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Uw kenmerk 
 

Bijlage(n) 
 

Geachte mevrouw ,  
 
Hierbij bevestig ik dat ik uw brief van 12 oktober heb ontvangen. Met uw brief 
verzoekt u mij om mij in te zetten om te bewerkstelligen dat de goedkeuring van 
glyfosaat niet wordt hernieuwd. U geeft in uw brief aan dat uw zich zorgen maakt 
om de gezondheidseffecten en de ecologische effecten van de werkzame stof 
glyfosaat.  
 
De minister van LNV heeft begrip voor de zorgen die u heeft over de mogelijke 
risico’s van de werkzame stof glyfosaat. Het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen is nodig voor een effectieve beheersing van ziekten, 
plagen en onkruiden in de teelt van gewassen. We werken daarbij aan een 
trendbreuk om het gebruik van en de behoefte aan chemische 
gewasbeschermingsmiddelen fors terug te brengen. En daar waar nog wel 
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden, is de ambitie om dat te doen met 
nagenoeg geen emissies naar het milieu en nagenoeg geen residuen op 
voedselproducten. Ook willen we toe naar weerbare planten en teeltsystemen, 
waar chemische gewasbeschermingsmiddelen steeds minder nodig zijn. En 
streven we naar de introductie van méér niet-chemische 
gewasbeschermingsmiddelen, bijvoorbeeld biologische middelen en 
laag-risicomiddelen. 
 
In de Europese en Nederlandse regelgeving voor gewasbeschermingsmiddelen is 
bepaald dat gewasbeschermingsmiddelen alleen op de markt mogen komen als uit 
wetenschappelijke risicobeoordelingen blijkt dat er geen onaanvaardbare risico’s 
zijn voor mens, dier en milieu. In deze risicobeoordelingen worden verschillende 
aspecten meegenomen, zoals risico’s voor de gebruikers, werkers, niet-doelwit 
planten en geleedpotigen, bijen en waterorganismen. Deze risicobeoordelingen 
worden uitgevoerd door een of enkele bevoegde autoriteiten in de Europese 
landen; de zogenaamde rapporterende lidstaat. In Nederland is het College voor 
de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (hierna: Ctgb) de 
bevoegde autoriteit. Het Ctgb opereert onafhankelijk en op basis van 
wetenschappelijke kennis. Daarnaast spelen de European Chemicals Agency 
(hierna: ECHA) en de European Food Safety Authority (hierna: EFSA) een 
belangrijke rol in het proces rond de goedkeuring van een werkzame stof. 






