
Reactie Partij voor de Dieren op e-mail actie n.a.v. herziening RUB 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Hartelijk dank voor uw mail over het voorgenomen besluit de Regeling Uitzondering 
Bestrijdingsmiddelen (RUB) af te schaffen. De Partij voor de Dieren wil milieuvriendelijke 
alternatieven voor landbouwgif op de markt houden en heeft de staatssecretaris van Landbouw 
gevraagd de volgende vragen te beantwoorden: 
 
-waarom het Nederlandse beleid nu aangepast wordt zonder dat het nieuwe Europese beleid klaar is 
(de Europese Commissie moet nog besluiten om uitzonderingen te maken op het toelatingsregime 
voor ‘basic substances’ zoals levensmiddelen), 
 
-wat de planning van de Europese Commissie is van de besluiten over de verschillende categorieën 
waar uitzonderingen op het toelatingsregime voor worden gemaakt, 
 
-wat de mogelijkheden zijn om de besluiten van het Ctgb op de Europese besluitvorming af te 
stemmen, 
 
-hoe de staatssecretaris de milieuvriendelijke alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen op 
de Nederlandse markt gaat houden. 
 
Het intrekken van de Regeling levert serieuze problemen op. Zo wordt de Nederlandse landbouw 
volledig afhankelijk van landbouwgif. Voor de biologische landbouw betekent het dat bestrijden van 
plagen niet meer kan, want de kern van dit type landbouw is juist dat het gebeurt zonder chemische 
bestrijdingsmiddelen. Daarbij wordt een overgang naar milieuvriendelijke landbouw en gifvrij 
tuinonderhoud door de intrekking vrijwel zeker gedwarsboomd. Bovendien zijn chemische 
bestrijdingsmiddelen de oorzaak van voortgaande bijensterfte. 
 
De Europese Commissie moet nog een besluit nemen over uitzonderingen op het toelatingsregime 
voor ‘basic substances’ zoals levensmiddelen. Daardoor zouden milieuvriendelijke 
bestrijdingsmiddelen wel legaal blijven. De Partij voor de Dieren wil dat het kabinet deze beslissing 
afwacht. 
 
Verder dringt de Partij voor de Dieren voortdurend aan op een verbod op chemische 
bestrijdingsmiddelen die gevaarlijk zijn voor bijen, zoals Imidacloprid. Deze gifstoffen zijn een 
belangrijke factor in de bijensterfte die in Nederland massale vormen aanneemt. De Partij voor de 
Dieren heeft herhaaldelijk gevraagd om maatregelen om de bijensterfte te stoppen en heeft diverse 
moties ingediend voor een verbod op de nieuwe, extra sterke en gevaarlijke bestrijdingsmiddelen. 
Via deze link vindt u een overzicht van alle Kamervragen, moties en debatten: 
https://www.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/5549.  
 
  
 



De fractie van de Partij voor de Dieren zal zich ervoor inzetten dat milieuvriendelijke 
bestrijdingmiddelen toegestaan blijven. Ook zal zij staatssecretaris Bleker blijven confronteren met 
de ruim aanwezige kennis over de oorzaken en de gevolgen van bijensterfte en de noodzaak om juist 
de chemische bestrijdingsmiddelen te verbieden. 
 
De Partij voor de Dieren heeft vier basisbeginselen, waarop we ons stemgedrag in de Tweede kamer 
baseren: mededogen, duurzaamheid,persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Op 
basis van deze beginselen ontwikkelen we onze standpunten over alle onderwerpen, ook die niet 
direct betrekking hebben op dieren, natuur en milieu. Daarmee vormt de Partij voor de Dieren een 
zeer herkenbare nieuwe politieke stroming die zich niet in de oude links-rechts tegenstelling laat 
kwalificeren. Uit onderzoek van de schaduwkamer van Maurice de Hond blijkt dat we op deze wijze 
de wensen van 90% van onze kiezers representeren, een veel grotere overeenkomst dan bij de 
meeste andere partijen het geval blijkt. U vindt onze standpunten in ons verkiezingsprogramma. Klik 
hier. 
 
Nogmaals dank voor uw mail, Ik hoop uw vraag hiermee naar tevredenheid beantwoord te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Lucienne Neyndorff 
Publieksvoorlichting 
Tweede Kamerfractie 
Partij voor de Dieren 


