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Aan: 
de Minister van Buitenlandse zaken: de Heer W.B. Hoekstra,  
de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: mevrouw L. Schreinemacher 
E-mail:  
Copy aan cie.buza@tweedekamer.nl 
cie.lnv@tweedekamer.nl  
ministerlnv@minlnv.nl 
 

 
Onderwerp: Opnemen thema exportverbod van verboden pesticiden en chemicaliën in het 
werkprogramma 2023  
 
Assen, 14 november 2022 
 
Geachte minister Hoekstra, 
Geachte minister Schreinemacher, 
 

Chemische bedrijven mogen nog steeds zeer gevaarlijke pesticiden blijven produceren en exporteren, 
ondanks het feit dat ze verboden zijn op EU-velden, zoals de bijendodende neonicotinoïden1 of de 
dodelijke onkruidverdelger paraquat dat kankerverwekkend is en andere ziektes zoals Alzheimer en 
Parkinson (mede) veroorzaakt. 
 
De grootste pesticidenbedrijven in Europa - Syngenta, Bayer AG en BASF - doen er alles aan om door 
te gaan met de verkoop van pesticiden die in de EU verboden zijn. Het is bewezen dat de pesticiden 
schadelijk zijn voor mens en milieu, en toch komen ze nog steeds op de EU-markt (en dus ook op ons 
bord) via de achterdeur. U kunt er hier meer over lezen. 

 
In 2020 beloofde de EU-Commissie deze praktijk tegen 2023 te verbieden in het kader van haar 
Chemicals Strategy for Sustainability.2 Deze stap werd nadrukkelijk toegejuicht door de Europese Raad 
in maart 2021. Maar in het werkprogramma3 van de Commissie voor volgend jaar, dat op 18 oktober 
2022 is goedgekeurd, wordt hier niets over gezegd. De implementatie van het exportverbod lijkt het 
zoveelste slachtoffer van de druk4 van bedrijfslobbygroepen om deze hoognodige milieuactie van tafel 
te krijgen, waarbij de oorlog in Oekraïne als voorwendsel5 wordt gebruikt. 
 
De implicatie is dat een EU-breed exportverbod voor verboden pesticiden en chemicaliën tijdens de 
huidige Commissie mogelijk niet in verordeningen wordt opgenomen. 

 
1 https://unearthed.greenpeace.org/2021/11/18/revealed-europe-and-the-uks-vast-shipments-of-banned-bee-killing-
neonics/ 
2 https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf 
3 https://ec.europa.eu/info/strategy-documents/commission-work-programme/commission-work-programme-2023_en 
4 https://eeb.org/commissions-2023-work-programme-caves-under-chemical-and-farm-industry-pressures/ 
5 https://euobserver.com/opinion/155611 
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We vragen u, zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Virginijus Sinkevičius, commissaris voor 
Milieu, met het verzoek aan  de Commissie om haar belofte na te komen om de export van verboden 
pesticiden en chemicaliën in 2023 te verbieden en het thema weer in haar werkprogramma op te 
nemen. 
 
Dat vragen niet alleen de negen organisaties onder deze brief, maar ook hebben inmiddels meer dan 
77.000 bezorgde burgers een petitie ondertekend die oproept tot een einde aan deze gevaarlijke 
gifroute.  
 
Graag vernemen wij uw reactie op ons verzoek. 
 
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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