Ceci n’est pas du glyphosate
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U woont in Vlaanderen, werkt in Brussel, en heeft een buitenverblijf in Wallonië. Wat mag u doen met
een glyfosaathoudende onkruidbestrijder?
In Vlaanderen, Brussel én Wallonië is de aankoop van glyfosaathoudende producten door particulieren
toegelaten. De aankoop van producten wordt namelijk geregeld door de federale overheid. De
Vlaamse regering heeft net beslist dat vanaf morgen 19 juli 2017 het gebruik van glyfosaathoudende
producten in Vlaanderen verboden wordt voor particulieren, maar niet voor tuinaannemers die
daarvoor een toelating hebben (een zogenaamde fytolicentie). In Brussel mag noch u, noch uw
tuinaannemer deze producten gebruiken. Maar u kan en mag dus glyfosaat gaan kopen in Brussel en
uw tuinaannemer mag die in uw tuin gebruiken. Als uw tuin in Vlaanderen ligt natuurlijk. Wat met uw
buitenverblijf in Wallonië? Daar mag niet u, maar uw tuinaannemer nog glyfosaat gebruiken tot 31
mei 2018. Maar daarna tot 30 november 2018 tijdelijk niet meer. Of u of uw tuinaannemer daarna
deze producten nog mogen gebruiken, is nog niet duidelijk.
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Producttoelatingen zijn de bevoegdheid van de Europese en de federale overheden. Phytofar, de
Belgische Vereniging van de industrie van Gewasbeschermingsmiddelen, vindt het belangrijk mee te
werken aan de verspreiding van duidelijke informatie over de complexe materie die de
onkruidbestrijder glyfosaat echt wel is. Daarom willen we uw aandacht vestigen op de absurde situatie
die ontstaan is nadat de drie regio’s in België een verschillende regel voor het gebruik van glyfosaat
hebben gestemd en dat dit verbod in de regio’s gestoeld is op politieke eerder dan wetenschappelijke
overwegingen. Zie ook ons persbericht van 20 juni 2017.
Phytofar betreurt dan ook dat de drie regio’s elk op eigen houtje, los van de bevoegde overheden,
regels opleggen die voor burgers en maatschappij verwarrend zijn zonder aantoonbare bijdrage te
leveren aan leefmilieu of volksgezondheid. Op die manier oefenen de regio’s een disproportionele druk
uit op het federale beleid zonder zich hiervoor te baseren op nieuwe wetenschappelijke informatie,
noch op een risicoanalyse van het gebruik van producten. Politieke inmenging in de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen ondermijnt het vertrouwen en maakt fabrikanten terughoudend om te
investeren in nieuwe, innovatieve (ook groene) middelen.
Contactpersoon:
Adviseur communicatie: Sigrid Maebe, 02/238.97.82, gsm 0494/16.73.43, smaebe@phytofar.be
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