
 

  

 

 
Greenpeace: ‘Schouten, maak een eind aan wild-west-
taferelen door glyfosaatverbod op particuliere markt’ 
Via Marktplaats wordt illegaal gif aangeboden aan particulieren  
 

- Achtergrond -  
 
Glyfosaat – gevaren voor mens en milieu. 
Glyfosaat is het meest gebruikte onkruidbestrijdingsmiddel in de wereld. Ook in Nederland 
worden jaarlijks honderdduizenden kilo’s van deze gifstof gebruikt. Het wordt overal 
teruggevonden. Onderzoeken wezen bijvoorbeeld uit dat in bier, wijn, urine van mensen, 
oppervlaktewater, brood resten van het middel bevatten. Recent nog concludeerde 
onderzoek van de Universiteit van Wageningen dat 45% van de landbouwgrond glyfosaat 
bevat. 
  
Glyfosaat is omstreden omdat het IARC – het kankeragenschap van de VN – het 
beoordeelde als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen’. Het wordt ook in verband 
gebracht met andere gezondheidsgevolgen zoals de ziekte van Parkinson en het is 
gevaarlijk voor biodiversiteit, het is schadelijk voor kikkers en padden, spinnen, 
waterbeestjes en bodemleven. 
 
Het omstreden middel wordt veel toegepast in de landbouw. Bijvoorbeeld voor het zaaien 
van een gewas, om graangewassen voor de oogst te behandelen en om graslanden 
opnieuw in te zaaien. Het gebruik van glyfosaat op verhardingen door professionals is 
gelukkig in Nederland verboden in 2016. Maar voor particulieren is het middel nog te koop. 
Ook wat dat betreft is positief nieuws te melden: Een aantal winkelketens nam (na wat 
aandacht van onze kant) zélf gelukkig al hun verantwoordelijkheid en haalde Roundup, het 
meest bekende glyfosaatproduct, uit het schap: Coop, Etos, Groenrijk, Hornbach, Intratuin, 
Jumbo, Plus, Praxis, Gamma, Karwei en Ranzijn Tuin & Dier.  
 
Europese besluitvorming 
Elke 10 tot 15 jaar worden Europese toelatingen van bestrijdingsmiddelen tegen het 
wetenschappelijke licht gehouden. Er wordt al bijna twee jaar fel gediscussieerd over de 
hertoelating van Glyfosaat. Op maandag 27 november zal in het Appeal Committee het 
laatste voorstel van de Europese Commissie worden besproken. De Commissie wil het 
middel, zonder enige voorwaarden of beperkingen, opnieuw toelaten voor 5 jaar. Het 
Europees parlement nam een resolutie aan die vraagt om een hertoelating voor 5 jaar, maar 
met een duidelijk eind aan glyfosaat. Naast deze phase out  wil het parlement onder meer 
een direct verbod op gebruik van glyfosaat door particulieren en het spuiten op stoepen, 
parken en speelplaatsen. 
 
Samen met een coalitie van wel 40 milieu-, natuur, en gezondheidsorganisaties 
organiseerde Greenpeace een Europees burgerinitiatief. Meer dan 1,3 miljoen Europeanen 
tekenden het snelste burgerinitiatief ooit. Ook duizenden Nederlanders steunden het 
initiatief. We bepleiten drie zaken 1) Stop het gebruik van glyfosaat, 2) Verbeter de 
risicobeoordeling voor bestrijdingsmiddelen en 3) Werk naar middelenvrije landbouw. 
 
Marktplaats verkoopt onverminderd giftig glyfosaat 
Samen met Greenpeace voert de vrijwilligersgroep NL gifvrij al ruim een half jaar actie tegen 
Marktplaats omdat op de online winkelschappen van deze advertentiesite nog veel glyfosaat 
verkocht wordt. Tot nog toe geeft Marktplaats geen sjoege. Het is al lang bekend dat via 
online verkopers illegale bestrijdingsmiddelen worden verkocht. De Nederlandse Voedsel- en 

http://www.greenpeace.nl/2016/Nieuwsberichten/Landbouw/Schokkende-verkoopcijfers-van-omstreden-gif-glyfosaat-gelekt/
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2017-08/glyphosat-im-bier-herbizid-umweltinstitut-krebs-stichproben
https://www.greenpeace.ch/2016/09/27/pestizide-im-wein-das-lasse-sein/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/overwhelming-majority-of-germans-contaminated-by-glyphosate/
http://www.vewin.nl/nieuws/paginas/Glyfosaat_drinkwaterbronnen_verdienen_meer_bescherming_879.aspx
https://www.theguardian.com/environment/2014/jul/17/pesticide-residue-breads-uk-crops
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Veel-glyfosaat-in-landbouwgronden-Verlenging-toelating-niet-verstandig..htm
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-112.html
https://ec.europa.eu/food/committees/appeal/phyto_en
https://www.europa-nu.nl/id/vkiqhh6yg7zk/nieuws/europees_parlement_steunt_verbod_op?ctx=vhsjgh0wpcp9&tab=0
https://www.stopglyphosate.org/
https://www.facebook.com/NLGifvrij/


 

  

 

Warenautoriteit trad hier eerder tegen op – tijd voor een actueel overzicht van de verkoop 
van verboden glyfosaat bij Marktplaats. 
 
