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‘Laveren tussen actualiteit
en toekomst’
Perspectief. Dat is hét woord van
Jan Verschoor. Hij is sinds vorig
jaar juni directeur van Nefyto,
de belangenbehartiger van
gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten
in Nederland. Daarbij moet de blik niet
te veel gericht zijn op de toekomst,
waarschuwt hij. “Ook op korte termijn
moeten fabrikanten en telers een
realistisch pad hebben om te kunnen
blijven ondernemen en effectief te telen.”

Jan Verschoor
DIRECTEUR NEFYTO
Sinds 1 juni is Jan Verschoor directeur van Nefyto. Hij volgde Maritza
van Assen op. Verschoor studeerde rechten aan de Universiteit van
Amsterdam. Sinds 2011 werkt hij bij Brabers, een advieskantoor dat
werkt voor bedrijven en samenwerkingsverbanden in maatschappelijke en streng gereguleerde markten. Verschoor werkt ook voor
andere klanten van Brabers, maar het directeurschap vormt het
grootste deel van zijn takenpakket.

Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

Nefyto loopt niet weg voor de uitdagingen die de Farm to
Fork-strategie en het uitvoeringsprogramma dat hoort bij de
toekomstvisie gewasbescherming 2030 met zich meebrengen. Het is het eens met die ene juiste richting, die van verduurzaming. “Maar je moet wel zorgen voor de voorwaarden
om daar te kunnen komen”, vindt directeur Jan Verschoor.
Tot 2030 moet Europa nog veel actieve stoffen herbeoordelen. Het aantal actieve stoffen en de variatie daarin in Europa holt daarmee in rap tempo achteruit, zo ziet Verschoor
met lede ogen aan. Aan de andere kant verloopt het toelaten
van middelen, waaronder groene middelen, zo stroperig dat
er gaten gaan vallen. “Je komt in teelten niet meer tot een
goed en compleet pakket aan maatregelen en middelen.”

Dat klinkt uitdagend voor een nieuwe directeur. Hoe lang
werkt u al voor Nefyto?
“Voor mijn aanstelling werkte ik zo’n drie jaar aan thema’s
waarbij Nefyto betrokken is, zoals de tracking en tracing
van gewasbeschermingsmiddelen. Ook was ik onder andere
coördinator van het Platform Biociden. Hierdoor ben ik goed
thuis in de wereld van het toelatingsbeleid- en werk van
het Ctgb (red.: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Ik heb geen achtergrond in de
agrarische sector, maar vind het een interessante en plezierige sector. Er werken toegankelijke mensen met een hoog
kennisniveau, zowel in de sector als bij de stakeholders. Mijn
werk raakt aan veel maatschappelijk interessante thema’s.
Er liggen op zijn zachts gezegd veel uitdagingen, zoals het
verduurzamen van de producten en het gebruik daarvan.”

werd. Sindsdien kunnen actieve stoffen wegvallen op basis van
hun intrinsieke gevaareigenschappen, de zogenoemde ‘cut off
criteria’. Hiermee is de Europese toelating uniek in de wereld
en daardoor strenger. Voorheen keek Europa of de stoffen op
basis van risico’s in de praktijk veilig kunnen worden toegepast, nu zit de stap van ‘cut off criteria’ daar nog voor. Dit
betekent dat sommige stoffen per definitie van goedkeuring
zijn uitgesloten, bijvoorbeeld als ze invloed hebben op de hormoonhuishouding, zelfs al kunnen ze veilig worden toegepast.
De beperkende ‘cut off criteria’ gelden voor actieve stoffen van
gewasbeschermingsmiddelen, ongeacht de oorsprong, dus ook
voor biologische. Wanneer de huidige trend zich doorzet, is de
verwachting dat over ruim vier jaar meer dan de helft van de
chemische actieve stoffen is verdwenen.”

Hoe hard en in welke mate zijn jullie leden bezig met groene middelen?
“De snelheid is lastig uit te drukken, maar onze bedrijven
hebben duidelijk de trend ingezet naar gewasbeschermingsmiddelen van biologische oorsprong en laag-risicomiddelen.
Ongeveer de helft van de stoffen die nu worden goedgekeurd,
is gekwalificeerd als ‘groen’. Op EU-niveau hebben de fabrikanten zich in de periode tot 2030 gecommitteerd aan een
investering van 4 miljard in groene middelen en 10 miljard in
precisietoepassing en digitalisering. Het is moeilijk dit precies
uit te drukken in investeringen in Nederland, maar deze innovaties komen uiteindelijk ook beschikbaar in Nederland.”

Hoe komt het dat chemische gewasbeschermingsmiddelen
zo rap verdwijnen?

Het was reden genoeg voor Nefyto om een aparte commissie
voor biologische middelen en biostimulanten op te zetten.
Die is nu een jaar actief. Is het toetsingskader van het Ctgb
voldoende aangesloten op de trend naar groene middelen?

