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1.	  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	  ingedeeld	  zijn	  als	  kankerverwekkend,	  
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	  zoveel	  mogelijk	  worden	  beperkt.	  Dat	  kan	  in	  de	  eerste	  plaats	  door	  een	  efficiënte	  regelgeving	  
en	  beleid.	  	  

In	  het	  VLK-‐rapport	  ‘Een	  kritische	  blik	  op	  het	  beleid	  inzake	  aan	  kanker	  gerelateerde	  chemische	  stoffen	  
in	  onze	  leefomgeving’	  nemen	  we	  het	  beleid	  en	  de	  regelgeving	  van	  de	  jongste	  jaren	  onder	  de	  loep.	  Op	  
26	  november	  2005	  organiseerde	  de	  Vlaamse	  Liga	  tegen	  Kanker	  het	  symposium	  ‘Hoe	  
kankerverwekkend	  is	  ons	  leefmilieu?’	  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	  toen	  tien	  aanbevelingen	  voor	  het	  beleid	  om	  blootstelling	  aan	  
kankerverwekkende	  stoffen	  in	  het	  milieu	  te	  verminderen.	  We	  vroegen	  ons	  af	  of	  het	  beleid	  en	  de	  
regelgeving	  sindsdien	  in	  de	  goede	  richting	  zijn	  geëvolueerd.	  

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

REACH	  –	  de	  Europese	  verordening	  voor	  de	  registratie,	  evaluatie,	  autorisatie	  en	  beperking	  van	  
chemische	  stoffen	  –	  is	  van	  kracht	  sinds	  1	  juni	  2007.	  Intussen	  is	  de	  eerste	  deadline	  verstreken.	  We	  
vroegen	  ons	  af	  hoe	  ver	  het	  staat	  met	  REACH	  en	  hoe	  de	  implementatie	  ervan	  tot	  nog	  toe	  is	  verlopen.	  
Ook	  voor	  pesticiden	  (de	  verzamelnaam	  voor	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  biociden)	  zijn	  de	  
jongste	  jaren	  een	  nieuwe	  verordening	  (voor	  gewasbeschermingsmiddelen)	  en	  een	  richtlijn	  (voor	  
pesticiden)	  van	  kracht.	  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.	  	  

In	  het	  eerste	  hoofdstuk	  van	  het	  rapport	  leest	  u	  dat	  milieuvervuiling	  als	  oorzaak	  van	  kanker	  lange	  tijd	  
is	  onderschat.	  Toch	  zijn	  er	  meer	  en	  meer	  aanwijzingen	  dat	  vervuiling	  in	  belangrijke	  mate	  bijdraagt	  
aan	  het	  ontstaan	  van	  kanker.	  Er	  bestaat	  nog	  altijd	  heel	  wat	  wetenschappelijke	  onzekerheid	  over	  de	  
precieze	  invloed	  van	  het	  milieu	  op	  het	  ontstaan	  van	  kanker,	  maar	  er	  zijn	  ook	  meer	  dan	  voldoende	  
wetenschappelijke	  inzichten	  die	  tot	  voorzichtigheid	  manen.	  In	  hoofdstuk	  1	  van	  het	  rapport	  overlopen	  
we	  nog	  eens	  kort	  die	  onzekerheden	  en	  wetenschappelijke	  inzichten.	  

Een	  beleid	  dat	  zich	  alleen	  richt	  op	  stoffen	  waarvan	  onweerlegbaar	  is	  bewezen	  dat	  ze	  
kankerverwekkend	  zijn,	  volstaat	  niet.	  Op	  haar	  symposium	  pleitte	  de	  VLK	  ervoor	  om	  daarnaast	  
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rekening	  te	  houden	  met	  twee	  belangrijke	  beleidsprincipes:	  de	  fysisch-‐chemische	  hygiëne	  en	  het	  
voorzorgsprincipe.	  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	  principe	  is	  te	  vergelijken	  met	  de	  microbiologische	  hygiëne	  dat	  aan	  het	  begin	  van	  de	  
twintigste	  eeuw	  werd	  gehanteerd	  om	  infectieziekten	  terug	  te	  dringen.	  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.	  Wanneer	  er	  voldoende	  redenen	  zijn	  om	  aan	  te	  nemen	  dat	  een	  activiteit	  of	  
een	  product	  of	  stof	  ernstige,	  onherstelbare	  schade	  kan	  veroorzaken	  aan	  de	  gezondheid	  of	  het	  milieu,	  
moeten	  er	  preventief	  maatregelen	  worden	  genomen.	  De	  maatregelen	  moeten	  kosteneffectief	  zijn.	  	  

Beide	  principes	  zijn	  nodig	  om	  de	  blootstelling	  aan	  met	  kanker	  in	  verband	  gebrachte	  stoffen	  
fundamenteel	  terug	  te	  dringen.	  Bij	  onze	  evaluatie	  gaan	  we	  na	  of	  er	  in	  meerdere	  of	  mindere	  mate	  
rekening	  is	  gehouden	  met	  deze	  twee	  beleidsprincipes.	  

	  

2.	  REACH	  
Op	  1	  juni	  2007	  werd	  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’	  van	  kracht.	  REACH	  staat	  voor	  Registration,	  Evaluation,	  
Authorization	  and	  restriction	  of	  CHemicals.	  Het	  Europees	  Agentschap	  voor	  Chemische	  stoffen	  
(European	  CHemical	  Agency,	  of	  ECHA)	  beheert	  het	  hele	  REACH-‐proces	  en	  betrekt	  de	  lidstaten	  en	  de	  
belanghebbende	  partijen	  daarbij.	  In	  de	  besluitvorming	  speelt	  ook	  de	  Europese	  Commissie	  een	  
belangrijke	  rol.	  	  

REACH	  zorgt	  ervoor	  dat	  naar	  schatting	  30.000	  chemische	  stoffen	  zullen	  zijn	  geregistreerd	  tegen	  
2018.	  Er	  zijn	  drie	  grote	  deadlines,	  afhankelijk	  van	  het	  productievolume	  en	  het	  gevaar	  van	  de	  
chemische	  stof.	  De	  deadline	  van	  30	  november	  2010	  –	  voor	  de	  grootste	  productievolumes	  (1000	  ton	  
of	  meer),	  carcinogene,	  mutagene	  of	  reprotoxische	  stoffen	  (CMR-‐stoffen)	  in	  een	  productievolume	  van	  
1	  ton	  of	  meer	  en	  stoffen	  die	  erg	  giftig	  zijn	  voor	  waterorganismen	  in	  een	  productievolume	  van	  100	  
ton	  en	  meer	  –	  is	  inmiddels	  verstreken.	  Voor	  de	  overige	  stoffen	  is	  er	  nu	  tijd	  om	  te	  registreren	  tot	  de	  
volgende	  deadlines:	  31	  mei	  2013	  en	  31	  mei	  2018.	  	  

