
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. de minister Maggie de Block 

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  

Financietoren  

Kruidtuinlaan 50/175 1000 Brussel  
Info.maggiedeblock@minsoc.fed.be 

 

Betreft: Verbod op verkoop van glyfosaathoudende producten aan particulieren en een herevaluatie van 
professioneel gebruik  

 

Geachte mevrouw de minister, 

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft 
onlangs de classificatie van glyfosaat herzien. Door de rol die deze stof speelt in de ontwikkeling van onder 
andere non-Hodgkinlymfoom, voornamelijk bij landbouwers, en op basis van laboratoriumonderzoeken op 
muizen en menselijke cellen, is na onderzoek door 17 experts geconcludeerd dat deze actieve stof 
“waarschijnlijk kankerverwekkend” is voor de mens.  

De beslissing van het IARC is van groot belang voor de volksgezondheid. Dit moet leiden tot snelle en adequate 
voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het op de markt brengen van deze stof. Dat is nodig gelet op het 
grote assortiment van producten dat dit actieve bestanddeel bevat en waartoe hobbytuiniers toegang hebben 
en gezien de gezondheidsrisico’s ervan voor de gebruikers, maar ook voor andere personen die aan residuen  
worden blootgesteld, in het bijzonder kinderen. 

Wij vragen dan ook om zo snel mogelijk de volgende stappen te zetten: 

 glyfosaat te schrappen van de lijst met actieve stoffen die zijn toegestaan voor gebruik waarbij het 
risico op blootstelling hoog is

1
. Het betreft in eerste instantie het professionele en particuliere gebruik 

buiten de landbouw in tuinen en op verharde oppervlaktes (zoals terras en oprit). 

                                                           
1
 koninklijk besluit van 10 januari 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het 

op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. Het koninklijk besluit in kwestie 
stelt dat producten die vallen onder categorie R45 niet voor amateurgebruik mogen gebruikt worden. Het is aan het 
erkenningscomité om de recente beslissing van het IARC te evalueren.  
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 Een analyse te maken van het gebruik van glyfosaat in de landbouw en de impact ervan op het 
leefmilieu en de volksgezondheid, wat als basis kan dienen voor een evaluatie van de toelating van 
glyfosaat in de landbouw.  

We geloven dat bovenstaande voorzorgsmaatregelen een gepaste reactie zijn op de recente beslissing van het 
IARC.  

Nederland plant een verbruiksverbod van glyfosaat op verhardingen voor particulieren en professionelen begin 
2016. Voor overige terreinen wil de Nederlandse overheid het gebruik voor particulieren halveren tegen eind 
2016. Voor professionelen komt daarop een verbod vanaf november 2017

2
. Winkelketens als Intratuin en 

Praxis helpen de wetgever een handje. Ze hebben zelf besloten om glyfosaat uit de rekken te halen. Glyfosaat 
kan vervangen worden door het gebruik van gasbranders of stoommachines en door preventieve maatregelen 
(zoals het vermijden van brede voegen bij de aanleg van een terras of oprit).  

De openbare diensten in de verschillende gewesten hebben moeten werken richting een nulgebruik van 
pesticiden. Dat is een positieve ontwikkeling. Het verbieden van particulier gebruik van glyfosaat past in dat 
beleid en komt de coherentie enkel ten goede.  

Ten slotte is het niet uitgesloten dat uit een nieuwe evaluatie van de toelating van glyfosaat in de landbouw zal 
blijken dat het gebruik verder ingeperkt moet worden om zowel landbouwers als plattelandsbewoners en 
consumenten afdoende te beschermen. Wij vragen dan ook bij de Europese instanties aan te dringen op een 
grondige analyse van het glyfosaatgebruik en de impact ervan. België kan hierin een voortrekkersrol spelen 
door onder andere alternatieven voor glyfosaatgebruik in de landbouw te onderzoeken.  

 

Hoogachtend, 

HEDWIG VERHAEGEN 
Directeur Kennis en Beleid – Kom op tegen Kanker 
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Directeur Bond Beter Leefmilieu 
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Prof. dr. PETRA DE SUTTER 
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Em. Prof. Dr. Luc Hens 
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 Brief van de Nederlandse Staatssecretaris van infrastructuur en milieu, Wilma J. Mansveld aan de voorzitter van de Tweede 

Kamer. d.d. 22 april 2015 