“Het toelatingsbeleid wordt steeds verder aangescherpt. Het
is goed dat met nieuwe inzichten rekening wordt gehouden,
zodat op de veilige toepassing van de producten kan worden
gerekend. Maar een belangrijke factor is dat in 2011 de Europese Verordening Gewasbeschermingsmiddelen van kracht

“De vertaalslag van het toelatingsbeleid naar daadwerkelijke
toelating gaat stroperig. De Europese toelatingseisen zijn
bekend, maar om nieuwe type stoffen en middelen te beoordelen, moeten nieuwe richtlijnen voor de beoordeling worden
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worden bijgesteld. Het gaat dus steeds op onderdelen wat
vooruit. Een voorbeeld is de nieuwe richtlijn voor micro-organismen. We zien dat Nederland alles in het werk stelt om
Europees zaken te versnellen. Maar het knelpunt zit niet
alleen in het aanpassen van het toetsingskader, maar voor een
belangrijk deel ook in de capaciteit van het beoordelen van
zowel biologische, synthetische als laag-risicomiddelen. Het
gaat om menskracht en een efficiënter beoordelingsproces.
Daar ligt ook een verantwoordelijkheid voor de Nefyto-bedrijven, bijvoorbeeld door dossiers goed en volledig in te richten.
Bij de ‘Europese Ctgb’s’ gebeurt er te weinig; ook daar moet
voldoende kennis komen om beoordelingen te doen. In
Nederland ligt de expertise van het Ctgb op een hoog niveau.
Dit maakt dat Nederland erg populair is om aanvragen in
te dienen. Ondanks de inspanningen van het Ctgb om meer
capaciteit beschikbaar te hebben, overschrijdt het structureel
de beoordelingstermijnen en lopen doorlooptijden verder
op. Dat zien we Europa-breed. Herbeoordelingen gaan traag
en nieuwe aanvragen komen zelfs pas over een aantal jaren
aan de beurt. Dit frustreert de toegang van nieuwe stoffen
en innovatieve middelen tot de markt enorm. Als gevolg van
de Brexit krijgen de Europese Ctgb’s ook nog eens meer werk
te verstouwen. Het werk dat in het VK werd gedaan, wordt
nu verdeeld over de EU-lidstaten. Onze acties zijn gericht op
tempo maken zodat innovaties sneller de markt bereiken. Zo
kunnen we ook de slag naar verduurzaming sneller maken.”

‘Sommige stoffen zijn per
definitie van goedkeuring
uitgesloten, zelfs al kunnen
ze veilig worden toegepast’

In het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 staan acht acties waar Nefyto werk van
moet maken. Hoe ver zijn jullie?
“Er wordt veel werk verzet, maar nog veel meer werk moet
er gebeuren. We hebben de Agro E-Label-app eind 2021
gelanceerd waarmee onze bedrijven de toegankelijkheid van
gebruiksvoorschriften van middelen vergroten. Etiketten zijn
complex en de omvang wordt alleen maar groter. Met de gratis app navigeert een teler naar relevante voorschriften. We
willen het gebruik van de app bevorderen zodat het bijdraagt
aan het goed gebruik van de middelen zodat er minder
emissie naar het milieu is. Ook kijken wij met andere partijen hoe de inzameling van lege verpakkingen en resten van
middelen, kan worden verbeterd om onnodige emissies te
voorkomen. Verder werken we binnen diverse werkgroepen
aan een verbeterde toepassing van het toetsingskader voor
middelen en aan het oplossen van knelpunten die vandaag de
dag spelen. We kijken bijvoorbeeld ook hoe precisietechnieken een rol kunnen krijgen in de toelatingsbeoordeling zodat
we middelen in de benen kunnen houden, maar ook hoe toelatingshouders de dossiers optimaal kunnen inrichten, zodat
deze bijvoorbeeld direct bruikbaar zijn voor een aanvraag in
de VS én in Nederland. We laveren tussen concrete resultaten
voor actuele vraagstukken en tegelijkertijd moeten we de
weg vrijmaken voor de oplossingen die meer tijd vragen. Dat
is uitdagend en vergt flexibiliteit van alle betrokkenen bij het
Uitvoeringsprogramma.”

Beïnvloedt de oorlog in Oekraïne en de discussie die daarbij
is ontstaan over voedselzekerheid de belangenbehartiging?
“In het licht van nu is het belangrijk te kijken hoe het belang
van voedselzekerheid en de toegang tot voedsel gecombineerd kan worden met het stimuleren van de voedselproductie in Europa én verduurzaming. Dat is echt wel te doen,
8

maar dan moet wel anders worden gekeken naar de 50 procent reductie van middelen in kilogrammen en zonder dat je
kijkt naar de productie op het aantal hectares waarop je dit
toepast. Uit diverse recente studies blijkt dat de kwantitatieve doelstelling in de Farm to Fork-strategie productieverlies
geeft. Accepteren we dat, plus dat de kans groot is dat de
productie dan buiten Europa op een minder duurzame manier gaat plaatsvinden? Reductiedoelstellingen van middelen
op basis van kilogrammen is volgens Nefyto politiek geen
verstandige keuze. Het is ook niet het juiste sturingsmechanisme. Kilogramgebruik zegt niet veel, zeker als de trend
is meer biologische gewasbeschermingsmiddelen waarvan
doorgaans een grotere hoeveelheid nodig is. Nefyto vindt dat
er gekeken moet worden naar de milieu-impact van middelen. In Europa zien we nu gelukkig discussie over de verdere
uitwerking van de Farm to Fork-strategie, want we vinden
het belangrijk dat verduurzaming wel in perspectief wordt
geplaatst van de toegang tot voldoende en goed voedsel.”

Moet u nog iets van het hart?
“We zien dat in Nederland en Europa er veel politieke beïnvloeding is rondom de goedkeuring van specifieke stoffen of
middelen. Het moet echter geen politiek besluit zijn een individueel middel of stof toe te laten, maar een wetenschappelijke beoordeling. Het is wél de verantwoordelijkheid van
de politiek dit beoordelingssysteem goed in te richten. Het
beoordelingskader moet robuust en stabiel zijn voor toelatingshouders, omdat zij hoge investeringen moeten doen in
de ontwikkeling en toelating van nieuwe producten. Nu zie
ik dat door de politieke beïnvloeding het investeringsklimaat
bij onze leden afneemt.”
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