 
Het onderstaande overzicht is een momentopname. Advertenties op Marktplaats 
veranderen soms. De beoordeling van deze middelen is gedaan door uit te gaan van 
de naamgeving, de omschrijving van de producten in de advertentie en de afbeelding 
die daarbij gebruikt is, in werkelijkheid kan dat afwijken. Daarnaast wekt dit online 
onderzoek de indruk dat Marktplaats niet de enige aanbieder is van schimmige 
bestrijdingsmiddelen. 
 

Wat zijn illegale glyfosaathoudende middelen? 

1. Glyfosaat onkruidbestrijders die niet zijn toegelaten in Nederland en onkruidgif dat 
niet is bedoeld voor niet-professionele gebruikers 

De actieve gifstof in bestrijdingsmiddelen – in dit geval glyfosaat – wordt op Europees niveau 
toegelaten. De verantwoordelijkheid van de toelating van verschillende toepassingen van 
deze gifstof – bijvoorbeeld het onkruidbestrijdingsmiddel ‘Roundup Hardnekkig’ – ligt bij de 
lidstaten. De Nederlandse autoriteit die hierover gaat is het College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Informatie over deze toelatingen is te 
vinden in de uitgebreide database van het Ctgb. In totaal zijn in Nederland 65 verschillende 
glyfosaat houdende onkruidbestrijdingsmiddelen toegestaan. Veelal hebben deze een 
verschillende samenstelling van hulpstoffen, zijn ze bijvoorbeeld alleen toegestaan voor 
gebruik in specifieke landbouwgewassen en zijn verschillende bestrijdingsmiddelen niet 
toegestaan voor gebruik door particulieren, bijvoorbeeld door de concentratie van 
verschillende gifstoffen in het onkruidgif. 
 
2. Middelen die de verboden hulpstof POE Tallowamine bevatten 
De Europese Commissie heeft in 2016 besloten dat glyfosaat bestrijdingsmiddelen waarin de 
hulpstof POE Tallowamine verwerkt is, niet meer mogen worden gebruikt. POE Tallowamine 
is een ‘vloeistof’ die ervoor zorgt dat het gif glyfosaat beter verspreid en wordt opgenomen 
door de onkruiden. Reden voor dit verbod is het gezondheidsgevaar dat het vloeimiddel 
heeft in combinatie met glyfosaat. Het wordt bijvoorbeeld in verband gebracht met schade 
aan het DNA. 
 
Ctgb heeft als reactie op dit Europese besluit de toelating van 23 verschillende glyfosaat 
onkruidbestrijdingsmiddelen ingetrokken. De aflevertermijn – de uiterste verkoopdatum – 
verliep op 22 december 2016, de opgebruiktermijn was 22 mei 2017. Alle verkoop én gebruik 
van deze middelen is, met andere woorden, op dit moment dus verboden.  
 
3. Middelen waarover geen goede informatie wordt verstrekt door de verkopers 
Gek genoeg mogen bestrijdingsmiddelen die bestemd zijn voor particulier gebruik gewoon 
verkocht worden door mensen zónder opleiding of vakbekwaamheidscertificaat. Veiligheid 
voor mens en milieu is – voor zover je daar natuurlijk überhaupt van kunt spreken – 
afhankelijk van goede kennis bij de gebruikers van middelen. De producenten van 
bestrijdingsmiddelen moeten zorgen voor beschikbaarheid van informatie over bijvoorbeeld 
de milieugevaren en de voorzorgsmaatregelen die mensen moeten nemen die het middel 
gebruiken. Dat gebeurt bijvoorbeeld op het etiket van middelen of op een website. Ook de 
distributeur van het gif heeft een belangrijke verantwoordelijkheid. Greenpeace heeft de 
nodige bezwaren bij deze maatregelen. Duidelijk is dat het beleid (zie bijvoorbeeld de nota 
Gezonde groei, duurzame oogst) voor de bescherming van niet-professionele toepassers 
afhankelijk is van goede informatie en begrijpelijke etiketten op de verpakking van het gif. 

