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Commissaris Andriukaitis, bevoegd voor volksgezondheid op Europees niveau, was deze week te gast in Bel-
gië en hij haalde daarbij zwaar uit naar iedereen die de voorbije weken de Europese erkenning voor glyfosaat 
(actieve stof van onder andere Roundup) in vraag stelde.

België werd niet met naam genoemd, maar de boodschap was niettemin duidelijk in de Kamer: de Commissa-
ris heeft het bij het rechte eind wanneer hij de wetenschap boven de politiek plaatst in dat soort dossiers. Na 
het uitlekken van de zogenaamde “Monsanto papers” leek het immers alsof alles wat ook maar van dichtbij of 
veraf iets te maken heeft met de erkenning van actieve stoffen voor landbouwkundig (en particulier) gebruik, 
als verdacht moet worden gecatalogeerd. Tot onze verbazing kwam halfweg vorige week ook plots de mede-

deling van onze minister Joke Schauvliege dat glyfosaat verboden wordt voor particulieren en daarna werd een verbod op de verkoop 
aan particulieren in het vooruitzicht gesteld door federaal minister Willy Borsus.

Vanuit het ABS kijken we met verbazing naar deze beslissingen, die weliswaar kunnen genomen worden op lidstaat niveau, maar niet 
gebaseerd zijn op feiten en toch wel wat weg hebben van steekvlampolitiek. Hoe dan ook blijft de professionele gebruiker buiten het 
vizier, maar de reacties op het onderscheid dat zo gecreëerd wordt tussen particulier en professioneel gebruik waren dan ook weer niet 
min. Het zorgde er alvast voor dat wij door bepaalde media met de vinger gewezen worden als de “grootverbruikers” van fytoproducten, 
zelfs het woord “grootvervuilers” werd hier en daar gebruikt. Blijkbaar hebben weinig journalisten kaas gegeten van erkenningsprocedu-
res en randvoorwaarden die komen kijken bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Menigeen hoorde het in Keulen donderen 
wanneer we bij ons goed ingeburgerde praktijken en verplichtingen aanhaalden zoals fytolicentie, IPM (geïntegreerde plaagbeheersing), 
lastenboeken, checklist, fytolokaal of spuitkeuring. Stuk voor stuk zijn het begrippen die bij ons ingeburgerd zijn, maar niet of nauwelijks 
gekend zijn buiten de sector. 

Georkestreerde anti-campagnes via sociale media zijn vandaag de dag onvermijdelijk geworden en daar zullen we als gangbare sector 
ook mee moeten leren leven, maar dat de “kwaliteitspers” zich zo stortte op een zeer eenzijdig opgesteld anti-dossier, dat ook niet vies 
blijkt van gemanipuleer, stoort ons.

In de schaduw van de discussie rond glyfosaat stond vorige week de Europese enquête rond het landbouwbeleid (GLB), die afliep 
op 2 mei. Ik hoop dat velen die enquête ook effectief ingevuld hebben als belanghebbende boer of tuinder. Er zaten en zitten immers 
heel wat kapers op de kust in het debat rond het GLB 2020. Zo werd een Europese campagne opgezet vanuit de natuurbeweging om 
massaal deel te nemen aan de enquête en 250.000 mensen deden dat ook na een oproep via hun kanalen. Ons eigen Natuurpunt 
bijvoorbeeld stelde open en bloot de voorgekauwde antwoorden die verwacht werden gegeven te worden vanuit de natuurbeweging 
ter beschikking. Kopiëren en plakken in de vragenlijst volstond om deel te nemen. Onder die 250.000 ingediende enquêtes zullen dus 
nogal wat dubbele antwoorden zitten. We verwachten alvast dat de Europese administratie die als één en hetzelfde antwoord catalogeert 
en de individuele landbouwerstem naar waarde schat. Gekonkelfoes op Europese schaal is het laatste wat we nodig hebben om onze 
belangen veilig te stellen.

Op het vlak van communicatie moeten we daar misschien toch wat lessen uit trekken en een tandje bijsteken? 

Baat het niet, dan schaadt het niet…
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