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Jaarverslag PAN Netherlands 2020 

 
Dit is het eerste jaarverslag van Pesticide Action 

Network Netherlands 

PAN Nl is opgericht omdat in de Europese Unie Nederland één van de grootste gebruikers van 
bestrijdingsmiddelen per hectare is, het milieu met deze middelen vervuild is, het slecht gaat met 
de biodiversiteit, vele burgers zich zorgen maken over residuen in het voedsel of overlast 
ondervinden van bestrijdingsmiddelen uit naburige akkers, en in Nederland weinig organisaties 
aandacht aan het thema bestrijdingsmiddelen besteden.  

Gezien de vele negatieve effecten die het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en biociden 
veroorzaken vond een kerngroep van drie personen het aan de tijd dat er in Nederland een 
organisatie opgericht wordt, die zich specifiek op bestrijdingsmiddelen en biociden richt. Tijdens 
een algemene bijeenkomst, januari 2020 in Utrecht, is met vertegenwoordigers van milieu 
organisaties en met geïnteresseerde burgers over de oprichting en de speerpunten van een 
pesticiden organisatie gesproken. Daaropvolgend vond met de deelnemers nog een email 
uitwisseling over de inhoud van een actieplan en de doelgroepen plaats.  

Als naam is voor de stichting “Pesticide Action Network Netherlands” gekozen en is lid van het 
Pesticide Action Network Europe. Tevens is het PAN logo geadopteerd en voor PAN NL aangepast. 
 
Op 24 april 2020 is Pesticide Action Network Netherlands (PAN NL) als Stichting bij de 
KvK geregistreerd en zijn de statuten ondertekend. 

Onze Statuten 
Artikel 1. 
1.1.  De stichting draagt de naam:  Pesticide Action Network Netherlands 
1.2.  De stichting is gevestigd te: 3511JG Utrecht, Korte Elisabethstraat 6, Nederland 
Lees hier verder 
 
Onze Visie 
Onze visie is een samenleving met een intacte biodiversiteit en een gezond leefmilieu 
voor iedereen, waarbij, met in achtneming van het voorzorgsprincipe, de toelating en het 
gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen zowel in de agrarische, publieke als in de 
particuliere sector mondiaal aan banden gelegd wordt. 
 
Onze Missie 
Om onze visie te realiseren, is het onze missie de toepassing en de verspreiding van 
schadelijke bestrijdingsmiddelen en andere schadelijke producten uit  de chemische 



2 

industrie te verminderen en te elimineren. Maatschappelijke organisaties, burgers en 
politiek worden bewust gemaakt van de effecten van schadelijke bestrijdingsmiddelen en 
worden over alternatieven geïnformeerd. Samenwerking, onderzoek, verspreiding van 
informatie en lobbyen  op Europese, nationale, regionale, lokale of mondiale fora  zijn 
inherent aan het bereiken van onze visie 

Organisatie en vergaderstructuur  

PAN NL heeft een voltallig bestuur en drie actieve vrijwilligers: 
Voorzitter: Margriet Mantingh 
Secretaris: Hans Muilerman 
Penningmeester: Maarten Visscher 
Algemeen bestuursleden: Lysanne Jackson, Piet van IJzendoorn 
Actieve vrijwilligers: Annemarie Hekkers, Maaike Andela, Margreet Hermsen 
Daarnaast zijn er nog personen die PAN NL ondersteunen bij het managen van de website en ons 
daar waar nodig adviseren. 
 
 
Onze activiteiten in 2020 
 
Organisatorisch 
De eerste maanden zijn besteed aan het organiseren van onszelf (klik op de link voor 
meer informatie): 

• Het ontwikkeling van een actieplan 
• Het opzetten van een website 
• De aanvraag van een bankrekening (IBAN NL02TRIO0788940287, op naam van 

Stichting Pesticiden Action Network Netherlands. 
• De aanvraag van ANBI Status  

 
website/Inhoudelijk 
Voor de website zijn verschillende inhoudelijke bijdragen geschreven o.a. algemene 
informatie over wat bestrijdingsmiddelen zijn, over de wetgeving en over de 
aanwezigheid en effecten van bestrijdingsmiddelen in het milieu. Ook zijn er bijdrages 
voor burgers als doelgroep geschreven over wat men persoonlijk kan doen om de 
opname en het gebruik van bestrijdingsmiddelen kan verminderen. 

Politieke activiteiten 
Om onze zorgen en adviezen over een aantal actuele thema´s aan politici kenbaar te 
maken, hebben wij aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV), 
leden van landbouw commissie en aan leden van de Tweede Kamer verschillende brieven 
gestuurd.  

13 mei, onze eerste brief aan de Minister van LNV betrof een pleidooi om voor een 
verbod van het meest gebruikte bestrijdingsmiddel in Nederland, Mancozeb, te stemmen. 
Mancozeb heeft kankerverwekkende eigenschappen, is een risico voor de voortplanting. 
De toelating is nu met een meerderheid van stemmen van de Europese Lidstaten (o.a. 
Nederland) in de EU ingetrokken. 

