
 
 

 
Reactie Nefyto en CropLife Europe op vragen van Zembla 
 
In de inleiding bij de vragen van Zembla over onze opstelling ten aanzien van de Farm to 
Fork Strategie, wordt gesteld dat de belangenorganisaties van producenten van 
gewasbeschermingsmiddelen zich verzetten tegen de plannen van de Europese Commissie. 
Dat is niet correct. 
 
Er wordt duidelijk gesteld dat CropLife Europe, Nefyto en de 
gewasbeschermingsmiddelenbedrijven: 

• hun rol willen spelen in de ambities van de Commissie voor het vinden duurzame 
oplossingen  

• niet tegen reductiedoelstellingen zijn 

• werken aan een duurzame toekomst voor boeren in Europa en in Nederland 
 
CropLife Europe, Nefyto en de gewasbeschermingsbedrijven benadrukken het belang van 
het stellen van realistische doelen die zijn gevalideerd door een impact-analyse. Naar onze 
mening is het benadrukken van realistische doelen en de impactanalyse in het belang van 
iedereen. Het zorgt ervoor dat resources zodanig worden ingezet om de beste resultaten 
voor een duurzamere land- en tuinbouw te realiseren. En ja, het is niet wetenschappelijk 
bewezen dat reductiedoelstellingen van 50% de biodiversiteit zullen herstellen. Zoals ook 
ziekten, plagen en onkruiden niet zullen verdwijnen op basis van de aangegeven 
beleidsdoelen, ongeacht de landbouwmethode. 
 
De duurzaamheidsplannen van Nefyto zijn samengevat in de Nefyto Visie en Ambitie en in 
de 2030 commitments van CropLife Europe. Naar onze mening kan alleen een alomvattende 
benadering leiden tot behoud en herstel van biodiversiteit en tegelijkertijd zorgen voor 
voldoende, duurzaam geproduceerd en veilig voedsel. 
Ook bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is het belangrijk om herstel van biodiversiteit te 
combineren met de belangen van boeren, tuinders en van onze voedselproductie. Binnen 
het Deltaplan blijft Nefyto zoeken naar mogelijkheden om voor beide aspecten aandacht te 
hebben. 
 
 

 
In the introduction to the questions of Zembla about the position of the crop protection 
companies with regard to the Farm to Fork Strategy, Zembla states that the producers of 
crop protection products oppose the plans of the European Commission. That is not correct. 
 
It’s clearly stated that CropLife Europe, Nefyto and the crop protection companies are: 

• committed to playing their part in the Commission’s ambitions to find sustainable solutions 

• not against reduction targets 

• working on a sustainable future for farmers in Europe and the Netherlands 
 
CropLife Europe, Nefyto and the crop protection companies emphasize the importance of 
setting realistic goals that have been validated by an impact assessment. To our opinion 
these realistic goals should be of the interest of everybody. It ensures that resources are 
used to achieve best results for more sustainable farming. 
And yes, it’s not scientifically proven that reduction targets of 50% will restore biodiversity. 
And also pests, diseases and weeds will not go away no matter the policy targets or farming 
method.  
 

https://www.nefyto.nl/organisatie/nefyto-visie-en-ambitie
https://croplifeeurope.eu/commitments/2030-commitments/


 
 

The sustainability plans of Nefyto can be summarized by the Nefyto commitment to 
integrated crop protection and the 2030 commitments of CropLife Europe. Only a holistic 
approach can lead to the preservation of biodiversity whilst preserving farmers’ capacity to 
produce enough safe and nutritious food in a sustainable manner.  
Also in the Deltaplan Biodiversiteitsherstel it’s important to preserve biodiversity and at the 
same time looking after farmers and our food. Committed to the Deltaplan Nefyto looks for 
opportunities to balance both goals. 
 
 

https://www.nefyto.nl/organisatie/nefyto-visie-en-ambitie
https://croplifeeurope.eu/commitments/2030-commitments/