Behalve	  registratie,	  omvat	  REACH	  ook	  een	  dossier-‐	  en	  stoffenevaluatie.	  Daarnaast	  is	  er	  ook	  een	  
kandidatenlijst	  van	  zeer	  zorgwekkende	  stoffen,	  die	  twee	  keer	  per	  jaar	  wordt	  aangepast	  en	  
momenteel	  73	  stoffen	  telt.	  De	  lijst	  bevat	  de	  kandidaatstoffen	  voor	  selectie	  voor	  annex	  XIV,	  dat	  is	  de	  
lijst	  met	  stoffen	  die	  onderworpen	  zijn	  aan	  autorisatieplicht.	  Die	  annex	  XIV-‐stoffen	  zullen	  niet	  zonder	  
vergunning	  voor	  een	  bepaald	  gebruik	  op	  de	  markt	  kunnen	  worden	  gebracht.	  Zeer	  zorgwekkende	  
stoffen,	  of	  substances	  of	  very	  high	  concern	  (SVHC’s)	  zijn	  stoffen	  die	  geïdentificeerd	  zijn	  als	  
carcinogeen	  1a	  of	  1b,	  mutageen	  1a	  of	  1b,	  toxisch	  voor	  de	  voortplanting	  1a	  of	  1b	  (CMR-‐stoffen);	  als	  
persistent,	  bioaccumulerend	  en	  toxisch	  (PBT)	  of	  erg	  persistent	  en	  erg	  bioaccumulerend	  (vPvB);	  of	  het	  
gaat	  om	  stoffen	  die	  ‘equivalent	  zorgwekkend’	  zijn,	  zoals	  bijvoorbeeld	  stoffen	  met	  
hormoonontregelende	  eigenschappen	  of	  PBT/vPvB-‐achtige	  eigenschappen.	  Voor	  stoffen	  die	  op	  de	  
SVHC-‐kandidatenlijst	  staan,	  geldt	  informatieplicht	  indien	  ze	  aanwezig	  zijn	  in	  een	  voorwerp	  in	  een	  
concentratie	  van	  meer	  dan	  0,1	  gewichtsprocent:	  de	  informatie	  over	  SVHC’s	  in	  voorwerpen	  moet	  
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systematisch	  ter	  beschikking	  worden	  gesteld	  aan	  afnemers	  van	  voorwerpen	  en	  aan	  consumenten	  op	  
verzoek.	  Daarnaast	  is	  er	  nog	  een	  notificatieplicht	  aan	  ECHA	  zelf	  voor	  kandidaatstoffen	  die	  aanwezig	  
zijn	  in	  voorwerpen	  die	  worden	  geproduceerd	  of	  ingevoerd	  in	  een	  totale	  hoeveelheid	  van	  1	  ton	  of	  
meer	  per	  jaar	  en	  die	  bovendien	  in	  die	  voorwerpen	  aanwezig	  zijn	  in	  een	  concentratie	  van	  meer	  dan	  
0,1	  gewichtsprocent.	  Voor	  complexere	  voorwerpen	  zijn	  niet	  alle	  lidstaten	  het	  eens	  over	  de	  manier	  
waarop	  de	  concentratiedrempel	  van	  0,1	  procent	  moet	  worden	  berekend.	  België	  behoort	  samen	  met	  
een	  aantal	  andere	  landen	  tot	  de	  landen	  met	  een	  afwijkende	  mening.	  Zij	  vertrekken	  van	  de	  definitie	  
van	  een	  voorwerp	  zoals	  die	  in	  REACH	  zelf	  staat.	  Daardoor	  verliest	  een	  voorwerp	  zijn	  functie	  niet	  als	  
het	  wordt	  opgenomen	  in	  een	  complexer	  geheel	  van	  voorwerpen.	  Dat	  betekent	  bijvoorbeeld	  dat	  
wanneer	  een	  SVHC	  bijvoorbeeld	  voorkomt	  in	  de	  bekleding	  van	  een	  autostoel,	  de	  
concentratiedrempel	  van	  een	  SVHC	  in	  alle	  gevallen	  (zowel	  door	  de	  importeur	  van	  het	  textiel,	  de	  
autostoel	  of	  de	  auto)	  moet	  worden	  berekend	  in	  het	  textiel	  (afwijkende	  mening),	  en	  niet	  in	  de	  
autostoel,	  of	  de	  auto	  (andere	  EU-‐landen).	  Dat	  laat	  ons	  toe	  om	  in	  meer	  gevallen	  te	  weten	  of	  een	  
voorwerp	  een	  SVHC	  bevat.	  	  

Wanneer	  er	  een	  onaanvaardbaar	  risico	  verbonden	  is	  aan	  de	  vervaardiging,	  het	  gebruik	  of	  het	  in	  de	  
handel	  brengen	  van	  een	  stof,	  dan	  kan	  een	  lidstaat	  of	  ECHA	  in	  naam	  van	  de	  Commissie	  een	  dossier	  
indienen	  voor	  een	  beperking	  van	  die	  stof.	  Op	  de	  restrictielijst	  (annex	  XVII)	  staat	  al	  een	  behoorlijk	  
aantal	  stoffen,	  want	  al	  de	  bestaande	  beperkingen	  uit	  de	  vorige	  wetgeving	  zijn	  er	  in	  overgenomen.	  	  

Voor	  een	  uitgebreide	  stand	  van	  zaken	  met	  betrekking	  tot	  de	  REACH-‐verordening	  en	  de	  
implementatie	  ervan	  verwijzen	  we	  u	  naar	  het	  eerste	  deel	  van	  hoofdstuk	  2	  van	  het	  het	  VLK-‐rapport.	  
Daar	  komen	  alle	  relevante	  beleidsniveaus	  aan	  bod:	  het	  Europese	  niveau	  (waar	  de	  verschillende	  
REACH-‐processen	  meer	  in	  detail	  worden	  besproken)	  en	  ook	  het	  Belgische	  en	  het	  Vlaamse	  niveau.	  	  

