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9 De Europese Gewasbeschermingsmiddelen 
Verordening

Anne de Vries1

Samenvatting

Deze bijdrage bespreekt de Europese en nationale toelatingsprocedure van gewas-
beschermingsmiddelen. De regelgeving over de toelating van gewasbeschermings-
middelen dient enerzijds het concurrentievermogen van de Europese landbouwsec-
tor te waarborgen, en anderzijds het milieu en de gezondheid van mens en dier te 
beschermen. Die laatste doelstelling lijkt echter onvoldoende bereikt te worden. Deze 
bijdrage gaat in op verschillende tekortkomingen en problemen in de toelatingspro-
cedure die maken dat de bescherming van het milieu in het gedrang kan komen. 
Hierbij wordt in het bijzonder gekeken naar de rol van de Europese en nationale 
toelatingsinstantie en de Europese Commissie. Er worden verschillende aanbevelin-
gen	gedaan	die	in	de	ogen	van	de	auteur	de	toelatingsprocedure	effectiever	zouden	
kunnen maken met het oog op de bescherming van mens, dier en milieu.

1 Introductie

Het grootschalige gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw heeft een aan-
zienlijke negatieve impact op de biodiversiteit in Europa.2 Zo wordt het toegenomen 
gebruik van bestrijdingsmiddelen in verband gebracht met een sterke achteruitgang 
in insectenaantallen.3 Op het eerste gezicht is het verband tussen bestrijdingsmid-

1 Anne de Vries is werkzaam als promovenda en docent bij het Departement Privaatrecht 
van Tilburg University en is lid van het Tilburg Environmental Law Team. Zij is in 
2013 als (onbezoldigd) deskundige geraadpleegd door de Bijenstichting over het recht 
op toegang tot milieu-informatie. Dank gaat uit naar Ralph Frins, Joost Rutteman en 
Natasja Teesing voor hun nuttige commentaar op een eerdere versie van deze bijdrage. 
Daarnaast gaat dank uit naar het Ctgb, de Nederlandse toelatingsautoriteit voor gewas-
beschermingsmiddelen, voor de reactie op de conceptversie van dit hoofdstuk. Naar 
dit (op sommige punten afwijkende) standpunt zal op verschillende plekken in deze 
bijdrage expliciet verwezen worden.

2	 Zie	onder	meer:	F.	Geiger	e.a.,	‘Persistent	negative	effects	of	pesticides	on	biodiversity	
and biological control potential on European farmland’, Basic and Applied Ecology 
2010,	afl.	2,	p.	97105	en	D.	Klein	e.a.,	Achteruitgang insectenpopulaties in Nederland: 
trends, oorzaken en kennislacunes, Wageningen: Wageningen Environmental Research 
2018 (met uitgebreide verwijzingen naar andere studies die op dit verband wijzen).

3	 C.A.	Hallmann	e.a.,	‘More	than	75	percent	decline	over	27	years	in	total	flying	insect	
 biomass in protected areas’, PLoS One 2017, nr. 10: e0185809; J.A. Ewald e.a., Investi-
gation of the Impact of Changes in Pesticide Use on Invertebrate Population (Natural 
England Commissioned Report), 2016, NECR182; Klein e.a. 2018 (voetnoot 2).
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delen en de achteruitgang van de insectenpopulatie opmerkelijk omdat, met het 
oog op het milieu en de gezondheid van mens en dier, de toelating van nieuwe 
bestrijdingsmiddelen juist strikt gereguleerd is. Deze regels staan in de Europese 
Gewasbeschermingsmiddelen Verordening (1107/2009, hierna: EGV).4 Deze veror-
dening is gestoeld op het voorzorgsbeginsel en streeft naar een hoge bescherming 
van het milieu en de gezondheid van mens en dier. Tegelijkertijd heeft de EGV tot 
doel om het concurrentievermogen van de Europese landbouwsector te waarborgen. 
Deze twee doelen staan op gespannen voet en in de praktijk lijkt de bescherming 
van het milieu hierbij te vaak het onderspit te delven.5 Dit is kernachtig verwoord in 
een onderzoek naar de invloed van pesticiden op de biodiversiteit in acht Europese 
lidstaten: ‘despite decades of European policy to ban harmful pesticides, the negative 
effects	of	pesticides	on	wild	plant	and	animal	species	persist,	at	the	same	time	redu-
cing the opportunities for biological pest control.’6

De wetgeving over de toelating en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen lijkt 
dus	 onvoldoende	 effectief	waar	 het	 de	 bescherming	 van	 het	milieu	 betreft.	 Zoals	
besproken in de bijdrage van Rutteman in deze bundel (hoofdstuk 10, waar eveneens 
de relevante regels van het Nederlandse omgevingsrecht aan bod komen), is dit deels 
te wijten aan overmatig (onwettig) gebruik van bestrijdingsmiddelen en gebrekkige 
handhaving. De vraag die in deze bijdrage centraal staat, is echter of het niet al mis 
gaat bij de toelating van bestrijdingsmiddelen. De volgende vraag zal beantwoord 
worden:

Vormt de wijze waarop de toelatingsprocedure van nieuwe gewasbeschermings-
middelen in de Europese Gewasbeschermingsmiddelen Verordening (1107/2009) is 
vormgegeven, een risico voor de bescherming van het milieu? Zo ja, behoeft deze ver-
ordening, met het oog op een hoog beschermingsniveau van het milieu, aanpassing?

Doel	is	om	mogelijke	zwakke	plekken	in	de	huidige	Europese	wetgeving	te	identifi-
ceren. Daarbij zal ter illustratie worden ingegaan op de wetenschappelijke en juridi-
sche discussie over de veiligheid van de werkzame stof imidacloprid die in verband 
gebracht is met de wereldwijde bijensterfte. Na een aanvankelijke (omstreden) toe-
lating, is het gebruik van deze stof in 2018 alsnog grotendeels verboden vanwege 
onaanvaardbare risico’s voor het milieu.7

4 Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 okto-
ber	2009	betreffende	het	op	de	markt	brengen	van	gewasbeschermingsmiddelen	en	tot	
intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad, PbEU 2009, 
L 309/1.

5 Zie ook de bijdrage van Marleen van Rijswick en Frank Groothuijse (Hoofdstuk 12) 
over de negatieve impact van gewasbeschermingsmiddelen op waterkwaliteit.

6 Geiger e.a. 2010 (voetnoot 2).
7 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/783 van de Commissie van 29 mei 2018 tot wijzi-

ging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor 
de goedkeuring van de werkzame stof imidacloprid, PbEU 2018, L 132/31.
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In paragraaf 2 van deze bijdrage zal allereerst kort worden ingegaan op de aantas-
ting van de biodiversiteit, in het bijzonder de insectenpopulatie, door het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen. Vervolgens zal in paragraaf 3 de procedure voor 
toelating van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen uiteengezet worden. Hoewel deze 
procedure schade aan het milieu dient te voorkomen, kan dit in de praktijk anders uit-
pakken, zo illustreert paragraaf 4 aan de hand van de discussie over imidacloprid. In 
paragraaf 5 zullen vervolgens verschillende zwakke plekken in de toelatingsproce-
dure worden behandeld die maken dat de bescherming van het milieu in het gedrang 
kan komen. Ten slotte zullen er in paragraaf 6 aanbevelingen gedaan worden ter ver-
sterking van de toelatingsprocedure van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen met 
het oog op de bescherming van het milieu.

2 Het probleem: dramatische achteruitgang insectenpopulatie

In 2017 kwamen Duitse onderzoekers tot een verontrustende conclusie: in 27 jaar 
tijd nam de biomassa van vliegende insecten op 63 meetlocaties in Duitse natuur-
gebieden met maar liefst 76% af.8 Al eerder waren er studies die aantoonden dat 
specifieke	insectensoorten	zoals	vlinders,	bijen	en	aquatische	insecten	sterk	in	aan-
tal afnemen.9 De achteruitgang van de insectenpopulatie heeft ernstige nadelige 
effecten	op	het	gehele	 ecosysteem.10 Er is niet één enkele oorzaak van de afname 
van insectenaantallen. Niettemin is er een overtuigend en groeiend aantal studies 
dat erop wijst dat bestrijdingsmiddelen, in het bijzonder insecticiden, een negatieve 
impact hebben op de insectenpopulatie.

In 2018 concludeerden onderzoekers dat ook in Nederland sprake is van een grote 
afname in de insectenpopulatie en dat pesticidegebruik daarvan waarschijnlijk een 
belangrijke oorzaak is.11 Deze bevinding wordt onderschreven door het langstlopende 
veldonderzoek op dit gebied: de Sussex studie van de Game & Wildlife Conservation 
Trust. Deze studie monitort sinds 1970 de terugloop van ongewervelde dieren op 
akkerland in Sussex (Engeland). Er is daarbij een duidelijke correlatie te zien tus-
sen de afname van bepaalde insectensoorten en het gebruik van bestrijdingsmidde-
len.12 Dit geldt in het bijzonder voor insecticiden, die vaak ook schadelijk zijn voor 
niet-doelwit insecten (waaronder bijen en vlinders).13	Maar	zelfs	specifiek	werkende	

8 Hallmann e.a. 2017 (voetnoot 3).
9 Zie Klein e.a. 2018 (voetnoot 2), p. 43-47 voor een groot aantal wetenschappelijke stu-

dies die de nadelige gevolgen voor niet-doelwit insectensoorten aantonen. 
10 Zie bijvoorbeeld over de relatie met de afname in vogelsoorten: C.A. Hallmann e.a., 

‘Declines in insectivorous birds are associated with high neonicotinoid concentrations’, 
Nature (511)2014, p. 341-343.

11 Klein e.a. 2018 (voetnoot 2), p. 38.
12 Ewald e.a. 2016 (voetnoot 3).
13	 Klein	 e.a.	 2018	 (voetnoot	 2),	 p.	 43;	 S.J.	Moreby	 e.a.,	 ‘A	 comparison	 of	 the	 effect	 of	

newand	 established	 insecticides	 on	 nontarget	 invertebrates	 of	winter	wheat	 fields’,	
Environmental Toxicology and Chemistry (20)2001,	afl.	10,	p.	22432254.
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insecticiden en andere bestrijdingsmiddelen (zoals herbiciden en fungiciden) kunnen 
een	negatief	effect	hebben	op	nietdoelwit	insecten.14 De vraag is waarom dit alles 
niet voorkomen wordt door de regels die de veiligheid van bestrijdingsmiddelen voor 
het milieu zouden moeten waarborgen. Tijd dus om te kijken naar de juridische toe-
latingsprocedure voor nieuwe gewasbeschermingsmiddelen.

3 Het wetgevingskader

De EGV regelt de toelating van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen binnen de 
Europese Unie. De EGV heeft tot doel: ‘een hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid van mens en dier en van het milieu te waarborgen en tegelijkertijd het 
concurrentievermogen van de communautaire landbouw te vrijwaren’.15 De veror-
dening is gestoeld op het voorzorgsbeginsel en weerhoudt de lidstaten er niet van dit 
beginsel toe te passen wanneer er wetenschappelijke onzekerheid bestaat over de vei-
ligheid van een bestrijdingsmiddel.16 De toelating van een gewasbeschermingsmid-
del gebeurt in twee fasen. Allereerst moet de werkzame stof op EU-niveau worden 
goedgekeurd. Dit is het actieve bestanddeel van het bestrijdingsmiddel. Vervolgens 
zal het eindproduct – het bestrijdingsmiddel zoals het uiteindelijk in de schappen 
komt – op nationaal niveau moeten worden goedgekeurd. In beide fases wordt een 
uitgebreide risicobeoordeling uitgevoerd waaruit moet blijken dat het gewasbe-
schermingsmiddel aan de toelatingsvereisten voldoet. Volgens het Gerecht van de 
Europese Unie vormen deze toelatings- en goedkeuringsprocedures een uitdrukking 
van het voorzorgsbeginsel.17 Dit brengt mee dat aan de toelatingsvereisten die zien 
op de bescherming van de gezondheid en het milieu voorrang moet worden verleend 
boven economische belangen.18 Bij ernstige aanwijzingen op basis waarvan redelij-
kerwijs kan worden getwijfeld aan de onschadelijkheid van een stof, kan de stof in 
principe niet worden goedgekeurd.19

De eerste fase, toelating van de werkzame stof op EU-niveau, is terug te vinden in 
Hoofdstuk II van de EGV. Een werkzame stof mag alleen worden toegelaten als uit 
een	uitgebreide	risicobeoordeling	blijkt	dat	er	geen	onaanvaardbare	effecten	zijn	voor	

14 Ewald e.a. 2016 (voetnoot 3). Zie ook Klein e.a. 2018 (voetnoot 2), p. 43 met uitgebreide 
verwijzingen naar meer studies.

15 Overweging 8 van de preambule en art. 1 lid 3 EGV.
16 Art. 1 lid 4 EGV.
17 Gerecht EU 17 mei 2018, T-429/13 (Bayer CropScience AG e.a./ Europese Commissie) 

en T-451/13 (Syngenta Crop Protection AG/Europese Commissie), r.o. 108. Er is hoger 
beroep ingesteld: C-499/18 P.

18 GvEA EG 9 september 2011, T-475/07 (Dow AgroSciences Ltd e.a./Europese Commis-
sie), r.o. 144; Gerecht EU 17 mei 2018, T-429/13 (Bayer CropScience AG e.a./ Europese 
Commissie) en T-451/13 (Syngenta Crop Protection AG/Europese Commissie), r.o. 109.

