  	  Het	  
compartiment	  is	  onderdeel	  van	  het	  leefmilieu.	  Binnen	  een	  soort	  
compartiment	  is	  een	  verdere	  onderverdeling	  mogelijk.	  Voorbeelden	  
zijn:	  water,	  bodem,	  zwevend	  stof,	  lucht,	  grondwater.	  

MMK	   	   Medisch	  Milieukundige	  (Vlaanderen)	  

MRL	   Maximale	  residulimiet.	  MRL’s	  zijn	  handelsnormen.	  Ze	  zijn	  een	  maat	  
voor	  het	  toepassen	  van	  goede	  landbouwpraktijken.	  	  

Mutagene	  stof	   Stof	  die	  mutaties	  veroorzaakt.	  In	  de	  CLP-‐verordening	  zijn	  mutagene	  
stoffen	  ingedeeld	  volgens	  categorie	  1	  (1a	  en	  1b)	  en	  categorie	  2.	  
Categorie	  1:	  stoffen	  waarvan	  bekend	  is	  dat	  zij	  erfelijke	  mutaties	  
veroorzaken	  of	  die	  beschouwd	  moeten	  worden	  als	  stoffen	  die	  
erfelijke	  mutaties	  veroorzaken	  in	  de	  geslachtscellen	  van	  mensen.	  	  
-‐	  1a:	  De	  indeling	  in	  categorie	  1a	  wordt	  gebaseerd	  op	  positieve	  
bewijzen	  van	  epidemiologische	  studies	  bij	  mensen.	  Stoffen	  die	  
beschouwd	  moeten	  worden	  als	  stoffen	  die	  erfelijke	  mutaties	  in	  de	  
geslachtscellen	  van	  mensen	  veroorzaken.	  
-‐1b:	  De	  indeling	  in	  categorie	  1b	  wordt	  gebaseerd	  op	  een	  of	  meer	  
positieve	  resultaten	  van	  in-‐vivotests	  op	  erfelijke	  mutageniteit	  in	  
geslachtscellen	  van	  zoogdieren;	  of	  een	  of	  meer	  positieve	  resultaten	  
van	  in-‐vivotests	  op	  mutageniteit	  in	  lichaamscellen	  van	  zoogdieren,	  in	  
combinatie	  met	  enige	  bewijzen	  dat	  de	  stof	  mutaties	  van	  
geslachtscellen	  kan	  veroorzaken.	  Dit	  ondersteunende	  bewijs	  kan	  
ontleend	  worden	  aan	  in-‐vivotests	  op	  mutageniteit	  of	  genotoxiciteit	  in	  
geslachtscellen,	  of	  berusten	  op	  het	  aantonen	  dat	  de	  stof	  of	  een	  of	  
meer	  metabolieten	  ervan	  een	  interactie	  met	  het	  genetisch	  materiaal	  
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van	  geslachtscellen	  kan/kunnen	  aangaan;	  of	  positieve	  testresultaten	  
die	  wijzen	  op	  mutagene	  effecten	  in	  de	  geslachtscellen	  van	  mensen,	  
zonder	  dat	  aangetoond	  is	  dat	  deze	  erfelijk	  overdraagbaar	  zijn;	  
bijvoorbeeld	  een	  toegenomen	  frequentie	  van	  aneuploïdie	  in	  de	  
spermacellen	  van	  blootgestelde	  personen.	  