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	  dat	  na	  instemming	  van	  de	  respectieve	  parlementen	  van	  
kracht	  kan	  worden.	  We	  keken	  ook	  naar	  de	  input	  van	  de	  industriesector	  in	  België	  om	  REACH	  zo	  goed	  
mogelijk	  te	  implementeren:	  om	  de	  Vlaamse	  industrie	  (en	  vooral	  de	  KMO’s)	  te	  steunen	  bij	  de	  
uitvoering	  van	  REACH	  en	  van	  de	  CLP-‐verordening	  (de	  nieuwe	  regelgeving	  voor	  de	  indeling,	  
etikettering	  en	  verpakking	  van	  stoffen	  en	  mengsels),	  heeft	  de	  Vlaamse	  vleugel	  van	  de	  multisectorale	  
koepelorganisatie	  essenscia	  al	  sinds	  eind	  2007	  begeleidingsprojecten	  lopen	  onder	  de	  noemer	  VLARIP,	  
ofwel	  Vlaanderens	  REACH	  Implementatie	  Projecten.	  	  

Evaluatie	  van	  vijf	  jaar	  REACH	  
In	  het	  tweede	  deel	  van	  hoofdstuk	  2	  maken	  we	  de	  balans	  op	  van	  vijf	  jaar	  REACH.	  We	  geven	  een	  
uitgebreid	  overzicht	  van	  de	  voordelen	  en	  van	  de	  tekortkomingen.	  We	  peilen	  hierbij	  ook	  naar	  de	  visie	  
van	  deskundigen.	  Wat	  kunnen	  we	  daaruit	  concluderen?	  

Voordelen	  
REACH	  heeft	  geleid	  tot	  een	  compleet	  nieuwe	  aanpak	  voor	  de	  controle	  van	  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.	  ‘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	  
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per	  jaar	  per	  producent	  of	  per	  importeur	  worden	  geproduceerd	  of	  verhandeld,	  en	  dat	  vóór	  ze	  op	  de	  
markt	  worden	  gebracht.	  De	  REACH-‐verordening	  verwijst	  ook	  expliciet	  naar	  het	  voorzorgsprincipe.	  

Met	  REACH	  is	  ook	  een	  systeem	  opgezet	  voor	  een	  beter	  toezicht	  op	  zeer	  zorgwekkende	  stoffen.	  Tot	  
die	  zorgwekkende	  stoffen	  behoren,	  onder	  de	  noemer	  van	  ‘equivalente	  bezorgdheid’,	  ook	  stoffen	  
met	  hormoonontregelende	  eigenschappen.	  Al	  is	  het	  nog	  wachten	  op	  definitieve	  criteria	  en	  tests	  om	  
die	  stoffen	  te	  identificeren.	  De	  kandidatenlijst	  van	  zeer	  zorgwekkende	  stoffen	  is	  bovendien	  
belangrijk,	  omdat	  verwacht	  wordt	  dat	  bedrijven	  ontmoedigd	  zullen	  worden	  om	  die	  stoffen	  nog	  
langer	  te	  gebruiken.	  Voor	  sommige	  van	  de	  meest	  zorgwekkende	  stoffen	  komt	  er	  dankzij	  de	  
autorisatieprocedure	  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:	  er	  zijn	  vernieuwde	  
uitgebreide	  veiligheidsinformatiebladen	  (met	  blootstellingsscenario’s),	  alle	  informatie	  over	  
chemische	  stoffen	  wordt	  verzameld	  op	  een	  centrale	  locatie	  en	  niet-‐confidentiële,	  algemene	  
gezondheids-‐	  en	  veiligheidsinformatie	  wordt	  openbaar	  beschikbaar	  in	  een	  centrale	  database,	  er	  is	  –	  
onder	  bepaalde	  voorwaarden	  –	  informatieplicht	  aan	  afnemers	  van	  voorwerpen	  en	  (op	  verzoek)	  aan	  
consumenten	  en	  notificatieplicht	  aan	  ECHA	  voor	  stoffen	  in	  voorwerpen	  die	  op	  de	  SVHC-‐
kandidatenlijst	  staan.	  Die	  betere	  toegang	  tot	  informatie	  werpt	  hopelijk	  ook	  zijn	  vruchten	  af	  voor	  de	  
overheid	  zelf.	  

Verwacht	  wordt	  dat	  REACH	  een	  positieve	  impact	  zal	  hebben	  op	  onze	  gezondheid	  en	  onze	  
leefomgeving.	  Of	  dat	  inderdaad	  zo	  zal	  zijn,	  zal	  echter	  pas	  binnen	  enkele	  jaren	  duidelijk	  worden.	  

Kijken	  we	  naar	  de	  REACH-‐ijver	  van	  België,	  dan	  moeten	  we	  vaststellen	  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-‐stoffen	  op	  de	  
kandidatenlijst	  in	  meer	  gevallen	  aan	  notificatieplicht	  onderhevig	  zullen	  zijn.	  

In	  de	  hoek	  van	  de	  industrie	  verdienen	  de	  VLARIP-‐begeleidingsprojecten	  van	  de	  multisectorale	  
koepelorganisatie	  essenscia	  zeker	  een	  vermelding.	  Die	  projecten	  zijn	  opgezet	  om	  de	  Vlaamse	  
industrie	  te	  steunen	  bij	  de	  uitvoering	  van	  de	  REACH-‐	  en	  de	  CLP-‐verordening.	  	  

Tekortkomingen	  
Ondanks	  de	  enorme	  sprong	  vooruit	  die	  we	  met	  REACH	  hebben	  gemaakt,	  zijn	  er	  op	  dit	  moment	  toch	  
nog	  enkele	  belangrijke	  tekortkomingen:	  	  

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.	  De	  huidige	  verordening	  is	  dus	  een	  compromis.	  	  

30.000	  van	  de	  naar	  schatting	  100.000	  à	  115.000	  chemische	  stoffen	  zullen	  met	  REACH	  worden	  
geregistreerd.	  Stoffen	  die	  worden	  geproduceerd	  of	  geïmporteerd	  in	  volumes	  van	  minder	  dan	  1	  ton	  
hoeven	  niet	  te	  worden	  geregistreerd	  onder	  REACH.	  Heel	  wat	  stoffen	  vallen	  daardoor	  uit	  de	  REACH-‐
boot.	  	  
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Pas	  vanaf	  een	  volume	  van	  meer	  dan	  10	  ton	  moet	  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	  waarbij	  er	  een	  geschikt	  alternatief	  voorhanden	  is.	  We	  kunnen	  
ons	  ook	  afvragen	  of	  adequate	  controle	  van	  zeer	  zorgwekkende	  stoffen	  wel	  mogelijk	  is,	  zeker	  
wanneer	  we	  de	  hele	  levenscyclus	  in	  overweging	  nemen.	  Adequate	  controle	  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.	  	  

