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2023 WINTER NIEUWSBRIEF PAN NEDERLAND
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) heeft de mantra dat alle
“gewasbeschermingsmiddelen” die zij een toelating verlenen veilig zijn, want anders zou het
middel niet toegelaten worden. Deze mythe begint te wankelen. Er zijn onder andere
aanwijzingen dat blootstelling aan pesticiden de kans op het krijgen van de ziekte van Parkinson
verhoogt. Ook zijn er meer en meer wetenschappers die ronduit zeggen dat het toelatingsbeleid
en de toxiciteit testen van pesticiden niet deugen. Wilt u hierover meer weten en vragen stellen,
neem dan deel aan het door PAN-NL georganiseerde Webinar.

WEBINAR „ZIEK VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN“
Sprekers: professor Bas Bloem, politicus Niko Koffeman en biochemicus Hans
Muilerman 
Datum: 24 februari 2023 
Tijdstip: 12:00 uur – 13:30 uur
Locatie: digitaal via Zoom
Deelnemen aan deze bijeenkomst?
Aanmelden kan via: pan.netherlands@gmail.com

Wordt donateur van PAN Nederland
PAN-Nederland heeft als doel het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen uit te bannen. Wij
werken hieraan door politiek en beleidsmakers aan te spreken, onderzoek te doen en burgers te
informeren. PAN-Nederland doet bijv. onderzoek naar resten van bestrijdingsmiddelen in
boeketten, tuinplanten, groente en fruit. Het team van PAN-Nederland werkt op vrijwillige basis
en wij huren geen kantoorruimte: alle donaties komen 100% ten goede aan het realiseren van
onze doelen.
Donateurs maken ook duidelijk dat voor hen voedsel en een milieu zonder schadelijke
bestrijdingsmiddelen belangrijk is, dat geeft PAN-NL meer impact. Vaste donateurs krijgen elk
kwartaal de nieuwsbrief en 1 x per jaar wordt de donateur uitgenodigd voor een (digitale)
bijeenkomst.
Donateurschap is minimaal € 10,00 per jaar.

meld je aan!

Parkinson door pesticiden
Het viel neuroloog Marieke van Oijen op hoeveel patiënten met Parkinson zij zag in haar praktijk
in het Westland. Is er een verband met de daar veelgebruikte pesticiden? Ze zoekt naar
antwoorden. Patiënten zelf leggen steeds vaker het verband tussen blootstelling aan giftige
stoffen en hun ziekte. Na een uitzending van Zembla over het onderwerp meldden zich zo'n 130
parkinsonpatiënten bij de Parkinson Vereniging, vertelt Jobien Wind (59), beleidsmedewerker bij
de vereniging, moleculair bioloog en zelf parkinsonpatiënt.
Lees op onze website ook het zeer persoonlijke verhaal van Nathalie Kelderman
Bestrijdingsmiddelen en parkinson? Bingo! 

Belangenorganisaties bepalen in Nederland het
bestrijdingsmiddelenbeleid
Analyse Jaarplan 2021 van Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030:
PAN-NL, foodwatch en Meten=Weten concluderen in het RAPPORT “DE TOTSTANDKOMING EN
UITVOERING VAN HET NATIONAAL JAARPLAN 2021” dat het bestrijdingsmiddelenbeleid van het
ministerie LNV niet aan de eisen en doelstellingen van Europa (Europese richtlijn 2009/128)
voldoet. De nationale strategie voor het bestrijdingsmiddelenbeleid staat zeer sterk onder invloed
van belangenorganisaties zoals LTO Nederland en Nefyto. 
Dit zijn de conclusies naar aanleiding van analyse van interne documenten van het ministerie van
LNV over het tot stand komen van het Jaarplan 2021, die PAN-NL via een Wob-verzoek heeft
verkregen.