Categorie	  2:	  	  Stoffen	  die	  reden	  geven	  tot	  bezorgdheid	  voor	  de	  mens	  
omdat	  zij	  mogelijk	  erfelijke	  mutaties	  in	  de	  geslachtscellen	  van	  
mensen	  veroorzaken.	  De	  indeling	  in	  categorie	  2	  wordt	  gebaseerd	  op	  
positieve	  bewijzen	  op	  basis	  van	  proeven	  bij	  zoogdieren	  en/of	  in	  
sommige	  gevallen	  op	  basis	  van	  in-‐vitroproeven,	  verkregen	  uit:	  in-‐
vivotests	  op	  mutageniteit	  in	  lichaamscellen	  van	  zoogdieren;	  of	  
andere	  in-‐vivotests	  op	  genotoxiciteit	  in	  lichaamscellen	  die	  worden	  
bevestigd	  door	  positieve	  resultaten	  van	  in-‐vitrotests	  op	  mutageniteit.	  
Noot:	  Stoffen	  die	  positief	  zijn	  bij	  in-‐vitrotests	  op	  mutageniteit	  bij	  
zoogdieren	  en	  tevens	  een	  soortgelijke	  chemische	  structuur-‐
activiteitsrelatie	  hebben	  als	  stoffen	  waarvan	  bekend	  is	  dat	  zij	  
mutageen	  zijn	  in	  geslachtscellen,	  komen	  in	  aanmerking	  voor	  indeling	  
als	  mutagene	  stoffen	  van	  categorie	  2.	  

Mutageniteit	   Het	  vermogen	  om	  erfelijke	  genetische	  effecten	  te	  veroorzaken	  (op	  
DNA	  of	  de	  chromosomen)	  bij	  personen	  die	  worden	  blootgesteld.	  

NAPAN	  	   	   	   Nationaal	  Actieplan/Plan	  d’	  Action	  National	  (België)	  

Nanomateriaal	   Een	  natuurlijk,	  incidenteel	  ontstaan	  of	  vervaardigd	  materiaal	  dat	  
deeltjes	  bevat	  waarvan	  voor	  50%	  of	  meer	  van	  de	  deeltjes	  geldt	  dat	  ze	  
een	  geometrische	  afmeting	  hebben	  tussen	  1	  en	  100	  nm.	  	  

NEHAP	   	   Nationaal	  milieu-‐	  en	  gezondheidsplan	  

NOAEL	   No	  Oberved	  Adverse	  Effect	  Level.	  Dosis	  waarbij	  nog	  net	  geen	  negatief	  
gezondheidseffect	  wordt	  waargenomen.	  

Notificatieplicht	  (REACH)	   SVHC-‐kandidaatstoffen	  die	  aanwezig	  zijn	  in	  voorwerpen	  die	  door	  de	  
producent	  of	  importeur	  respectievelijk	  worden	  geproduceerd	  of	  
ingevoerd	  in	  een	  totale	  hoeveelheid	  van	  1	  ton	  of	  meer	  per	  jaar	  en	  die	  
bovendien	  aanwezig	  zijn	  in	  de	  voorwerpen	  in	  een	  concentratie	  van	  
meer	  dan	  0,1	  gewichtsprocent,	  moeten	  worden	  gemeld	  aan	  ECHA.	  

Organofosfaatpesticiden	   Groep	  van	  bestrijdingsmiddelen	  op	  basis	  van	  organofosfaat,	  o.a.	  
chlorpyrifos,	  parathion,	  malathion,	  …	  

PAK’s	   Polycyclische	  aromatische	  koolwaterstoffen.	  Groep	  van	  vluchtige	  
stoffen	  die	  onder	  meer	  vrijkomen	  bij	  verbranding.	  	  

PAN	   Pesticide	  Action	  Network.	  Europese	  milieuorganisatie	  
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PBT	   Persistent	  (breekt	  slechts	  langzaam	  af),	  Bioaccumulerend	  (stapelt	  
zich	  op	  in	  het	  lichaam	  van	  dier	  en	  mens	  en	  in	  de	  voedselketen)	  en	  
Toxisch	  (giftig).	  

PCB’s	   Polygechloreerde	  biphenyls,	  stoffen	  die	  vroeger	  gebruikt	  werden	  in	  
industriële	  toepassingen	  (transformatorolie,	  koelvloeistof,	  
hydraulische	  systemen.	  

Perfluorderivaten	   Stoffen	  op	  basis	  van	  fluor,	  die	  worden	  gebruikt	  voor	  
oppervlaktebehandeling	  (waterdicht	  of	  vetvrij	  maken	  van	  papier,	  
verpakkingsmateriaal,	  kookmateriaal,	  enz.)	  