Een	  belangrijke	  tekortkoming	  is	  ook	  dat	  REACH	  hoofdzakelijk	  gebaseerd	  is	  op	  een	  stof	  per	  stof	  
benadering.	  Er	  wordt	  zogoed	  als	  geen	  rekening	  gehouden	  met	  de	  gecombineerde	  effecten	  van	  
chemicaliën.	  Nochtans	  staat	  de	  toxicologie	  wetenschappelijk	  ver	  genoeg	  om	  de	  risico’s	  te	  kunnen	  
beoordelen	  van	  de	  gecombineerde	  effecten	  van	  chemische	  stoffen,	  zo	  blijkt	  uit	  een	  rapport	  uit	  2009	  
van	  prof.	  Andreas	  Kortenkamp	  (School	  of	  Pharmacy,	  Universiteit	  van	  Londen)	  en	  zijn	  collega’s	  dat	  in	  
opdracht	  van	  de	  Europese	  commissie	  besteld	  werd.	  

Er	  is	  ook	  nog	  veel	  onzekerheid	  over	  de	  manier	  waarop	  REACH	  zal	  omgaan	  met	  hormoonverstorende	  
stoffen.	  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,	  ‘State	  of	  the	  Art	  of	  the	  Assessment	  of	  Endocrine	  Disruptors’,	  opnieuw	  van	  de	  
hand	  van	  Andreas	  Kortenkamp	  en	  zijn	  collega’s,	  geeft	  wat	  dat	  betreft	  de	  juiste	  richting	  aan:	  het	  
omvat	  een	  definitie	  van	  hormoonverstoorders,	  bespreekt	  de	  kaders	  voor	  regelgevend	  testen	  en	  
screenen,	  de	  wetenschappelijke	  resultaten	  met	  een	  regelgevende	  relevantie	  (waaronder	  de	  effecten	  
van	  lage	  doses	  en	  drempels,	  kritische	  vensters	  of	  levensfases	  van	  gevoeligheid,	  het	  gecombineerde	  
effecten	  van	  stoffen,	  …),	  de	  zorgwekkende	  chemische	  stoffen	  en	  blootstelling,	  het	  Europese	  
regelgevende	  kader	  en	  de	  voorstellen	  van	  belanghebbende	  partijen	  en	  lidstaatautoriteiten.	  Volgens	  
Kortenkamp	  en	  zijn	  collega’s	  moet	  de	  EU-‐regelgeving	  hormoonverstoorders	  identificeren	  via	  een	  
benadering	  op	  basis	  van	  de	  kracht	  van	  het	  wetenschappelijk	  bewijs,	  een	  zogenaamde	  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	  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.	  	  

Hoewel	  REACH	  ook	  van	  toepassing	  is	  op	  nanomaterialen,	  is	  de	  aandacht	  daarvoor	  toch	  nog	  
onvoldoende.	  REACH	  bevat	  geen	  expliciete	  bepalingen	  voor	  nanomaterialen.	  De	  Europese	  
Commissie	  heeft	  pas	  in	  oktober	  2011	  een	  aanbeveling	  aangenomen	  over	  de	  definitie	  van	  
nanomaterialen.	  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).	  Om	  als	  nanomateriaal	  te	  worden	  beschouwd,	  moet	  50%	  van	  de	  deeltjes	  van	  
nanoformaat	  zijn.	  De	  vraag	  is	  of	  die	  definitie	  niet	  te	  eng	  is	  en	  of	  ze	  wel	  zal	  verzekeren	  dat	  deze	  
materialen	  adequaat	  zullen	  worden	  beoordeeld.	  De	  informatie	  over	  nanomaterialen	  is	  nog	  erg	  
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onvolledig,	  maar	  er	  zijn	  wel	  enkele	  knipperlichten	  op	  basis	  waarvan	  men	  al	  zou	  kunnen	  zeggen	  dat	  
we	  er	  voorzichtig	  mee	  moeten	  omspringen.	  	  

REACH	  heeft	  aandacht	  voor	  de	  chronische	  toxiciteit	  van	  stoffen	  (er	  zijn	  welbepaalde	  tests	  vereist	  
vanaf	  bepaalde	  productiehoeveelheden),	  maar	  toch	  nog	  te	  weinig.	  ECHA	  is	  vrij	  conservatief,	  de	  
aanvaardbaarheid	  van	  nieuwe	  modellen	  is	  nog	  beperkt.	  Tests	  die	  de	  kritische	  levensfases	  van	  
blootstelling	  (het	  ongeboren	  kind,	  de	  vroege	  kindertijd	  en	  tijdens	  de	  puberteit	  –	  kwetsbare	  groepen)	  
en	  de	  gevolgen	  op	  latere	  termijn	  bestuderen,	  ontbreken	  en	  tests	  die	  de	  effecten	  bij	  lage	  doses	  op	  
lange	  termijn	  onderzoeken,	  zijn	  er	  voorlopig	  ook	  nog	  niet.	  

Uit	  het	  bovenstaande	  kunnen	  we	  concluderen	  dat	  REACH	  nog	  te	  weinig	  rekening	  houdt	  met	  het	  
voorzorgsprincipe	  en	  het	  principe	  van	  de	  fysisch-‐chemische	  hygiëne.	  	  

Na	  vijf	  jaar	  REACH	  moeten	  we	  ook	  vaststellen	  dat	  het	  REACH-‐proces	  gigantisch	  traag	  verloopt.	  De	  
kandidatenlijst	  van	  SVHC’s	  telt	  bijvoorbeeld	  nog	  maar	  73	  stoffen	  en	  ook	  de	  autorisatielijst	  bevat	  nog	  
maar	  14	  stoffen.	  De	  378	  stoffen	  tellende	  SIN-‐lijst	  van	  CHemSEC	  toont	  aan	  dat	  het	  in	  principe	  sneller	  
kan.	  De	  SIN-‐lijst	  –	  SIN	  staat	  voor	  Substitute	  it	  Now	  –is	  gebaseerd	  op	  de	  REACH-‐criteria	  voor	  de	  zeer	  
zorgwekkende	  stoffen.	  Met	  de	  lijst	  willen	  ChemSec	  en	  andere	  ngo’s	  druk	  uitoefenen	  op	  de	  
beleidsmakers	  om	  vaart	  te	  zetten	  achter	  de	  kandidatenlijst.	  