19 GvEA 11 juli 2007, T-229/04 (Zweden/Commissie), r.o. 161; Gerecht EU 17 mei 2018, 
T-429/13 (Bayer CropScience AG e.a./ Europese Commissie) en T-451/13 (Syngenta 
Crop Protection AG/Europese Commissie), r.o. 130.
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het milieu. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de verspreiding van de stof 
in het milieu (met name de verontreiniging van oppervlaktewateren, maar ook kust-
wateren, grondwater, lucht en bodem), de gevolgen voor niet-doelwit soorten (bijv. 
bijen, vlinders en aquatische insecten20) en de gevolgen voor de biodiversiteit en het 
ecosysteem.21 De bewijslast voor de veiligheid van een nieuwe stof rust op de produ-
cent.22 De producent moet tests en studies aanleveren waaruit blijkt dat de werkzame 
stof aan de goedkeuringscriteria voldoet.23 Dit vormt vervolgens de basis voor het 
ontwerpbeoordelingsverslag dat wordt opgesteld door een lidstaat-rapporteur.24 Deze 
lidstaat wordt in de regel door de aanvrager voorgesteld en onderzoekt vervolgens de 
aanvraag.25 De lidstaat-rapporteur moet, op basis van de stand van de wetenschap, 
een onafhankelijke, objectieve en transparante beoordeling geven over de vraag of de 
werkzame stof naar verwachting aan de goedkeuringscriteria voldoet.26 Na publicatie 
van het ontwerpbeoordelingsverslag stelt de European Food and Safety Authority 
(hierna: EFSA) een periode van 60 dagen in voor publieke consultatie.27 Binnen 
120 dagen na deze consultatieperiode publiceert EFSA een conclusie waarin wordt 
aangegeven of de werkzame stof voldoet aan de goedkeuringscriteria.28 Vervolgens 
stelt het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten en van de Europese Commissie, een evaluatie-
verslag en een ontwerpverordening op.29 De Europese Commissie stelt hierna, nor-
maliter in overeenstemming met dit advies, een uitvoeringsverordening vast waarin 
de werkzame stof, eventueel onder beperkende gebruiksvoorwaarden,30 wordt goed-
gekeurd of niet wordt goedgekeurd.31	Goedgekeurde	werkzame	stoffen	worden	opge-
nomen op een Europese lijst.32 De Commissie kan de goedkeuring van een werk-

20	 Zie	Annex	II	EGV	met	specifieke	vereisten	in	relatie	tot	bepaalde	diersoorten.
21 Art. 4 lid 2 onder b en lid 3 onder e EGV. 
22 Gerecht EU 17 mei 2018, T-429/13 (Bayer CropScience AG e.a./Europese Commissie) 

en T-451/13 (Syngenta Crop Protection AG/Europese Commissie), r.o. 137.
23 Art. 7-8 EGV.
24 Art. 11 lid 1 EGV.
25 Art. 7 lid 1 EGV.
26 Art. 11 lid 1 en 2 EGV.
27 Art. 12 lid 1 EGV. Zie ook EFSA’s website: http://www.efsa.europa.eu/en/calls/consult 

ations en http://dar.efsa.europa.eu/dar-web/consultation.
28 Art. 12 lid 2 EGV.
29 Art. 13 lid 1 EGV jo. art. 79 lid 1 EGV jo. art. 58 Verordening (EG) nr. 178/2002.
30 Gelet op het voorzorgsbeginsel dient op een wijze die elke redelijke twijfel uitsluit, te 

worden aangetoond dat de beperkingen aan het gebruik van de betrokken stof waarbor-
gen dat deze stof zal worden gebruikt op een wijze dat voldaan wordt aan de toelatings-
criteria (GvEA 11 juli 2007, T-229/04 (Zweden/Commissie), r.o. 169-170; Gerecht EU 
17 mei 2018, T-429/13 (Bayer CropScience AG e.a/Europese Commissie) en T-451/13 
(Syngenta Crop Protection AG/Europese Commissie), r.o. 131).

31 Art. 13 lid 2 jo. art 79 lid 3 EGV. jo. art. 5 Besluit 1999/468/EG. De uitvoeringsveror-
dening kan ook bepalen dat de voorwaarden voor goedkeuring worden gewijzigd, als 
het gaat om een aanvraag tot wijziging van de voorwaarden van een reeds verleende 
goedkeuring (art. 13 lid 2 EGV).

32 Te vinden in de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 
25 mei 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees 
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zame stof te allen tijde opnieuw bekijken, onder andere met het oog op nieuwe 
wetenschappelijke en technische kennis en monitoringgegevens. Daarbij wordt expli-
ciet melding gemaakt van de situatie dat een lidstaat aangeeft dat de doelstellingen 
voor waterkwaliteit uit de Kaderrichtlijn water (2000/60/EG) in het gedrang komen.33 
Een nuttige bepaling, want uit de bijdrage van Joost Rutteman (hoofdstuk 10) en de 
bijdrage van Marleen van Rijswick en Frank Groothuijse (hoofdstuk 11) blijkt dat het 
oppervlaktewater in Nederland geregeld te hoge concentraties van bepaalde gewas-
beschermingsmiddelen bevat.

Als een werkzame stof op EU-niveau is goedgekeurd, kunnen gewasbeschermings-
middelen die deze stof bevatten nog niet op de markt van de lidstaten gebracht worden. 
Voor het eindproduct moet eerst nog de tweede goedkeuringsfase doorlopen worden 
op het niveau van de lidstaten. De regels voor deze nationale toelatingsprocedure zijn 
te vinden in Hoofdstuk III van de EGV. Deze tweede beoordelingsfase is nodig omdat 
het eindproduct niet alleen de werkzame stof bevat, maar vaak ook allerlei hulpstof-
fen	 die	 gezamenlijk	 een	 ander	 effect	 op	 het	milieu	 kunnen	 hebben	 dan	 de	werk-
zame stof in zijn eentje. Net als bij een aanvraag tot goedkeuring van een werkzame 
stof, zal ook hier de aanvrager moeten aantonen dat het gewasbeschermingsmiddel 
aan de goedkeuringscriteria voldoet.34 Hierbij wordt eveneens beoordeeld of het 
bestrijdingsmiddel	geen	onaanvaardbare	effecten	op	het	milieu	heeft,	waarbij	onder	
meer	wordt	gekeken	naar	de	effecten	op	nietdoelwit	soorten	en	de	verspreiding	in	
het milieu (waaronder oppervlaktewater, kustwater, grondwater, lucht en grond).35 
Lidstaten kunnen een toelating te allen tijde opnieuw bekijken indien er aanwijzin-
gen bestaan dat niet langer wordt voldaan aan de toelatingsvereisten. Dit is ingevolge 
artikel 44 EGV zelfs verplicht als blijkt dat de doelstellingen voor waterkwaliteit uit 
de Kaderrichtlijn water mogelijk niet verwezenlijkt worden. Via een nog snellere pro-
cedure kunnen noodmaatregelen genomen worden (art. 69-71 EGV), waarbij er op de 
toelatingsautoriteit overigens wel een zware motivatieplicht rust, aldus het College 
van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).36 Daar valt wat voor te zeggen, aangezien 
deze noodprocedure met een stuk minder waarborgen is omkleed dan een reguliere 
herbeoordeling en enkel bedoeld is voor zeer urgente situaties. In Nederland beslist 
het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (hierna: 
Ctgb) over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. In 2017 werd 83% en in 
2018 88% van de aanvragen tot toelating (eventueel onder voorwaarden) door het 
Ctgb goedgekeurd, waarbij in 2018 een kwart van de toegelaten middelen ‘groen’ 
was (bijv. op basis van een natuurlijke stof, feromoon of micro-organisme).37

Parlement	en	de	Raad	wat	de	lijst	van	goedgekeurde	werkzame	stoffen	betreft,	PbEU 
2011, L 153/1.

33 Art. 21 lid 1 EGV.
34 Art. 29 lid 2 EGV.
35 Art. 29 lid 1 onder e jo. art. 4 lid 3 EGV.
36 CBb 29 januari 2019, ECLI:NL:CBB:2018:45.
37 J. van Winsen, ‘Toelatingscollege keurt 83 procent middelaanvragen goed’, 17 januari 

2018 (op: www.nieuweoogst.nl); H. Reindsen, ‘Kwart toegelaten middelen was in 2018 
groen’, 22 januari 2019 (op: www.nieuweoogst.nl).
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Waar onder de oude Richtlijn Gewasbeschermingsmiddelen38 iedere lidstaat zelf-
standig over de toelating van een gewasbeschermingsmiddel oordeelde, werkt de 
EGV met een zogeheten zonale beoordeling. Dit komt erop neer dat de EU in een 
noordelijke, centrale en zuidelijke zone is verdeeld. Nederland behoort, samen met 
onder meer Duitsland, België en Frankrijk, tot de centrale zone. De aanvrager dient 
bij alle lidstaten waar hij het middel op de markt wil brengen een aanvraag in, maar 
draagt daarbij één lidstaat aan die voor de gehele zone de beoordeling uitvoert. Bij 
bepaalde toepassingen, zoals een middel dat bedoeld is voor gebruik in kassen of ter 
behandeling van zaaizaad, neemt één lidstaat zelfs voor alle drie de zones de beoor-
deling voor zijn rekening.39 De beoordeling van de aanvraag lijkt in veel opzichten 
op	de	Europese	risicobeoordeling	van	werkzame	stoffen.	Zo	voert	ook	hier	de	aange-
wezen lidstaat, op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis 
ten tijde van de aanvraag, een onafhankelijke, objectieve en transparante beoordeling 
uit aan de hand van tests en studies die de producent aanlevert. Om willekeur te voor-
komen dient deze beoordeling plaats te vinden conform uniforme evaluatiebeginse-
len die zijn vastgelegd in Europese regelgeving.40 Daarnaast hebben alle lidstaten 
in dezelfde zone de mogelijkheid tot het indienen van opmerkingen waarmee tijdens 
de beoordeling rekening moet worden gehouden.41 Deze (vergaande) wederzijdse 
erkenning werkt overigens ook andersom: indien een lidstaat een toelating wijzigt 
of	intrekt,	bijvoorbeeld	vanwege	onaanvaardbare	effecten	op	het	milieu,	dienen	de	
andere lidstaten in diezelfde zone de toelating in principe ook te herzien.42

De geschetste procedure maakt duidelijk dat een gewasbeschermingsmiddel pas op 
de markt komt nadat er, zowel op EU-niveau als op het niveau van de lidstaten, een 
uitgebreide risicobeoordeling heeft plaatsgevonden. Dit zou moeten voorkomen dat 
er	stoffen	worden	toegelaten	die	onaanvaardbare	effecten	hebben	op	het	milieu.	Toch	
blijkt de praktijk weerbarstig. Dit zal hierna worden geïllustreerd aan de hand van de 
discussie over de veiligheid van de werkzame stof imidacloprid voor bijen.

4	 De	praktijk:	van	bijensterfte	tot	een	verbod	op	imidacloprid

Imidacloprid	is	een	werkzame	stof	die	behoort	tot	de	zeer	effectieve	(want	zeer	gif-
tige43) groep neonicotinoïde pesticiden. Deze pesticiden zijn eind jaren tachtig ont-

38	 Richtlijn	91/414/EEG	van	de	Raad	van	15	juli	1991	betreffende	het	op	de	markt	brengen	
van gewasbeschermingsmiddelen, PbEG 1991, L 230/1.

39 Art. 33 lid 2 onder b EGV.
40 Verordening (EU) nr. 546/2011 van de Commissie tot uitvoering van Verordening 

(EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat uniforme beginselen 
voor de evaluatie en de toelating van gewasbeschermingsmiddelen betreft, PbEU 2011, 
L 155/127.

41 Art. 36 lid 1 EGV.
42 Art. 44 lid 4 EGV.
43 Zo stelt Bonmatin in 2009 dat de nieuwste generatie van deze pesticiden meer dan 

7000 keer giftiger is dan DDT (J.M. Bonmatin, Conclusions Round Table on intoxication 
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wikkeld en vormden met een jaarlijks verbruik van ruim 20.000 ton in 2010 de meest 
gebruikte groep insecticiden wereldwijd.44 Imidacloprid was op haar beurt de meest 
gebruikte neonicotinoïde.45 Vanaf het begin van de eenentwintigste eeuw liet een 
toenemend aantal studies zien dat neonicotinoïden een mogelijk risico vormen voor 
de bijenpopulatie.46 Dit maakte deze insecticiden al snel tot een van de hoofdverdach-
ten in de zoektocht naar de oorzaken van de wereldwijd waargenomen bijensterfte.47 
Recente	studies	laten	daarnaast	zien	dat	imidacloprid	ook	een	schadelijk	effect	heeft	
op andere niet-doelwit insectensoorten.48 Niettemin werd in 2008 – dus ruim nadat 

of bees due to pesticides: results from scientists, presentation at 41th Apimondia Con-
gress, Montpellier 2009).

44	 N.S.	 SimonDelso	 e.a.,	 ‘Systemic	 insecticides	 (neonicotinoids	 and	 fipronil):	 trends,	
uses, mode of action and metabolites’, Environmental Science and Pollution Research 
(22)2015,	afl.	1,	p.	534;	Production and Market of imidacloprid in China, CCM  Limited 
2011.

45 A.H. Easton & D. Goulson, ‘The neonicotinoid insecticide imidacloprid repels pollinat-
ing	flies	and	beetles	at	fieldrealistic	concentrations’,	PLoS One 2013, 8(1):e54819.

46 Zie onder meer: S. Suchail, D. Guez & L.P. Belzunces, ‘Discrepancy between acute 
and chronic toxicity induced by imidacloprid and its metabolites in Apis mellifera’ 
Environmental Toxicology and Chemistry	(20)2001,	afl.	11,	p.	24822486;	G.	Sterk	&	
M. Benuzzi, ‘New plant protection chemicals: tests of toxicity to bumble bees in the 
greenhouse’, Protected Cultivation (1)2004, p. 75-77; A. Gregorc & J. Bozic, ‘Is honey-
bee colonies mortality related to insecticide use in agriculture?’, Sodobno  Kmetijstvo 
(37)2004,	afl.	7,	p.	2932;	‘Bees	“restored	to	health”	in	Italy	after	this	spring’s	neonico-
tinoid-free maize sowing’, Youris European Research Media Center 2009; D. Goulson, 
G.C. Lye & B. Darvill, ‘Decline and conservation of bumble bees’, Annual Review of 
Entomology (53)2008, p. 191-208; S.G. Potts e.a., ‘Global pollinator declines: trends, 
impacts and drivers’, Trends in Ecology and Evolution	 (25)2010,	 afl.	 6,	 p.	 345353;	
R.J. Gill, O. Ramos-Rodriguez & N.E. Raine, ‘Combined pesticide exposure seve-
rely	affects	 individual	and	colonylevel	 traits	 in	bees’,	Nature (481)2012, p. 105-108; 
M. Henry e.a., ‘A common pesticide decreases foraging success and survival in honey 
bees’, Science (336)2012, p. 348-350; P.R. Whitehorn e.a., ‘Neonicotinoid pesticide 
reduces bumble bee colony growth and queen production’, Science (336)2012, p. 351-
352. Zie voor meer verwijzingen naar studies die de bijensterfte in verband brengen met 
het gebruik van pesticiden, alsmede een bespreking van andere mogelijke oorzaken: 
UNEP Emerging Issues: Global Honey Bee Colony Disorder and Other Threats to 
Insect Pollinators, United Nations Environmental Program/UNON: Nairobi 2010.