24 juni heeft PAN NL bij het Ctgb bezwaar aangetekend tegen de toelating van het 
bestrijdingsmiddel Ascernity, een cocktail van twee zeer schadelijke bestrijdingsmiddelen 

1 oktober heeft PAN NL namens Greenpeace, Nederland, Bijenstichting, Milieudefensie, 
The Pollinators, Bijenoase en Global Biosphere Foundation, een brandbrief aan Minister 
Schouten verstuurd, waarin wij onze zorgen en kritiekpunten op de aanpak van de 
herziening van het bijenrichtsnoer duidelijk maken. lees hier het persbericht 

30 oktober roept PAN Nederland in een brief de Kamerleden op om te eisen dat minister 
Schouten het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 herschrijft 
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en daarbij Europese doelstellingen expliciet opneemt. 

Netwerken 
Als nieuwe organisatie hebben wij met voor ons verschillende interessante organisaties 
contact opgenomen voor een kennismaking en uitwisseling van ideeën. We hebben 
gesproken met o.a. vertegenwoordigers van de Vlinderstichting, Parkinson Vereniging, 
Ecocide, CLM, Greenpeace, Voedsel Transitie, Foodwatch, EkoPlaza. 
Sinds juni 2020 is PAN Nederland partnerorganisatie van de European Citizens Initiative 
(ECI) “Red de bijen en de boeren”. 
2 oktober gaf PAN Nl tijdens de bijeenkomt “Landschap Verbindt” in Ulft, Overijssel een 
presentatie met de titel ”Er is meer nodig om duurzaamheid te garanderen.  
30 november gaf PAN Nl bij de Friese Milieufederatie een online presentatie over de 
onderzoeksresultaten van pesticiden in een aantal natuurgebieden in Nederland 

Nieuwsbrieven  
Wij versturen per kwartaal een nieuws brief aan onze achterban met de meest recente 
berichten over bestrijdingsmiddelen en onze eigen activiteiten. Juni 2020 werd onze 
eerste zomer nieuwsbrief en in november onze herfst nieuwsbrief aan onze achterban 
verstuurd.  
 
Media 
 
25 jan 2020 https://www.trouw.nl/nieuws/nieuwe-coalitie-bundelt-krachten-tegen-
gebruik-van-landbouwgif~bf8c9869/  
7 feb 2020 https://www.trouw.nl/nieuws/de-normen-voor-bestrijdingsmiddelen-op-
voedsel-zijn-veel-te-soepel-vinden-deze-onderzoekers~be834576/  
13 maart 2020 https://www.trouw.nl/nieuws/brussel-wil-gevaarlijk-landbouwgif-
verbieden-onzin-zegt-de-fabrikant~bd4c32b4/ 
25 juni 2020 https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/milieuclub-toezichthouder-
heeft-kritiekloos-gevaarlijk-schimmelgif-toegelaten~b13f6b43/  
15 juli 2020 https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/europa-blijft-te-soepel-voor-
landbouwgif-bijen-blijven-slecht-beschermd~bb4e8737/  
11 oktober 2020 https://www.hollandskroonactueel.nl/2020/10/11/brussel-staat-
massaslachting-onder-de-bijen-toe-nog-meer-pesticiden/ 
15 oktober  2020 https://www.nd.nl/nieuws/nederland/997483/bescherming-bijen-staat-
onder-druk 
 
 
Financiën 
 

Pesticide Action Netwerk Netherlands  financieel rapport 2020 
 

VERLIES EN WINSTREKENING  2020 
BEGROTING 

2021  
OPBRENGSTEN Euro Euro  
Giften algemeen individuen 2980,00 4000  
Projectgebonden bijdrage van organisaties   17500  
Inkomsten uit subsidie    3000  
Diversen 0,49    
Gift kosten porto en kopieren 86,38    
TOTAAL 3066,87 24500  
       
KOSTEN Euro Euro  
TriodosBank rekening courant pasbijdrage 59,25 80  
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Analyse, laboratoria   9000  
Bemonstering en transport   2000  
Onderzoek retail    3000  
Rapportage onderzoeken   3000  
Onderhoud website 900,00 1800  
Social Media vaste kosten   200  
Communicatie, training   1000  
Griffie en proceskosten 354,00 700  
Diversen 0,02 1500  
Porto en kopieren 86,38 200  
TOTAAL 1399,65 22480  
Resultaat 2020 en verwacht resultaat 2021 1667,22 2020  
    

Balans: staat van bezittingen en schulden per 31-12-2020  

Debitzijde activa 
              
Euro creditzijde passiva Euro 

Vlottende activa   Eigen vermogen 1667,22 

Vorderingen   
Totaal eigen 
vermogen  1667,22 

Overlopende activa       
Liquide middelen 1667,22 Kort vreemd vermogen 
    Overlopende passiva 
    Totaal kort vermogen 
Balans totaal 1667,22 Balans totaal 1667,22 

 