Persistent	   Breekt	  slechts	  langzaam	  af.	  

Pesticide	  	   Wordt	  in	  de	  Europese	  richtlijn	  2009/128/EG	  gedefinieerd	  als:	  	  
a)	  gewasbeschermingsmiddel	  als	  omschreven	  in	  Verordening	  (EG)	  nr.	  
1107/2009;	  	  
b)	  biocide	  als	  omschreven	  in	  Richtlijn	  98/8/EG	  van	  het	  Europees	  
Parlement	  en	  de	  Raad	  van	  16	  februari	  1998	  betreffende	  het	  op	  de	  
markt	  brengen	  van	  biociden.	  	  
Een	  synoniem	  voor	  pesticide	  is	  bestrijdingsmiddel.	  

Phytofar	  vzw	   De	  Belgische	  Vereniging	  van	  de	  Industrie	  van	  
Gewasbeschermingsmiddelen.	  Maakt	  deel	  uit	  van	  essenscia.	  

Phytofar-‐Recover	   Phytofar-‐Recover	  organiseert	  voor	  de	  professionele	  sector	  de	  
jaarlijkse	  inzameling	  van	  lege	  verpakkingen	  van	  
gewasbeschermingsmiddelen.	  Om	  de	  twee	  jaar	  worden	  ook	  niet-‐
bruikbare	  gewasbeschermingsmiddelen	  opgehaald.	  

POCER	   POCER	  staat	  voor	  Pesticide	  Occupational	  and	  Environmental	  Risk.	  De	  
indicator	  bundelt	  en	  berekent	  de	  impact	  voor	  de	  mens	  (de	  toepasser,	  
de	  werknemer,	  secundair	  blootgestelden	  en	  omstaanders)	  en	  voor	  
het	  milieu	  (persistentie,	  grondwater	  en	  waterorganismen).	  Daarnaast	  
wordt	  ook	  nog	  rekening	  gehouden	  met	  andere	  belangrijke	  schakels	  in	  
het	  ecosysteem	  zoals	  vogels,	  regenwormen,	  bijen	  en	  nuttige	  
geleedpotigen.	  

POP	   Persistent	  Organic	  Pollutant.	  Persistente	  organische	  verontreinigende	  
stof	  

PRIBEL	   Pesticide	  Risk	  Indicator	  for	  Belgium.	  De	  indicator	  meet	  de	  impact	  van	  
gewasbeschermingsmiddelen	  vanuit	  zeven	  invalshoeken:	  gebruikers	  
van	  gewasbeschermingsmiddelen,	  consumenten	  van	  fruit	  en	  
groenten,	  vogels,	  bodemorganismen,	  waterorganismen,	  grondwater	  
en	  bijen.	  

PRPB	   	   	   	   Programma	  voor	  de	  Reductie	  van	  Pesticiden	  en	  Biociden	  (België)	  
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RAC	  (REACH)	   Risk	  Assessment	  Committee.	  Comité	  voor	  Risicobeoordeling.	  Geeft	  
advies	  aan	  de	  Europese	  Commissie	  bij	  het	  verlenen	  van	  autorisatie	  
onder	  REACH.	  Weegt	  de	  risico’s	  af.	  

REACH	   Registration,	  Evaluation	  and	  Authorisation	  of	  CHemicals.	  Registratie,	  
evaluatie	  en	  autorisatie	  van	  chemische	  stoffen.	  Verwijst	  naar	  
verordening	  (EG)	  nr	  1907/2006,	  of	  de	  REACH-‐verordening.	  