47 In de V.S. was in 2010 naar schatting zo’n 30% van de wilde bijen verdwenen. In Europa 
varieerde de afname tussen 1,8 en 53% (P. Neumann & N.L. Carreck, ‘Honey bee colony 
losses’, Journal of Apicultural Research (49)2010,	afl.	1,	p.	16).	Zie	over	dit	fenomeen	
verder onder meer: D. Goulson, G.C. Lye & B. Darvill, ‘Decline and conservation of 
bumble bees’, Annual Review of Entomology (53)2008, p. 191-208; S.G. Pottse.a., ‚Glo-
bal pollinator declines: trends, impacts and drivers’, Trends in Ecology and Evolution 
(25)2010,	afl.	6,	p.	345353.

48 Zie bijvoorbeeld: T.C. van Dijk, M.A. van Staalduinen & J.P. van der Sluijs, ‘Macro- 
invertebrate decline in surface water polluted with imidacloprid’, PLoS One 2013 8(5): 
e62374; Easton & Goulson 2013 (voetnoot 45); I. Roessink e.a., ‘The neonicotinoid imi-
dacloprid	shows	high	chronic	 toxicity	 to	mayfly	nymphs’,	Environmental Toxicology 
and Chemistry (32)2013, p. 1096-1100.
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de eerste studies over de mogelijke risico’s voor bijen gepubliceerd waren – door 
de aangewezen lidstaat-rapporteur (Duitsland) positief geadviseerd over de toelating 
van imidacloprid.49 Nadat ook EFSA een positief advies gaf,50 is imidacloprid ver-
volgens op 1 augustus 2009 toegevoegd aan de Europese lijst met toegestane werk-
zame	stoffen.51 Daarvoor werden pesticiden op basis van imidacloprid overigens al 
jaren gebruikt in de meeste lidstaten.52 Dit was het gevolg van een overgangsregeling 
uit de oude Gewasbeschermingsrichtlijn (91/414/EEG) waarbij gewasbeschermings-
middelen die reeds op de markt waren voordat de richtlijn in werking trad, ook zon-
der gedegen risicobeoordeling door lidstaten toegelaten mochten worden.53

Ten tijde van de risicobeoordeling van imidacloprid was er al kritiek op EFSA omdat 
die zich grotendeels baseerde op (vertrouwelijke) studies uitgevoerd in opdracht van 
de producent. Hierdoor zouden de risico’s voor bijen onvoldoende zijn meegeno-
men in de risicobeoordeling.54 In 2012 werd deze kritiek luider, doordat drie onaf-
hankelijke	 studies	 wederom	 de	 schadelijke	 effecten	 van	 neonicotinoïden	 op	 bijen	
aantoonden.55 EFSA constateerde dat er meer gegevens nodig waren voordat een 
eenduidige conclusie getrokken kon worden en dat de huidige wetenschappelijke 
methodes	onvoldoende	geschikt	waren	om	het	 effect	van	gewasbeschermingsmid-
delen op bijen te meten.56 Hierop werd EFSA door de Europese Commissie verzocht 

49 Ontwerpbeoordelingsbesluit uit 2008 op te vragen via een online formulier: http://dar.
efsa.europa.eu/dar-web/provision/request/subid/80.

50 EFSA, ‘Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the 
active substance imidacloprid’, EFSA Scientific Report 2008-148, p. 1-120.

51 Richtlijn 2008/116/EG van de Commissie van 15 december 2008 tot wijziging van 
Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde aclonifen, imidacloprid en metazachloor op 
te	nemen	als	werkzame	stoffen,	PbEU 2008, L 337/86.

52 Zie Vol. 1 van het ontwerpbeoordelingsbesluit uit 2008, p. 10, op te vragen via een 
online formulier: http://dar.efsa.europa.eu/dar-web/provision/request/subid/80). Over 
het oude toelatingsregime in de EU, zie: M. Pallemaerts, Toxics and Transnational 
Law: International and European Regulation of Toxic Substances as Legal Symbolism, 
Hart Publishing: Oxford/Portland Oregon 2003, p. 599-604; E.M. Vogelezang-Stoute, 
Bestrijdingsmiddelenrecht, een rechtsvergelijking, Deventer: Kluwer 2004, p. 77-132.

53 Art. 8 lid 2 Gewasbeschermingsrichtlijn (91/414/EEG).
54 J. Kievits, ‘Bee gone: colony collapse disorder’, Pesticide News 2007-76, p. 3-5; V. Kin-

demba, ‘The impact of neonicotinoid insecticides on bumblebees, Honey bees and other 
non-target invertebrates’, Buglife 2009; RE: Request for an internal review of com-
mission regulation 116/2008, brief van 21 januari 2009 aan de Eurocommissaris voor 
Gezondheid en voedselveiligheid van Natuur en Milieu, PAN-Europe, Inter Environ-
ment Wallonie, Nature et Progress and MNRGF, ref. HM/jc/090120.01-4.1.0.40.N08.

55 M. Henry e.a., ‘A common pesticide decreases for-aging success and survival in honey 
bees’, Science	 (336)2012,	 afl.	6079,	p.	348350;	P.R.	Whitehorn,	 ‘Neonicotinoid	pes-
ticide reduces bumble bee colony growth and queen production’, Science (336)2012, 
afl.	6079,	p.	351352;	C.W.	Schneider	e.a.,	 ‘RFID	tracking	of	sublethal	effects	of	 two	
neonicotinoid insecticides on the foraging behavior of Apis mellifera’, PLoS ONE (7) 
2012-1 e30023,

56	 EFSA,	 ‘Statement	 on	 the	 findings	 in	 recent	 studies	 investigating	 sublethal	 effects	
in bees of some neonicotinoids in consideration of the uses currently authorised in 
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om versneld over te gaan tot een herbeoordeling van een aantal neonicotinoïden, 
waaronder imidacloprid.57 In 2013 constateerde EFSA ernstige tekortkomingen in de 
data waarop de risicobeoordeling van imidacloprid gebaseerd was. Een hoog risico 
voor bijen kon niet worden uitgesloten.58 Enkele maanden later kondigde de Europese 
Commissie een tijdelijk verbod af op de meeste toepassingen van imidacloprid en 
nog twee andere neonicotinoïden.59 Inmiddels heeft dit verbod ook de toets van het 
Gerecht van de Europese Unie doorstaan.60 In de opvolgende jaren is in verschillende 
EFSA-evaluaties steevast een gebrek aan data geconstateerd in relatie tot het risico 
van	de	betreffende	neonicotinoïden	voor	bijen.61 In 2018 is het tijdelijke verbod ten 
slotte	omgezet	in	een	definitief	verbod	en	is	het	gebruik	van	de	drie	neonicotinoïden	
nog maar heel beperkt mogelijk.62

Europe’, EFSA Journal	 (10)2012,	 afl.	6,	 p.	 2752.	EFSA	heeft	 inmiddels	 richtsnoeren	
gepubliceerd over de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen in relatie tot 
bijen (EFSA, ‘Guidance on the risk assessment of plant protection products on bees 
(Apis mellifera, Bombus spp. and solitary bees)’, EFSA Journal	(11)2013,	afl.	7,	p.	3295,	
zie ook: ‘Towards an integrated environmental risk assessment of multiple stressors on 
bees: review of research projects in Europe, knowledge gaps and recommendations’, 
EFSA Journal	 (12)2014,	 afl.	 3,	 p.	 3594.	Op	 het	moment	 van	 schrijven	 (juli	 2019)	 is	
EFSA deze richtsnoeren aan het herzien: Outline of the revision of the Guidance on the 
risk assessment of plant protection products on bees (Apis mellifera, Bombus spp. and 
solitary bees)(EFSA, 2013), Parma: EFSA 2019.

57 Voor een gedetailleerd overzicht van de gebeurtenissen die leidden tot dit tijdelijke 
verbod, zie: EFSA, ‘Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for 
bees for the active substance imidacloprid’, EFSA Journal	(11)	2013,	afl.	1,	p.	3068	(zie	
p. 5-6 van de online versie: DOI: 10.2903/j.efsa.2013.3068).

58 EFSA 2013 (voetnoot 57).
59 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 485/2013 van de Commissie van 24 mei 2013 tot wij-

ziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011, wat de voorwaarden voor goed-
keuring	van	de	werkzame	stoffen	clothianidin,	thiamethoxam	en	imidacloprid	betreft,	
en houdende een verbod op het gebruik en de verkoop van zaden die zijn behandeld 
met	 gewasbeschermingsmiddelen	 die	 deze	 werkzame	 stoffen	 bevatten,	 PbEU 2013, 
L 139/12.

60 GvEA 11 juli 2007, T-229/04 (Zweden/Commissie), r.o. 169-170; Gerecht EU 17 mei 
2018, T-429/13 (Bayer CropScience AG e.a/Europese Commissie) en T-451/13 ( Syngenta 
Crop Protection AG/Europese Commissie) (er is hoger beroep ingesteld: C-499/18 P).

61 Zie onder meer: ‘EFSA Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment 
for bees for the active substance imidacloprid considering all uses other than seed treat-
ments and granules’, EFSA Journal	(13)2015,	afl.	8,	p.	4211;	EFSA,	‘Peer	review	of	the	
pesticide	risk	assessment	for	the	active	substance	imidacloprid	in	light	of	confirmatory	
data submitted’, EFSA Journal	(14)2016,	afl.	11,	p.	4607.

62 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/783 van de Commissie van 29 mei 2018 tot wijzi-
ging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor 
de goedkeuring van de werkzame stof imidacloprid, PbEU 2018, L 132/3; Uitvoe-
ringsverordening (EU) 2018/784 van de Commissie van 29 mei 2018 tot wijziging van 
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goed-
keuring van de werkzame stof clothianidine, PbEU 2018, L 132/35; Uitvoeringsverorde-
ning (EU) 2018/785 van de Commissie van 29 mei 2018 tot wijziging van Uitvoerings-
verordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de 
werkzame stof thiamethoxam, PbEU 2018, L 132/40.
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Vermeldingswaardig is dat de Nederlandse toelatingsautoriteit, het Ctgb, niet eerder 
tot maatregelen overging om het risico voor bijen te beperken. In Europees verband 
heeft het Ctgb zich juist (om procedurele redenen) tegenstander getoond van tussen-
tijdse risicobeperkende maatregelen. Volgens het Ctgb moest eerst EFSA’s herbeoor-
deling (afgerond in 2018)63 worden afgewacht.64 Het Ctgb toonde zich echter ook kri-
tisch	over	deze	herbeoordeling	(die	leidde	tot	het	definitieve	verbod),	omdat	EFSA’s	
risicoanalyse gebaseerd was op wetenschappelijke richtsnoeren voor de risicobeoor-
deling voor bijen65 die nog niet waren aangenomen in EU-verband.66 Volgens EFSA 
werd met deze richtsnoeren uitgegaan van de laatste stand van de wetenschap, waar-
bij	ook	langetermijn	en	sublethale	effecten,	alsmede	risico’s	voor	wilde	bijen,	zoals	
hommels en solitaire bijen, werden beoordeeld.67 Een saillant detail is dat Nederland 
zich, op advies van het Ctgb, verzet heeft tegen deze (al in 2013) opgestelde bij-
enrichtsnoeren, omdat zij te streng zouden zijn (zie hierna onder 5.1.3). Overigens 
heeft het Ctgb EFSA’s herbeoordeling van de drie neonicotinoïden uiteindelijk toch 
gevolgd. Daarbij drong de toelatingsautoriteit wel nog aan op onderzoek naar mitige-
rende maatregelen, als alternatief voor een totaalverbod. Dat advies heeft de minister 
van LNV echter naast zich neergelegd omdat mitigerende maatregelen volgens de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit niet handhaafbaar zouden zijn.68

Wat verder opvalt, is dat het Ctgb in 2017 constateerde dat de aquatische toela-
tingsnormen voor een aantal neonicotinoïden niet meer voldeden.69 Het College 
wilde echter niet tot een nationale herbeoordeling over gaan, maar wilde ook hier 
de  herbeoordeling op EU-niveau afwachten.70 Dit alles valt moeilijk te rijmen met 
het voorzorgsbeginsel, waar het pesticidenrecht op gestoeld is. Gelet op het 

63 EFSA, ‘Evaluation of the data on clothianidin, imidacloprid and thiamethoxam for the 
updated risk assessment to bees for seed treatments and granules in the EU’, EFSA 
Supporting publication 2018 (doi:10.2903/sp.efsa.2018.EN-1378).

64 Jaarverslag Ctgb 2017, Ede: Ctgb 2018, p. 37.
65 EFSA 2013 (voetnoot 56).
66 Ctgb-advies inzake voorstellen Commissie voor verdere beperking drie neonicotino-

iden en verkenning risico’s alternatieve werkzame stoffen, bijlage bij Kamerstukken II 
2016/17, 27858, 396. Het Ctgb heeft in een ander dossier juist betoogd dat het zich wel 
mag baseren op nog niet op EU-niveau vastgestelde EFSA-richtsnoeren (CBb 29 janu-
ari 2019, ECLI:NL:CBB:2018:45, r.o. 9.2). Het CBb vond dat in deze zaak overigens 
problematisch, mede vanwege een verder gebrekkige onderbouwing van de risico’s die 
aanleiding gaven tot de beperkende maatregelen. De context speelde hier waarschijnlijk 
een	grote	rol:	het	ging	om	door	het	Ctgb	getroffen	noodmaatregelen	bij	uiterst spoed-
eisende gevallen (ex art. 71 EGV), waarbij op toelatingsautoriteiten een zware bewijs-
last rust.

67 EFSA 2013 (voetnoot 56). Zie hierover ook: brief van de minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit, Kamerstukken II 2017/18, 27858, 421, p. 2.

68 Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Kamerstukken II 
2017/18, 27858, 421, p. 2.

69	 Overigens	heeft	het	Ctgb	eerder	wel	maatregelen	getroffen	vanwege	de	normoverschrij-
ding van imidacloprid in oppervlaktewater. Zie hierover de bijdrage van Joost Rutte-
man in deze bundel (hoofdstuk 10).

70 Jaarverslag Ctgb 2017, Ede: Ctgb 2018, p. 37.
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voorzorgsbeginsel zou het Ctgb wel degelijk tot actie hebben kunnen overgaan. Door 
deze afwachtende houding riskeert het Ctgb zijn meerwaarde ten opzichte van de 
EFSA te verliezen en wordt de bescherming tegen schadelijke bestrijdingsmidde-
len bij nieuwe wetenschappelijke inzichten in Nederland grotendeels afhankelijk 
van de besluitvorming op EU-niveau. Dit maakt een gedegen risicobeoordeling op 
EU-niveau voor Nederland extra belangrijk.

