Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Aan Minister C.J. Schouten
Betreft: Toelating Benfluralin
Utrecht, 30 januari 2021
Geachte Minister Schouten
We schrijven u om onze bezorgdheid uit te spreken over de Europese toelating van de gevaarlijke actieve
stof Benfluralin, die gebruikt wordt als onkruidbestrijdingsmiddel. Nederland wordt in de komende dagen
gevraagd uw stem uit te brengen over het voorstel van de Europese Commissie in het ‘Staande Comité on
Plants, Animals, Food and Feed’ (ScoPAFF) over het al dan niet verbieden van deze toxische stof.
Voor het eerst in 15 jaar past de Commissie de milieucriteria van de Verordening toe om een zeer
schadelijke (voor ondermeer vogels, waterorganismen, zoogdieren) stof voor het milieu te verbieden. Dit is
van bijzonder belang gezien het recente besluit van de Europese Ombudsman (november 2020) waarin de
EU wordt bekritiseerd vanwege onwettige methoden van de Commissie voor het goedkeuren van toxische
stoffen1. Zowel deze beslissing als de doelstellingen van de EU ‘Farm to Fork’ en ‘Biodiversity-strategieën’
moeten een sterke stimulans zijn voor Nederland om het voorstel van de Commissie te steunen. Het is hoog
tijd voor een trendbreuk.
Op 27 september 2019 heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) de Commissie een aantal
bedenkingen met betrekking tot Benfluralin toegestuurd2. In het bijzonder worden "een risico op lange
termijn voor vogels en zoogdieren, inclusief het risico van secundaire vergiftiging van regenworm etende
vogels en zoogdieren” geïdentificeerd als een kritiek punt van zorg. Er is geen veilige toepassing vastgesteld.
Verder is er een risico op de lange termijn voor waterorganismen door Benfluralin, zelfs bij toepassing van
mitigerende maatregelen. Bovendien kan langdurige termijnrisico voor in het water levende organismen
door metabolieten 371R en 372R niet worden uitgesloten. Daarnaast is Benfluralin slecht afbreekbaar,
toxisch, en mogelijk bioaccumulerend en zijn er veel hiaten in de gegevens voor een chronische
risicobeoordeling vastgesteld.
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Een grote hoeveelheid wetenschappelijk bewijs maakt duidelijk dat er geen veilig gebruik van herbiciden is
en deze chemicaliën hebben niet alleen een grote impact gehad op de bodemgezondheid en de landbouw
productie, maar ook voor de menselijke gezondheid, het milieu en zijn ecosystemen.
Er zijn voldoende alternatieven voor Benfluralin aanwezig. Mechanische onkruidbestrijding als eggen, maar
ook zijn (camera gestuurde) pneumatische schoffels beschikbaar.
Wij dringen er bij u op aan het voorstel tot een verbod van de Commissie te steunen,
Hoogachtend,

M. Mantingh
Voorzitter Stichting Pan Nederland
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Coördinator Toxic-Free and Healthy Environment WECF
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