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Glyfosaat: wat als “aangepaste” studies en emoties de overhand 

halen. 

Over de mogelijke verlenging van de toelating van glyfosaat heeft nu ongeveer wel elke politicus of 

zelfbenoemde specialist zijn uitspraak kunnen doen. Rede, feiten, verschillende manieren van 

toepassen van de desbetreffende stof en de diverse adviezen hebben er vaak niet toe gedaan. 

Er zijn inderdaad een aantal zaken waar we niet omheen kunnen, bijvoorbeeld dat er in granen 

resten van glyfosaat gevonden worden. In een aantal landen is het inderdaad zo dat voorafgaand aan 

de oogst, het gewas standaard met glyfosaat behandeld wordt. Een techniek die wij niet als 

standaard kennen. Iedereen kent ook de Roundup-ready gewassen van Monsanto die vollevelds met 

glyfosaat behandeld worden, tot nader order niet in Europa geteeld worden maar wel vrij toegang op 

onze markt hebben. 

Bijkomende vragen 
Net daarom roept de beslissing van de Europese Commissie veel vragen op. De politieke beslissing 

van de raad volgt niet de adviezen die gegeven zijn door de verschillende Europese agentschappen 

Die hebben een evaluatie gemaakt hebben over het gebruik van glyfosaat. Hun advies was een 

verlenging van de toelating met 10 jaar, een advies gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. 

Dit advies wordt straal genegeerd. Bij het schrijven van dit artikel (woensdagmiddag) wordt er 

onderling overlegd tussen de leden van de raad om een “overgangsperiode” van 5 jaar te voorzien 

voor de landbouw. In die overgangsperiode zouden er alternatieven moeten uitgewerkt worden.  

De vraag stelt zich of 5 jaar voldoende is om alternatieven te ontwikkelen die én milieuvriendelijker 

én economisch verantwoord zijn. 

Bijkomend kan men zich de vraag stellen of dit de nieuwe manier wordt om niet alleen 

gewasbeschermingsmiddelen, maar ook andere zaken te beoordelen. Wetensschappelijk 

gefundeerde adviezen worden genegeerd ten voordele van emotiegedreven populisme en 

beslissingen vanuit de onderbuik. 

Mogelijke gevolgen van een verbod? 
Indien er toch beslist wordt om glyfosaat te verbieden dan moet de Europese Unie ook de politieke 

moed nemen om de import van producten te verbieden waar het gebruik van glyfosaat kan 

aangetoond worden. Degene die nu voor het verbod ijveren vergeten gemakshalve luidop en 

duidelijk te vermelden dat de import van producten, behandeld met glyfosaat, gewoon doorgaan.  

Een verbod op glyfosaat zal een verandering betekenen van een aantal landbouwpraktijken die niet 

altijd even omgevingsvriendelijk zullen zijn. 

De mechanische strijd tegen lastige (wortel) onkruiden zal een hogere vrijstelling van CO2, een hoger 

brandstofverbruik, een substantieel verlies door mineralisatie van organische stof en een veel groter 

risico op erosie betekenen. Om hetzelfde effect te hebben in vergelijking met een behandeling met 

herbiciden zijn meerdere werkgangen nodig. Om daarna nog vanggewassen en groenbemesters in te 

zaaien, zal niet evident zijn. 

Tot slot, in het begin van het artikel wordt er gesproken van “aangepaste studies”. The UK-times en 

persbureau Reuters maken beide melding van een manipulatie van een studie van het IARC. Tussen 

de “klad” versie en de definitieve versie zouden er een aantal zinnen veranderd zijn waardoor 

glyfosaat ineens het label “kankerverwekkend” kreeg. 