Uit het voorgaande blijkt dat ten tijde van de risicobeoordeling niet kon worden vast-
gesteld of imidacloprid een hoog risico vormde voor de bijenpopulatie. Toch werd de 
stof aanvankelijk goedgekeurd.71 Dit kan niet louter gelegen hebben aan een gebrek 
aan kennis over mogelijke risico’s, want verscheidene studies wezen destijds al op 
een	schadelijk	effect	voor	bijen.	De	vraag	is	waar	deze,	achteraf	foutieve,	besluitvor-
ming door veroorzaakt is. Hierna worden daarom vier onderdelen van de toelatings-
procedure onder de loep genomen die kunnen maken dat gewasbeschermingsmidde-
len worden toegelaten, terwijl zij mogelijk een onaanvaardbaar risico vormen voor 
het milieu.

5	 Kritische	analyse	van	de	regelgeving

Zelfs bij een perfect functionerende toelatingsprocedure kan er enige onzekerheid 
bestaan over de veiligheid van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen. Zo kan het las-
tig	zijn	om	een	oordeel	te	vormen	over	(onder	andere)	cumulatieve	effecten,	subtiele	
sublethale	 (=	 nietdodelijke)	 effecten	 en	 de	wisselwerking	met	 andere	 schadelijke	
factoren.72 Dat neemt echter niet weg dat verschillende kenmerken van de huidige 
toelatingsprocedure een onnodig risico vormen voor een goede beoordeling. In het 
bijzonder is de procedure bekritiseerd vanwege: (1) een gebrek aan onafhankelijk-
heid bij toelatingsinstanties, (2) forumshopping tussen nationale toelatingsinstanties, 
(3) een gebrek aan transparantie in de risicobeoordeling en (4) het creatief omzeilen 
van de toelatingsprocedure door de besluitvormende instanties. Laten we eens kijken 
naar ieder van deze vier kritiekpunten.

71 EFSA, ‘Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the 
active substance imidacloprid’, EFSA Scientific Report	 (6)2008148,	 afl.	 7,	 p.	 1120.	
Let wel, de oude Gewasbeschermingsrichtlijn (91/414/EEG) bevatte minder streng uit-
gewerkte eisen t.a.v. bijen (Gerecht EU 17 mei 2018, T-429/13 (Bayer CropScience AG 
e.a/Europese Commissie) en T-451/13 (Syngenta Crop Protection AG/Europese Com-
missie), r.o. 135). Niettemin moest bij de nationale toelating wel degelijk ook gekeken 
worden naar de toxiciteit voor bijen (Bijlage III, Deel A, punt 10.3.3-10.3.4). Bij de 
beoordeling	van	werkzame	stoffen	werd	slechts	verwezen	naar	de	acute	toxiciteit	(Bij-
lage II, Deel A, punt 8.3.1). Anderzijds mocht er in algemene zin ook onder het oude 
regime	geen	onaanvaardbaar	effect	voor	het	milieu	zijn,	waarbij	in	het	bijzonder	geke-
ken	moest	worden	naar	effecten	op	nietdoelwit	soorten	(art.	5	lid	1	onder	b	jo.	4	lid	1	
onder b sub V).

72 Klein e.a. 2018 (voetnoot 2), p. 43.
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5.1	 Probleem	I:	Gebrek	aan	onafhankelijkheid	bij	de	toelatingsinstanties

5.1.1 Risicobeoordelingen en regulatory capture
Onder de EGV dient de producent zelf te bewijzen dat een stof geen onaanvaard-
baar	effect	heeft	op	het	milieu.	Zo	komen	de	onderzoekskosten	en	bewijslast	bij	de	
producent te liggen, waar vanuit economisch en praktisch oogpunt zeker wat voor 
te zeggen valt. Aan de andere kant leunt de toelatingsprocedure hierdoor sterk op 
informatie vanuit de producent, wat kan leiden tot zogeheten ‘regulatory capture’.73 
Ter illustratie: van de 670 studies waarop het ontwerpbeoordelingsverslag van imi-
dacloprid was gebaseerd, was 90% (603 studies) in eigendom van Bayer, de produ-
cent.74 In de woorden van een Europees Parlementslid in relatie tot het (eveneens 
controversiële) middel Roundup:

‘Is	using	Monsanto’s	own	research	data	(...)	a	sound	basis	scientifically	 to	pro-
ceed, given their vested interest and refusal to open test results to inspection 
in	the		scientific	publication	system?	(...)	Would	not	the	correct	scientific	response	
be to repeat the work independently of Monsanto to see if the results are 
replicated?’.75

73 G. Stigler, ‘The theory of economic regulation’, The Bell Journal of Economics and 
Management Science	(2)1971,	afl.	1,	p.	321;	D.J.	Ball,	‘Environmental	risk	assessment	
and the intrusion of bias’, Environment International (28)2002, p. 529-544; M. O’Brien, 
Making Better Environmental Decisions, Cambridge (USA): MIT Press 2000, p. 27; 
G. McDonell, ‘Risk management, reality and the precautionary principle: Coping with 
decisions’, in: R. Harding & E. Fisher (red.), Perspectives on the Precautionary Prin-
ciple, Sydney: The Federation Press 1999, p. 199; N. de Sadeleer, Environmental Prin-
ciples. From Political Slogans to Legal Rules, Oxford: Oxford University Press 2002, 
p. 184-185. In relatie tot de EGV: C. Robinson, ‘Europe’s pesticide and food safety 
regulators – Who do they work for?’, Earth Open Source 2011; A Toxic Mixture? - 
 Industry bias found in EFSA working group on risk assessment for toxic chemicals, 
PAN Europe rapport van december 2012. Voorbeelden van gekleurde onderzoeksdata 
vanuit de industrie gericht op het beïnvloeden van de wetgeving zijn eerder opgemerkt 
o.a. in relatie tot asbest (D. Gee & M. Greenberg, ‘Asbestos: from “magic” to malevo-
lent mineral’, in: P. Harremoës e.a. (red.), Environmental issue report No 22, Late les-
sons from early warnings: the precautionary principle 1896–2000, Kopenhagen: Euro-
pean Environmental Agency 2002, p. 52-63) en tabak (P.H. Sand, ‘The Right to Know: 
Environmental Information Disclosure by Government and Industry’, in: D. Zaelke, 
D.	Kaniaru	&	E.	Kružiková,	Making Law Work: Enviromental Compliance & Sustain-
able Development, Vol. 2, Londen: Cameron 2005, p. 25-26).

74 Voor een onderbouwing bij deze percentages, zie mijn masterthesis: A. de Vries, Con-
fidentiality in EU Pesticide Risk Assessment: A Violation of the Aarhus Convention?, 
10 oktober 2014, gepubliceerd op SSRN (https://ssrn.com/abstract=2507152), p. 21-22.

75 Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie van Timothy Kirkhope, 
Betreft: Glyfosaat – Het gebruik van Monsanto-onderzoek naar glyfosaat als basis 
voor besluiten over de gebruiksveiligheid van deze stof, nr. E-007546/2011.
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In het kader van de discussie over neonicotinoïden gaf het Ctgb daarentegen aan dat 
onafhankelijke wetenschappelijk studies zich minder goed lenen voor risicobeoor-
delingen dan studies die door de industrie zijn aangeleverd.76 Deze opmerking was 
enigszins ongelukkig getimed, omdat toen net bekend was dat deze industriestudies 
volgens EFSA serieuze data gaps bevatten.77 Het is overigens juist dat door de indu-
strie aangeleverde studies vaak beter afgestemd zijn op de toelatingsprocedure en 
de	 richtsnoeren	van	EFSA:	deze	 studies	worden	 immers	 specifiek	uitgevoerd	met	
het oog op de toelatingsprocedure. Het Ctgb geeft aan dat academisch onderzoek 
verplicht wordt meegewogen, maar zegt zich in eerste instantie te baseren op studies 
die zijn uitgevoerd conform Good Laboratory Practice (GLP):78 een standaard voor 
het uitvoeren van tests waaraan de industriestudies in de regel voldoen.79 Dit moet 
volgens	het	Ctgb	de	kwaliteit	van	de	betreffende	studies	garanderen	en	voorkomen	
dat de risicobeoordeling door de aanvrager gestuurd wordt. Echter, zoals recent ook 
naar	voren	kwam	in	de	EU	fitness	check	van	de	GLP:	door	onafhankelijke	studies,	
die niet zijn gericht op de Europese toelatingsprocedure, toch langs de GLP-meetlat 
te leggen, bestaat het risico dat onafhankelijke studies niet voldoende worden mee-
genomen bij de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen.80

Dat risico wordt nog groter indien de industrie invloed uitoefent op de kwaliteitsstan-
daarden voor de risicobeoordeling. Dit speelt volgens wetenschappers momenteel 
bij de vaststelling van de hiervoor genoemde bijenrichtsnoeren.81 Deze richtsnoeren 
beogen	chronische	en	sublethale	effecten	en	effecten	op	solitaire	en	wilde	bijen	beter	
mee te nemen in de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen. De nieuwe 
beoordelingsstandaarden werden in 2013 door EFSA gepubliceerd maar zijn ten tijde 
van dit schrijven (2019) nog niet door de lidstaten goedgekeurd. Conform adviezen 
van het Ctgb stelde Nederland zich op het standpunt dat de richtsnoeren te streng en 
daardoor onwerkbaar zijn. Nederland heeft daarom in EU-verband, net als een aantal 
andere lidstaten, aangedrongen op aanpassing van de richtlijnen.82 Naar verluid zijn 
de richtsnoeren inmiddels sterk afgezwakt en wordt de invoering van belangrijke 
nieuwe wetenschappelijke inzichten uitgesteld, wat volgens het platform Follow the 

76 Reactie Ctgb op de rapportage ‘Race to the bottom, Ctgb doorgelicht’ opgesteld door 
Pan Europe, bijlage bij Kamerstukken II 2012/13, 27858, 160, p. 30.

77 EFSA 2013 (voetnoot 57).
78	 Neergelegd	 in	 Richtlĳn	 2004/10/EG	 van	 het	 Europees	 Parlement	 en	 de	 Raad	 van	

11	februari	2004	betreffende	de	onderlinge	aanpassing	van	de	wettelĳke	en	bestuurs-
rechtelĳke	bepalingen	inzake	de	toepassing	van	de	beginselen	van	goede	laboratorium-
praktĳken	en	het	toezicht	op	de	toepassing	ervan	voor	tests	op	chemische	stoffen,	PbEU 
2004, L 50/44.

79 www.ctgb.nl/over-ctgb/beoordeling-risico/host-glp/glpractice.
80 Europese Commissie, Excerpt of the draft report of the ‘study on the regulatory fitness 

of chemicals legislation (excluding REACH)’ – GLP-related sections, p. 3, 7-8.
81 EFSA 2013 (voetnoot 56). Zie hierover: V. Harmsen, ‘Dit afgezwakte bijenricht-

snoer mag de Tweede Kamer niet zien’, FTM 3 juli 2019 en de aldaar aangehaalde 
wetenschappers.

82 Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 april 2019, 
Kamerstukken II 2018/19, 27858, 446.
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Money mede het gevolg zou zijn van lobby door de industrie.83 Zo heeft Nederland 
een alternatieve risicobeoordelingsmethode voorgedragen die mede is ontwikkeld 
en	gefinancierd	door	de	industrie.	Deze	risicobeoordelingsmethode	gaat	uit	van	een	
acceptabele84 dagelijkse sterfte onder werkbijen van 20% in plaats van de door EFSA 
voorgestelde 7%.85 Hoewel testmethoden die mede ontwikkeld zijn door de industrie 
niet noodzakelijkerwijs te ruimhartig zijn, bestaat hier wel een risico. Zeker in een 
toelatingsprocedure die al sterk leunt op onderzoek vanuit de belanghebbende zelf, is 
het mijns inziens extra belangrijk dat de voorgeschreven testmethodes geheel onaf-
hankelijk worden vastgesteld.

Door in de risicobeoordeling minder gewicht toe te kennen aan onafhankelijke stu-
dies en door het hanteren van verouderde richtsnoeren, dringen nieuwe wetenschap-
pelijke inzichten mogelijk te langzaam (of helemaal niet) door in het toelatingsbeleid. 
Dit maakt dat het toelatingsbeleid achter kan lopen op de wetenschap. Dit levert 
onnodige risico’s op voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. Begin 2019 
riep het Europees Parlement in een parlementaire resolutie EFSA op om voortaan 
bij de risicobeoordeling van pesticiden gelijke waarde te hechten aan onafhankelijke 
peer-reviewed studies als aan studies vanuit de industrie.86 Deze oproep zou in mijn 
ogen niet alleen door EFSA maar ook door nationale toelatingsautoriteiten, zoals het 
Ctgb, ter harte genomen moeten worden.

5.1.2 Belangenconflicten bij EFSA
Voor publiek vertrouwen in risicobeoordelingen is het van groot belang dat alle 
documenten aan een grondige, onafhankelijke evaluatie worden onderworpen.87 Dit 
is extra belangrijk als een groot deel van het wetenschappelijk bewijs wordt aange-
leverd door een partij die belang heeft bij een positieve uitkomst.88 Echter, zowel de 
EFSA als het Ctgb is bekritiseerd vanwege een gebrek aan onafhankelijkheid, waar-
bij in de afgelopen jaren overigens wel stappen in de goede richting zijn genomen.

83 V. Harmsen, ‘De schrijftafelmoord op de bijen’, FTM 6 april 2019; V. Harmsen, ‘Dit 
afgezwakte bijenrichtsnoer mag de Tweede Kamer niet zien’, FTM 3 juli 2019.

84 Het idee is: een zekere sterfte is, ook los van gewasbeschermingsmiddelen, als normaal 
te beschouwen.

85 Zie over deze methode het volgende onderzoek (door onderzoekers werkzaam bij 
Syngenta): P. Thorbek e.a., ‘Using BEEHAVE to explore pesticide protection goals 
for	European	honeybee	(Apis	melifera	L.)	worker	losses	at	different	forage	qualities’,	
Environmental Toxicology and Chemistry	2017,	vol.	36,	afl.	1,	p.	254264.	Zie	over	deze	
kwestie verder: Kamerstukken II 2018/19, 21501, 32; V. Harmsen, ‘De schrijftafelmoord 
op de bijen’, FTM 6 april 2019; V. Harmsen, ‘Nederland wil bijenbescherming afzwak-
ken met rekenmethode van pesticidenfabrikant’, FTM 7 juni 2019.

86 Resolutie van het Europees Parlement van 16 januari 2019 over de toelatingsprocedure 
van de Unie voor pesticiden, P8_TA(2019)0023, overweging 44.

87	 De	 Sadeleer	 2002	 (voetnoot	 73),	 p.	 194.	 In	 gelijke	 zin	 over	milieueffectrapportages	
D.P. Lawrence, Environmental Impact Assessment: Practical Solutions to Recurrent 
Problems, Hoboken (USA): John Wiley & Sons 2003, p. 244.