Receptorbindende	  stoffen	   Stoffen	  die	  binden	  aan	  receptoren.	  Receptoren	  zijn	  eiwitten	  in	  het	  
celmembraan,	  het	  cytoplasma	  of	  de	  celkern,	  waaraan	  een	  specifiek	  
molecuul	  kan	  binden.	  Receptoren	  kunnen	  signalen	  van	  binnen	  of	  
buiten	  de	  cel	  doorgeven:	  wanneer	  een	  signaalmolecuul	  aan	  een	  
receptor	  bindt,	  kan	  de	  receptor	  een	  cellulaire	  respons	  op	  gang	  
brengen.	  Zowel	  lichaamseigen	  (endogene)	  stoffen	  (zoals	  
neurotransmitters,	  hormonen	  en	  cytokinen),	  als	  lichaamsvreemde	  
(exogene)	  stoffen	  (zoals	  antigenen	  en	  feromonen,	  maar	  ook	  
hormoonverstoorders)	  kunnen	  een	  dergelijke	  cellulaire	  respons	  
opwekken.	  

Reprotoxisch	  	   Voortplantingstoxiciteit.	  In	  de	  CLP-‐verordening	  ingedeeld	  volgens	  
categorie	  1	  (1a	  en	  1b)	  en	  categorie	  2.	  
Categorie	  1:	  Stoffen	  waarvan	  bekend	  is	  of	  verondersteld	  wordt	  dat	  zij	  
toxisch	  zijn	  voor	  de	  menselijke	  voortplanting.	  Stoffen	  worden	  in	  
categorie	  1	  voor	  voortplantingstoxiciteit	  ingedeeld,	  wanneer	  bekend	  
is	  dat	  zij	  schadelijke	  effecten	  hebben	  op	  de	  seksuele	  functie	  en	  de	  
voortplanting	  of	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  mensen,	  of	  wanneer	  
dierproefgegevens,	  eventueel	  in	  combinatie	  met	  andere	  informatie,	  
leiden	  tot	  de	  sterke	  veronderstelling	  dat	  de	  stof	  de	  menselijke	  
voortplanting	  kan	  beïnvloeden.	  De	  indeling	  wordt	  onderverdeeld	  aan	  
de	  hand	  van	  de	  vraag	  of	  het	  bewijs	  hoofdzakelijk	  ontleend	  is	  aan	  
gegevens	  over	  mensen	  (categorie	  1a)	  of	  dieren	  (categorie	  1b).	  

1a:	  Stoffen	  waarvan	  bekend	  is	  dat	  zij	  toxisch	  zijn	  voor	  de	  menselijke	  
voortplanting.	  De	  indeling	  van	  een	  stof	  in	  categorie	  1A	  berust	  
hoofdzakelijk	  op	  gegevens	  over	  mensen.	  
1b:	  Stoffen	  waarvan	  verondersteld	  wordt	  dat	  zij	  toxisch	  zijn	  voor	  de	  
menselijke	  voortplanting.	  De	  indeling	  van	  een	  stof	  in	  categorie	  1B	  
berust	  hoofdzakelijk	  op	  dierproefgegevens.	  Deze	  gegevens	  tonen	  
duidelijk	  aan	  dat	  de	  stof	  een	  schadelijk	  effect	  heeft	  op	  de	  seksuele	  
functie	  en	  de	  vruchtbaarheid	  of	  op	  de	  ontwikkeling,	  terwijl	  andere	  
toxische	  effecten	  ontbreken,	  of	  als	  de	  stof	  ook	  andere	  toxische	  
effecten	  heeft,	  dat	  het	  schadelijke	  effect	  op	  de	  voortplanting	  niet	  
beschouwd	  wordt	  als	  niet-‐specifiek	  neveneffect	  van	  de	  andere	  
toxische	  effecten.	  Als	  er	  echter	  mechanistische	  informatie	  is	  die	  
twijfel	  doet	  rijzen	  omtrent	  de	  relevantie	  van	  het	  effect	  voor	  mensen,	  
kan	  indeling	  in	  categorie	  2	  passender	  zijn.	  
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Categorie	  2:	  Stoffen	  die	  ervan	  verdacht	  worden	  dat	  zij	  toxisch	  zijn	  
voor	  de	  menselijke	  voortplanting.	  Stoffen	  worden	  in	  categorie	  2	  voor	  
voortplantingstoxiciteit	  ingedeeld	  wanneer	  er	  enige	  bewijzen	  bij	  
mensen	  of	  proefdieren	  zijn,	  eventueel	  in	  combinatie	  met	  andere	  
informatie,	  voor	  een	  schadelijk	  effect	  op	  de	  seksuele	  functie	  en	  de	  
vruchtbaarheid	  of	  op	  de	  ontwikkeling,	  die	  echter	  onvoldoende	  
overtuigend	  zijn	  om	  de	  stof	  in	  categorie	  1	  in	  te	  delen.	  Als	  de	  studie	  
onvolkomenheden	  vertoont	  waardoor	  de	  kwaliteit	  van	  het	  bewijs	  
minder	  overtuigend	  is,	  kan	  indeling	  in	  categorie	  2	  passender	  zijn.	  
Dergelijke	  effecten	  kunnen	  zijn	  waargenomen	  terwijl	  andere	  toxische	  
effecten	  ontbreken,	  of	  in	  combinatie	  met	  andere	  toxische	  effecten	  
mits	  het	  schadelijke	  effect	  op	  de	  voortplanting	  niet	  wordt	  beschouwd	  
als	  niet-‐specifiek	  neveneffect	  van	  die	  andere	  toxische	  effecten.	  

