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VOEDSELKWALITEIT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 29 maart 2022 

Hierbij informeer ik uw Kamer over de voorgenomen Nederlandse 
standpunten inzake de onderwerpen die ter stemming worden voorgelegd 
aan het eerstvolgende Standing Committee on Plants, Animals, Food and 
Feed (SCoPAFF) over regelgeving voor gewasbescherming. Het overleg 
vindt plaats op 30 en 31 maart 2022. De standpunten zijn ambtelijk 
voorbereid met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (lenW), 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS), op basis van advisering door het College voor de toelating 
van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). 

De onderstaande punten staan op de agenda ter (mogelijke) stemming (de 
zogenaamde B-punten). 

De werkzame stof 1,3-dichloropropeen 

Deze nieuwe werkzame stof is bestemd om te worden gebruikt als 
nematicide (voor het bestrijden van aaltjes). De EC stelt voor deze stof niet 
goed te keuren omdat de risicobeoordeling voor mensen niet kon worden 
afgerond, vanwege gebrek aan data en vanwege risico’s voor grondwater, 
niet-doelwitorganismen, vogels en zoogdieren en bodemorganismen. Dit 
voorstel stond de vorige SCoPAFF-vergadering reeds op de agenda maar 
omdat de aanvraag inmiddels is ingetrokken door de aanvrager is het 
voorstel hierop aangepast. Het Ctgb adviseert positief op dit voorstel. De 
Nederlandse delegatie is voornemens om in te stemmen met het voorstel 
van de EC. 

De werkzame stof Chloropicrin 

Deze nieuwe werkzame stof is bestemd om te worden gebruikt als 
nematicide (voor het bestrijden van aaltjes). De EC stelt voor deze stof niet 
goed te keuren omdat de risicobeoordeling voor mensen niet kon worden 
afgerond vanwege gebrek aan data en vanwege risico’s voor grondwater 
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en bodemorganismen. Dit voorstel stond de vorige SCoPAFF-vergadering 
reeds op de agenda maar omdat de aanvraag inmiddels is ingetrokken 
door de aanvrager is het voorstel hierop aangepast. Het Ctgb adviseert 
positief op dit voorstel. De Nederlandse delegatie is voornemens om in te 
stemmen met het voorstel van de EC. 

De werkzame stof Bifenazaat 

Deze werkzame stof wordt gebruikt als acaricide (voor het bestrijden van 
mijten). In Nederland zijn twee middelen toegelaten op basis van deze 
werkzame stof in onder andere de teelt van kleinfruit, vaste plantenteelt, 
bloemisterijgewassen en boomkwekerijgewassen. De EC stelt voor de 
goedkeuring van deze stof te hernieuwen met restrictie tot toepassingen 
in niet-eetbare gewassen omdat de consumentenrisicobeoordeling niet 
kon worden afgerond en een restrictie tot toepassing in kassen vanwege 
risico’s voor vogels, zoogdieren en bijen. Het Ctgb adviseert positief op dit 
voorstel. De Nederlandse delegatie is voornemens om in te stemmen met 
het voorstel van de EC. 

De werkzame stof Paraffine oliën 

Deze werkzame stof wordt gebruikt als insecticide en acaricide. In 
Nederland zijn vier middelen toegelaten op basis van deze werkzame stof 
in de teelt van onder andere pootaardappelen, bloembollen en bloem-
knollen, klein fruit, groot fruit en boomkwekerijgewassen. De EC stelt voor 
het gebruik van deze stof uit te breiden met gebruik als fungicide. Het 
Ctgb adviseert positief op dit voorstel. De Nederlandse delegatie is 
voornemens om in te stemmen met het voorstel van de EC. 

Uitvoeringsverordening met update van de lijst met werkzame stoffen 

De EC stelt voor om de lijst met toegelaten werkzame stoffen volgend uit 
de gewasbeschermingsverordening (EC) 1107/2009 op te schonen. Van 75 
werkzame stoffen op de lijst staan is de goedkeuringsperiode verlopen en 
mogen ook niet meer worden toegepast. De EC stelt voor om deze stoffen 
nu van de lijst met goedgekeurde stoffen te verwijderen. Het Ctgb 
adviseert positief op dit voorstel. De Nederlandse delegatie is voor-
nemens om in te stemmen met het voorstel van de EC. 

Tijdelijke verlenging van de goedkeuringsperiode van 52 werkzame 
stoffen 

De EC stelt voor om de goedkeuring van 52 werkzame stoffen tijdelijk te 
verlengen met één jaar omdat de besluitvorming buiten de schuld van de 
aanvrager niet tijdig is afgerond. Deze procedure is vastgelegd in 
verordening EG 1107/2009 (artikel 17). De herbeoordeling van werkzame 
stoffen is zeer complex en vraagt grote zorgvuldigheid waardoor de 
procedure soms langer duurt dan voorzien en gewenst. Zonder tijdelijke 
verlenging zouden al deze werkzame stoffen, waaronder een aantal 
potentiële laag risico stoffen van de markt worden gehaald zonder dat een 
zorgvuldig beoordelings- en besluitvormingsproces is doorlopen. 

In het pakket van 52 stoffen bevindt zich de werkzame stof tebuconazool. 
Dit is één van de vijf azolen waarover uw Kamer in 2013 een nader 
gewijzigde motie van het lid Ouwehand (PvdD) heeft aangenomen om 
deze stoffen van de markt te weren (Kamerstuk 27 858, nr. 222). De 
Nederlandse delegatie is daarom voornemens om, in lijn met de reactie 
op de motie (Kamerstuk 21 501-32, nr. 1181), het voorstel van de EC te 
steunen maar zich met een stemverklaring te verzetten tegen de tijdelijke 
verlenging van de werkzame stof tebuconazool. 
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Intrekking van de tijdelijke verlenging van de werkzame stof bispyribac 

De EC stelt voor om de eerder verleende procedurele verlenging voor 
deze stof in trekken, omdat de aanvraag is ingetrokken. In Nederland zijn 
geen middelen op basis van bispyribac toegelaten. Het Ctgb adviseert 
positief op dit voorstel. De Nederlandse delegatie is voornemens om in te 
stemmen met het voorstel van de EC. 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
H. Staghouwer
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