88 D. Michaels, Doubt Is Their Product: How Industry’s Assault on Science Threatens 
Your Health, Oxford: Oxford University Press 2008.
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EFSA is er meermaals van beschuldigd te zeer op de hand te zijn van de agroche-
mische	industrie,	met	name	doordat	personen	met	(financiële)	banden	met	de	indu-
strie geregeld plaatsnamen in EFSA’s wetenschappelijke commissies en panels.89 In 
2012 bevestigde de Europese Rekenkamer dat EFSA onvoldoende adequate maat-
regelen	nam	ter	voorkoming	van	belangenconflicten.90 Datzelfde jaar weigerde het 
Europees Parlement aanvankelijk EFSA’s begroting goed te keuren vanwege ver-
meende	 belangenconflicten.91 Verder oordeelde de Europese Ombudsman in 2014 
dat	EFSA	onvoldoende	effectief	 reageerde	op	klachten	over	belangenconflicten	bij	
leden van haar werkgroepen.92	Deze	gebeurtenissen	hebben	EFSA’s	reputatie	flink	
geschaad.93

Inmiddels heeft EFSA verschillende maatregelen genomen om haar onafhankelijk-
heid te waarborgen en transparantie te vergroten.94 Zo is er in juni 2017 een nieuw 
beleidsdocument	 aangenomen	 ter	 voorkoming	 van	 belangenconflicten	 bij	 EFSA’s	
personeel en panel- en werkgroepleden, terwijl samenwerking met onafhankelijke 
wetenschappers juist wordt gestimuleerd.95 Na herhaald aandringen van het Europees 

89	 Zo	zou	in	20152017	46%	van	EFSA’s	panelleden	een	financieel	belangenconflict	heb-
ben (‘Recruitment errors - The European Food Safety Authority (EFSA) will probably 
fail, again, to become independent from the food industry’, Corporate Europe Observa-
tory,	11	juni	2017.	Let	wel,	dit	rapport	gaat	in	mijn	ogen	uit	van	een	wel	erg	ruime	defini-
tie	van	(financiële)	belangenconflicten.	Zie	verder:	Serial conflicts of interest on EFSA’s 
management board, Corporate Europe Observatory rapport 2011 (te  downloaden via: 
https://corporateeurope.org/sites/default/files/20110223_mb_report.pdf); Robinson 
2011 (voetnoot 73); PAN Europe 2012 (voetnoot73); S. Horel & Corporate Europe 
Observatory, Unhappy meal. The European Food and Safety Authority’s independence 
problem, CEO & Earth Open Source 2013 (te downloaden op: http://corporateeurope.
org/sites/default/files/attachments/unhappy_meal_report_23_10_2013.pdf). Voor een 
chronologisch	 overzicht	 van	 alle	 vermeende	 belangenconflicten	 binnen	 EFSA,	 zie:	
https://corporateeurope.org/food-and-agriculture/efsa/chronology.

90 Europese Rekenkamer, Omgang met belangenconflicten bij een selectie van agent-
schappen van de EU, Speciaal verslag nr. 15, Luxemburg 2012.

91 Besluit van het Europees Parlement van 10 mei 2012 over het verlenen van kwijting 
voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
voor het begrotingsjaar 2010, P7_TA(2012)0173.

92 Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 2522/2011/
(VIK)CK against the European Food Safety Authority, 27 maart 2014.

93 A.P. Testori Coggi & P. Deboyser, ‘The European Food and Safety Authority: A View 
from the European Commission’, in: A. Alemanno & S. Gabbi (red.), Foundations of 
EU Food Law and Policy: Ten Years of the European Food Safety, Farnham: Ashgate 
2014, p. 204.

94 Gematigd positief over EFSA’s streven naar meer transparantie en onafhankelijkheid: 
L. Gonzáles-Vagué & S.R. Melchor, ‘A Yankee in King Arthur’s Court: A Lawyer’s 
Perspective of EFSA’, in: A. Alemanno & S. Gabbi (red.), Foundations of EU Food Law 
and Policy: Ten Years of the European Food Safety, Farnham: Ashgate 2014, p. 292-294.

95 EFSA’s policy on independence - How the European Food Safety Authority assures the 
impartiality of professionals contributing to its operations, Parma: EFSA 2017.
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Parlement en aanvankelijke onwil bij EFSA96 is hierin onder meer een  cooling-off 
periode opgenomen voor EFSA-personeel en panel- en werkgroepleden. Dit houdt in 
dat deze personen in de twee jaar voorafgaand aan de functie bij EFSA geen banden 
mogen hebben gehad met de industrie. Daarnaast zijn de zittingen van de verschil-
lende wetenschappelijke commissies binnen EFSA openbaar gemaakt voor onafhan-
kelijke observanten.97 Dit zijn goede stappen ter bevordering van EFSA’s onafhan-
kelijkheid,	al	is	het	nog	te	vroeg	om	uitspraken	te	doen	over	de	effectiviteit	van	deze	
maatregelen.98

5.1.3 Belangenconflicten bij het Ctgb
Het Ctgb is net als EFSA bekritiseerd vanwege een gebrek aan onafhankelijkheid. 
In 2013 schreef de milieuorganisatie PAN Europe een uitgesproken negatief rapport 
over de werkwijze van het Ctgb.99 Het college zou te vaak ten gunste van de indu-
strie	 beslissen,	mogelijk	 door	 financiële	 afhankelijkheid	 van	 de	 industrie	 doordat	
de producent per beoordeling een kostendekkend bedrag aan het Ctgb betaalt. Bij 
werkzame	stoffen	waarvoor	Nederland	de	lidstaatrapporteur	is,	ontvangt	het	Ctgb	
bijvoorbeeld al snel meer dan € 150.000 van de aanvrager. Bij een zonale beoordeling 
van een gewasbeschermingsmiddel gaat het gemiddeld om € 50.000.100 Een door het 
Ctgb benoemde internationale visitatiecommissie is overigens een stuk positiever, 
hoewel ook hier enkele verbeterpunten genoemd worden op het gebied van trans-
parantie en het voorkomen van betrokkenheid van onderzoekers die mogelijk een 
(financieel)	belangenconflict	hebben.101

96 Besluit van het Europees Parlement van 28 april 2016 over het verlenen van kwijting 
voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2176(DEC); Besluit van het Europees Parlement 
van 27 april 2017 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begro-
ting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2015 
(2016/2174(DEC).

97 Zie voor meer informatie: www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/observers.
98	 Overigens	meent	het	Corporate	Europe	Observatory,	een	nonprofitorganisatie	die	de	

invloed van lobbywerk zichtbaar probeert te maken, nog steeds dat er meer nodig is om 
de onafhankelijkheid van EFSA te garanderen (zie ‘New EFSA independence policy 
likely rejects most Parliament demands’, Corporate Europe Observatory 22 juni 2017).

99 PAN Europe, Race To The Bottom - Het CTBG doorgelicht, 2013.
100 Bij de beoordeling van een werkzame stof moet de producent de volgende voorschotten 

aan het Ctgb betalen: € 12.875 voor de aanvraagkosten, € 150.000 voor de boordeling 
en € 75.000 voor afrondingswerkzaamheden bij een goedkeuring of verlenging. Bij een 
zonale beoordeling moet de aanvrager een voorschot van € 50.000 betalen. Het gaat hier 
enkel om een voorschot gebaseerd op gemiddelden, hogere kosten worden achteraf in 
rekening gebracht (Tarievenbesluit Ctgb 2019, hoofdstuk 6).

101 Report of the second visitation of the Netherlands Board for the Authorization of Plant 
Protection Products and Biocides (Ctgb) addressing the scientific process, the scientific 
output and the decision-making process, september 2018 (te downloaden op: www.ctgb.
nl/documenten/rapporten/2018/12/18/rapport-internationale-visitatiecommissie-2018).
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In 2017 heeft het Ctgb een nieuwe gedragscode integriteit aangenomen om uitvoe-
ring te geven aan de ‘Gedragscode Integriteit Rijk’.102 Echter, in vergelijking met 
EFSA gaat er – in ieder geval naar buiten toe – bij het Ctgb weinig aandacht uit naar 
het voorkomen van (de schijn van) partijdigheid. Wel heeft het Ctgb op de website 
een overzicht geplaatst van alle nevenfuncties van de vijf collegeleden en vijf plaats-
vervangers.103 Het leeuwendeel van de risicobeoordeling wordt overigens uitgevoerd 
door lager geplaatst personeel binnen het Ctgb en ingeschakelde externe experts. 
De	regeling	ter	voorkoming	van	belangenconflicten	bij	externe	partijen	is	dan	weer	
tamelijk summier. De belangrijkste regel is dat een ingeschakelde expert gedurende 
de opdracht geen werk voor derden mag verrichten op dat gebied.104 Dit steekt karig 
af bij EFSA’s regel dat panel- en werkgroepleden twee jaar voorafgaand aan hun 
werkzaamheden voor EFSA geen banden met de industrie mogen hebben.

Opvallend is verder dat het Ctgb, in communicatie tot en met het jaar 2012, geregeld 
naar de toelatingsaanvrager verwijst als ‘de klant’.105 In een reactie op deze bijdrage 
gaf het Ctgb evenwel aan tegenwoordig de neutralere term ‘stakeholder’ te gebrui-
ken. Daaronder vallen naast de industrie ook maatschappelijke organisaties en ngo’s, 
aldus het Ctgb. Dat is een positieve ontwikkeling, al was het maar om de schijn van 
partijdigheid tegen te gaan. Eveneens positief met het oog op transparantie is dat 
externe afspraken van de collegevoorzitter en directeur van het Ctgb, online gepu-
bliceerd worden.106 Dit betreft vooral veel afspraken met andere publieke organen. 
Echter, daar waar het niet-publieke gesprekspartners betreft, lijkt er een disbalans te 
bestaan. In 2018 en 2019 stonden er 39 afspraken gepland met vertegenwoordigers 
van industrie en landbouw (bijv. Nefyto, LTO en ECPA, Syngenta en ‘industry meet-
ings’ / industriecongressen). Het gaat hier om bestuurlijke overleggen, dus niet om 
overleggen	met	een	specifieke	aanvrager	over	een	mogelijke	toelating.	Daartegenover	
stonden slechts drie afspraken met milieuorganisaties (vijf als we de waterleiding-
bedrijven meetellen) en één overleg met burgers (omwonenden van Westerveld). Bij 
de milieuorganisaties valt bovendien op dat prominente spelers in het veld, zoals 
PAN Europe en de Bijenstichting, in deze periode niet op gesprek zijn geweest.

102 Ctgb gedragscode integriteit vastgesteld MT d.d. 24 oktober 2017.
103 https://www.ctgb.nl/over-ctgb/organisatie/collegeleden-en-hun-nevenfuncties.
104 https://www.ctgb.nl/over-ctgb/organisatie/samenwerken-met-derden.
105 Zie bijvoorbeeld: ‘Ctgb wil meetellen in Europa’, Nefyto Bulletin	2012,	afl.	1,	p.	1	en	

A. Smits-van Prooije, ‘Ervaringen in de Ctgb-uitvoeringspraktijk met de Verordening 
gewasbeschermingsmiddelen’, Gewasbescherming (43)2012,	afl.	2,	p.	4759	(beschik-
baar via: https://edepot.wur.nl/212163). Zie ook het Ctgb jaarverslag 2012, waarin het 
Ctgb zegt te werken aan de klanttevredenheid (duidend op tevredenheid onder aanvra-
gers) en aangeeft gestart te zijn met het project ‘Communiceren met de klant’ dat zich 
richt op communicatie met aanvragers en in dat kader moet leiden tot een ‘passend sys-
teem voor relatiebeheer en klantcommunicatie’ (Ctgb Jaarverslag 2012, Wageningen: 
Ctgb 2013), p. 32 en 38.

106 https://www.ctgb.nl/over-ctgb/organisatie/agenda-collegevoorzitter-en-directeur.
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5.2	 Probleem	II:	zonale	beoordeling,	forumshopping	en	een	race	to	
the	bottom?

Een tweede risico voor de bescherming van het milieu binnen het huidige toela-
tingsregime is de zogeheten zonale beoordeling uit artikel 28 lid 1 EGV. Hierbij 
beoordeelt	één	lidstaat	voor	alle	lidstaten	in	de	betreffende	zone	of	het	gewasbescher-
mingsmiddel aan de goedkeuringsvereisten voldoet. De producent mag zelf voorstel-
len welke lidstaat de beoordeling uit gaat voeren (art. 35 lid 1 EGV). De vrees van 
enkele ngo’s is dat dit tot forumshopping en een race to the bottom leidt. Nationale 
toelatingsinstanties zouden met elkaar kunnen gaan concurreren om maar zo veel 
mogelijk aanvragen binnen te halen. Dit lijkt zeker een risico voor toelatingsinstan-
ties zoals het Ctgb, die voor hun bekostiging voor een groot deel afhankelijk zijn van 
de tarieven die de industrie betaalt voor de behandeling van een aanvraag.107

Overigens	meent	de	Nederlandse	overheid	dat	de	financiële	afhankelijkheid	van	de	
industrie voor het Ctgb geen risico’s oplevert. Een race to the bottom zou voorkomen 
worden door de professionaliteit en inhoudelijke deskundigheid van het college en 
zijn	personeel,	de	certificering	van	de	organisatie	en	de	inhoudelijke	controle	door	
zusterorganisaties bij zonale beoordelingen en wederzijdse erkenning, dan wel door 
EFSA als het Ctgb optreedt als lidstaat-rapporteur.108 Of dit daadwerkelijk voldoende 
waarborgen biedt, is niet duidelijk omdat er (nog) geen onderzoek is gedaan naar een 
mogelijke race to the bottom binnen het systeem van zonale beoordelingen.

Opvallend is echter dat slechts 11 van de 28 lidstaten door aanvragers zijn voorgedra-
gen als lidstaat-rapporteur bij de toelating van een werkzame stof. Daarbij is in 80% 
van de gevallen door de aanvrager voor slechts vier landen, waaronder Nederland 
(naast Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk), gekozen.109 Dit roept in 
ieder geval de vraag op waarom producenten de voorkeur geven aan bepaalde lid-
staten boven andere. De oorzaak zou gezocht kunnen worden in de kundigheid van 
deze	nationale	 toelatingsinstanties	 of	 efficiëntie	 in	 de	beoordeling.	Aan	de	 andere	
kant zou het ook (deels) kunnen liggen aan een grotere kans op een positieve beoor-
deling in vergelijking met andere nationale toelatingsinstanties. Het is maar de vraag 
of de EGV voldoende waarborgen bevat om dit laatste te voorkomen, mede omdat 
risicobeoordelingen grotendeels gebaseerd zijn op vertrouwelijke studies wat maat-
schappelijke en wetenschappelijke discussie over de deugdelijkheid bemoeilijkt (zie 
volgende paragraaf).

