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Geachte mevrouw De Bruin,
Dank u voor uw brief, waarin u uw zorgen uit over hernieuwde goedkeuring van
de werkzame stof glyfosaat, die in Nederland bijvoorbeeld te koop is als het
onkruidbestrijdingsmiddel Round-Up. Ik breng u graag van het volgende op de
hoogte.
De Europese Commissie (EC) beslist, na raadpleging van de lidstaten, of stoffen
veilig gebruikt kunnen worden en of de stof toegang krijgt tot de EU. Elke tien of
vijftien jaar bekijkt de EC dit opnieuw. Als de beoordeling geen schadelijke
effecten op mensen, dier en milieu constateert, komt er een goedkeuring van de
stof. Voor glyfosaat heeft de EC dit nu ook bekeken: Op basis van
wetenschappelijke adviezen van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid
(EFSA), het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en rapporterend
lidstaat Duitsland stelt de EC voor de goedkeuring van glyfosaat te verlengen.
De afgelopen periode hebben alle EU-landen dit voorstel van de Europese
Commissie mogen beoordelen. In Nederland heeft het College voor de toelating
van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) dat gedaan.
Het Ctgb concludeert dat de wetenschappelijke beoordeling door Duitsland en de
EFSA conform het wettelijk EU-toetsingskader is gedaan en heeft mij geadviseerd
om in te stemmen met het voorstel van de Europese Commissie. U kunt dit advies
vinden op de volgende website:
htts : //www.ctgb. nI/actueel/nieuws/20 17/09/1 2/ctcib-advies-ez-over-qlyfosaat
Op 4 oktober a.s. wordt het onderwerp in de Tweede Kamer besproken. Over de
verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat neemt de EC later
dit jaar een beslissing.
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Inmiddels zijn diverse maatregelen getroffen om het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen in algemene zin te beperken. Voor meer informatie
over de maatregelen hierop buiten de landbouw, verwijs ik u naar de website:
httijs ://www.rijksoverheid. nI/onderwerpen/bestrijdincjsmiddelen.
Met vriendelijke groet,

(w.g.)

H.G.J. Kamp
Minister van Economische Zaken
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