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voorwoord
Verandering lijkt de continue factor te zijn bij het Ctgb. Dit jaar namen
wij -gedwongen- afscheid van twee collegeleden en van onze directeur/
secretaris. Bas Blaauboer en Ton Capelle, respectievelijk lid en plaatsvervangend lid van het college, hebben door hun inzet, accuratesse
en ervaring veel bijgedragen aan de kwaliteit van de besluitvorming en
door hun collegialiteit aan de goede sfeer tijdens de vergaderingen.
Met ere noem ik de voortdurende aandacht van Bas Blaauboer voor het
vermijden van niet strikt noodzakelijke dierproeven. Opnieuw bleek dat
het zoeken naar opvolgers voor vertrekkende collegeleden geen gemakkelijke opgave is. Dat bleek echter eenvoudiger voor de opvolging van
Jan Boleij, onze directeur/secretaris. Ons plaatsvervangend collegelid
Bart Bosveld stak met kop en schouders boven de andere kandidaten
uit. Zijn benoeming hield in dat een derde vacature in het college moest
worden vervuld.
Van Jan Boleij namen wij in een luisterrijke bijeenkomst afscheid. Daar
werd terecht ruim aandacht besteed aan de grote verdiensten die hij
in een lange reeks van jaren voor onze organisatie heeft gehad. Het is
niet velen gegeven om integriteit en transparantie met hoofdletters te
schrijven, en tegelijkertijd goede persoonlijke relaties met -ik durf wel
zeggen alle- stakeholders te onderhouden, maar Jan heeft bewezen dat
dit mogelijk is.
Samenstelling College 2009
naam
dhr. dr. D.K.J. Tommel
dhr. ir. P.A.E. van Erkelens
dhr. prof. dr. B.J. Blaauboer
mw. dr. Ir. E. den Belder
dhr. prof. dr. G.R. de Snoo
dhr. prof. dr. A. Capelle
dhr. dr. ir. H.P.F. Curfs
dhr. dr. E. Meijer
dhr. dr. A.T.C. Bosveld
dhr. dr. J.S.M. Boleij
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voorzitter
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Veranderende maatschappelijke omstandigheden, de nieuwe Europese
verordening op het gebied van gewasbescherming, en de wens van
minister Cramer om de regelgeving voor biociden daadwerkelijk te
handhaven, bracht ons nieuwe uitdagingen. Kortere doorlooptijden van
aanvragen voor een toelating zijn een ‘must’. Kwaliteitsverbetering in
de communicatie met aanvragers en een betere ICT eveneens. Terwijl

kostenbeheersing een belangrijke randvoorwaarde is en blijft. Kosten
voor kwaliteitsverbeteringen in het kader van het thema ‘operational
excellence’ zijn in de voorgaande jaren grotendeels betaald uit het eigen
vermogen. Een verdere afname van dit eigen vermogen is niet gewenst
en dergelijke bedrijfskosten zullen in 2010 en verder weer doorberekend
moeten worden in de uurtarieven. Deze zullen dan ook een geringe
stijging laten zien, maar blijven laag in vergelijking met andere kennisintensieve dienstverlenende instanties in Nederland.
Waar zitten onze zorgen?
Niet in begrip en goede relaties met onze bewindslieden en hun medewerkers. Met hen voeren wij een open en volstrekt heldere dialoog,
waarin mogelijkheden en onmogelijkheden worden besproken. Wij
ervaren dit als positief, hetgeen ook geldt voor onze relatie met de
Commissie van Toezicht. Natuurlijk zijn de organisaties van aanvragers
van toelatingen kritisch, daar hebben zij soms ook goede redenen voor,
maar nimmer negatief. Dat stimuleert ons om hen zo veel als mogelijk
tegemoet te komen door te zorgen voor een betere communicatie over
de stand van zaken bij de aanvraag en vooral door kortere doorlooptijden. Uit dit jaarverslag blijkt dat wij hierin in 2009 succesvol waren,
maar het kan en moet beter. Dat willen en kunnen wij in 2010 waar maken.
Zijn er dan helemaal geen zorgen? Zeker wel. Inhoudelijk hebben wij
ernstige zorgen over het systeem van wederzijdse erkenning. De eerste ervaringen hiermee zijn zeker niet onverdeeld gunstig. Wij worden
geconfronteerd met toelatingen door andere EU-lidstaten die twijfels
oproepen aan de correcte toepassing van de ‘uniform principles’. Deze
twijfels worden in de hand gewerkt doordat de beoordelingen niet altijd
controleerbaar zijn, in tegenstelling tot onze werkwijze waarbij onze
besluiten over toelating en de onderliggende beoordelingen integraal op
het internet worden gepubliceerd. Helaas zijn wij hierin een uitzondering.
Daarnaast is er geen zekerheid m.b.t. een ‘level playing field’ als het
gaat over de tarieven die in rekening worden gebracht. Het Ctgb moet
100% van de kosten in de tarieven verwerken, maar het is onduidelijk
of dat in andere lidstaten ook zo wordt toegepast. Met de veranderende
Europese regelgeving krijgen producenten een vrijheid van keuze voor
de beoordelende autoriteit. De prijs die berekend wordt voor een beoordeling wordt dan ook een factor die meespeelt bij het maken van een
keuze. Het zou een verlies betekenen als Nederland om deze reden aan
de zijlijn komt te staan. Hiermee gaat hoogwaardige werkgelegenheid
verloren en wordt onze inhoudelijke inbreng beperkt bij de beoordeling
van middelen die ook in Nederland op de markt komen.
Dr. D.K.J. Tommel
Voorzitter
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1.

