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Aanleiding 
Met deze brief informeert u de Tweede Kamer over twee actuele ontwikkelingen: 
een stemming in het beroepscomité over een procedurele verlenging van de 
goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat en een stand van zaken over de 
voortgang van de EU-besprekingen over het voorstel voor de verordening 

duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Met die tweede actualiteit 
voldoet u tevens aan het verzoek van de ‘rapporteurs verordening duurzaam 
gebruik gewasbeschermingsmiddelen’ (de leden Van Campen en Vestering, 
Kenmerk: 2022Z18551/2022D39627). Vanwege het geplande overleg op 25 
november en de vraag van het Tsjechisch voorzitterschap om voorafgaande aan 
die bespreking al informatie aan te leveren, verzoek ik u om deze Kamerbrief voor 
18 november af te doen. 

 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd om akkoord te gaan met de Kamerbrief. 
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Directoraat-generaal Agro 

Directie Plantaardige Agroketens 

en Voedselkwaliteit 

 
Kenmerk 

DGA-PAV / 22549670 Kernpunten 
Glyfosaat: 

• In het beroepscomité heeft Nederland hetzelfde standpunt ingenomen dan 

tijdens de stemming in SCoPAFF over de procedurele tijdelijke verlenging van 

glyfosaat. Ook andere lidstaten hebben vastgehouden aan hun SCoPAFF 

standpunten. Naar verwachting zal de Europese Commissie vóór 15 december 

een besluit nemen over deze verlenging. 

 

 

Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen 

• De Kamerbrief is een weergave van de bespreking op 3 november jl. Het 

onderwerp ‘gevoelige gebieden, is daarbij nu het meest relevant omdat dit 

onderwerp ook zal worden besproken in de volgende bespreking op 25 

november. 

• De Nederlandse inzet op dit onderwerp volgt het huidige beleid waarbij 

onderscheid wordt gemaakt tussen professioneel gebruik binnen en buiten de 

landbouw. Voor professioneel gebruik buiten de landbouw kent Nederland al 

een generiek verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, met de 

mogelijkheid tot uitzonderingen. 

• Voor professioneel landbouwkundig gebruik in gebieden die zijn aangewezen 

en begrensd voor natuur en/of waterkwaliteit, bepleit Nederland de optie in de 

verordening om ook daar beperkingen in gebruik van (bepaalde) 

gewasbeschermingsmiddelen vast te stellen indien dat bijdraagt aan de 

vastgestelde natuurdoelen en waterkwaliteitsstandaarden.  

• De Kamerbrief verwijst naar moties die recent zijn aangenomen in het TMD 

over de verordening (6 oktober) en het TMD over gewasbescherming (9 

november) en die relevant zijn voor de EU-besprekingen over het voorstel.  

 

Toelichting 
Het Tsjechisch voorzitterschap heeft in samenwerking met de Europese 

Commissie een Engelstalige vragenlijst en Excel bestand opgesteld met technische 

vragen over gevoelige gebieden en mogelijkheden voor gebruiksbeperkingen. 

Hiermee beoogt het Voorzitterschap om op een uniforme wijze te input van 

lidstaten te kunnen samenvatten en te vergelijken. Op basis daarvan wil het 

voorzitterschap een compromisvoorstel op te stellen en voor een eerste 

bespreking agenderen in de Raadswerkgroep van 25 november 2022. De beoogde 

inzet over gevoelige gebieden zoals verwoord in de Kamerbrief, is als 

uitgangspunt gebruikt voor de beantwoording van de vragen en het invullen van 

het Excel bestand. 