107 Zelfstandig bestuursorgaan, Ctgb (www.ctgb.nl/over-ctgb/organisatie/zelfstandig- 
bestuursorgaan).

108 Kamerstukken II 2009/10, 32372, 6, p. 13, zie ook: Kamerstukken II 2010/11, 32372, 49, 
p. 21.

109 Report on the Union’s authorisation procedure for pesticides (2018/2153(INI)), 
A8-0475/2018 18.12.2018, p. 11. Het Ctgb geeft in reactie op dit hoofdstuk aan dat de 
zonale beoordelingen gecoördineerd worden door het Central Zone Steering Commit-
tee, die de aanvragen zo veel mogelijk naar evenredigheid en capaciteit verdeelt. Dit 
ziet echter op de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in de zone, terwijl de hier 
aangehaalde	cijfers	zien	op	de	toelating	van	werkzame	stoffen	op	EUniveau.
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Overigens stelt het Ctgb in een reactie op dit hoofdstuk dat de organisatie meebe-
weegt met het aantal aanvragen en dus geen winstoogmerk heeft. Het college zegt 
niet de ambitie te hebben om uit te groeien tot dé toelatingsinstantie van Europa 
en, omwille van peer review, ook te hechten aan expertise in andere lidstaten. Wel 
kan het Ctgb naar eigen zeggen sneller reageren op aanvragen voor toelatingen dan 
sommige andere lidstaten, doordat het een zelfstandig bestuursorgaan is en geen 
onderdeel van een ministerie.

Echter, ook als toelatingsautoriteiten niet bewust met elkaar de concurrentie aan-
gaan, kan het zonale beoordelingssysteem toch meebrengen dat lidstaten die stren-
gere eisen willen stellen hiervan weerhouden worden. Als de zonale lidstaat-rappor-
teur eenmaal heeft geoordeeld dat een gewasbeschermingsmiddel toegelaten moet 
worden, kan een andere lidstaat in die zone het middel enkel nog weigeren als er 
gegronde redenen zijn om aan te nemen dat het betrokken middel een onaanvaard-
baar risico vormt voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu.110 De ter-
men ‘gegronde redenen’ en ‘onaanvaardbaar risico’ wijzen op een streng criterium 
dat	bovendien	de	bewijslast	 lijkt	om	te	draaien:	de	betreffende	lidstaat	zal	moeten	
bewijzen dat het middel toch een risico vormt. Dit kan in het bijzonder een obsta-
kel vormen voor lidstaten die het voorzorgsbeginsel willen toepassen in geval van 
wetenschappelijke onzekerheid over het risico.

5.3	 Probleem	III:	vertrouwelijkheid	van	tests	en	studies

Een methode om te voorkomen dat een risicobeoordeling te veel gestuurd wordt door 
de industrie, is door alle onderliggende data te publiceren en daarmee vatbaar te 
maken voor publieke en wetenschappelijke discussie.111 Maar juist op dit punt schiet 
de toelatingsprocedure ernstig tekort.112 Het volledige dossier over een werkzame 
stof, met daarin alle tests en studies, wordt namelijk niet openbaar gemaakt113 en 
het ontwerpbeoordelingsverslag bevat een apart, niet-publiek toegankelijk, gedeelte 
(volume 4) waarin vertrouwelijke informatie wordt opgenomen.114 Zoals hierboven 
uiteengezet was de risicobeoordeling van imidacloprid voor 90% gebaseerd op stu-
dies in eigendom van Bayer, waarvan 97% vertrouwelijk was.115 Bij de nationale 

110 Art. 36 lid 3 EGV. Zie in gelijke zin bij wederzijdse erkenning: art. 41 lid 1 EGV.
111 Sand 2005 (voetnoot 73), p. 18; U. Beck, ‘Politics of Risk Society’, in: J. Franklin (red.), 

The Politics of Risk Society, Cambridge: Policy Press 1998, p. 12-13; De Sadeleer 2002 
(voetnoot 73), p. 194-195. 

112 Robinson 2011 (voetnoot 73), p. 9; Twisting and bending the rules: in ‘Resubmission’ 
all efforts are aimed to get pesticides approved, rapport van PAN Europe april 2012, 
p. 9; ‘Secret safety studies undermine EFSA’s transparency claims’, Corporate Europe 
Observatory 2 oktober 2013.

113 Zie art. 10 EGV.
114 Guidance document on preparing lists of test and study reports according to article 60 

of Regulation (EC) No 1107/2009, SANCO/12580/2012-rev 4, Brussel: European Com-
mission Directorate-General Health & Consumer 2019, p. 5-6.

115 Zie voor een verdere onderbouwing van deze cijfers: A. de Vries 2014 (voetnoot 74).
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toelating van gewasbeschermingsmiddelen kan de producent eveneens om een ver-
trouwelijke behandeling verzoeken.116 De grondslag voor deze geheimhouding is te 
vinden in artikel 63 EGV. Dit artikel bepaalt dat de producent kan verzoeken om 
een vertrouwelijke behandeling van de door hem ingediende studies indien open-
baarmaking zijn commerciële belangen zou schaden. Hierbij kan gedacht worden 
aan concurrenten die deze data kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe 
pesticiden. Artikel 63 EGV noemt een aantal typen informatie dat in beginsel ver-
trouwelijk behandeld moet worden. Dit is een duidelijke wijziging ten opzichte van 
de Gewasbeschermingsrichtlijn (91/414/EEG) die in artikel 14 juist een negatieve 
lijst bevatte met informatie die in ieder geval niet vertrouwelijk behandeld mocht 
worden. Het regime voor vertrouwelijkheid in artikel 63 EGV lijkt dan ook een stap 
naar minder transparantie en zou volgens enkelen zelfs prevaleren boven de Aarhus-
regels (zie hierna) over toegang tot milieu-informatie.117 Dat laatste lijkt overigens 
niet aannemelijk, omdat artikel 63 EGV in lid 3 verduidelijkt dat het geen afbreuk 
doet aan de Aarhus Richtlijn (2003/4/EG).

5.3.1 Openbaarmaking van studies door het Ctgb
Het door toelatingsautoriteiten op grote schaal weigeren van toegang tot studies heeft 
voor de nodige rechtszaken gezorgd. Zo is de Bijenstichting een procedure begon-
nen tegen het Ctgb vanwege diens weigering de studies over imidacloprid openbaar 
te maken na een drietal verzoeken daartoe van de Bijenstichting in 2011. In 2016 
bepaalde het Hof van Justitie (HvJ) in een prejudiciële procedure118 dat dit in strijd is 
met het recht op toegang tot milieu-informatie, zoals neergelegd in het Verdrag van 
Aarhus dat voor lidstaten is geïmplementeerd in de Aarhus Richtlijn (2003/4/EG).119 
Deze richtlijn brengt volgens het Hof mee dat geen toegang geweigerd kan worden 
tot studies die betrekking hebben op uitstoot in het milieu. Aangezien gewasbescher-
mingsmiddelen worden uitgestoten in het milieu, zullen veel studies dus (op verzoek) 
openbaar gemaakt moeten worden. Dit was overigens in 2010 ook al door het Hof 

116 Art. 33 lid 4 EGV.
117 H. von Holleben, ‘Judgment of the General Court of the EU on Access to Informa-

tion under Substance Law. Case T-545/11, Judgment of 08 October 2013’, EJRR 2013, 
afl.	4,	p.	572;	G.	Garcon,	 ‘Access	 to	environmental	 information	versus	protection	of	
confidential	business	information,	Recent	caselaw	of	the	CJEU	and	of	administrative	
courts in Germany’, EurUP	2013,	afl.	2	p.	107.	Let	wel,	de	eerste	auteur	is	voor	lange	
tijd werkzaam geweest voor de lobby van de chemische industrie: de VCI (de Duitse 
belangenvereniging van de chemische industrie), de ICCA (Committee of Chemical 
Associations) en CEFIC (European Chemical Industry Council). De tweede auteur is 
werkzaam voor BASF.

118 HvJ 23 november 2016, C-442/14, ECLI:EU:C:2016:890 (Bayer CropScience SA-NV en 
Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen 
en biociden).

119 Zie art. 4 lid 2 Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
28  januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrek-
king	van	Richtlĳn	90/313/EEG	van	de	Raad,	PbEU 2003, L 41/26.
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bepaald, eveneens in een zaak tegen het Ctgb,120 wat de vraag doet rijzen waarom het 
Ctgb zijn beleid hierop niet reeds had aangepast.

De	betreffende	studies	zijn	uiteindelijk	pas	in	april	2019	openbaar	gemaakt	door	het	
Ctgb.	Eerdere	publicatie	werd	verhinderd	door	een	voorlopige	voorziening	getroffen	
door het CBb.121 Op dat moment waren tien van de twaalf toelatingen waarop de 
informatie zag inmiddels ingetrokken. In augustus 2019 waren de studies overigens 
nog steeds niet online in te zien: ‘Door het ontbreken van inhoudelijke condities voor 
het	online	publiceren	is	het	Ctgb	genoodzaakt	deze	studies	offline	te	zetten’.122 Wel 
konden de studies op aanvraag worden toegemaild, aldus de website van het Ctgb. 
In september 2019 zijn de studies alsnog op de website geplaatst.123

Het mag duidelijk zijn dat feitelijke openbaarmaking (ruim) acht jaar na het eerste 
verzoek daartoe, de wetenschappelijke discussie niet ten goede komt. Deze vertra-
ging is deels te wijten aan vertragingen in de besluitvorming en deels door lang-
slepende juridische procedures. Men kan zich echter afvragen of deze procedures 
nu werkelijk nodig waren. Uit artikel 63 lid 3 EGV en de genoemde eerdere juris-
prudentie van het HvJ uit 2010 (in relatie tot het Ctgb) bleek immers duidelijk dat 
studies openbaar gemaakt moeten worden als zij betrekking hebben op emissies in 
het milieu. Het is dan ook opvallend dat het Ctgb anno 2019 stelt nog steeds geen 
duidelijke openbaarmakingscriteria te hebben opgesteld.

5.3.2 Openbaarmaking van studies door de EU
Ten aanzien van openbaarheid in de EU-toelatingsprocedure deed het HvJ een enigs-
zins vergelijkbare uitspraak. Het betrof de weigering van de Europese Commissie 
om studies over de werkzame stof glyfosaat openbaar te maken.124 Ook deze studies 
moesten openbaar gemaakt worden daar waar ze betrekking hebben op uitstoot in 
het milieu. Echter, anders dan het Gerecht in eerste aanleg had besloten,125 hebben 
volgens het HvJ niet alle studies over een werkzame stof automatisch betrekking 

120 HvJ 16 december 2010, C-266/09, ECLI:EU:C:2010:779 (Stichting Natuur en Milieu 
e.a./College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biocide).

121 ‘Ctgb publiceert imidacloprid studies’, bericht van 2 mei 2019 (www.ctgb.nl). Zie ook: 
CBb 10 april 2013, ECLI:NL:CBB:2013:BZ6769 en ECLI:NL:CBB:2013:BZ6772.

122 Ctgb 2019 (voetnoot 121), versie van 28 augustus 2019.
123 Mogelijk in reactie op mijn verzoek aan het Ctgb (per e-mail) om de studies toe te 

mailen. Aanvankelijk werd dit overigens geweigerd, omdat het een nieuw verzoek tot 
openbaarmaking	 zou	betreffen	dat	 volgens	het	Ctgb	 schriftelijk	moest	worden	 inge-
diend. Het is positief dat het Ctgb die eis heeft losgelaten, daar het indienen van een 
nieuw openbaarmakingsverzoek een onnodige (en waarschijnlijk onwettige) procedu-
rele drempel opwerpt ten aanzien van studies die reeds openbaar gemaakt zijn.

124 HvJ 23 november 2016, C-673/13, ECLI:EU:C:2016:889 (Commissie/Stichting Green-
peace Nederland en PAN Europe).

125 Gerecht (EU) 8 oktober 2013, T-545/11, ECLI:EU:T:2013:523 (Stichting Greenpeace 
Nederland en Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Europese Commissie).

Milieuproblemen_in_de_landbouw.indd   200Milieuproblemen_in_de_landbouw.indd   200 21 Nov 2019   11:31:2721 Nov 2019   11:31:27

http://www.ctgb.nl/


9		De	Europese	Gewasbeschermingsmiddelen	Verordening

201

op uitstoot in het milieu.126 Na terugverwijzing van de zaak oordeelde het Gerecht 
vervolgens dat de opgevraagde studies geen betrekking hadden op uitstoot in het 
milieu omdat een werkzame stof niet rechtstreeks in het milieu komt. Eerst moet de 
stof nog verwerkt worden in het gewasbeschermingsmiddel. De Commissie moest 
daarom een belangenafweging maken en mocht de commerciële belangen van de 
producent in dit geval zwaarder laten wegen dan het publieke belang op toegang tot 
milieu-informatie.127

Voor de bescherming van het milieu is deze laatste uitspraak tamelijk dramatisch. 
Het stelt open wetenschappelijke discussie over de veiligheid van nieuwe middelen 
onnodig uit tot de nationale toelatingsprocedure. Daarnaast zullen burgers en organi-
saties zich door de zonale toelatingsprocedure vaak moeten richten tot een nationale 
toelatingsinstantie van een andere lidstaat. Taalbarrières en een gebrek aan kennis 
over het juridisch bestel van die andere lidstaat kunnen daarbij ernstig belemmerend 
werken. Indien een gewasbeschermingsmiddel al tot de nationale markten is toege-
laten en er later, vanwege nieuwe wetenschappelijke inzichten, een herbeoordeling 
plaatsvindt op Europees niveau, heeft het publiek bovendien groot belang bij het 
inzien van die studies om zo de nationale autoriteiten – indien gewenst – eveneens tot 
het nemen van nationale risicobeperkende maatregelen aan te sporen.

