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Mondelinge vraag van de h. Desmet: Wat met glyfosaat? 

 
De h. Desmet geeft aan dat de onkruidverdelger Roundup, door de Wereldgezondheidsorganisatie 

(WGO) als "wellicht kankerverwekkend" beschouwd, overal in doe-het-zelfzaken aanwezig is. 
 
Ondanks het gebruikelijke voorbehoud heeft de WGO duidelijk gewezen op de gevaren van de meest 

verkochte onkruidverdelger. Sinds 15 jaar worden er studies uitgevoerd in de VS, Zweden en Canada om de 
effecten van glyfosaat, het voornaamste bestanddeel van Roundup, te onderzoeken, meer bepaald op per-
sonen die er het meest aan blootgesteld werden. Deze betrouwbare en nooit weerlegde wetenschappelijke 
studies hebben aangetoond dat Roundup het risico op de ontwikkeling van leukemie en problemen bij de 
reproductie van zowel dier als mens veroorzaakt! 

 
Roundup is een allround verdelger die sinds 1975 te koop is. Het wordt sindsdien officieel beschouwd 

als giftig en kankerverwekkend. Als klap op de vuurpijl blijkt dat het gebruik hiervan heeft geleid tot onkruid 
dat bestand is tegen glyfosaat! 

 
De Europese Commissie heeft opnieuw een toelating gegeven voor glyfosaat voor een periode van 15 

jaar. Deze op z'n minst te bekritiseren beslissing kwam er op basis van evaluaties door het "Glyphosate Task 
Force", een consortium van ondernemingen uit de gesubsidieerde agrochemie, onder andere, door Mon-
santo, die zelf Roundup produceert. Is de leverancier de meest objectieve gesprekspartner om de effecten 
van een product aan te tonen? 

 
De gemeentelijke overheid wil geen pesticide in de gemeente en heeft haar diensten uitdrukkelijk ver-

boden er gebruik van te maken. Aangezien deze periode van 10 dagen als "week zonder pesticide" bestem-
peld werd, denkt de h. Desmet na over een totale boycot van deze producten, waarbij ook de particulieren 
betrokken zijn. De gemeentelijke overheid kan de commercialisering en de verkoop van Roundup niet ver-
bieden. De h. Desmet is ervan overtuigd dat een grote en regelmatige campagne gebruikers bewust kan ma-
ken van de gevaren van deze chemische substantie. 

 
In de hoop dat handelaars deze gifbom uit hun rekken zullen weren, vraagt hij aan de gemeentelijke 

verantwoordelijken om hierover te communiceren in de Wolvendael en via de informatieborden. 
 
Schepen Cools antwoordt dat het college reeds informatie hierover heeft gepubliceerd in de Wolven-

dael en op de gemeentelijke website en dit wil blijven doen. Deze sensibiliseringscampagne wordt eveneens 
via andere middelen gevoerd. Een voorbeeld: vorig jaar heeft de gemeente een folder gemaakt over de band 
tussen het gebruik van pesticide en de vervuiling van het winningswater in het Zoniënwoud, in samenwer-
king met Natagora, Leefmilieu Brussel en Vivaqua. Deze folder werd huis-aan-huis verspreid in de wijk Bas-
cule, betrokken door één van de winningszones van Vivaqua. Soortgelijke acties werden ondernomen in de 
wijk Fort-Jaco. Zoals in de vorige jaren neemt het gemeentebestuur ook deel aan de "week zonder pesticide" 
via soms originele activiteiten. Zo organiseert de bibliotheek Phare een vertoning van de film "La reine 
malade", een getuigenis van een Canadese imker die voorstander is van een milieuvriendelijk landbouwmo-
del dat het sociaal weefsel eveneens respecteert. Deze bibliotheek heeft samen met Natagore een tentoon-
stelling georganiseerd van tekenaar Servais rond natuurlijke tuinen. 

 
Ukkel is bovendien een voorbeeldgemeente door pesticide te weren. Deze stap, zoals in de Wolven-

dael reeds gemeld, werd eerst gezet in de begraafplaats van Verrewinkel en werd daarna overgenomen in 
alle grote ruimtes. 

 
De gemeente neemt bovendien deel aan de week "‘t Groeit in de stad" van Leefmilieu Brussel, meer 

bepaald met een sensibilisering rond bioteelt op de moestuin van Neerstalle. Het gemeentereglement inzake 



de verhuur van moestuinen verbiedt bovendien het gebruik van pesticide. Verschillende gemeentelijke ter-
reinen hebben daarenboven het label van Natagora verkregen. 

 
Schepen Cools is volledig bewust van de impact van bepaalde producten op de volksgezondheid, aan-

gehaald door de h. Desmet, hoewel er soms wat controverse is hierover: volgens sommigen kan de schade-
lijkheid van aangeklaagde producten verminderd worden indien de personen die er gebruik van maken en 
hun directe buren de nodige maatregelen nemen. Er bestaat echter geen twijfel over de verontreiniging van 
de grondwaterspiegel.  

 
Misschien kan de wetgever zich hierover expliciet uitspreken maar in afwachting zal het college de be-

volking blijven sensibiliseren. 
 
De h. Desmet bedankt schepen Cools voor zijn antwoord maar herinnert eraan dat zijn vraag specifiek 

over Roundup ging, dat overal in de winkel beschikbaar is. Aan het begin van de commercialisering van dit 
product beweerde Monsanto zelfs dat dit een verdelger was die aanvaard werd door de biologische land-
bouw. Na een veroordeling en een beroepsprocedure heeft deze onderneming geen recht meer op een der-
gelijke publiciteit. Aangezien potentiële gebruikers niet altijd de actualiteit hierover van nabij volgen, zou het 
gepast zijn een bijzondere aandacht te besteden aan de problematiek rond Roundup. 

 
De h. Desmet bedankt het college om van Ukkel een gemeente zonder pesticide te maken. 