2009 in vogelvlucht
Het jaar 2009 wordt gemarkeerd door het afscheid van secretaris/
directeur dr. Jan Boleij en de aanstelling van dr. Bart Bosveld als nieuwe
secretaris / directeur. Jan Boleij is na 15 jaar leiding gegeven te hebben
aan het Ctgb in maart 2009 met pensioen gegaan. Hij heeft het Ctgb
begeleid vanaf de verzelfstandiging als zelfstandig bestuursorgaan
(ZBO) in 2000 met 60 werknemers (52,7 fte) tot de organisatie met 74
werknemers (65,7 fte) die het nu is. Per 1 april 2009 heeft Bart Bosveld
het roer overgenomen om leiding te geven aan een nieuwe uitdagende
periode voor het Ctgb. Een periode waarin van overheidsinstanties een
efficiënte en zakelijke dienstverlening verlangd wordt. Maar ook een
periode waarin het toelatingsbeleid meer en meer Europees geharmoniseerd wordt en waarin andere eisen aan het Ctgb gesteld gaan worden.
Met het oog op deze ontwikkelingen en de rol die Ctgb wenst te spelen
in de toekomst zijn de strategische doelstellingen opnieuw gedefinieerd.
Dit heeft in december geleid tot de vaststelling van de Ctgb missie, visie
en strategie 2010-2015.
Om als organisatie optimaal ingericht te zijn voor het kunnen realiseren
van de strategische doelstellingen is in 2009 een Business Informatie
Plan (BIP) opgesteld. Gestart is met drie van de tien gedefinieerde
projecten. De overige projecten staan voor de jaren 2010, 2011 en 2012
op het programma. In de loop van 2010 wordt het Business Informatie Plan verder uitgebreid met een project dat de organisatiestructuur
nader beschouwt en waar nodig aanpast om beter aan te sluiten bij de
strategische doelstellingen van het Ctgb.
Het afgelopen jaar is ook gemarkeerd door de uitreiking van het ISO
9001:2000 certificaat aan het Ctgb. De certificering is een waarborg voor
een goede procesgang en een voortdurende controle en waar nodig
aanpassing van deze processen. Het Ctgb loopt hiermee internationaal
voorop bij de toelatingsinstanties.
2009 was ook de opmaat voor de uitvoering van het gedifferentieerd
handhavingsbeleid biociden dat paal en perk stelt aan het zonder de
vereiste toelating verhandelen van biociden. Alle niet toegelaten biociden
dienden in 2009 aangemeld te worden. Dit heeft geleid tot 636 aanmeldingen van biociden waarvoor in de komende jaren dossiers samengesteld dienen te worden die door het Ctgb beoordeeld zullen worden.
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Afgezien van deze bovenstaande biociden zonder toelating is het aantal
geregistreerde middelen in Nederland afgelopen jaar wederom licht
gestegen, zowel voor biociden als voor gewasbeschermingsmiddelen.