Niettemin is ook deze Europese rechtspraak een stap richting meer transparantie in de 
risicobeoordeling. Het verduidelijkt dat altijd een belangenafweging gemaakt moet 
worden, wat meebrengt dat het vertrouwelijkheidsregime uit artikel 63 EGV ook bij 
de Europese toelating opzij gezet kan worden door het publieke belang bij toegang tot 
milieu-informatie. EFSA lijkt de spanning tussen artikel 63 EGV en de Aarhus-regels 
over toegang tot milieu-informatie echter vooralsnog niet te onderkennen. Zo wordt 
in de EFSA Decision Concerning Access to Documents expliciet gesteld dat EFSA 
toegang tot informatie zal weigeren daar waar het commerciële belangen zou scha-
den.128 Hierbij wordt volledig voorbijgegaan aan het feit dat op basis van de Aarhus-
regels altijd een afweging gemaakt moet worden tussen de commerciële belangen 
van de producent en het algemene belang bij toegang tot milieu-informatie, waarbij 
weigeringsgronden ook door EU-instanties restrictief moeten worden uitgelegd.129 

126 HvJ 23 november 2016, C-673/13, ECLI:EU:C:2016:889 (Commissie/Stichting Green-
peace Nederland en PAN Europe), r.o. 77-83.

127 Gerecht (EU) 21 november 2018, T-545/11 RENV, ECLI:EU:T:2018:817 (Stichting 
Greenpeace Nederland en PAN Europe/Europese Commissie), r.o. 82-93.

128 EFSA Decision Concerning Access to Documents, nr. MB 16.09.2003, art. 3.
129 Zie art. 6 lid 1 Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad 

van	6	september	2006	betreffende	de	toepassing	van	de	bepalingen	van	het	Verdrag	van	
Aarhus	betreffende	toegang	tot	informatie,	inspraak	bij	besluitvorming	en	toegang	tot	
de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en orga-
nen, PbEU 2006, L 264/13 jo. art. 4 lid 2 Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek 
tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, PbEG 2001, 
L 145/43.
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Hoewel EFSA in haar beleidsdocumenten opvallend weinig aandacht besteedt aan 
de Aarhus-regels,130 erkent zij wel de publieke behoefte aan meer transparantie.131 In 
2016 werd de zogeheten ‘Knowledge Junction’ geopend met open access informatie 
over de wetenschappelijke modellen en methodes die EFSA hanteert.132 Verder zijn 
eind 2018 nieuwe richtsnoeren aangenomen over het open en begrijpelijk communi-
ceren over onzekerheden in EFSA’s wetenschappelijke beoordelingen.133

De Europese Commissie besteedde in haar fitness check van de EGV aanvankelijk 
geen aandacht aan de vraag of artikel 63 EGV in het licht van de Aarhus-regels 
aanpassing behoeft.134 Inmiddels is er echter een verordening aangenomen die het 
vertrouwelijkheidsregime uit de EGV meer in overeenstemming moet brengen met 
de Aarhus-regels.135 Hiermee geeft de EU ten dele gehoor aan de roep vanuit het 
Europees Parlement om de hele risicobeoordeling, inclusief alle wetenschappelijke 
studies, openbaar te maken.136 De in juni 2019 door het Europees Parlement en de 
Raad aangenomen verordening heeft tot doel om de transparantie en duurzaamheid 
van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen te bevorderen. Deze nieuwe regels 
zullen van toepassing worden op toelatingsaanvragen ingediend na maart 2021. De 

130 Zo wordt in geen van de volgende documenten over transparantie binnen EFSA en 
de risicobeoordeling verwezen naar de Aarhus-regels: EFSA, Discussion Paper Trans-
formation to an “Open EFSA” Public Consultation, 17 july - 15 september 2014 (te 
vinden op: http://www.efsa.europa.eu/en/corporate/doc/openefsadiscussionpaper14.
pdf); EFSA, ‘Editorial: Increasing robustness, transparency and openness of scien-
tific	 assessments’,	 EFSA Journal 2015;13(3):e13031, 3 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.
e13031; EFSA, Outcome of the targeted consultation of the EFSA Journal editorial on 
increasing openness, robustness and transparency of scientific assessments, Question 
number: EFSA-Q-2015-00174, 26 March 2015.

131 EFSA 2014a, p. 1-4; Radford 2013; www.efsa.europa.eu/en/corporate/doc/openefsa 
discussionpaper14.pdf.

132 De Knowledge Junction is te vinden op: https://zenodo.org/communities/efsa-kj?page 
=1&size=20.

133 Guidance on Communication of Uncertainty in Scientific Assessments, 21 november 
2018, EFSA Journal	(17)2019,	afl.	1,	p.	5520.

134 ECORYS, Study supporting the REFIT Evaluation of the EU legislation on plant pro-
tection products and pesticides residues (Regulation (EC) No 1107/2009 and Regula-
tion (EC) No 396/2005), Brussel: Europese Commissie, DG Gezondheid en Voedsel-
veiligheid 2018. De uitspraken van het HvJ worden wel genoemd op p. 182, maar de 
verhouding met art. 63 EGV blijft onbesproken.

135 Art. 7 Verordening (EU) 2019/1381 van het Europees Parlement en de Raad van 
20	juni	2019	betreffende	de	transparantie	en	duurzaamheid	van	de	EUrisicobeoorde-
ling in de voedselketen en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) 
nr. 1829/2003, (EG) nr. 1831/2003, (EG) nr. 2065/2003, (EG) nr. 1935/2004, (EG) nr. 
1331/2008, (EG) nr. 1107/2009 en (EU) 2015/2283 en Richtlijn 2001/18/EG, PE -CONS 
41/1/19 REV 1, 20 juni 2019, Brussel, PbEU 2019, L 170/115.

136 Verslag over de toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden, A8-0475/2018, 
18 december 2018, p. 21. Zie ook: Verslag over de tenuitvoerlegging van Verordening 
(EG) nr. 1107/2009 betreffende gewasbeschermingsmiddelen, A8-0268/2018, 23 juli 
2018, p. 12 en 22.
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verordening zal onder meer artikel 63 EGV wijzigen ten gunste van het recht op 
toegang tot milieu-informatie.137 Zo kan vertrouwelijkheid enkel nog op basis van 
limitatieve gronden worden toegekend. Zoals gezegd bevat het huidige artikel 63 
EGV daarentegen een niet-limitatieve lijst van gronden die normaliter tot vertrou-
welijkheid moeten leiden. Daarnaast wordt in overweging 41 van de preambule van 
de verordening expliciet bepaalt dat de Aarhus-rechten geenszins beperkt mogen 
worden door de nieuwe regels. Uit het gewijzigde artikel 63 lid 3 EGV blijkt dit 
eveneens nog duidelijker dan nu het geval is.138 Verder wordt aan artikel 63 EGV een 
lid 2ter toegevoegd. Ten eerste bepaalt dit lid dat een lidstaat op eigen initiatief (dus 
niet op verzoek, zoals onder de Aarhus-regels) vertrouwelijke informatie toch open-
baar kan maken ‘indien onmiddellijk optreden noodzakelijk is ter bescherming van 
de menselijke gezondheid, de diergezondheid of het milieu, zoals in noodsituaties’. 
Ten tweede wordt bepaald dat EFSA informatie in haar conclusies die betrekking 
heeft op de te verwachten gevolgen voor de menselijke gezondheid, diergezondheid 
of het milieu, openbaar maakt. Hierdoor moeten in de toekomst, in weerwil van de 
hiervoor besproken uitspraak van het Hof van Justitie, op eigen initiatief van EFSA 
waarschijnlijk toch veel studies waarop de risicobeoordeling van een werkzame stof 
is gebaseerd, openbaar gemaakt worden. Dit brengt mee dat – bij een correcte uitvoe-
ring van deze nieuwe regels – het recht op milieu-informatie in relatie tot de toelating 
van	werkzame	stoffen	na	maart	2021	aanzienlijk	verbeterd	wordt.	Dit	is	een	positieve	
ontwikkeling. De nieuwe regels kunnen bijdragen aan een opener en tijdiger weten-
schappelijke discussie die al plaats kan vinden op EU-niveau. Daarnaast kan meer 
transparantie het publiek vertrouwen in de risicobeoordeling ten goede komen.

137 Ook hier heeft het Europees Parlement actief bijgedragen ten gunste van het recht op 
toegang tot milieu-informatie, zie: Amendementen van het Europees Parlement aange-
nomen op 11 december 2018 op het voorstel voor een verordening van het Europees Par-
lement	en	de	Raad	betreffende	de	transparantie	en	duurzaamheid	van	de	EUrisicobe-
oordeling in de voedselketen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 
[betreffende	 de	 algemene	 levensmiddelenwetgeving],	 Richtlijn	 2001/18/EG	 [inzake	
de doelbewuste introductie van ggo’s in het milieu], Verordening (EG) nr. 1829/2003 
[inzake	genetisch	gemodificeerde	levensmiddelen	en	diervoeders],	Verordening	(EG)	
nr.	1831/2003	[betreffende	toevoegingsmiddelen	voor	diervoeding],	Verordening	(EG)	
nr. 2065/2003 [inzake rookaroma’s], Verordening (EG) nr. 1935/2004 [inzake materia-
len die met levensmiddelen in contact komen], Verordening (EG) nr. 1331/2008 [inzake 
de uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en 
levensmiddelenaroma’s],	Verordening	(EG)	nr.	1107/2009	[betreffende	gewasbescher-
mingsmiddelen]	en	Verordening	(EU)	2015/2283	[betreffende	nieuwe	voedingsmidde-
len], P8_TA(2018)0489.

138 In het huidige art. 63 lid 3 EGV wordt bepaald dat de verordening geen afbreuk doet 
aan Richtlijn 2003/4/EG, die ziet op toegang tot milieu-informatie op lidstaatniveau. 
Het gewijzigde art. 63 lid 3 EGV breidt dit uit naar Verordeningen (EG) nr. 1049/2001 
en (EG) nr. 1367/2006, die zien op toegang tot milieu-informatie op EU-niveau.
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5.4	 Probleem	IV:	onvolkomenheden	in	het	beoordelingskader

Los van de drie hiervoor besproken procedurele kwesties is de toelatingsproce-
dure op inhoudelijke gronden bekritiseerd. Zo constateert het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) in een recent rapport dat het Ctgb bij nationale toelatingen geen 
rekening	houdt	met	de	effecten	van	cumulatie	van	verschillende	gewasbeschermings-
middelen (ook niet als zij dezelfde werkzame stof bevatten).139 Dit is een onvolko-
menheid in het toetsingskader: er zijn bij mijn weten nog geen Europese richtsnoeren 
voor	 de	 evaluatie	 van	 cumulatieve	 milieueffecten	 van	 gewasbeschermingsmidde-
len.140 Verder stelt het PBL dat de richtsnoeren van EFSA vaak verouderd zijn. Op 
het	Nederlandse	 toelatingsbeleid	 is	 fikse	 kritiek:	 dat	 houdt	 volgens	 het	 PBL	 geen	
rekening met verliezen via drainage en oppervlakkige afspoeling, onderschat spuit-
drift met een factor 1,2 tot 2,5 door het gebruik van verouderde driftcijfers en gaat uit 
van te gunstige teeltvrije zones.141 Het PBL merkt op dat dit in strijd is met het door 
EFSA opgestelde uitgangspunt dat rekening moet worden gehouden met de meest 
ongunstige situatie.142 Verder hanteert het Ctgb waterkwaliteitsnormen die minder 
strikt zijn dan de KRW-normen, aldus het PBL.143

Het PBL is niet de eerste instantie die kritiek uit op de toelatingsprocedure. In het 
bijzonder zou het Ctgb op dubieuze wijze, soms jarenlang, gewasbeschermingsmid-
delen op de markt toestaan waarvan de toelating al vervallen is.144 De reactie van 
het Ctgb op deze kritiek is een tamelijk summiere en weinig bevredigende verwij-
zing naar de mogelijkheid van bezwaar en beroep.145 Overigens heeft de Europese 
Commissie dezelfde problemen geconstateerd in relatie tot andere lidstaten. De 

139 A. Tiktak e.a., Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd. Tussenevaluatie 
van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst, Den Haag: PBL Planbureau voor de 
Leefomgeving 2019, p. 173.

140 Art. 4 lid 2 onder a en lid 3 onder b, die beoordelingscriteria bevatten, stellen dat er 
rekening	gehouden	wordt	 ‘met	bekende	cumulatieve	 en	 synergistische	 effecten	waar	
er door de Autoriteit aanvaarde wetenschappelijke methoden om dergelijke effecten te 
evalueren beschikbaar zijn’. EFSA is bezig met het ontwikkelen van richtsnoeren voor 
de	evaluatie	van	cumulatieve	effecten	op	de	gezondheid	van	residuen	in	voedsel	(zie	
hierover bijvoorbeeld: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/max_residue_levels/
cumulative_risk_en).

141 Planbureau voor de Leefomgeving (voetnoot 139), p. 172-174.
142	 EFSA	PPR	Panel,	 Scientific	Opinion	on	 the	 development	 of	 specific	 protection	 goal	

options for environmental risk assessment of pesticides, in particular in relation to the 
revision of the Guidance Documents on Aquatic and Terrestrial Ecotoxicology. EFSA 
Journal	(8)2010,	afl.	10,	p.	1821.

143 Wat op gespannen voet staat met de EGV die in art. 44 bepaalt dat lidstaten verplicht 
zijn een toelating te herzien als de KRW-normen niet worden verwezenlijkt. 

144 PAN Europe 2013 (voetnoot 99).
145 Ctgb 2013 (voetnoot 76), p. 23. 
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oorzaak lijkt vooral gelegen in grote vertragingen bij de herbeoordelingen van mid-
delen waarvan de toelating inmiddels verlopen is.146

Op EU-niveau wordt vertraging in (her)beoordelingen voorkomen, maar wel 
op een tamelijk twijfelachtige manier. In 2016 oordeelde de Europese Ombuds-
man dat de Commissie in strijd handelde met het voorzorgsbeginsel en de 
Gewasbeschermingsregelgeving	 door	 stelselmatig	 werkzame	 stoffen	 die	 nog	 niet	
aan alle toelatingscriteria voldeden goed te keuren.147 De Commissie deed dit 
door in de goedkeuring als voorwaarde bevestigende informatie op te vragen bij 
de producent. De EGV biedt deze mogelijkheid (in art. 6 onder f) alleen als er tij-
dens de risicobeoordeling nieuwe eisen worden gesteld aan een werkzame stof. De 
oude Gewasbeschermingsrichtlijn bood daartoe helemaal geen mogelijkheid. De 
Commissie	maakte	zeer	ruim	gebruik	van	deze	mogelijkheid	en	liet	zelfs	stoffen	toe	
als	er	informatie	miste	over	risico’s	die	door	EFSA	geïdentificeerd	waren.	Daar	kwam	
nog	bij	dat	de	Commissie	10	jaar	na	toelating	van	een	aantal	van	deze	stoffen	nog	
steeds de missende informatie niet had geëvalueerd. De Ombudsman begreep dan 
ook goed dat het Pesticide Action Network Europe, die de klacht had ingediend, de 
toelatingsbesluiten van de Commissie als misleidend bestempelde.148 De Commissie 
heeft	inmiddels	orde	op	zaken	gesteld	ten	aanzien	van	de	werkzame	stoffen	waar	de	
klacht op zag. Aan de andere kant was in 2017 nog steeds ruim 35% van alle werk-
zame	stoffen	goedgekeurd	onder	de	voorwaarde	dat	op	een	later	moment	aanvullende	
informatie wordt ingediend.149

Het verbaast dat instanties die gewasbeschermingsmiddelen op veiligheid voor mens, 
dier en milieu moeten beoordelen, middelen toelaten als toelatingscriteria niet (meer) 
vervuld zijn. Wellicht is hier sprake van een capaciteitsprobleem (hoewel dit niet 
opgaat voor het hanteren van te gunstige gebruiksscenario’s en verouderde data) en 
wil men de hierdoor veroorzaakte vertragingen niet voor rekening van de landbouw 

146 Europese Commissie, DG Gezondheid en Voedselveiligheid, Overview Report on a 
Series of Audits Carried Out In EU Member States in 2016 and 2017 in Order to Eva-
luate the Systems in Place for the Authorisation of Plant Protection Products, Luxem-
burg:	 Publications	 Office	 of	 the	 European	 Union	 2017;	 Europese	 Commissie,	 DG	
Gezondheid en Voedselveiligheid, Overview Report on a Series of Audits Carried Out 
In EU Member States in 2016 and 2017 in Order to Evaluate the Systems in Place for 
the Authorisation of Plant Protection Products,	Luxemburg:	Publications	Office	of	the	
European Union 2015.

