
Brussel, 24 november 2017 
  
Aan : de Belgische regering en permanente vertegenwoordiging bij de EU 
 
Ter attentie van : 
 
Minister van Landbouw Denis Ducarme   
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block 
 
Betreft: Europese besluitvorming vergunning glyfosaat 27/11/2017    
  
 
Mevrouw de Minister, 
Mevrouw De Block, 
Mijnheer de Minister, 
Geachte heer Ducarme, 
  
Allereerst wens ik jullie te bedanken voor de duidelijke positionering van België op Europees niveau 
inzake de besluitvorming rond het omstreden herbicide glyfosaat.  
 
Het toepassen van het wettelijk verankerde voorzorgsprincipe en het voldoende au sérieux nemen van de 
wetenschappelijke controverse, is vanuit het oogpunt van volksgezondheid en het  leefmilieu de enige 
juiste positie.   
  
Zoals u weet denkt de Europese Commissie hier helaas duidelijk anders over en is de kans zeer groot 
dat Commissaris voor Volksgezondheid Andriukaitis na de stemming van volgende week maandag in het 
‘Appeal Committee’,  waar hoogstwaarschijnlijk wederom geen gekwalificeerde meerderheid zal worden 
bereikt, het besluit zal nemen om de vergunning voor glyfosaat met minstens 5 jaar te verlengen.   
  
We kunnen dat ten zeerste betreuren, maar u kunt ook voorafgaande aan de stemming van maandag 
nog een voorstel doen om de schade zoveel mogelijk te beperken.   
 
De lidstaten kunnen volgens de ‘comitologie-procedure’ immers ook in deze fase nog voorstellen doen. Ik 
vraag u dan ook  om aan de Europese Commissie op te dragen het te nemen besluit zo nauw mogelijk te 
laten aansluiten bij de op 24 oktober in de plenaire vergadering van het Europees 
Parlement goedgekeurde resolutie (1).   
 
Het Europees Parlement wil een duidelijke phaseout, geen verlenging! En het EP formuleerde ook een 
aantal duidelijke randvoorwaarden. 
 
Ik vraag jullie met name aandacht voor de volgende specifieke punten uit die resolutie :  
  
- Een partiële ban voor de toepassing van glyfosaat ofwel een nieuwe vergunning mét restricties, zoals 
voorgesteld door het Europees Parlement en de Belgische overheid.  Dit betekent een verbod voor privé-
gebruikers en gebruik in publieke parken of tuinen en speelterreinen voor kinderen. 
   
- Eveneens een verbod voor het besproeien met glyfosaat van landbouwgewassen vlak voor de oogst 
(uidroging) en het besproeien van grasweiden.    
 
- Met betrekking tot de verlenging van de vergunning is het van belang die zo kort mogelijk te houden. 
Volgens de Europese wetgeving is het zo dat zelfs als een verbod wordt ingesteld er  een   
 ‘grace period’ geldt voor het verkopen van de bestaande voorraden.  De lengte van deze perioden moet 
het voorwerp uitmaken van de besluitvorming in het Appeal Committee. 
 

https://home.extranet.ep.europa.eu/owa/,DanaInfo=webmail.ep.europa.eu,SSL+UrlBlockedError.aspx
https://home.extranet.ep.europa.eu/owa/,DanaInfo=webmail.ep.europa.eu,SSL+redir.aspx?C=9zIe2HSZ0QjDt_M5IdNPn48dSqrT861WhdYybDh57tbOPB-mvTTVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.europarl.europa.eu%2fsides%2fgetDoc.do%3fpubRef%3d-%252f%252fEP%252f%252fTEXT%252bTA%252bP8-TA-2017-0395%252b0%252bDOC%252bXML%252bV0%252f%252fEN%26language%3dEN
https://home.extranet.ep.europa.eu/owa/,DanaInfo=webmail.ep.europa.eu,SSL+redir.aspx?C=9zIe2HSZ0QjDt_M5IdNPn48dSqrT861WhdYybDh57tbOPB-mvTTVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.europarl.europa.eu%2fsides%2fgetDoc.do%3fpubRef%3d-%252f%252fEP%252f%252fTEXT%252bTA%252bP8-TA-2017-0395%252b0%252bDOC%252bXML%252bV0%252f%252fEN%26language%3dEN


- Er moet worden ingezet op het gebruik van de bestaande alternatieven voor onkruidbestrijding en het 
ondersteunen van landbouwers daarbij, via het verspreiden en financieren van die alternatieven, zoals nu 
al mogelijk is volgens bestaand Europees landbouwbeleid. 
 
- Er zou Europese financiering moeten komen voor het verzamelen van EU-data over residuen van 
glyfosaat in voedsel voor menselijke en dierlijke consumptie. 
  
Geachte ministers,  
 
Het is mijn overtuiging dat de Belgische en Europese burgers de besluitvorming en het stemgedrag van 
hun gekozen politici in dit dossier nauwlettend volgen. De hoorzitting op 20 november jl. rond het 
Europees burgerinitiatief rond glyfosaat (ECI, op basis van het verzamelen van 1,3 miljoen 
handtekeningen) in het Europees Parlement is daar een van de vele concrete voorbeelden  van.  
  
Ik dank jullie voor uw aandacht en reken op uw medewerking en op een duidelijke Neen-stem van België 
bij elk voorstel tot verlenging. 
  
Hoogachtend, 
  
Bart Staes, Europees Parlementslid 
  
1) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-
2017-0395%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN 
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