
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft: Fytofarmaceutische producten met glyfosaat en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen 

 

Geachte heer, 

 

Uw winkelketen biedt een ruim assortiment producten aan voor het onderhoud van sier- en 

moestuinen en de expertise van uw personeel is een belangrijke bron van informatie voor uw 

klanten. Dit geeft [naam keten] een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid, en dat is de 

reden van dit schrijven. 

Glyfosaat werd lange tijd beschouwd als nagenoeg onschadelijk. Wij weten nu echter dat dit niet zo 

is. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) heeft onlangs glyfosaat geklasseerd 

als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ voor de mens. Dit agentschap van de 

Wereldgezondheidsorganisatie heeft alle wetenschappelijke onderzoeken naar de gevolgen van deze 

stof onder de loep genomen. Zo bestaat er voldoende bewijs om glyfosaat te erkennen als 

kankerverwekkende stof bij dieren. De chromosoommutaties zijn in een laboratorium vastgesteld, net 

als de ontwikkeling van tumoren in de alvleesklier, de nieren en een verhoogd risico op huidkanker. 

Verder is bewezen dat deze stof het DNA van in vitro gekweekte menselijke cellen beschadigt en het 

risico verhoogt op een lymfeklierkanker, meer bepaald het non-Hodgkinlymfoom, dat cellen treft die 

een belangrijke rol spelen in ons afweersysteem.  

De beslissing van het IARC, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, is voldoende reden om 

glyfosaathoudende bestrijdingsmiddelen niet te verkopen aan niet-professionele gebruikers. Het 

risico op blootstelling bij deze groep is te groot. De meeste amateurgebruikers beschermen zichzelf 

noch hun omgeving afdoende. Bovendien doet de vrije verkoop van producten met glyfosaat de 

indruk ontstaan dat ze onschadelijk zijn voor de mens. Ondertekenaars vragen dan ook: 

 de verkoop van glyfosaathoudende bestrijdingsmiddelen aan niet-professionele 

gebruikers met onmiddellijke ingang stop te zetten  



 klanten te informeren over de risico’s van chemische bestrijdingsmiddelen en 

alternatieven aan te bieden (zoals bv. gasbranders, stoommachines, …) 

Uw keten kan hierin een van de koplopers worden in België en een stap vooruit zetten in 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Intratuin en Praxis brachten de principes van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen immers al in de praktijk en stopten de verkoop van 

glyfosaat, waarmee zij de wetgever voor zijn.  

Wij gaan graag in overleg met uw bedrijf om te bespreken op welke manier u gevolg zal geven aan 

deze nieuwe informatie over glyfosaat en hoe u klanten proactief zal informeren over de veilige 

alternatieven die vandaag al voorhanden zijn.  

We kijken uit naar uw reactie. 
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