
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschrijving klankbordgroep bestrijdingsmiddelen en 
omwonenden 
RIVM, 28 mei 2014 

 
Het kabinet heeft naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad een 
meerjarig blootstellingsonderzoek laten starten naar de blootstelling aan gewas- 
beschermingsmiddelen onder omwonenden van agrarische percelen. Daartoe 
wordt een verkennend onderzoek wordt gecoördineerd door het RIVM. De aanbe- 
velingen van de Gezondheidsraad1 en van het RIVM2 worden daarbij aangereikt 
als startpunt. Het verkennend onderzoek wordt begeleid door een klankbordgroep 
van belanghebbenden en wordt uitgevoerd door een consortium van onderzoeks- 
instituten. 

 
Rol van de klankbordgroep 
Doel van de klankbordgroep is om de kwaliteit en relevantie van het onderzoek 
naar blootstelling te verbeteren. Om het RIVM te ondersteunen in zijn opdracht, 
•  geeft de klankbordgroep advies aan het RIVM (en daarmee het consortium) 

waar het gaat om 
o de richting van het onderzoek, 
o de kwaliteit en relevantie van de onderzoeksvoorstellen vanuit het con- 

sortium, 
o de presentatie van de resultaten, 
o handelen bij opvallend hoge waarden in metingen, 
o de aanbevelingen, 
o de website en andere communicatie over de pilot; 

•  vertegenwoordigen en raadplegen de leden in de klankbordgroep hun ach- 
terban. De klankbordgroep adviseert over de samenstelling van de groep bij- 
voorbeeld wanneer blijkt dat stakeholders zich onvoldoende vertegenwoor- 
digd voelen. 

 
De klankbordgroep hoeft niet met één mening te adviseren. De groep wordt wel 
geacht zowel adviezen als eventuele verschillen van mening te onderbouwen. 

 
Het RIVM maakt de uiteindelijke keuzes over het onderzoek, met inachtneming 
van het advies van de klankbordgroep. Indien wordt afgeweken van het advies 
zal dit worden onderbouwd. 

 
Reglement van orde 
De klankbordgroep bepaalt zelf zijn reglement van orde: 
1. Verklaring van belangen en vertegenwoordiging 
2. Advisering, consensus en onderbouwing van adviezen en meningsverschillen 
3. Naar buiten treden over wat er in de klankbordgroep gezegd en gedeeld 

wordt door deelnemers 
4. Agendering en verslaglegging 

 
 

1 Gezondheidsraad (2014) Gewasbescherming en omwonenden. Gezondheidsraad Den 
Haag: publicatienr. 2014/02.  

   http://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-
leefomgeving/gewasbescherming-en-omwonenden 

2 Bogers RP, Schram-Nijkerk D, Devilee J, Knol AB, Breugelmans ORP (2014) Verkenning van 
mogelijkheden voor onderzoek naar blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen bij 
omwonenden. RIVM Bilthoven, rapport 630030002/2014. 
www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/630030002.pdf 
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5. Accordering van vergaderverslagen en (openbare) notulen 
 

Samenstelling van de klankbordgroep 
RIVM stelt de klankbordgroep samen uit vertegenwoordigers van belanghebben- 
den. Gezien het onderwerp van het onderzoek komen als belanghebbende in 
aanmerking: vertegenwoordigers van omwonenden, NGO’s, de agrarische sector, 
de GGD’en, en het openbaar bestuur. Onafhankelijke deskundigen kunnen even- 
eens zitting nemen. Het streven is dat de groep een evenwichtige verdeling 
zal hebben. Het RIVM faciliteert de voorzitter en de secretaris. Leden van de 
klankbordgroep zijn transparant over hun belangen en vertegenwoordiging, maar 
tekenen geen verklaring van belangen. 

