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Theo de Zwart

Van: 
Datum: 
Aan: 
Ondenverp: 

 Theo de Zwart
dinsdag 15 juli 2014 11:27 
"G. E." 
Uitnodiging/Klacht over beoordeling monsters (Klacht 4) 

Geachte heer G. E., 

naar aanleiding van uw antwoord op het mailbericht over klacht 3 het volgende: 
De vertoonde verkleuringen van de planten komen wel degelijk overeen met de verkleuring van het 
doodgespoten onkruid bij de plantuitjes (ongeveer 100 meter verderop). 
Met klem wil ik u verzoeken om alsnog een monster te nemen van de tradescantia. Hiervan is door 
uw inspecteurs opzettelijk geen monster genomen! 
We hebben er met z'n drieën nog bij deze planten gekeken. 
Verder nodig ik u hierbij uit samen met de deskundige welke het onderzoek heeft verricht van 
monster-
nummer 549463 om ter plaatse bij mij te komen kijken naar de 'vorstschade' van deze plant 
(Parthenocissus). 
De inspecteurs hebben verzuimd om even verder te kijken dan hun neus lang was, of het is met 
opzet gedaan. 
Ik kan namelijk aantonen dat dit geen vorstschade is! 
Graag ontvang ik van u het volgende: 

- De in het analyserapport genoemde stoffen (Chlorpropham, Pendimethalin en Pyridate)
- In welke spuitbeurt (graag met datum) zijn deze toegepast en over welk gewas zijn deze middelen
gespoten.

Met vriendelijke groet, 
Theo de Zwart 

11-8-2014

Klacht 4



Geachte  heer T. de  Zwart 

Naar aanleiding van uw mail van  15 juli  (tijdens  mijn vakantie) en  ons  telefonisch contact van 
19 augustus bericht ik u het  volgende: 

Het  onderzoek  aan  de gewassen  in  uw  tuin  is  naar mijn  overtuiging  coïrect  uitgevoerd. Van  de 
middelen die zijn gebruikt op de bij  uw woning gelegen akker werden  geen  sporen aangetroffen 
op de  monsters  die we  in uw tuin hebben verzameld. 
U  zegt dat  er geen  sprake  kan zijn  geweest van  vorstschade  aan de Parthenocissus en verzoekt 
om  een  extra  onderzoek  aan  dit  gewas evenals op de Tradescantia die  niet werd  onderzocht of 
bemonsterd. 
Waarom de Tradescantia  njet werd  onderzocht  heb  ik nagevraagd  bij  de inspecteurs  die bij u 
zijn g e w e e s t .  Er werd  mij gemeid  dat u samen  de gewassen hebt bekeken, 1vaarna direct de 
monsters  werden v e r z a m e l d .  Dat  van  dit  specifieke  gewas  geen  monster werd genomen moet 
berusten op  een m i s v e r s t a n d ,  waarvoor  ik me ook  excuseer. Van  opzet is geen sprake. 

Ik acht ee_n extra onderzoek niet  opportuun  omdat  ons onderzoek was  gericht op  de vraag of er 
sprake kan zijn geweest van schade door gewasbeschermingsmiddelen. Hiertoe  is eerst 
onderzoek gedaan naar  de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen op uw  planten. Uit 
een  positieve  uitslag  had kunnen blijken dat eventueel aangetroffen middelen  gerelateerd  zijn 

. aan de  gebru;kte  gewasbeschermingsmiddelen door  de teler. Daarvan is echter niets gebleken, 
hoewel er meerdere  monsters zijn  genomen. Een  herhaald onderzoek  op  dezelfde  of  andere 
beplanting acht  ik dan  ook  niet  zinvol. 

U verzocht ook  om toezending van  de in  het  onderzoek  genoemde  stoffen. Daaraan  kan ik geen 
gevolg  geven. De NVWA verstrekt  sowieso geen  gewasbeschermingsmiddelen. Ook uw  verzoek 
om toezending van de spuitadministratie van  deze  teler kan  ik, uit privacy-overwegingen 1  niet 
honoreren. 

Met  vriendelijke groet, 

G. E.
Teamleider 

Divisie Landbouw & natuur 
TÜ  Fyto/GWB Noordoost 

Nederlandse  Voedsel-  en Warenautoriteit 
Cathanjnesirigel 59. 3511  GG Utrecht 
Geertjesweg  15, ff706  EA Wageningen 
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