 

 

https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2017/05/12/nvwa-treedt-op-tegen-illegale-handel-gewasbeschermingsmiddelen-via-internet
https://toelatingen.ctgb.nl/
https://www.ctgb.nl/actueel/nieuws/2016/11/14/ctgb-trekt-toelating-in-van-tallowamine-houdende-glyfosaatmiddelen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/05/14/gezonde-groei-duurzame-oogst-tweede-nota-duurzame-gewasbescherming


 

  

 

Voorbeeld I: Roundup Power Flex – illegaal in Nederland en alleen 
voor professioneel gebruik 
Op Marktplaats vinden we een verkoper die 15 liter vaten van het onkruidgif Roundup Power 
Flex te koop aanbiedt. De verkoper biedt aan om het middel toe te zenden aan eventuele 
kopers. Er is geen toelating van het Ctgb voor dit middel. Wél is het toegelaten door de 
Duitse autoriteiten, maar alleen voor professioneel gebruik zoals door boeren. 
 

 
 

 
Voorbeeld II: Middelen voor professioneel gebruik 
Van de onderstaande advertentie op Marktplaats is niet te achterhalen over welk middel het 
precies gaat. De naam van het middel in de advertentie is niet te vinden in de database van 
het Ctgb. In de advertentie wordt gesteld dat van de 20 liter in de jerrycan, 1400 liter 
bestrijdingsmiddel kan worden gemaakt. Voor vergelijkbare middelen adviseren producenten 
200 tot 400 liter per hectare te gebruiken. Onafhankelijk van de precieze juridische status 
van dit middel, is het de vraag of dit soort middelen wel te koop moeten worden aangeboden 
op een particuliere advertentiesite als Marktplaats. 

Afbeelding 1: 
Advertentie voor 
Roundup Power 
Flex – Illegaal in 
Nederland en voor 
professionele 
toepassers 

https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=16554&category=PPP
https://apps2.bvl.bund.de/psm/jsp/DatenBlatt.jsp?kennr=006149-00
https://apps2.bvl.bund.de/psm/jsp/DatenBlatt.jsp?kennr=006149-00
https://www.marktplaats.nl/a/tuin-en-terras/mest-en-plantenvoeding/m1228146166-roundup-round-up-roun-dup-glyfosaat-480-15-liter-200.html?c=9b26ed2a557deff636f4f8b9c5b7a618&previousPage=VIP


 

  

 

 
 
 
 
 
 
  

Afbeelding 2: 
Advertentie voor 
20 liter jerrycan 

https://www.marktplaats.nl/a/tuin-en-terras/mest-en-plantenvoeding/m1221486923-20-liter-glyfosaat-360-roundup-onkruidverdelger-round-up.html


 

  

 

 

Voorbeeld III: Verboden hulpstof - Imex glyfosaat 2 & 3 
De toelating van het onkruidbestrijdingsmiddel Imex glyfosaat 2 is ingetrokken door het Ctgb 
op 11 november 2016. Dit herbicide bevat de toepassingshulpstof POE-tallowamine. Op 
Europees niveau is besloten om onkruidgif met dit vloeimiddel te verbieden, omdat het in 
combinatie met glyfosaat nóg toxischer is dan alleen glyfosaat. Het ‘broertje’ van Imex 2, 
Imex 3 is nog wél toegelaten.  
 

 
 

 
 

Afbeelding 3: 
Advertentie voor 
5 liter Imex 2 met 
illegaal 
vloeimiddel 

 

Afbeelding 4: 
Advertentie voor 
800 ml Imex 2, 
met illegaal 
vloeimiddel 

 

https://www.ctgb.nl/actueel/nieuws/2016/11/14/ctgb-trekt-toelating-in-van-tallowamine-houdende-glyfosaatmiddelen
https://toelatingen.ctgb.nl/toelating/?id=16554&category=PPP
https://www.marktplaats.nl/a/zakelijke-goederen/machines-en-bouw-tuin-park-en-bosbouw/a1144536158-imex-glyfosaat-2-onkruidverdelger-bestrijder-5-liter.html
https://www.marktplaats.nl/a/zakelijke-goederen/machines-en-bouw-tuin-park-en-bosbouw/a1144536152-imex-glyfosaat-2-onkruidverdelger-bestrijder-800-ml.html


 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 5:  
Is deze 
advertentie een 
bewerkte 
afbeelding van 
een jerrycan 
Imex 2 
(verboden) zodat 
het lijkt op een 
jerrycan Imex 3 
(toegelaten)? 