Ook is het aantal aanvragen tot toelating dat in 2009 ingediend is toegenomen. Tegelijkertijd is de werkvoorraad geslonken, hetgeen duidt
op een efficiëntere procesgang. De gemiddelde behandeltermijn van
aanvraag tot 1e inhoudelijke besluitvorming (besluit tot toelating, besluit tot het stellen van aanvullende vragen, of besluit tot niet toelaten)
is voor zowel biociden als voor gewasbeschermingsmiddelen in 2009
korter geworden en ligt in beide gevallen onder de wettelijke termijn van
34 weken. Ook het aantal gevallen waarin de termijn van 34 weken overschreden wordt is in 2009 teruggebracht. 86% van de besluiten over
biociden en 68% van de besluiten over gewasbeschermingsmiddelen
zijn binnen de wettelijke termijn van 34 weken genomen; in 2008 was
dit 63% respectievelijk 58%. Het uiteindelijke doel is hiermee nog niet
bereikt maar een verbetering is in 2009 weer ingezet.
Gemiddelde behandeltermijn van aanvraag tot 1e inhoudelijke besluitvorming
(besluit tot toelating, besluit tot het stellen van aanvullende vragen, of besluit tot niet toelaten)
2005
2006
2007
2008
2009
Gewasbeschermingsmiddelen
25
26
28
36
31
Biociden
53
28
31
26
22

1.1 Missie, visie en strategie 2010 - 2015
Met het oog op de veiligheid voor de gebruiker, de volksgezondheid
en het milieu draagt het Ctgb met een kundige beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden bij aan het verantwoord gebruik
van bestrijdingsmiddelen op nationaal en Europees niveau.
De missie van het Ctgb vloeit voort uit de kerntaak om als zelfstandig
bestuursorgaan uitvoering te geven aan het gewasbeschermingsmiddelen- en biocidenbeleid van vijf betrokken ministeries: Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en Verkeer en Waterstaat.
De beoordeling en toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt meer en meer Europees geregeld. In september is de nieuwe
Europese Verordening voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1107/2009) vastgesteld. Hierin wordt nader geregeld
hoe gewasbeschermingsmiddelen beoordeeld dienen te worden en
volgens welke procedures een toelating verleend kan worden. Kern van
deze verordening is dat bij zowel de beoordeling als de toelating een
verder gaande mate van afstemming en samenwerking tussen de lidstaten tot stand komt. In 2011 wordt deze verordening van kracht. Ook
voor de beoordeling en toelating van biociden is een dergelijke ontwikkeling aan de gang. In het licht van deze veranderende omstandigheden
heeft een herijking van de missie, visie en strategie van het Ctgb plaatsgevonden en is deze voor de periode 2010-2015 opnieuw beschreven.
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Natuur- & Milieuorganistaies
Consumentenorganisaties

1.2 Strategische doelstellingen
Zowel voor de registratie van werkzame stoffen als voor de daarvan
afgeleide middelen is de ambitie van het Ctgb om te blijven behoren tot
de top van Europese toelatingsautoriteiten. Met het oog op toelatingen
binnen Europese lidstaten krijgen opdrachtgevers de keuzevrijheid om
één of meerdere instanties te selecteren voor het uitvoeren van een
beoordeling van een werkzame stof of een daarvan afgeleid middel.
Of de keuze in het voordeel van het Ctgb gemaakt wordt, is afhankelijk
van de kwaliteit, snelheid en voorspelbaarheid van de door ons geboden
dienstverlening.
Het Ctgb richt zich daarnaast op zijn rol als onafhankelijke, gezaghebbende kennisautoriteit en professioneel adviesorgaan over de toelatingspraktijk. Gelet op deze ambitie is in het afgelopen jaar een nadruk
gelegd op het verder ontwikkelen van de organisatie van het Ctgb met
als doel het verdergaand verbeteren van kwaliteit, snelheid en voorspelbaarheid van de geboden dienstverlening.

