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Onderwerp: Opinie in dagbladen over gevolgen toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen 

  
  
Geachte heer Van Rijsingen 
  
Mede in overleg met Peter van ’t Westeinde, belangenbehartiger Bomen, Planten & 

Vollegrondsgroenten bij ZLTO, vraag ik uw aandacht voor het volgende: 
  
  

Het Nederlandse beleid rond de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen is een toenemende mate bron 

van zorg. De regels die ons land hanteert zijn streng. En 
terecht. Voor gewasbeschermingsmiddelen gelden zorgvuldige 

criteria op het gebied van volksgezondheid en milieu. Maar ten 
opzichte van ons omringende landen beginnen we door te 

schieten. Enkele recente voorbeelden. Asulam, een middel om 
onkruid in spinazie te bestrijden, is niet langer toegestaan in 

Nederland. Ondertussen mogen Duitse telers het middel 
gewoon blijven gebruiken. Alternatieven voor Asulam zijn er 

nauwelijks: zonder dit specifieke middel is spinazie afleveren 
zonder onkruid een schier onmogelijk opgave. Ander 

voorbeeld: het verbod op het middel Force 1,5 G in de teelt 
van sperziebonen. Nodig om de bonenvlieg te bestrijden: een 

insect dat gemakkelijk de helft van alle bonenplantjes kan 
opvreten. Niet langer toegelaten in Nederland, wel volkomen 

legaal in België. Het zijn slechts twee praktijkvoorbeelden. 

Gevolg: in Nederland staan teelten onder druk of worden zelfs 
helemaal onmogelijk gemaakt. Terwijl de vraag naar 

sperziebonen en spinazie natuurlijk niet afneemt. Daardoor 
dreigen teelten te verschuiven van Nederland naar 

bijvoorbeeld België en Duitsland. Slecht nieuws voor de 
Nederlandse telers maar ook slecht nieuws voor de 

Nederlandse werkgelegenheid. Immers, de verwerkende 
industrie volgt de teelten. En dus groeit de kans dat onze 

groenten straks niet langer in Nederland geteeld en verwerkt 
worden maar elders in Europa. De sector pleit voor een 

uniform toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen 
voor de hele Europese Unie. Zodat sprake is van een gelijk 

speelveld tussen telers in Europa. En dat wij kunnen blijven 
genieten van groenten van Nederlandse komaf. 

  
  
ZLTO overweegt een analyse van deze strekking naar de dagbladen in Brabant en Zeeland te sturen 
(denk aan PZC, BN De Stem, Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad). Om de gevolgen van het 
huidige beleid te schetsen en de relevantie van de Nederlandse groentesector (telers, verwerkers). 
Maar zo’n analyse wint natuurlijk aan kracht wanneer die namens de hele kolom gepubliceerd wordt. 
Mijn vraag is nu: zou u hier aan mee willen werken als vertegenwoordiger van de Nederlandse 
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groenten-industrie? Voor alle duidelijkheid: bovenstaande analyse is slechts een eerste aanzet. Het 
moet nog van verdere context worden voorzien (cijfers, feiten, voorbeelden). 
  
Ik hoor graag van u 
  
  
  
Met vriendelijke groet,   
 
Johan Boonen 
Specialist Public Affairs | Public Affairs | ZLTO Belangenbehartiging 
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