SAICM	   	   	   	   Strategic	  Approach	  to	  International	  Chemicals	  Management	  

SCALE	   Science,	  Children,	  Awareness,	  Legal	  instrument,	  Evaluation	  (Europees	  
initiatief)	  

SEAC	  (REACH)	   Socio-‐Economic	  Analysis	  Committee.	  Comité	  voor	  
Sociaaleconomische	  Analyse.	  Geeft	  advies	  aan	  de	  Europese	  
Commissie	  bij	  het	  verlenen	  van	  autorisatie	  onder	  REACH.	  Weegt	  de	  
sociaaleconomische	  voordelen	  af.	  

SGRI	  	   SubGroep	  Reach	  Implementatie.	  Overleggroep	  in	  het	  kader	  van	  
REACH	  op	  Belgisch	  niveau.	  Zal	  worden	  vervangen	  door	  Comité	  REACH	  
wanneer	  het	  samenwerkingsakkoord	  van	  kracht	  wordt).	  

SIN-‐lijst	   Subsitute	  it	  now.	  Door	  ChemSec	  ontwikkelde	  lijst	  van	  stoffen	  die	  zo	  
snel	  mogelijk	  zouden	  moeten	  worden	  vervangen	  door	  veiliger	  
alternatieven.	  De	  SIN-‐lijst	  is	  gebaseerd	  op	  de	  REACH-‐criteria	  voor	  
zeer	  zorgwekkende	  stoffen.	  	  

Stof	   Definitie	  volgens	  REACH:	  een	  chemisch	  element	  en	  de	  verbindingen	  
ervan,	  zoals	  zij	  voorkomen	  in	  natuurlijke	  toestand	  of	  bij	  de	  
vervaardiging	  ontstaan,	  met	  inbegrip	  van	  alle	  additieven	  die	  nodig	  
zijn	  voor	  het	  behoud	  van	  de	  stabiliteit	  ervan	  en	  alle	  onzuiverheden	  
ten	  gevolge	  van	  het	  toegepaste	  procédé,	  doch	  met	  uitzondering	  van	  
elk	  oplosmiddel	  dat	  kan	  worden	  afgescheiden	  zonder	  dat	  de	  
stabiliteit	  van	  de	  stof	  wordt	  aangetast	  of	  de	  samenstelling	  ervan	  
wordt	  gewijzigd.	  

