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Nefyto zoekt bredere dialoog plantgezondheid en gewasbescherming 

Vanwege de aanhoudende maatschappelijke onrust over (de toelating van) 

gewasbeschermingsmiddelen op vele fronten is een bredere dialoog nodig over 

plantgezondheid en de plaats die gewasbescherming inneemt. Dat is de strekking van een brief 

die Nefyto gisteren aan Staatssecretaris Dijksma van Economische zaken heeft gestuurd.  

Nefyto en de aangesloten bedrijven maken zich zorgen over de maatschappelijke en politieke onrust 

over gewasbescherming. Daarnaast zijn zij bezorgd over het gebrek aan vertrouwen dat wordt geuit. 

Niet alleen in de richting van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie maar ook tot de instanties die 

ertoe zijn aangewezen om – met alle waarborgen omkleed – gewasbeschermingsmiddelen te toetsen 

aan de meest strenge toelatingseisen.  

Terwijl de investeringen groeien die de industrie moet doen om gewasbeschermingsmiddelen 

(inclusief “groene” gewasbeschermingsmiddelen) te ontwikkelen en tot de markt toegelaten te 

krijgen groeien, lijkt het vertrouwen van veel partijen in Nederland in de uitkomsten en in de toetsing 

daarvan door de bevoegde instanties juist ernstig te dalen.  

Bovendien ziet Nefyto grote tegenstellingen in de wensen van telers en de agrofoodketen om over 

gewasbeschermingsmiddelen te kunnen blijven beschikken én de door sommige maatschappelijke 

organisaties gewenste uitbanning daarvan. 

Op alle denkbare aspecten is de gewasbeschermingsmiddelenindustrie in dialoog en betrokken bij 

projecten - samen met partners uit het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties – 

om gewasbescherming en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verduurzamen. In diverse 

verbanden zijn ambitieuze agenda’s geformuleerd, of het nu gaat om veilig voedsel, de gezondheid 

van mensen, de bescherming van water of biodiversiteit. Deze inspanningen leiden tot goede 

resultaten, en samen met genoemde partijen wordt gewerkt aan verdere verbetering. 

Nefyto acht een bredere dialoog nodig over plantgezondheid en de plaats die gewasbescherming 

inneemt in de maatschappij, bij de productie van voedsel en groen en bij de bescherming van natuur 

en biodiversiteit. Nefyto heeft Staatssecretaris Dijksma gevraagd om een gesprek om na te gaan hoe 

zo’n bredere dialoog over gewasbescherming vorm zou kunnen krijgen en welke rol de 

gewasbeschermingsmiddelenindustrie, de overheid en andere partijen zoals maatschappelijke 

organisaties daar in kunnen spelen.  
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