Veilige doses bestaan niet
Nieuw onderzoek van Gregor Kasprian onthult dat consumptie van alcohol, zelfs in kleine tot
matige hoeveelheden tijdens de zwangerschap, de hersenstructuur van de baby kan veranderen
en de hersenontwikkeling kan vertragen. Hoe zit het met residuen van bestrijdingsmiddelen in
voedsel? En de blootstelling van de ongeborenen aan deze residuen? Zweeds onderzoek onder
zwangere vrouwen uit 2022 laat een verband zien tussen blootstelling aan hormoonontregelende
chemicaliën en taalachterstand, dit is een vroeg teken van risico voor andere neurologische
ontwikkelingsproblemen zoals cognitieve stoornissen en neuro-psychiatrische stoornissen (zoals
autisme). 
In een brief doet PAN-NL een beroep op Ministers om zwangere vrouwen te beschermen tegen de
gevolgen van pesticiden voor het ongeboren kind.
PAN-NL wil een regelgeving die bepaalt dat elk voedingsmiddel dat met behulp van pesticiden
wordt geproduceerd, in elk distributiecentrum en elke winkel, een etiket moet hebben met de
tekst “niet geschikt voor zwangere vrouwen en jonge kinderen“.

Kerstster of gifster?
In de steekproef van PAN-NL zijn in 6 kerststermonsters 24 verschillende resten van
bestrijdingsmiddelen, inclusief 5 omzettingsproducten aangetroffen. Van de 24 verschillende
residuen zijn 20 werkzaam tegen insecten. Het aantal verschillende residuen per monster varieert
van 1 tot 11; gemiddeld 7,7 per monster. In 4 planten zijn 10 of 11 residuen gevonden. De
conclusie van PAN-Nl: o.a. kerststerren zijn een absolute afrader en horen niet in de huiskamer
en zijn zelfs te giftig voor het maken van compost.

Streep door vrijstelling neonicotinoïden in gecoat zaad
Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique, een imker en TN, boeken
baanbrekend succes bij het Europese Hof van Justitie: er moet een streep door de vrijstelling om
het verboden bijengif voor de coating van zaad (o.a. bietenzaad) te mogen gebruiken.
Volgens het Europese Hof van Justitie leggen de lidstaten de Europese regels verkeerd uit. Het hof
benadrukt dat de lidstaten de verplichting hebben om alle nodige maatregelen te nemen om het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Daarbij moet waar mogelijk de voorkeur
worden gegeven aan niet-chemische methodes. Die verplichting betekent dat professionele
gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen moeten overschakelen naar andere
bestrijdingsmethoden en producten met de laagste risico’s voor mens en milieu, aldus het hof.

EKO-TELLING 2022
Door PAN-NL zijn EKO-tellingen in de vijf grootste supermarkten van Nederland in week 47 van
2022 (21-25 november) uitgevoerd. Daarbij zijn in supermarkten het aantal stuks verse
biologische producten aan aardappelen, groenten en fruit (AGF) in de schappen geteld. ALDI is de
minst duurzame supermarkt van Nederland. Albert Heijn was en blijft koploper.
Dit is een vervolg op de EKO-tellingen die in 2021 door PAN-NL zijn uitgevoerd. Het betreft een
beperkte steekproef uitgevoerd in 63 winkels.

Giftige honden
Onderzoekers in Wageningen onderzochten de mogelijke overdracht van veterinaire
vlooienproducten van honden naar de omgeving in een ‘proof of principle’-experiment. Hiervoor
werden monsters van haar, urine en water na het zwemmen onderzocht. Aangetoond werd dat
een behandelde hond tijdens het zwemmen het water met deze stoffen vergiftigt. Ook in
vogelnesten werden anti-vlooien- en tekenmiddelen gevonden, een risico voor jonge vogels. PAN-
NL toonde in een onderzoek naar pesticiden in menselijk haar aan, dat anti vlooien- en
tekenmiddelen ook naar de mens worden overgedragen.
In het informatieblad “Middelen tegen vlooien en teken bij huisdieren”, informeert PAN-NL
eigenaren van honden en katten over de risico´s van anti vlooien- en tekenmiddelen en de minst
giftige.

