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Aan: 
de Minister van Buitenlandse zaken: de Heer W.B. Hoekstra 

E-Mail:  
Copy aan cie.buza@tweedekamer.nl 
cie.lnv@tweedekamer.nl  
ministerlnv@minlnv.nl 
 
 
Onderwerp: Nederlandse ondersteuning van FAO - CropLife 
 
Assen, 14  november 2022 
 
Geachte Minister Hoekstra, 
 
Wij schrijven u in uw hoedanigheid van Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken. 
 
Nederland is een belangrijk lid van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) en een land dat 
bijdragen levert. We schrijven u over het onaanvaardbare partnerschap dat de FAO is aangegaan met 
CropLife International, de overkoepelende organisatie van 's werelds grootste pesticiden bedrijven.1 
 
Het partnerschap tussen Nederland en FAO is hard nodig en het is belangrijk voor de FAO om haar 
activiteiten om boeren op een autonome manier te ondersteunen, voort te zetten. We zijn niettemin zeer 
bezorgd dat de directeur-generaal van de FAO, Qu Dongyu, in oktober 2020 een intentieverklaring 
ondertekende met CropLife International om een samenwerking officieel te maken.2 In een rapport3 aan 
de 49e zitting van de VN-Mensenrechtenraad beval de speciale VN-rapporteur Michael Fakhri de FAO 
Raad aan om "de overeenkomst met CropLife International te herzien met het oog op 
mensenrechtenkwesties" en "te overwegen de directeur-generaal van de FAO te bewegen om de 
overeenkomst te ontbinden.” 
 
Elk jaar krijgt 44% van de boeren wereldwijd te maken met acute vergiftigingen met pesticiden, meestal 
zeer gevaarlijke (Highly Hazardous Pesticides - HHP's), de meeste incidenten en de meeste 
pesticidengerelateerde sterfgevallen vinden plaats in landen in het zuiden van de wereld.4 Leden van 
CropLife promoten de verkoop van dergelijke giftige pesticiden in ontwikkelingslanden, waarvan de  

 
1 Letter of Intent <https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/CropLife.pdf 
2 Addressing the Conflict of Interest and Incompatibility of FAO’s Partnership with CropLife International <https://pan-
international.org/wp-content/uploads/CropLife-Conflict-of-Interest-Briefing-to-FAO-Member-States-PAN-and-Partners.pdf> 
3  A/HRC/49/43 
<https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F49%2F43&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequest
ed=False 
4 New study reveals dramatic rise in global pesticide poisonings <https://pan-germany.org/pestizide/new-study-reveals-
dramatic-rise-in-global-pesticide-poisonings/?print=print  
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meeste verboden zijn in de EU5, wetende dat in deze landen de regelgeving inzake pesticiden vaak zwak is 
en de meerderheid van de boeren niet beschikt over de benodigde kennis of beschermende materialen 
zoals die in de EU worden gebruikt. Boeren in ontwikkelingslanden ertoe aanzetten pesticiden, hybride 
zaden en genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) te gebruiken, druist in tegen het idee om boeren 
veilig en onafhankelijk voedsel te laten produceren.  
Sterker nog via CropLife zijn we medeverantwoordelijk voor het verlies van gezondheid van boeren 
doordat ze een groter risico lopen op kanker, en ziektes zoals Alzheimer, ALS en Parkinson.6, 7, 8, 9  
 
Agro-ecologie heeft bewezen dat gezond voedsel produceren, met behoud van hulpbronnen, op een 
veilige, betaalbare en chemicaliënvrije manier, mogelijk is. De FAO moet worden herinnerd aan haar 
inspanningen en prestaties bij het opschalen van agro-ecologie10 en moet worden overgehaald om haar 
partnerschap met de pesticiden-industrie op te zeggen en weer onafhankelijk op te treden in het belang 
van boeren en landarbeiders wereldwijd. 
 
Nederland levert een belangrijke vrijwillige bijdrage aan FAO, in 2021-2022 was dat 39 miljoen US 
Dollar11. Wij zijn van mening dat Nederland geen bijdrage mag leveren aan een VN-organisatie die een 
dergelijk partnerschap aangaat. Zo’n samenwerking is sociaal, ecologisch en politiek onhoudbaar. 
 
In de EU hebben 1,2 miljoen burgers het Save Bees and Farmers European Citizens Initiative (ECI) 
gesteund.12 Dit ECI vraagt om een geleidelijke afschaffing van alle synthetische pesticiden tegen 2035, een 
herstel van de biodiversiteit in landbouwgebieden en massale steun voor boeren om over te stappen naar 
agro-ecologie. Van de 7 succesvolle ECI's in de geschiedenis van de EU is dit al de tweede ECI voor anti-
pesticiden, de eerste was de 'Stop glyfosaat' ECI in 2017. Het democratische signaal is heel duidelijk en 
komt uit alle EU-lidstaten. Bovendien heeft de Europese Commissie in het kader van de Europese Green 
Deal toegezegd het gebruik en het risico van pesticiden in de EU tegen 2030 met 50% te verminderen13. 
De Commissie heeft toegezegd tegen 2030 ook de meest giftige pesticiden, waaronder de zeer 
gevaarlijke, te verminderen. Dus terwijl we op Europees niveau werken aan het verbeteren van het milieu 
en de gezondheid van de burgers en tegelijkertijd onze bronnen beschermen, is het onaanvaardbaar dat 
met het geld van EU-lidstaten een organisatie wordt ondersteund, die samenwerkt met CropLife wiens 
lobbyactiviteiten gericht zijn op meer pesticiden, vooral HHP's, en hun verwoestende gevolgen voor de 
gezondheid van mensen en het milieu. 
Bovendien heeft de Europese Commissie in het kader van de Europese Green Deal in haar Chemische 
Strategie voor Duurzaamheid toegezegd de export van in de EU verboden pesticiden te stoppen. Omwille 

