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Stichting Insecten in Nood heeft een heldere missie en visie
als het gaat om het redden van insecten in nood.

MISSIE

Wij staan voor het herstel van de natuurlijke insectenpopulaties. Daarmee leveren wij
een essentiële bijdrage aan het herstel van de biodiversiteit op lokaal en mondiaal
niveau, herstel van een gezond ecologisch evenwicht en gezonde ecosystemen. Zo
dienen wij zowel het belang van insecten als ook het belang van mensen. De term ‘insecten’ wordt gebruikt vanwege de herkenbaarheid. Formeel zal de stichting opkomen
voor ‘geleedpotigen’, waaronder bijvoorbeeld ook worden verstaan spinnen, slakken en
duizendpoten.

VISIE

Insecten zijn het beschermen waard. Een gezond insectenleven is essentieel in voedselketens en voedselpiramides, in natuurlijke kringlopen en voor de menselijke voedselvoorziening.
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Van nature gezonde insectenpopulaties worden op velerlei manieren bedreigd: oprukkende bebouwing, industriële agrarische monoculturen, verontreiniging van oppervlakte- en grondwater, verkleining van aaneengesloten habitats, klimaatverandering, uitstoot van chemische stoffen. Een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste oorzaak,
is het gebruik van insecticiden. Door particulieren, maar vooral in de intensieve landbouw. Akkerbouw, tuinbouw en veeteelt gebruiken middelen om zogenaamd ‘schadelijke insecten’ uit te roeien, waarmee ook alle andere insecten en passant uitgeroeid
worden. Om insecten in nood te redden concentreren wij ons daarom op het drastisch

inperken van het insecticidengebruik. In Nederland en daarbuiten. Voor zover funghiciden en andere gifstoffen een negatieve uitwerking hebben op geleedpotigen, zullen
ook die stoffen een doelwit van de Stichting kunnen zijn.

ALGEMEEN

Stichting Insecten in Nood is een organisatie in opbouw. In deze beginfase ligt de focus
op het organiseren van deskundigheden, menskracht en financiële middelen. Planning
van concrete activiteiten is afhankelijk van de snelheid waarmee de organisatie verder
vorm krijgt. Daarvoor zal dit beleidsplan ook jaarlijks geactualiseerd worden indien nodig. Missie, visie en statutaire doelstellingen leiden tot activiteiten op drie werkvelden:
het juridische, het politieke en het maatschappelijke.
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DE JURIDISCHE WEG

• Bevordering van de strikte handhaving van bestaande wet- en regelgeving op het gebied van insecticiden en andere pesticiden, voor zover die gunstig zijn voor insecten
• Deelname aan procedures in het kader van de toelating van insecticiden.
• Voorkomen van uitzonderingsregelingen hierop die meer-gebruik van insecticiden
mogelijk maken.
• En voorkomen dat varianten van verboden middelen onder een andere naam opnieuw op de “markt” worden gebracht.
• Bevordering van nieuwe wet- en regelgeving die het gebruik van insecticiden grotendeels terugdringt uiterlijk in 2030.
• Dit te bevorderen op nationaal niveau, maar ook internationaal via o.a. Europese Unie
en de Wereldgezondheidsorganisatie, alsook het ondersteunen van lokale initiatieven
die hieraan bijdragen.
• Daarbij onder andere een beroep te doen op de Rechten van de Mens en de Grondwet

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS:

• Art. 25 - Eenieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de
gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin.

GRONDWET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN:

Art. 11. Onaantastbaarheid lichaam: Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te
stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.
Art. 21. Milieu: De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en
de bescherming en verbetering van het leefmilieu.
Art. 22. Volksgezondheid; 22.1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de
volksgezondheid
Er is een veelheid aan wet- en regelgeving waar met juridische procedures een beroep
op gedaan kan worden. Zowel nationaal als internationaal, maar ook bijvoorbeeld provinciaal. Het is de taak van het op te richten juridische team om daarvoor een specifiek
plan van aanpak voor op te stellen.
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Doelgroepen zijn daarbij de Staat der Nederlanden, maar ook producenten en gebruikers van insecticiden, personen en organisaties die investeren in deze bedrijven, producenten en verkopers van levensmiddelen met daarin insecticiden etc., de Voedsel- en
Warenautoriteit, de instanties die bestrijdingsmiddelen goedkeuren dan wel toelaten,
dan wel instanties die daartegen, in de breedste zin van het woord, onvoldoende optreden etc. etc.

DE POLITIEKE WEG
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Strengere wet- en regelgeving komt niet alleen tot stand als uitvloeisel van juridische
procedures. De Tweede Kamer kan zelf nieuwe wet- en regelgeving opstellen of bij
de overheid afdwingen dit te doen. Zowel lobby als publicitaire druk naar de Tweede
kamer in het algemeen als naar politiek partijen in het bijzonder dragen dan ook bij
aan een strengere regelgeving voor het terugdringen van insecticidengebruik. Ook het
Europees Parlement kan daarin een belangrijke rol spelen.

DE MAATSCHAPPELIJKE WEG

De talloze lokale, regionale, landelijke en internationale initiatieven die de teloorgang
van insecten door insecticidengebruik en de gevaren van insecticiden voor de menselijke gezondheid onder de aandacht brengen helpen allemaal mee aan het politieke debat. Van het plaatsen van bijenhotels tot Europese Rode Lijsten van bedreigde
vlinders en andere insecten. Waar relevant stimuleert en ondersteunt de Stichting deze
initiatieven.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

De Stichting maakt allereerst gebruik van al uitgevoerd of reeds lopend ecologische en
medische onderzoeken. Waar nodig wordt nieuw onderzoek gestimuleerd. Met name
de opeenstapeling van verschillende soorten insecticiden in het milieu en de menselijke voedselketen krijgen daarbij bijzondere aandacht.

DESKUNDIGHEID & STAF

De Stichting staat een multidisciplinaire aanpak voor. Entomologische en ecologische
kennis, juridische kennis, kennis van lobby en publiciteitsacties, kennis van fondsenwerving, kennis van backoffice-organisatie is nodig voor een succesvolle aanpak. Deze
kennis wordt op ad hoc basis ingehuurd, waar mogelijk om niet ingeschakeld. De Stichting hanteert het “lean and mean” principe.

MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK
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Om politiek duidelijk te maken dat dit een door grote groepen kiezers erkend probleem is, is maatschappelijke steun van groot belang. Die maatschappelijke steun kan
gevonden worden in samenwerking met andere organisaties die direct of indirect bij dit
onderwerp betrokken zijn. Aantoonbaar draagvlak is ook het aantal supporters / donateurs dat de Stichting weet te mobiliseren. Doel is om uiterlijk in 2025 in totaal 25.000
donateurs te hebben.

FONDSENWERVING

De inkomsten van de Stichting zullen uit de volgende bronnen komen
• Donateurs, die éénmalig of op regelmatige basis bijdragen aan de Stichting Insecten
in Nood.
• Vermogensfondsen: er zijn zowel nationaal als internationaal vermogensfondsen die
zich inzetten voor de bescherming van de natuur, de ecosystemen en de menselijke
gezondheid.

MIDDELEN

Onder middelen worden verstaan een website, social media-accounts, een relatiebeheersysteem, financiële administratie, jaarverslaglegging etc. Middelen moeten met minimale kosten maar wel degelijk kwalitatief op orde zijn. Waar nodig worden derden/
specifieke deskundigen aangetrokken om deze te realiseren.

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht
van de Stichting Insecten in Nood
Rosmalen, november 2021