Overhandiging pesticiden petitie “red bijen en boeren”
Tijdens een hoorzitting van 4 uur in Brussel, 24 januari, overhandigden de ECI organisatoren, o.a.
PAN Europe, formeel de miljoenen-sterke petitie ‘Red bijen en boeren’ -om synthetische
pesticiden in de EU te verbieden- aan de milieu- en landbouwcommissies van het parlement. Het
is het 7e officiële Europese burgerinitiatief (ECI), een instrument voor directe democratie
gecreëerd door het Verdrag van Lissabon.
Synthetische pesticiden vormen “grote risico’s voor de gezondheid van burgers”, zeggen EU-
functionarissen, een oorzaak van acute en langdurige gevolgen voor de gezondheid, vooral voor
kinderen en boeren zelf.

Podcast over Bestrijdingsmiddelen
Red de Lente is een podcast over de impact van bestrijdingsmiddelen, zestig jaar na de Silent
Spring.
Het is een initiatief van CLM Onderzoek en Advies en Handstand Media. Inmiddels zijn de
afleveringen ‘Heeft de politiek antwoorden?' van Red de Lente online.
In aflevering 4 is het gesprek hierover met de Drentse gedeputeerden te beluisteren.
In aflevering 5 komt ‘Den Haag’ aan het woord. 

Update van de bij het Ctgb ingediende bezwaarschriften
Glyfosaat
Februari 2022 heeft samen met de Parkinson Vereniging, Meten=Weten en Tegengif bij het Ctgb
een bezwaarschrift tegen de verlenging van 10 glyfosaat houdende middelen ingediend. Daarop
heeft het Ctgb een adviescommissie ingesteld. 12 oktober j.l. vond er een hoorzitting met de
adviescommissie, Ctgb, toelatingshouders, PAN-NL en M=W plaats. Download de beslissing van
het Ctgb op bezwaar glyfosaat dossier (14 december 2022) van het glyfosaat dossier,
inclusief een beknopt verslag van de hoorzitting van de adviescommissie. Ondanks zwaarwegende
tekortkomingen van de risico-beoordeling, is het bezwaar van PAN-NL en de mede-indieners
afgewezen. 20 januari 2023 heeft PAN-NL, namens de Parkinson Vereniging en Tegengif
een Beroepschrift tegen de beslissing van het Ctgb bij het College voor Beroep van het
Bedrijfsleven (CBb) ingediend.

BELEM 0.8MG- Cypermethrin
15 maart 2022 heeft Pan Nederland bij het College voor de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) een bezwaarschrift ingediend tegen de toelating
van het cypermethrin bevattende product BELEM 0.8 MG.
Op 12 oktober 2022 vond in Ede bij het Ctgb, een hoorzitting van de adviescommissie met het
Ctgb, de toelatingshouder van BELEM 0.8MG en PAN-Nl plaats. Tijdens de hoorzitting had PAN-NL
de gelegenheid om het bezwaar nader toe te lichten. Download de Notitie van PAN-NL inzake de
behandeling van het bezwaar dat PAN Nederland bij Ctgb heeft ingediend.  Het Ctgb heeft nog
geen besluit genomen!

Bromuconazole 30EC
12 september 2022 heeft PAN-NL bij het Ctgb een bezwaarschrift tegen de toelating van het
gewasbeschermingsmiddel Bromuconazole 30EC ingediend. Bromuconazool is een zogenaamde
Kandidaat voor Vervanging, een voor mens en milieu een schadelijke stof die vervangen moet
worden. Op 18 januari 2023 was er een hoorzitting inzake het bezwaarschrift met een
adviescommissie, het Ctgb, de toelatingshouder en PAN-NL. Voor de hoorzitting heeft PAN-NL
een pleitnota ingediend, waarin het bezwaar tegen de toelating gedetailleerd wordt toegelicht.

