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Brussel, 7 december 2022

Onderwerp:

Steun voor het voorstel van de Europese Commissie voor Verordening Duurzaam gebruik van

gewasbeschermingsmiddelen (2022)

Geachte minister,

Wij schrijven u een dringend verzoek over de voorgestelde Verordening (2022) betreffende het

duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (hierna het "SUR"-initiatief). Wij nemen met

grote bezorgdheid kennis van de voortdurende pogingen om dit voorstel af te zwakken en de

goedkeuring ervan te vertragen.

Het recente nieuws dat een groep lidstaten overweegt de Europese Commissie om een nieuwe

effectbeoordeling te verzoeken is zeer zorgwekkend: een positieve reactie op dit verzoek zou

namelijk betekenen dat het voorstel niet vóór het einde van het mandaat van de Europese

Commissie in 2024 kan worden afgerond, hoewel de urgentie zeer hoog is.

Volgens onze informatie steunen België, Vlaanderen en Wallonië het verzoek om een nieuwe

effectbeoordeling niet. Wij roepen u op om dit standpunt krachtig te handhaven en, samen met

Duitsland, Frankrijk, Spanje en Nederland in het bijzonder, druk uit te oefenen op de lidstaten

opdat het SUR-initiatief tijdig wordt aangenomen. Deze wet is cruciaal voor de uitvoering van de

Europese biodiversiteitsstrategie 2030 en de ‘Van Boer tot Bord’-strategie alsook voor het

actieplan Zero Pollution. Kortom, het is essentieel voor het bereiken van de doelstellingen van de

Green Deal, een plan dat uw regering uitdrukkelijk heeft aangeprezen.

Een aanvullende effectbeoordeling zal geen nieuwe conclusies meebrengen. Het feit dat dit

gebeurde vóór de Russische inval in Oekraïne doet niets af aan de geldigheid ervan. Verschillende

onafhankelijke studies1 hebben aangetoond dat het mogelijk is het gebruik van pesticiden

aanzienlijk te verminderen zonder de economische en productieve prestaties aan te tasten.

Anderzijds bedreigt het huidige model van intensieve landbouwproductie de mondiale

voedselzekerheid, zoals wordt benadrukt door vertegenwoordigers van het maatschappelijk

middenveld en meer dan 660 wetenschappers en deskundigen op het gebied van

voedselsystemen.

Een vertraging of zelfs een intrekking van de SUR zou niet alleen voorbijgaan aan de unanieme

aanbevelingen van de wetenschappers, maar ook aan de eis van meer dan 1 miljoen Europese

burgers die hebben deelgenomen aan het burgerinitiatief "Red bijen en boeren". Vooral voor de

Belgische burgers is het risico van pesticiden voor de gezondheid en het milieu ontegenzeggelijk

een grote zorg. Afgezien van deze kwestie zou het uitblijven van doeltreffende maatregelen hun

vertrouwen in de Europese instellingen ondermijnen. Bovendien wijzen we graag op de huidige

1 Lechenet et al. (2017), Reducing pesticide use while preserving crop productivity and profitability on arable farms

https://zenodo.org/record/6366132#.Y1pSfS8ithD.
https://www.savebeesandfarmers.eu/
https://www.inrae.fr/en/news/reducing-pesticide-use-agriculture-without-lowering-productivity


COP Biodiversiteit en de kans om via deze beslissing een sterk signaal te geven richting de

bescherming van de biodiversiteit.

Wij hebben begrepen dat, bij gebrek aan een definitief ontwerp over dit onderwerp voor de

AGRIFISH-vergadering van 11-12 december, het besluit zal worden gedelegeerd aan de

vergadering van het Coreper op zaterdag 10 december en tijdens een volgende vergadering zal

worden aangenomen als een eenvoudig ‘A point’, waardoor elke discussie de facto wordt

uitgesloten.

Wij verzoeken u om een vertraging of afzwakking van het SUR-initiatief te voorkomen. Wij

rekenen op u om uw verantwoordelijkheid hierin op te nemen.
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