147 Europese Ombudsman 18 februari 2016, 12/2013/MDC (Decision in case 12/2013/MDC 
on the practices of the European Commission regarding the authorisation and placing 
on the market of plant protection products).

148	 Voor	meer	over	deze	zaak,	zie	ook	mijn	flash	news	report:	A.	de	VriesStotijn,	 ‘The	
European Ombudsman Urges the European Commission to Abandon its Unlawful 
 Pesticide Approval Practice’, EJRR (7)2016,	afl.	2,	p.	413415.

149 Commission Report in reply to a further remark from the European Ombudsman in 
her closing decision Complaint by Mr Hans Muilerman on behalf of Pesticide Action 
Network, ref. 12/2013/MDC, PAN Europe 2017, p. 6.
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en de industrie laten komen. Gevolg is echter wel dat mogelijke risico’s voor rekening 
komen van het milieu en de gezondheid van mens en dier.

6	 Aanbevelingen

De beschreven problemen kunnen, zeker gezamenlijk, afbreuk doen aan de onafhan-
kelijkheid en kwaliteit van de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen. 
Hierdoor	kunnen	er	vraagtekens	gezet	worden	bij	de	effectiviteit	van	de	besproken	
wetgeving waar het de bescherming van mens, dier en het milieu betreft. Het gevolg 
kan	zijn	dat	 stoffen	die	 te	grote	 risico’s	vormen	 toch	 (al	dan	niet	 tijdelijk)	worden	
toegelaten tot de markt. Dat is gelet op de doelstellingen van de EGV om mens, dier 
en milieu te beschermen, een onwenselijke situatie. Daarom zal nu gekeken worden 
hoe	de	geïdentificeerde	risico’s	en	problemen	in	de	toelatingsprocedure	ondervangen	
kunnen worden.150

Ter	voorkoming	van	het	eerste	probleem,	belangenconflicten	bij	de	toelatingsinstan-
ties, heeft EFSA al goede stappen gezet (zie hierboven par. 5.1.2). Het Ctgb kan hier 
een voorbeeld aan nemen. De onafhankelijkheid van het college kan met name in 
het	geding	komen	door	de	financiële	afhankelijkheid	van	en	lobby	door	de	industrie.	
Gelet op de klachten over het dubieuze toelatingsbeleid door de Europese Commissie 
zoals besproken in paragraaf 5.4, strekt het verder tot aanbeveling om onderzoek te 
doen naar de onafhankelijkheid van de Commissie. Om regulatory capture te voor-
komen zouden toelatingsinstanties een minstens even groot gewicht moeten toeken-
nen aan onafhankelijk, peer reviewed onderzoek, als aan studies die zijn aangeleverd 
door de producent zelf. Verder zou het goed zijn om de mogelijkheid te onderzoe-
ken om, op kosten van de toelatingsaanvrager, voortaan álle benodigde studies naar 
gezondheids	en	milieueffecten	uit	te	laten	voeren	door	onafhankelijke	wetenschap-
pers. Aangezien een lidstaat niet eenzijdig de toelatingsprocedure uit de EGV kan 
aanpassen, zal een dergelijke wijziging op EU-niveau moeten plaatsvinden.

Bij	 het	 tegengaan	 van	 belangenconflicten	mag	 niet	 voorbijgegaan	worden	 aan	 de	
samenhang met het tweede probleem: de mogelijkheid van forumshopping binnen 
de	 zonale	 beoordeling.	 Zolang	 nationale	 toelatingsinstanties	 hun	 financiering	 en	
bestaansrecht ontlenen aan het aantal toelatingsaanvragen dat bij hen (en niet bij een 

150 Het Platform Duurzame Gewasbescherming, met daarin een aantal grote sectororga-
nisaties (o.a. LTO en Nefyto), ziet vooral heil in een duurzamer gebruik en innova-
tieve middelen en technieken, zo blijkt uit de ‘Toekomstvisie gewasbescherming 2030, 
naar weerbare planten en teeltsystemen’ (april 2019). Een belangrijk doel is dat er in 
2030 nagenoeg geen emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu plaats-
vinden. Het is positief dat partijen (waaronder ook Natuur en Milieu en waterleiding-
bedrijven), tot gezamenlijke doelen komen. De zwakke punten uit de EGV blijven 
echter  ongeadresseerd. Op dit punt lijkt men eerder conservatief: ‘Toelating van gewas-
beschermingsmiddelen blijft op basis van wetenschappelijk gevalideerde beoordelings-
methodieken, door een onafhankelijke autoriteit.’
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andere lidstaat) wordt ingediend, bestaat er het risico voor een race to the bottom ten 
koste van het milieu. Gelet op het feit dat producenten een duidelijke voorkeur lijken 
te hebben voor beoordeling door bepaalde lidstaten (waaronder Nederland, zie hier-
boven par. 5.2), moet er in ieder geval onderzoek gedaan worden naar de oorzaken 
van dit fenomeen. Daarnaast zou het risico van forumshopping weggenomen kunnen 
worden	door	afschaffing	van	de	zonale	beoordelingsprocedure	(en	wellicht	dan	ook	
meteen de minder vergaande variant van wederzijdse erkenning). Vanuit het oog-
punt	van	efficiëntie	is	dit	evenwel	een	weinig	aantrekkelijke	optie.	Er	zijn	echter	ook	
minder vergaande maatregelen denkbaar. Zo zouden lidstaten in mijn ogen expliciet 
de mogelijkheid moeten krijgen om op grond van het voorzorgsbeginsel af te wijken 
van een zonale toelating. Op dit moment is deze mogelijkheid niet evident doordat de 
EGV eist dat wordt aangetoond dat er gegronde redenen bestaan om aan te nemen 
dat het betrokken middel een onaanvaardbaar risico vormt voor de gezondheid van 
mens en dier of voor het milieu.151 Verder zou de aanvrager, om forumshopping te 
voorkomen, niet zelf een bepaalde lidstaat-rapporteur moeten kunnen voordragen. 
In plaats daarvan zouden aanvragen over de lidstaten verdeeld kunnen worden wat 
ook meteen een te grote aanvraaglast en daarmee gepaard gaande vertraging bij 
bepaalde toelatingsinstanties tegengaat.152 Ten slotte zou het verstandig zijn om toe-
latingsinstanties	 niet	 rechtstreeks	 afhankelijk	 te	 maken	 van	 financiering	 door	 de	
industrie,	maar	hen	 te	financieren	via	het	 rijk.	De	kostendekkende	bijdrage	vanuit	
de aanvrager wordt dan uitbetaald aan de centrale overheid. Op die manier ligt het 
financiële	risico	voor	schommelingen	in	het	aantal	toelatingsaanvragen	in	de	eerste	
plaats	bij	de	rijksoverheid	en	niet	bij	een	(financieel	minder	draagkrachtig)	zelfstan-
dig bestuursorgaan. Het Ctgb heeft op dit voorstel gereageerd door te wijzen op zijn 
onafhankelijke	positie,	die	 in	het	geding	zou	komen	bij	financiële	afhankelijkheid	
van het ministerie van LNV. Dat lijkt me een terechte zorg, omdat het ministerie van 
LNV op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen mogelijk bepaalde politieke 
belangen nastreeft. Het Ctgb wordt daarentegen geacht objectief en wetenschappelijk 
te	opereren.	Echter,	financiering	vanuit	het	Rijk	kan	om	die	reden	ook	anders	verlo-
pen: bijvoorbeeld via een ‘neutraal’ ministerie, zoals het ministerie van Financiën.

Ten derde is gebleken dat de transparantie in de risicobeoordeling te wensen overlaat. 
Dit bemoeilijkt publieke controle op toelatingsbesluiten. Een open wetenschappelijke 
discussie over mogelijke risico’s voor mens, dier en milieu is in het bijzonder wense-
lijk, omdat een groot deel van de risicobeoordeling berust op studies die zijn aange-
leverd door de producent die zelf een groot belang heeft bij een positieve uitkomst. 
Zoals gezegd heeft EFSA al stappen genomen ter verbetering van de transparantie 
van haar risicobeoordelingen. Verder is de in juni 2019 aangenomen verordening 
over transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen 

151 Art. 36 lid 3 EGV.
152 Ralph Frins, die eveneens een bijdrage heeft geleverd aan deze bundel, kwam met de 

suggestie om de verdeling over de lidstaten te laten plaatsvinden op basis van specia-
lisme. Ik vind dit een interessante aanvulling omdat het naast de onafhankelijkheid, 
ook	de	efficiëntie	en	kwaliteit	van	de	nationale	beoordelingsprocedure	ten	goede	zou	
kunnen komen.
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(zie par. 5.3), een belangrijke stap richting meer transparantie in de risicobeoordeling 
van gewasbeschermingsmiddelen. Artikel 63 EGV zal in overeenstemming gebracht 
worden met de Aarhus-regels over toegang tot milieu-informatie. Studies die zien op 
te verwachten gevolgen van een werkzame stof voor het milieu of de gezondheid van 
mens en dier moeten in ieder geval door EFSA (op eigen initiatief) gepubliceerd wor-
den. Zo kan de wetenschappelijke discussie plaatsvinden op EU-niveau, meteen bij 
de toelating van een werkzame stof. Wel zijn deze nieuwe regels pas van toepassing 
op aanvragen voor toelatingen na maart 2021. Tot die tijd zal het gebrek aan transpa-
rantie hoogstwaarschijnlijk voortduren.

Als vierde kritiekpunt is opgemerkt dat het Ctgb en de Europese Commissie zich niet 
altijd aan de toelatingsregels lijken te houden. Daardoor zijn er zowel op EU-niveau 
als binnen Nederland jarenlang gewasbeschermingsmiddelen toegelaten die moge-
lijk niet (meer) aan de toelatingseisen voldeden. De bescherming van de gezond-
heid van mens en dier en het milieu lijkt hierbij ondergeschikt te raken aan het doel 
om het concurrentievermogen van de Europese landbouwsector te waarborgen. Ik 
zou daarom de enigszins bizarre aanbeveling kunnen doen aan het adres van de 
toelatingsinstanties om zich voortaan aan de wet te houden. Het is echter te hopen 
dat indien de onafhankelijkheid van de betrokken instanties voldoende gewaarborgd 
wordt, een dergelijk evident (en ook tamelijk tandeloos) advies in de toekomst achter-
wege kan blijven. Verder is het belangrijk om de toelatingen beter af te stemmen op 
andere milieuregelgeving, bijvoorbeeld over waterkwaliteit, zoals voorgesteld door 
Marleen van Rijswick en Frank Groothuijse (hoofdstuk 11).153 Op sommige punten, 
zoals	de	evaluatie	van	cumulatieve	effecten,	schiet	de	toelatingsprocedure	integraal	
tekort en zal er op EU-niveau nieuwe regelgeving vastgesteld moeten worden. Het 
PBL stelt een systeembenadering voor, waarbij bij nationale toelatingen een maxi-
mum wordt gesteld aan de milieubelasting per teelt en niet per middel, terwijl het 
Ctgb de mogelijkheid onderzoekt om restricties per werkzame stof (doorgaans aan-
wezig in verschillende toegestane middelen) op te leggen in plaats van per middel.154 
Verder verdient het aanbeveling de richtsnoeren van EFSA periodiek te evalueren 
en te herzien zodra zij verouderd zijn. Het PBL suggereert dat het Ctgb hierin een 
voortrekkersrol zou kunnen nemen.155

Ten slotte moet nog worden opgemerkt dat er altijd enige spanning zal blijven bestaan 
tussen het concurrentievermogen van de landbouwsector enerzijds en de bescher-
ming van de gezondheid van mens en dier en het milieu anderzijds. Om te voorkomen 
dat de gezondheid en het milieu daarbij te gemakkelijk het onderspit delven, dienen 
de onafhankelijkheid, transparantie en de rechtmatigheid van de toelatingsprocedure 
gegarandeerd en versterkt te worden. Deze bijdrage heeft verschillende aanbevelin-
gen gedaan om de toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen zowel op 
EUniveau	als	op	nationaal	niveau	effectiever	te	maken,	maar	meer	onderzoek	op	dit	

153 Zie ook Planbureau voor de Leefomgeving 2019 (voetnoot 139), p. 172-175.
154 Planbureau voor de Leefomgeving 2019 (voetnoot 139), p. 174.
155 Planbureau voor de Leefomgeving 2019 (voetnoot 139), p. 174.

Milieuproblemen_in_de_landbouw.indd   208Milieuproblemen_in_de_landbouw.indd   208 21 Nov 2019   11:31:2821 Nov 2019   11:31:28



9		De	Europese	Gewasbeschermingsmiddelen	Verordening

209

gebied is wenselijk. Zo zou gekeken kunnen worden naar de voor- en nadelen van een 
prominentere rol van het voorzorgsbeginsel in de verschillende artikelen van de EGV, 
om	maar	iets	te	noemen.	Het	grote	nadelige	effect	dat	gewasbeschermingsmiddelen	
hebben op de biodiversiteit in Europa, zoals besproken aan het begin van dit hoofd-
stuk, onderstreept de noodzaak van een verdere, grondige evaluatie van het functio-
neren van de Europese toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen.
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