SVHC	   Substance	  of	  Very	  High	  Concern.	  Zeer	  zorgwekkende	  stof.	  SVHC’s	  zijn	  
stoffen	  die	  zijn	  geïdentificeerd	  als	  C-‐,	  M-‐	  of	  R-‐categorie	  1a	  en1b	  ,	  PBT	  
en	  vPvB	  en	  stoffen	  die	  ‘equivalent	  zorgwekkend’	  zijn,	  zoals	  
bijvoorbeeld	  stoffen	  met	  hormoonontregelende	  eigenschappen	  of	  
PBT/vPvB-‐achtige	  eigenschappen.	  
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Synergist	   Een	  stof	  die	  zelf	  geen	  gewasbeschermingseffect	  heeft,	  maar	  die	  de	  
werking	  van	  het	  gewasbeschermingsmiddel	  waaraan	  ze	  wordt	  
toegevoegd	  verhoogt.	  

VIB	   Veiligheidsinformatieblad.	  Via	  het	  VIB	  worden	  de	  gegevens	  die	  over	  
de	  stoffen	  worden	  verzameld,	  in	  de	  toeleveringsketen	  
gecommuniceerd.	  Relevante	  blootstellingsscenario’s	  moeten	  worden	  
toegevoegd	  aan	  de	  VIB’s.	  

VIGeZ	   	   Vlaams	  Instituut	  voor	  Gezondheidspromotie	  en	  Ziektepreventie	  

VITO	   	   	   	   Vlaamse	  Instelling	  voor	  Technologisch	  Onderzoek	  

VMM	   	   	   	   Vlaamse	  Milieumaatschappij	  

VLARIP	   Vlaanderen	  REACH	  Implementatie	  Projecten.	  Begeleidingsprojecten	  
die	  opgezet	  zijn	  door	  essencia	  om	  de	  Vlaamse	  industrie	  te	  steunen	  bij	  
de	  implementatie	  van	  REACH	  en	  CLP	  

VLK	   	   	   	   Vlaamse	  Liga	  tegen	  Kanker	  

Voorzorgsprincipe	   We	  kunnen	  het	  voorzorgsprincipe	  als	  volgt	  samenvatten:	  ‘Wanneer	  
er	  voldoende	  redenen	  zijn	  om	  aan	  te	  nemen	  dat	  een	  activiteit	  of	  een	  
product	  ernstige,	  onherstelbare	  schade	  kan	  veroorzaken	  aan	  de	  
gezondheid	  of	  het	  milieu,	  moeten	  er	  preventief	  maatregelen	  worden	  
genomen.	  Er	  moet	  geen	  onweerlegbaar	  oorzakelijk	  verband	  zijn	  
tussen	  de	  activiteit	  of	  het	  product	  en	  de	  vermeende	  schade.	  De	  
maatregelen	  moeten	  kosteneffectief	  zijn	  –	  dat	  wil	  zeggen	  dat	  de	  
kosten	  in	  verhouding	  moeten	  staan	  tot	  de	  effecten.	  

vPvB	  	   Very	  Persistent	  very	  Bioaccumulating.	  Zeer	  persistent	  en	  zeer	  
bioaccumulerend	  

WALRIP	   Waalse	  tegenhanger	  van	  VLARIP.	  Begeleidingsprojecten	  die	  opgezet	  
zijn	  door	  essenscia	  om	  de	  Waalse	  industrie	  te	  steunen	  bij	  de	  
implementatie	  van	  REACH	  en	  CLP.	  

WGO	   	   	   	   Wereldgezondheidsorganisatie	  	   	   	  
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	  Symbool:	  gezondheidsgevaar	  
Gevarenklasse	  en	  gevarencategorie	  
Sensibilisatie	  van	  de	  luchtwegen,	  gevarencategorie	  1	  
Mutageen	  in	  geslachtscellen,	  gevarencategorieën	  1A,	  1B	  en	  2	  
Kankerverwekkend,	  gevarencategorieën	  1A,	  1B,	  2	  
Voortplantingstoxiciteit,	  gevarencategorieën	  1A,	  1B,	  2	  
Specifieke	  doelorgaantoxiciteit	  (eenmalige	  blootstelling),	  gevarencategorieën	  1	  en	  2	  
Specifieke	  doelorgaantoxiciteit	  (herhaalde	  blootstelling),	  gevarencategorieën	  1	  en	  2	  
Aspiratiegevaar,	  gevarencategorie	  1	  
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