Nieuws uit de media
08/12/2022 Voedselwaakhond vindt illegale stoffen in rozijnen-Radar
09/12/2022 Perfecte peren én Parkinson, waarom we we van landbouwgif afmoeten
18/12/2022 Wordt biologisch nu wel logisch in Brabant?
23/12/2022 Gaat 15% biologische landbouw in 2030 lukken?
23/12/2022 Het pesticidengebruik moet omlaag, ook voor voedselzekerheid
29/12/2022 Timmermans' halvering van gebruik pesticiden in 2030 staat ineens op de tocht
30/12/2022 Het grondwater daalt en wordt steeds viezer
31/12/2022 Pesticiden in de natuur: wij moeten de Nederlandse overheid opvoeden
07/01/2023 Dolf Jansen over op de tocht staan doel halvering pesticidengebruik
13/01/2023 Minister wil meer bioproducten, maar supermarkten zijn huiverig
17/01/2023 HAK wil binnen 5 jaar alleen biologische groente verkopen
24/01/2023 FrieslandCampina misbruikte grutto voor misleidende reclame
25/01/2023 Minder mestkevers op verontreinigde koeienpoep: "Dit is een Wake-up call"
25/01/2023 Parkinson-wetenschapper: doorbraak rond toelatingsbeleid
gewasbeschermingsmiddelen
31/01/2023 Achterhoek loopt warm voor Jordi's bio-tulpen uit Toldijk
02/02/2023 In huisstof op boerderijen zitten grote aantallen bestrijdingsmiddelen

Deze e-mail is verstuurd aan pan.netherlands@gmail.com.• Als u geen nieuwsbrief meer
wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

• Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@pan-netherlands.org toe aan uw
adresboek.

https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/tyj2je2eys/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/6xrlmwalik/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/ttl8yo8wb3/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/mxfik1kpfx/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/gqi8mkgse1/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/krmdkxlwq5/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/xgwpyhedfh/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/d7uwklacnn/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/0nvtg6v29d/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
javascript:;
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/vqmhyrfgtg/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/dae9lymkbq/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/xddxq2u7z1/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/cx5x7qjhnt/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/zwjf930bvs/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/hfsv1veubb/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/yboo3ekymj/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/vwqmqdyknw/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/yiszgkp4mj/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/cmrqp4ibil/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/iemnvhibch/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/6sn43tga6r/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/qsec5zrinp/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/kdy37wxpro/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/hlbhpg5fja/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/8j4fkfyv63/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/w6fzr27yxk/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/xzzoao1dta/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/brbhrs5dgn/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/xvalcqu4sp/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/ozkochhb1d/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/fiiuyhwsyd/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/gy3infb7f4/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/36ljlnsw4w/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/fghoqu7myx/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/y6rwotwolr/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/fmt5zcgr1x/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/ufazhubtko/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/dwc7ywus3n/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/b8uezhsm1a/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/jfdlukoolb/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/jtdfmtbuak/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/j6ycz0zwwj/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/dvbkocqy1z/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/a1wiimzyue/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/jk6oknjyz6/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/bzuxaepczy/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/pk1itppo6i/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/hq6zhxftt4/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/acukgfvomo/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/ygyzlzdisz/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/zr6tqqeacr/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
mailto:pan.netherlands@gmail.com
https://pan-nederland.email-provider.eu/unsubscribe/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/tqpqh3ssje/dhsvulce0i
https://pan-nederland.email-provider.eu/memberforms/edit/standalone/request/?a=qhkxf1nrau&l=tqpqh3ssje&m=dhsvulce0i
mailto:nieuwsbrief@pan-netherlands.org
https://pan-nederland.email-provider.eu/link/qhkxf1nrau/qbun6gxlty/ydlumnb01m/tqpqh3ssje/dhsvulce0i?account_id=qhkxf1nrau&campaign_id=qbun6gxlty