	  

3.	  Gewasbeschermingsmiddelen	  en	  biociden	  
Voor	  een	  uitgebreide	  stand	  van	  zaken	  van	  het	  Europese,	  Belgische	  en	  Vlaamse	  beleid	  met	  betrekking	  
tot	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  biociden,	  verwijzen	  we	  u	  naar	  het	  VLK-‐rapport	  zelf,	  naar	  het	  
eerste	  deel	  van	  hoofdstuk	  3.	  	  

Op	  Europees	  niveau	  bespreken	  we	  daar	  de	  verordening	  (EG)	  nr.	  1107/2009	  voor	  het	  op	  de	  markt	  
brengen	  van	  gewasbeschermingsmiddelen	  die	  sinds	  21	  oktober	  2009	  van	  kracht	  is,	  de	  richtlijn	  
2009/128/EG	  voor	  duurzaam	  gebruik	  van	  pesticiden,	  ook	  van	  21	  oktober	  2009,	  de	  harmonisering	  van	  
de	  maximale	  residulimieten	  via	  nieuwe	  verordeningen	  (nr.	  396/2005	  van	  23	  februari	  2005	  en	  de	  
wijzigingen	  via	  nr.	  839/2008	  van	  31	  juli	  2008),	  de	  ‘biopesticiden’	  en	  de	  biociden,	  waarvoor	  een	  
nieuwe	  verordening	  zogoed	  als	  afgerond	  is.	  	  

Op	  Belgisch	  niveau	  behandelen	  we	  de	  erkenning	  van	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  biociden,	  het	  
federale	  Programma	  voor	  de	  Reductie	  van	  Pesticiden	  en	  Biociden	  (PRPB),	  het	  Nationaal	  Actieplan	  dat	  
in	  het	  kader	  van	  de	  Europese	  richtlijn	  moet	  worden	  opgesteld	  (NAPAN)	  en	  dat	  het	  PRPB	  zal	  
vervangen,	  en	  ten	  slotte	  de	  activiteiten	  van	  Phytofar	  vzw,	  de	  Belgische	  vereniging	  van	  de	  industrie	  
van	  gewasbeschermingsmiddelen.	  	  

Op	  Vlaams	  niveau	  bespreken	  we	  het	  beleid	  van	  het	  Departement	  Landbouw	  en	  Visserij	  met	  
betrekking	  tot	  gewasbeschermingsmiddelen.	  We	  hebben	  ook	  aandacht	  voor	  het	  ‘Decreet	  houdende	  
vermindering	  van	  het	  gebruik	  van	  bestrijdingsmiddelen	  door	  openbare	  diensten	  in	  het	  Vlaamse	  
gewest’	  (of	  kortweg	  het	  pesticidenreductiedecreet)	  van	  de	  Vlaamse	  Regering.	  Tot	  slot	  bespreken	  we	  
een	  aantal	  meetgegevens	  met	  betrekking	  tot	  pesticiden	  uit	  de	  Vlaamse	  humane	  biomonitoring	  (en	  
de	  beleidsvertaling	  ervan)	  en	  uit	  het	  MIRA-‐rapport	  van	  de	  Vlaamse	  Milieumaatschappij.	  
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Evaluatie	  van	  het	  Europese,	  Belgische	  en	  Vlaamse	  gewasbeschermingsmiddelen-‐	  en	  
biocidenbeleid	  
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	  gebied	  werd	  een	  nieuwe	  verordening	  van	  kracht	  voor	  het	  op	  de	  markt	  brengen	  van	  
gewasbeschermingsmiddelen.	  De	  grootste	  verandering	  is	  de	  invoering	  van	  zogenaamde	  
uitsluitingscriteria:	  werkzame	  stoffen,	  beschermstoffen	  of	  synergisten	  worden	  niet	  goedgekeurd	  
indien	  ze	  ingedeeld	  zijn	  of	  moeten	  worden	  ingedeeld	  als	  mutageen	  categorie	  1a	  of	  1b,	  
kankerverwekkend	  1a	  of	  1b,	  als	  giftig	  voor	  de	  voortplanting	  (reprotoxisch)	  1a	  of	  1b	  (tenzij	  voor	  
kankerverwekkende	  stoffen	  en	  reprotoxische	  stoffen	  waarbij	  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,	  
tenzij	  opnieuw	  de	  blootstelling	  van	  mensen	  in	  realistisch	  voorgestelde	  gebruiksomstandigheden	  te	  
verwaarlozen	  is.	  Het	  is	  ook	  hier	  nog	  wachten	  op	  de	  criteria	  van	  de	  Europese	  Commissie.	  Daarnaast	  
worden	  ook	  POP’s,	  PBT-‐	  en	  vPvB-‐stoffen	  uitgesloten.	  	  

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	  
bezig	  is.	  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	  verdwenen	  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	  voorzorgsprincipe.	  	  

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	  om	  een	  dossier	  samen	  te	  stellen	  steken	  verschillende	  illegale	  praktijken	  de	  kop	  op.	  Een	  
aantal	  firma’s	  hanteert	  strategieën	  om	  de	  regels	  te	  omzeilen.	  Daardoor	  zijn	  er	  producten	  die	  niet	  
alleen	  illegaal	  op	  de	  markt	  zijn,	  maar	  bovendien	  is	  er	  geen	  passende	  risico-‐evaluatie	  voor	  uitgevoerd.	  
Op	  Belgisch	  niveau	  is	  nu	  een	  comité	  over	  gewasbeschermingsmiddelen	  opgericht	  om	  deze	  
problematiek	  op	  overheidsniveau	  gestructureerd	  aan	  te	  pakken.	  

