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Voorwoord d 

Hett onderzoek waarvan dit boek de neerslag is, bestrijkt een periode van tien 
jaar.. In die tijd veranderde het Nederlandse bestrijdingsmiddelenrecht ingrijpend. 
Dee ontwikkeling van het EG-recht op dit gebied, maar ook nationale beleids-
ontwikkelingenn en de sterke groei van de jurisprudentie inzake de toelating van 
bestrijdingsmiddelenn hebben daartoe bijgedragen. De bestudering van dit deel 
vann het recht blijf t dan ook een dynamische aangelegenheid. Het manuscript is 
medioo december 2003 afgesloten. Ontwikkelingen nadien heb ik nog incidenteel 
inn dit boek verwerkt. 

Aann velen ben ik dank verschuldigd. Allereerst aan mijn promotor Leo Damen 
diee mij al die jaren, ook nadat hij naar een andere universiteit vertrok, intensief 
heeftt begeleid en zowel de grote lijn als de details op bewonderenswaardige 
wijzee bewaakte. Ook mijn co-promotor Jan Jans dank ik voor zijn ondersteuning. 
Prof.. Margaret Rosso Grossman, PhD, JD, van de University of Illinois dank ik 
voorr haar waardevolle commentaar op mijn concepten, voor het vele materiaal 
datt zij mij heeft doen toekomen en voor haar bereidheid naar Nederland te 
komen.. De overige leden van de promotiecommissie, Hanna Sevenster, Lucas 
Reijnderss en Niels Koeman dank ik eveneens voor hun medewerking en reacties. 

Inn de loop van de jaren heb ik voor dit onderzoek van vele personen en instanties 
informatiee ontvangen, zowel van overheidszijde als van diverse organisaties. 
Enkelee personen wil ik in het bijzonder danken. Victor Jurgens, die mij jaren 
langg van veel informatie voorzag. Marleen van Rijswick, voor haar nuttige 
commentaarr op een deel van mijn onderzoek. Mijn collega Jos Janssen, bij wie 
ikk altijd terecht kon met EG-rechtelijke vragen. 

Binnenn het Centrum voor Milieurecht kreeg ik alle gelegenheid dit onderzoek 
tee doen. Daarvoor dank ik bovenal Rosa Uylenburg, die als coördinator van het 
Centrumm de ruimte heeft geschapen waardoor ik het onderzoek kon voltooien. 

Ikk dank Greg Korbee BA JD, voor de mooie Engelse vertaling van de 
samenvatting.. Mijn bijzondere dank gaat uit naar Laura Schiesswald-Corduwener 
voorr het vele werk dat zij verzette bij het drukklaar maken van het manuscript. 
Zonderr haar intensieve, deskundige en zorgvuldige hulp had het boek niet deze 
vormm gekregen. Tenslotte dank ik Han Vogelezang en Pim Hazewindus voor de 
laatstee tekstcorrecties. 

Liesbethh Vogelezang-Stoute 
Amsterdam,, april 2004 