1.3 Organisatieontwikkeling
De strategie voor de komende jaren richt zich op een leidende rol voor
het Ctgb als Europese toelatingsautoriteit, een erkende rol als kennisautoriteit en adviesorgaan voor overheden, zusterorganisaties en overige
partijen. In aansluiting op het eerder vastgestelde Business Informatie
Plan is een aantal verbeterprojecten gedefinieerd. De resultaten van
deze projecten moeten leiden tot een organisatie die optimaal toegesneden is op het uitvoeren van de taken in lijn met de nieuw vastgestelde strategie.

10

In 2009 zijn projecten op het gebied van ICT uitgevoerd. Dit leidde
tot een aantal ‘quick wins’ op het gebied van de ICT voorziening. Het

selectietraject voor nieuwe software is afgerond. Vanaf 2010 start de
implementatie van systemen voor document management, workflow
management en planning. De jaren daarna volgen de implementatie
van systemen voor relatie en contactbeheer, portal functies, financieel
beheer en management informatie. Ook is gestart met de herinrichting
van de informatievoorzieningsfunctie en de implementatie van een
nieuwe omgeving voor de kantoorautomatisering; naar verwachting is
deze in het voorjaar van 2010 operationeel.

College

Directeur

Kenniseenheid

Staf
(directiesecretariaat,
communicatie, beleid)

Bestuurlijke en
Juridische zaken
(bezwaar en beroep, bestuurlijk, juridische aspecten)

Algemene zaken
(financiën, personeelszaken, secretariaat,
huisvesting)

Bedrijfsvoering
(automatisering, documentaire informatievoorziening,
kwaliteit, planning)

Taakgroep
Gewasbescherming

Taakgroep
Biociden

Coördinatie kennisinhoudelijke aspecten

Personeelbestand op sterkte
Het afgelopen jaar hebben we zeven nieuwe medewerkers verwelkomd.
Daarmee is het vertrek van medewerkers gecompenseerd en is, ondanks
het stijgend percentage deeltijdwerkers, de gewenste groei gerealiseerd.
Voor 2009 is rekening gehouden met een formatie van 65,6 fte voor het
uitvoeren van het werkplan. Pas aan het eind van 2009 was de formatie
op sterkte (74 medewerkers respectievelijk 65,7 fte). Doordat gedurende
het jaar de formatie niet op orde was, is (waar mogelijk) gebruik gemaakt
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van externe experts om de werkzaamheden uit te voeren. De kosten
hiervan zijn hoger dan voor bij het Ctgb aangestelde medewerkers
en dit heeft een behoorlijke impact op het financiële bedrijfsresultaat
gehad.

1.4 Nederlandse toelatingen
Het aantal toegelaten middelen en stoffen in Nederland is ten opzichte
van het vorig verslagjaar toegenomen. Het aantal nieuw ingediende
aanvragen ligt boven het verwachtte aantal. Met name het aantal ingediende aanvragen voor wederzijdse erkenningen en aanvragen voor
dringend vereiste gewasbeschermingsmiddelen is hoger dan verwacht.
Mutaties toelatingen
Toelatingen 1 januari 2009
Nieuwe toelating
Vervallen op verzoek van de toelatinghouder
Beëindigingen door het Ctgb
Toelatingen 31 december 2009

Biociden
799
+ 39
- 26
-7
805

Gewasbeschermingsmiddelen
699
+ 77
-15
-2
759

Toegelaten biociden en werkzame stoffen 2005 - 2009 (peildatum 31 december)
Middelen
2005
2006
2007
2008
2009
Biociden
790
760
759
799
805
Gewasbeschermingsmiddelen
705
722
697
699
759
Totaal
1.495
1.482
1.456
1.498
1.564
* Het t�

Werkzame stoffen
2005
2006
91
86
225
229
290*
287*

2007
81
218
280*

2008
79
226
287*

2009
80
232
295*

Wettelijke termijnen
In vergelijking met het vorige verslagjaar treden overschrijdingen van de
wettelijke termijnen steeds minder vaak op. Bij biociden is 86% (in 2008
63%) van de reguliere aanvragen binnen de termijn aan het college aangeboden voor besluitvorming. Bij aanvragen gewasbeschermingsmiddelen is dit 68% (in 2008 58%). De verbetering bij biocidenaanvragen
wordt grotendeels gerealiseerd door een verdere efficiëntieverbetering
van de aanvraagbehandeling volgens het overgangsrecht (Hoofdstuk 9
Wgb).