De	  Europese	  richtlijn	  voor	  duurzaam	  gebruik	  van	  pesticiden	  gaat	  hand	  in	  hand	  met	  de	  nieuwe	  
Europese	  verordening.	  De	  doelstelling	  is	  uiteraard	  uitstekend,	  maar	  de	  vraag	  is	  hoe	  de	  meeste	  
landen	  die	  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	  u	  in	  hoofdstuk	  3	  van	  het	  rapport	  
kunt	  lezen.	  Op	  federaal	  niveau	  is	  er	  al	  sinds	  2005	  een	  Programma	  voor	  de	  Reductie	  van	  Pesticiden	  
en	  Biociden.	  Dat	  wordt	  nu	  opgevolgd	  door	  het	  nationale	  actieplan	  of	  NAPAN,	  dat	  België	  moet	  
realiseren	  in	  het	  kader	  van	  de	  Europese	  richtlijn	  voor	  duurzaam	  gebruik	  en	  dat	  minstens	  om	  de	  vijf	  
jaar	  moet	  worden	  herzien.	  De	  bevoegdheden	  voor	  de	  verschillende	  onderdelen	  van	  het	  NAPAN	  zijn	  
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verdeeld	  over	  de	  federale	  overheid	  en	  de	  gewesten.	  Ons	  land	  staat	  al	  behoorlijk	  ver	  met	  de	  
omzetting	  van	  de	  richtlijn,	  zowel	  op	  federaal	  niveau	  als	  op	  dat	  van	  de	  gewesten	  (Vlaanderen).	  Niet	  
alle	  Europese	  lidstaten	  zijn	  al	  even	  ver	  gevorderd.	  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	  te	  krijgen	  over	  wat	  de	  lidstaten	  doen.	  	  

Toch	  houdt	  de	  nieuwe	  wetgeving	  over	  gewasbeschermingsmiddelen	  nog	  altijd	  te	  weinig	  
alternatiefbeoordeling	  in.	  Er	  is	  nog	  te	  weinig	  openbaar	  publiek	  debat	  over	  alternatieve	  
mogelijkheden.	  Sensibileringscampagnes	  kunnen	  de	  mentaliteit	  helpen	  wijzigen,	  maar	  volstaan	  niet.	  
Er	  moet	  een	  hele	  serie	  stimulansen	  in	  het	  systeem	  worden	  ingebouwd,	  samen	  met	  de	  
publieksvoorlichting.	  Een	  van	  die	  stimulansen	  is	  bijvoorbeeld	  het	  opsplitsen	  van	  de	  erkenning	  voor	  
enerzijds	  producten	  voor	  professioneel	  gebruik	  en	  anderzijds	  producten	  voor	  niet-‐professioneel	  
gebruik.	  In	  België	  is	  die	  splitsing	  zogoed	  als	  rond.	  In	  België	  worden	  ook	  ‘biopesticiden’	  
(gewasbeschermingsmiddelen	  die	  zijn	  samengesteld	  uit	  controleagentia	  van	  biologische	  oorsprong)	  
al	  een	  aantal	  jaren	  extra	  ondersteund.	  	  

De	  voorbije	  jaren	  kwam	  er	  via	  verordeningen	  ook	  een	  harmonisering	  van	  de	  maximale	  
residulimieten	  (MRL)	  voor	  gewasbeschermingsmiddelen.	  Vóór	  die	  harmonisering	  paste	  iedere	  
lidstaat	  zijn	  eigen	  maximum	  residugehalten	  voor	  gewasbeschermingsmiddelen	  toe.	  MRL’s	  zijn	  
handelsnormen	  en	  een	  maat	  voor	  het	  toepassen	  van	  goede	  landbouwpraktijken.	  Het	  zijn	  dus	  geen	  
toxicologische	  of	  gezondheidsnormen.	  Als	  gewasbeschermingsmiddelen	  op	  de	  juiste	  manier	  worden	  
gebruikt,	  mag	  de	  MRL	  normaal	  gezien	  niet	  overschreden	  worden.	  De	  MRL’s	  worden	  in	  België	  streng	  
gecontroleerd	  door	  het	  Federaal	  Agentschap	  voor	  de	  Veiligheid	  van	  de	  Voedselketen.	  	  

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	  ‘codes	  van	  
goede	  landbouwpraktijken’.	  Het	  beleidsdomein	  Landbouw	  moet	  ook	  bijdragen	  tot	  het	  realiseren	  van	  
het	  NAPAN.	  De	  belangrijkste	  taak	  daarin	  is	  het	  toepassen	  van	  geïntegreerde	  gewasbescherming.	  
Vlaanderen	  is	  ook	  bevoegd	  voor	  de	  opleiding	  van	  de	  gebruikers,	  verkopers	  en	  voorlichters	  die	  de	  
richtlijn	  oplegt.	  	  

Specifiek	  voor	  Vlaanderen	  is	  sinds	  2004	  het	  pesticidenreductiedecreet	  van	  kracht.	  Gemeenten	  
konden	  kiezen	  voor	  nulgebruik	  vanaf	  1	  januari	  2004	  of	  een	  stapsgewijze	  afbouw.	  Uiterlijk	  op	  31	  
december	  2014	  moeten	  alle	  openbare	  ruimten	  pesticidenvrij	  worden	  beheerd	  en	  onderhouden.	  
Daarmee	  is	  al	  een	  deel	  beantwoord	  aan	  een	  van	  de	  vereisten	  van	  de	  Europese	  richtlijn	  voor	  
duurzaam	  gebruik	  via	  het	  NAPAN.	  De	  richtlijn	  vraagt	  een	  beperking	  van	  het	  risico	  of	  het	  gebruik	  van	  
gewasbeschermingsmiddelen	  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	  enz.	  Vlaanderen	  heeft	  ook	  een	  eigen	  
programma	  van	  humane	  biomonitoring	  (HBM),	  dat	  onder	  meer	  ook	  de	  aanwezigheid	  van	  pesticiden	  
nagaat.	  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	  gegevens	  voor	  het	  volledige	  milieudomein,	  vinden	  we	  meetgegevens	  in	  verband	  
met	  pesticiden.	  	  
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Binnenkort	  wordt	  de	  nieuwe	  verordening	  voor	  biociden	  gepubliceerd,	  die	  de	  huidige	  richtlijn	  moet	  
vervangen.	  Onder	  biociden	  verstaan	  we	  ontsmettingsmiddelen,	  houtbeschermingsmiddelen,	  
conserveringsmiddelen	  voor	  vezels,	  leer,	  rubber,	  …,	  antiparasitaire	  middelen	  (zoals	  insecticiden,	  
rodenticiden),	  aangroeiwerende	  middelen	  enz.	  Biociden	  zijn	  dus	  bestemd	  om	  een	  schadelijk	  
organisme	  te	  vernietigen,	  af	  te	  schrikken,	  onschadelijk	  te	  maken,	  de	  effecten	  ervan	  te	  voorkomen	  of	  
op	  een	  andere	  wijze	  langs	  chemische	  of	  biologische	  weg	  te	  bestrijden.	  De	  verordening	  zal	  zowel	  van	  
toepassing	  zijn	  voor	  het	  op	  de	  markt	  brengen	  als	  voor	  het	  gebruik	  van	  biociden.	  Bovendien	  geldt	  ze	  
ook	  voor	  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	  dat	  er	  nieuwe	  
etiketteringsvereisten	  zijn	  voor	  nanobiociden	  en	  voor	  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	  heeft	  toch	  nog	  enkele	  belangrijke	  tekortkomingen	  volgens	  de	  
milieuorganisaties:	  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	  van	  de	  lidstaten	  over	  biociden	  beschikbaar	  zijn.	  De	  omvang	  van	  de	  biocidenmarkt	  is	  niet	  
bekend	  en	  er	  is	  momenteel	  geen	  vereiste	  om	  daar	  iets	  aan	  te	  doen.	  