 

https://www.marktplaats.nl/a/huis-en-inrichting/schoonmaakartikelen/a1118955907-onkruidkiller-imex-glyfosaat-3-5l.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr&casData=vH-jJJSnnDQAwnxV3QpkylrMifPkvPsCgrL2n5KvICNobnDy49qhCDUyIAHzg0ftLdbTWsipHLfLZc3gOoR-EFLedAXxBhP27OI4UcyrESCd-Fu7EfvRocZGGZ9AEgJ1hzUhbI4TNFPtaSUI8Nd5WqxGgRHQtaekKqwJ0G5XPvnpBQGZvFbHC4H7Xy7EnVKXA6M_ioN6SKXKV7scEQ_wSQ-o1x5I5MY6BXf6EX6MPrK87KYS1chV5aycyifkdYk-XCxXEzCFv4cexRpQw0OW5FPIjSY0VUd3lvSVoVkEDPMTaEIrKrca5FVkyqx6Ln_Nky7eXIBiBslOfWrYFYWv06ANuuBtmgjVJsX1Kxb_eC6xXQl3K2KPbjbzp_Naidjmi1sMbQKcUXd1Go-jyxFOAEobChcV1jAgOV0h69TN1-HzMF-zRl2S17vP3NUpuJOuFU3Nb5Wc7TRglr0u9fGo7Ijl6uGneYfxf8enl6AyRE8


 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 6:  
Is deze 
advertentie een 
bewerkte 
afbeelding van 
een jerrycan 
Imex 2 
(verboden) zodat 
het lijkt op een 
jerrycan Imex 3 
(toegelaten)? 

 

https://www.marktplaats.nl/a/tuin-en-terras/mest-en-plantenvoeding/m1224269891-imex-glyfosaat-round-up-onkruidverdelger-roundup-onkruid.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr


 

  

 

 
 

Afbeelding 7: Close 
up van de in 
afbeelding 3 en 4 
aangeprijsde 
bestrijdingsmiddelen 

 



 

  

 

 
 
 
 
 

Voorbeeld IV: Middelen waarover geen goede informatie wordt 
gegeven door de verkopers 
Voor informatie over landbouwgif – wat zijn de gevaren, hoe mag je het gebruiken en vooral 
hoe niet? – zijn kopers afhankelijk van de verkoper én van de verpakking waarin het gif zit. 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 stelt duidelijke regels voor iedereen die landbouwgif op de 
markt brengt en hier reclame voor maakt. Onder andere dient elke reclame – en dus 
advertentie – vergezeld te gaan met de zinnen: „Gebruik gewasbeschermingsmiddelen 
veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.” (artikel 66.1). Daarnaast 
dient reclame- en promotiemateriaal de aandacht te vestigen op de passende 
waarschuwingszinnen en -symbolen zoals vastgelegd in de etikettering (artikel 66.6). Geen 
enkele van de 29 momenteel op Marktplaats aanwezige advertenties voldoet aan deze 
vereisten. 
 
Onderstaande advertentie van Marktplaats is een sprekend voorbeeld dat het aan duidelijke 
informatie behoorlijk kan mankeren. Ten eerste is de naamgeving volstrekt onduidelijk, het 
kán hier om een verboden middel gaan. De toelating van Glyfos is namelijk ingetrokken. 
Vervolgens voldoet de verpakking van het middel, tenminste áls dit de echte verpakking is, 
niet aan de wettelijke eisen. Daarnaast worden de verplichte waarschuwingszinnen en 
symbolen niet benoemd. 
 

Afbeelding 8: Het in 
afbeelding 3 
aangeprijsde product 
– mogelijk een 
verboden herbicide 
dat gephotoshopt is 
naar een wél 
toegelaten herbicide 
– vinden we niet 
alleen op de website 
schoonmaak-
discount.nl, maar 
ook op de 
Tuinmachine 
concurrent. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:nl:PDF
https://www.ctgb.nl/actueel/nieuws/2016/11/14/ctgb-trekt-toelating-in-van-tallowamine-houdende-glyfosaatmiddelen
https://www.schoonmaakdiscount.nl/onkruidkiller-imex-glyfosaat-3-5l.html
https://www.schoonmaakdiscount.nl/onkruidkiller-imex-glyfosaat-3-5l.html
https://www.tuinmachineconcurrent.nl/imex-glyfosaat-3-5-ltr.html?language=nl&currency=EUR&gclid=EAIaIQobChMImNf7rqXV1wIVrbvtCh3GbwXQEAQYAiABEgKU3PD_BwE
https://www.tuinmachineconcurrent.nl/imex-glyfosaat-3-5-ltr.html?language=nl&currency=EUR&gclid=EAIaIQobChMImNf7rqXV1wIVrbvtCh3GbwXQEAQYAiABEgKU3PD_BwE


 

  

 

 
 

 
 
 
 
 

Afbeelding 9: 
Advertentie voor 
een middel in 
een jerrycan 
zónder etiket, en 
dat waarschijnlijk 
verboden is 
(glyfos) 

 

https://www.marktplaats.nl/a/tuin-en-terras/mest-en-plantenvoeding/m1218820601-5-liter-glyfos-round-up-glyfosaat-360-voor-maar-47-50-euro.htm