 
5 Public Eye, “The global market of highly hazardous pesticides” 
https://www.publiceye.ch/en/topics/pesticides/highly-hazardous-pesticides/the-global-market-of-highly-hazardous-
pesticides 
6 Kamel, F., Umbach, D. M., Bedlack, R. S., Richards, M., Watson, M., Alavanja, M. C., Blair, A., Hoppin, J. A., Schmidt, S., & 
Sandler, D. P. (2012). Pesticide exposure and amyotrophic lateral sclerosis. Neurotoxicology, 33(3), 457–
462. https://doi.org/10.1016/j.neuro.2012.04.001 
7 Boddy, S.L., Giovannelli, I., Sassani, M. et al. The gut microbiome: a key player in the complexity of amyotrophic lateral 
sclerosis (ALS). BMC Med 19, 13 (2021). https://doi.org/10.1186/s12916-020-01885-3 
8 Li, Y., Fang, R., Liu, Z., Jiang, L., Zhang, J., Li, H., Liu, C., & Li, F. (2021). The association between toxic pesticide 
environmental exposure and Alzheimer's disease: A scientometric and visualization analysis. Chemosphere, 263, 
128238. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128238 
9 Arab, A., & Mostafalou, S. (2021). Neurotoxicity of pesticides in the context of CNS chronic diseases. International journal 
of environmental health research, 1–38. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/09603123.2021.1987396 
Arab (2021): “Pesticide-induced neurotoxicity can be defined in different categories of neurological disorders including 
neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson, amyotrophic lateral sclerosis, multiple sclerosis), neurodevelopmental (attention 
deficit hyperactivity disorder, autism spectrum disorders, developmental delay, and intellectual disability), neurobehavioral 
and neuropsychiatric (depression/suicide attempt, anxiety/insomnia, and cognitive impairment) disorders some of which 
are among the most debilitating human health problem 
10 FAO, Agroecology Knowledge Hub <https://www.fao.org/agroecology/database/detail/en/c/1506272/ 
11 https://www.fao.org/3/ni913en/ni913en.pdf 
12 Save the bees and farmers <https://www.savebeesandfarmers.eu/eng 
13 Farm to Fork Strategy: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381 
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van de coherentie kan zo'n belangrijk besluit niet worden weerlegd door de EU en Nederland die de 
samenwerking tussen FAO en CropLife financieel ondersteunen. 
 
Na maanden van onbeantwoorde berichten heeft PAN Europe onlangs een ontmoeting gehad met de 
plaatsvervangend directeur-generaal van de FAO, Beth Bechdol, om deze samenwerking tussen de FAO en 
CropLife te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst is heel duidelijk gemaakt dat de FAO niet van plan is haar 
samenwerking met CropLife te beëindigen. Nog verontrustender is dat de intentieverklaring, ondertekend 
door de FAO en de overkoepelende organisatie van de pesticidenindustrie in oktober 20201, geen 
tijdslimiet kent, waardoor CropLife een speciale positie binnen de VN-organisatie heeft gekregen. 
Bovendien verwerpt de FAO onze verzoeken om transparantie over de vergaderingen en overeenkomsten 
die ze hebben met de pesticidenindustrie, aansluitend op dit partnerschap. Deze nalatigheid en houding 
van de FAO zijn onaanvaardbaar en kan niet stilzwijgend worden geaccepteerd door de EU en haar 
lidstaten: landen die bijdragen aan de FAO. 
 
Daarom vragen we u als minister van Buitenlandse Zaken ons te laten weten welke stappen u hebt 
genomen om de FAO te laten afzien van haar partnerschap met CropLife en of Nederland het idee 
overweegt om de financiering aan de FAO te koppelen aan de onmiddellijke beëindiging van hun 
samenwerking met CropLife International. 
 
We gaan graag met u of sleutelfiguren in uw ministerie in gesprek en staan klaar om al uw vragen te 
beantwoorden. 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw aandacht. 
 
Hoogachtend,  
 

 
M. Mantingh (voorzitter) 
Pesticide Action Network Netherlands 

pan.netherlands@gmail.com 
https://www.pan-netherlands.org 
M. 06 12532813 
 
Namens: 

Caring Doctors - https://caringdoctors.org 

Foodwatch Nederland - www.foodwatch.nl 

Insecten in Nood - www.insecteninnood.nl  

Meten=Weten - https://www.metenweten.com 

Parkinson Vereniging - https://www.parkinson-vereniging.nl 

Tegengif - https://www.tegengif.nl 

Velt - www.velt.nu 

WECF - https://www.wecf.org/nl/ 
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