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	  nationale	  actieplan	  (NAPAN)	  op	  te	  nemen.	  Europa	  
vraagt	  voorlopig	  alleen	  een	  actieplan	  voor	  de	  reductie	  van	  gewasbeschermingsmiddelen.	  Het	  zou	  
goed	  zijn	  mocht	  heel	  Europa	  het	  Belgische	  voorbeeld	  volgen.	  

	  

4.	  Andere	  wetgeving,	  beleidsmaatregelen	  en	  beleidsstructuren	  
In	  hoofdstuk	  5	  van	  het	  VLK-‐rapport	  krijgt	  u	  een	  overzicht	  van	  andere	  belangrijke	  regelgeving,	  
strategieën	  en	  beleidsmaatregelen	  die	  een	  rol	  spelen	  in	  het	  Europese,	  Belgische	  en	  Vlaamse	  beleid	  
met	  betrekking	  tot	  aan	  kanker	  gerelateerde	  chemische	  stoffen.	  Ook	  enkele	  internationale	  verdragen	  
en	  conventies	  spelen	  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.	  	  

CLP-‐verordening	  
Sterk	  verbonden	  met	  REACH	  is	  de	  CLP-‐verordening	  (nr.	  1272/2008),	  die	  op	  20	  januari	  2009	  in	  
werking	  trad.	  Deze	  verordening	  is	  een	  nieuwe,	  strengere	  regelgeving	  voor	  het	  indelen,	  etiketteren	  
en	  verpakken	  van	  stoffen	  en	  mengsels.	  Doordat	  ze	  ook	  van	  toepassing	  zal	  zijn	  op	  mengsels,	  is	  ze	  ook	  
belangrijk	  voor	  gewasbeschermingsmiddelen	  en	  biociden.	  Een	  mengsel	  zal	  nu	  minder	  gevaarlijke	  
stoffen	  moeten	  bevatten	  dan	  vroeger	  om	  als	  gevaarlijk	  mengsel	  te	  worden	  ingedeeld.	  De	  CLP-‐
verordening	  zal	  geleidelijk	  aan	  de	  vorige	  regelgeving	  vervangen.	  De	  oude	  systemen	  en	  het	  nieuwe	  
systeem	  zullen	  tijdens	  een	  overgangsperiode	  samen	  worden	  gebruikt.	  Die	  periode	  eindigt	  op	  1	  
december	  2010	  voor	  stoffen	  en	  op	  1	  juni	  2015	  voor	  mengsels.	  De	  CLP-‐verordening	  is	  gebaseerd	  op	  
het	  wereldwijd	  geharmoniseerde	  systeem	  (GHS)	  van	  de	  Verenigde	  Naties	  voor	  de	  indeling	  en	  
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etikettering	  van	  chemische	  stoffen.	  De	  verordening	  brengt	  nieuwe	  verplichtingen	  voor	  bedrijven	  met	  
zich	  mee.	  Sinds	  1	  december	  2010	  moeten	  ze	  hun	  chemische	  stoffen	  indelen	  op	  basis	  van	  de	  CLP-‐
verordening	  en	  de	  richtlijn	  inzake	  gevaarlijke	  stoffen.	  Sinds	  1	  december	  2010	  moeten	  alle	  stoffen	  die	  
in	  de	  handel	  worden	  gebracht	  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.	  Dat	  is	  een	  centrale	  databank,	  
die	  wordt	  aangemaakt	  en	  bijgehouden	  door	  ECHA	  en	  die	  sinds	  februari	  2012	  ook	  beschikbaar	  gesteld	  
is	  aan	  het	  publiek	  op	  de	  ECHA-‐website.	  	  

In	  de	  CLP-‐verordening	  zijn	  de	  gevarencategorieën	  vervangen	  door	  gevarenklassen,	  die	  zelf	  één	  of	  
meer	  categorieën	  bevatten.	  De	  nieuwe	  verordening	  definieert	  veel	  meer	  gevaren	  dan	  vroeger.	  Die	  
voor	  de	  gezondheid	  zijn	  het	  talrijkst.	  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.	  Belangrijk	  is	  dat	  er	  nu	  een	  
specifiek	  pictogram	  is	  dat	  de	  volgende	  gevaren	  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,	  dat	  anders	  is	  
dan	  het	  pictogram	  dat	  acute	  toxiciteit	  aanduidt.	  Hormoonverstorende	  eigenschappen	  vinden	  nog	  
geen	  plaats	  in	  het	  GHS	  en	  dus	  ook	  niet	  in	  CLP.	  	  

De	  CLP-‐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.	  

Andere	  belangrijke	  verdragen,	  strategieën	  en	  beleidsstructuren	  op	  internationaal,	  
Europees,	  Belgisch	  en	  Vlaams	  niveau	  
Op	  internationaal	  gebied	  wijzen	  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	  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	  er	  onder	  meer	  uit	  voort.	  Verder	  
zijn	  er	  op	  Europees	  niveau	  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	  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.	  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	  
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de	  prioriteiten	  vastlegt.	  We	  vermelden	  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	  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.	  De	  eerste	  trap	  is	  die	  van	  de	  
Medisch	  Milieukundigen	  bij	  het	  Lokaal	  Gezondheidsoverleg:	  ze	  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	  Leefmilieu,	  Natuur	  en	  Energie)	  en	  de	  Afdeling	  Toezicht	  Volksgezondheid	  
(Vlaams	  Agentschap	  Zorg	  en	  Gezondheid).	  Terwijl	  de	  Afdeling	  Toezicht	  Volksgezondheid	  meer	  
beleidsuitvoerende	  taken	  heeft	  (inspectie),	  zorgt	  de	  Dienst	  Milieu	  en	  Gezondheid	  voor	  
beleidsonderbouwend	  onderzoek,	  op	  basis	  waarvan	  concrete	  beleidsvoorstellen	  worden	  uitgewerkt.	  
De	  derde	  trap	  wordt	  ingenomen	  door	  het	  Steunpunt	  Milieu	  en	  Gezondheid,	  een	  consortium	  van	  
onderzoeksgroepen	  van	  alle	  Vlaamse	  universiteiten,	  de	  Vlaamse	  Instelling	  voor	  Technologisch	  
Onderzoek	  (VITO),	  het	  Provinciaal	  Instituut	  voor	  Hygiëne	  (PIH)	  in	  Antwerpen	  en	  het	  Openbaar	  
Psychiatrisch	  Ziekenhuis	  Geel.	  Naast	  surveillance	  en	  humane	  biomonitoring	  levert	  het	  de	  nodige	  
beleidsondersteuning	  en	  voert	  het	  ook	  toegepast	  milieu-‐	  en	  gezondheidseconomisch	  onderzoek	  uit.	  