 
Vergoedingen 
Voor deelname aan de klankbordgroep handelt RIVM naar analogie van het Vaca- 
tiegeldenbesluit.  Het vacatiegeld per vergadering bedraagt (niveau Gezond- 
heidsraad) € 210,00. Kosten voor openbaar vervoer worden vergoed voor 1e klas- 
se. De hoogte van de vergoeding voor gebruik van ander vervoer gaat per kilo- 
meter en is afhankelijk van de vraag of de persoon doelmatig gebruik had kun- 
nen maken van openbaar vervoer. Indien de persoon niet doelmatig van open- 
baar vervoer gebruik kon maken, mag € 0,37 (hoog) per kilometer gedeclareerd 
worden, anders € 0,09 (laag) per kilometer. Publieke functionarissen (ambtena- 
ren, GGD’ers) en professionele vertegenwoordigers van organisaties komen niet 
in aanmerking voor vergoedingen. 
Kosten voor vergaderfaciliteiten worden gedragen door het RIVM. 

 
Vorming van de klankbordgroep 
Het RIVM nodigt belanghebbenden en onderzoeksinstituten uit om deel te nemen 
aan het onderzoek, hetzij in de klankbordgroep, hetzij in het consortium. Het 
RIVM benadert daartoe partijen, hetzij direct, hetzij nadat de partij zich kenbaar 
heeft gemaakt in reactie op de bekendmaking van de uitnodiging via de media 
en/of de website. Het RIVM verkent in het eerste contact of er interesse is in 
deelname en welke interesses er leven. Het RIVM stuurt daartoe deze beschrij- 
ving van de klankbordgroep toe samen met onderstaande vragenlijst. 

 
Het RIVM beoordeelt of partijen in aanmerking komen als belanghebbende. Een 
uitgangspunt voor deelname van vertegenwoordigers van belanghebbenden is 
juist dat zij een belang hebben bij de problematiek en daarmee bij het onderzoek. 
Een ander uitgangspunt is dat zij een achterban vertegenwoordigen en deze ook 
raadplegen. Door deze combinatie van belang en vertegenwoordiging levert de 
klankbordgroep belangrijke informatie voor de uitvoering van het onderzoek. 

 
Deelname aan de klankbordgroep is vrijwillig en iedereen is te allen tijde vrij om 
met opgave van redenen de klankbordgroep te verlaten. 

 
De onderstaande vragenlijst is bedoeld om zicht te houden op een doelmatige en 
evenwichtige samenstelling, en om de startbijeenkomsten zo goed mogelijk voor 
te bereiden. In de aanloop naar de bijeenkomst(en) kan het zijn dat een van de 
RIVM medewerkers de kandidaten benadert voor een nadere toelichting. 
1. U bent een belanghebbende bij het onderzoek. Hoe ziet u uw rol in de prob- 

lematiek van bestrijdingsmiddelen en omwonenden? 
2. Op welke wijze vertegenwoordigt u een bredere achterban en raadpleegt u 

deze? 
3. In uw eigen woorden: welk probleem moet met het onderzoek naar bloot- 
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stelling en effecten worden opgelost? Doet het advies van de Gezond- 
heidsraad voldoende recht aan uw visie? 

Doel van de klankbordgroep is om de kwaliteit en relevantie van het pilot‐ 
onderzoek naar blootstelling te verbeteren door onderbouwd advies te geven aan 
het RIVM. De groep hoeft niet eensluidend te adviseren, maar moet adviezen en 
verschil van mening wel onderbouwen. Een voorzitter en een secretaris zullen de 
groep ondersteunen. 
4. Kunt u zich vinden in deze rol van de groep? Heeft u nog andere ideeën om 

de klankbordgroep in zijn rol te steunen? 
5. Welke belanghebbenden zou U graag zien aanschuiven? 
6. Welke afspraken zou u willen maken over het naar buiten treden over wat er 

in de klankbordgroep gezegd en gedeeld wordt door deelnemers? 
7. Bent u akkoord dat bij deelname aan de klankbordgroep uw naam en affil- 

iatie openbaar worden gemaakt? 
8. Heeft u een voorkeur voor het tijdstip van vergaderen (overdag, avond, 

weekend)? 
9. Heeft u nog vragen of opmerkingen? 


