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Uw kenmerk 

 

Bijlage(n) 

 

Geachte mevrouw Mantingh, 

 

Hierbij reageer ik op uw brief van 11 oktober 2021 inzake de Europese 

hernieuwing van de goedkeuring van de werkzame stof sulfoxaflor. 

 

Het klopt dat besluitvorming hierover (te) lang op zich laat wachten. Het is een 

Europees breed probleem dat wetenschappelijke (her)beoordelingen door 

lidstaten niet binnen de hiervoor gestelde termijnen worden afgerond. Ik 

ondersteun dan ook de voorstellen die de Europese Commissie inmiddels heeft 

gedaan om het beoordelingsproces te verbeteren en de capaciteit bij de 

beoordelingsautoriteiten te vergroten. 

 

In het Permanent Comité over gewasbeschermingsmiddelen is al meerdere malen 

gesproken over het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van 

sulfoxaflor te beperken tot enkel gebruik in permanente kassen waardoor gebruik 

in open teelten niet meer is toegestaan. Op voorstellen over de goedkeuring van 

stoffen laat ik mij altijd wetenschappelijk adviseren door het onafhankelijke 

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). 

Naar aanleiding van dit advies bepaal ik mijn standpunt en informeer ik de 

Tweede Kamer hierover.  

 

In het Permanent Comité over gewasbeschermingsmiddelen van juli en oktober 

jongstleden heb ik nog geen standpunt ingenomen over het voorstel voor de 

genoemde restrictie omdat de Europese Commissie nog geen voorstel ter 

stemming aan de lidstaten heeft voorgelegd. Wanneer de Europese Commissie 

met een daadwerkelijk voorstel komt zal ik naar aanleiding van dat voorstel mijn 

standpunt bepalen en de Tweede Kamer hierover informeren. 

 

Tot slot wil u meegeven dat de gezondheid van bijen centraal staat bij het bepalen 

van mijn standpunt en dat bij de toepassingen waarvoor de goedkeuring 

eventueel wordt hernieuwd moet zijn aangetoond dat deze veilig zijn voor bijen. 

 

 

 

 

 
De Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, 