In	  dit	  hoofdstuk	  belichten	  we	  het	  ook	  het	  belang	  van	  humane	  biomonitoring	  (HBM)	  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.	  
Bovendien	  helpt	  HBM	  ook	  om	  te	  bepalen	  hoe	  doeltreffend	  nieuwe	  regelgeving	  –	  zoals	  de	  REACH-‐
verordening,	  de	  nieuwe	  gewasbeschermingsmiddelenverordening	  en	  de	  aankomende	  
biocidenverordening	  –	  is	  om	  onze	  blootstelling	  te	  verminderen.	  Tot	  nog	  toe	  neemt	  slechts	  een	  
beperkt	  aantal	  lidstaten	  HBM	  op	  in	  hun	  milieu-‐	  en	  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	  Humane	  Biomonitoringprogramma	  is	  een	  van	  de	  
weinige	  HBM-‐programma’s	  dat	  niet	  alleen	  blootstellingsmerkers,	  maar	  ook	  effectmerkers	  meet.	  Om	  
de	  resultaten	  te	  vertalen	  in	  beleid,	  is	  een	  plan	  voor	  concrete	  actie	  en	  gecoördineerde	  actie	  (een	  
faseplan)	  ontwikkeld.	  Via	  COPHES	  –	  het	  Consortium	  to	  Perform	  Human	  Biomonitoring	  on	  a	  European	  
Scale	  –	  is	  nu	  ook	  in	  Europa	  een	  HBM	  opgezet.	  Een	  haalbaarheidsstudie,	  DEMOCOPHES,	  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.	  	  

	  

5.	  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	  het	  VLK-‐rapport	  onderzoeken	  we	  of	  dat	  ook	  
het	  geval	  is,	  meer	  bepaald	  in	  het	  kader	  van	  de	  REACH-‐wetgeving	  en	  voor	  
gewasbeschermingsmiddelen	  en	  biociden.	  	  

Uit	  de	  stand	  van	  zaken	  die	  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.	  	  



	   13	  

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	  
in	  de	  regelgeving	  en	  het	  beleid	  nu	  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	  toenemende	  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	  
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	  blijkt	  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.	  
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-‐	  Het	  is	  nog	  wachten	  op	  –	  hopelijk	  –	  een	  goede	  definitie	  en	  criteria	  voor	  hormoonverstorende	  
stoffen.	  De	  vraag	  is	  of	  ze	  voldoende	  streng	  zullen	  zijn	  om	  een	  aantal	  belangrijke	  
hormoonverstorende	  stoffen	  terug	  te	  dringen	  uit	  onze	  omgeving	  (en	  uit	  ons	  lichaam).	  

-‐	  De	  nieuwe	  regelgeving	  houdt	  zo	  goed	  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	  het	  effect	  te	  bestuderen.	  

-‐	  De	  nieuwe	  regelgevingen	  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	  
of	  ze	  daardoor	  de	  gezondheid	  van	  de	  mens	  en	  het	  milieu	  wel	  voldoende	  zal	  beschermen	  tegen	  hun	  
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	  
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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	  geschonken	  voor	  het	  privégebruik	  van	  milieubezoedelende	  en	  
kankerverwekkende	  producten.	  Natuurlijk	  zijn	  veel	  stoffen	  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	  gebruiken	  bij	  het	  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	  rond	  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	  
HBM.	  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.	  	  

In	  het	  laatste	  hoofdstuk	  van	  het	  VLK-‐rapport,	  hoofdstuk	  5,	  uiten	  we	  ook	  nog	  enkele	  algemene	  
bedenkingen.	  Daarvoor	  verwijzen	  we	  u	  naar	  het	  rapport	  zelf.	  	  

	  

6.	  Beleidsvoorstellen	  
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:	  
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1.	  De	  komende	  jaren	  vinden	  evaluaties	  plaats	  binnen	  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	  
het	  toepassingsgebied	  van	  REACH	  in	  2012	  biedt	  daartoe	  mogelijk	  ruimte.	  

-‐	  Bij	  de	  evaluatie	  in	  2013	  van	  de	  hormoonverstorende	  stoffen	  in	  REACH	  moeten	  de	  
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	  toe	  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	  (bijvoorbeeld	  de	  textielstof	  waarmee	  een	  
autostoel	  is	  bekleed	  is	  een	  voorwerp).	  Het	  hanteren	  van	  die	  definitie	  biedt	  de	  garantie	  dat	  we	  van	  
veel	  meer	  voorwerpen	  zullen	  weten	  of	  ze	  zeer	  zorgwekkende	  stoffen	  bevatten.	  

3.	  Voor	  CMR-‐stoffen	  moet	  het	  substitutieprincipe	  worden	  toegepast	  indien	  er	  een	  geschikt	  
alternatief	  bestaat	  voor	  een	  zeer	  zorgwekkende	  stof,	  ook	  al	  beweert	  de	  producent	  dat	  hij	  het	  risico	  
op	  een	  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	  
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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	  gevaarlijke	  biociden.	  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	  wordt	  ingevoerd	  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	  recent	  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	  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	  kan	  
niet	  zijn	  dat	  de	  ene	  wetgeving	  toleranter	  is	  met	  betrekking	  tot	  bepaalde	  stoffen	  dan	  de	  andere.	  	  

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	  in	  gezondheidsproblemen	  op	  latere	  leeftijd	  of	  zelfs	  in	  volgende	  generaties.	  De	  
overheid	  moet	  erop	  toezien	  dat	  er	  voldoende	  rekening	  wordt	  gehouden	  met	  kwetsbare	  groepen:	  ze	  
moet	  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	  
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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	  gewezen	  worden	  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	  te	  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.	  

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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