1.5 EU werkzaamheden
Tot de Europese werkzaamheden van het Ctgb behoren de stofbeoordelingen voor biociden en gewasbeschermingsmiddelen (als rapporteur
en niet-rapporteur lidstaat) en het adviseren van de ministeries over het
Europese toelatingsbeleid.
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Stofbeoordelingen biociden
Het Ctgb was namens Nederland rapporteur lidstaat voor vijf stoffen
die in 2009 op Bijlage I van de richtlijn 98/8/EG zijn geplaatst.
Op 31 december 2009 heeft het Ctgb als rapporteur lidstaat nog 17
stoffen / PT combinaties in behandeling.
Als niet rapporteur lidstaat zijn alle 21 concept CA-rapporten en alle
13 (draft) final CA-rapporten aangeboden door andere lidstaten
becommentarieerd.
In 2009 adviseerde het Ctgb de ministeries over 30 stoffen voor de
Competente Autoriteitenbijeenkomsten.
Stofbeoordelingen gewasbeschermingsmiddelen
In 2009 is vooral aandacht besteed aan de afronding van de besluitvorming over plaatsing van stoffen op Bijlage I van de Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn 91/414/EEG. In maart 2009 was de
besluitvorming over alle stoffen in het review programma op het niveau
van de Standing Committee afgerond.
Nederland had op 31 december 2009 8 bestaande en 13 nieuwe werkzame stoffen als rapporteur in behandeling. Als niet rapporteur lidstaat
zijn in 2009 37 beoordelingsrapporten aangeboden door andere lidstaten
becommentarieerd.

1.6 Bezwaar en beroep
In 2009 zijn 16 bezwaren ingediend; 2 met betrekking tot biociden
en 14 met betrekking op gewasbeschermingsmiddelen. Dit aantal is
minder dan begroot (20-25). De oorzaak van deze, historisch gezien
opmerkelijke, terugval is moeilijk te duiden. Wel lijkt de trend doorgezet
dat het aantal bezwaren afneemt. Er zijn dit jaar geen beroepen of voorlopige voorzieningen ingediend.

1.7 Financiële resultaten
Voor 2009 was een negatief bedrijfsresultaat begroot van € 275.000,Het Ctgb heeft voor 2009 bewust gekozen om de kosten voor het
strategieproject, voor het afronden van het certificeringstraject en
voor het onderzoek naar digitaal werken niet volledig door te belasten
in het uurtarief voor 2009, maar te onttrekken uit het eigen vermogen.
Dit heeft geresulteerd in een stijging van het interne uurtarief van
€ 82,- naar € 84,- en een stijging van de tarieven met gemiddeld 2,5%.
Het jaar 2009 is afgesloten met een negatief bedrijfsresultaat van
€ 315.000,- en een eigen vermogen van € 325.000,-. In de toelichting
op de resultatenrekening in de financiële paragraaf, wordt een nadere
analyse van het resultaat ten opzichte van de begroting gegeven.
13

2.

Biociden
2.1 Nationale toelatingen biociden
Het aantal toegelaten biociden in Nederland stijgt nog steeds. Dit zal
de komende jaren ook zeker nog het geval zijn. Denk alleen al aan het
feit dat in 2009 636 biociden zonder een toelating zijn aangemeld in
het kader van het gedifferentieerd handhavingsbeleid. In de jaren 2010
– 2013 moeten hiervoor de aanvraagdossiers bij het Ctgb worden ingediend. Tot het jaar 2014 vindt de beoordeling hiervan plaats. Naar verwachting zal het aantal toegelaten biociden daardoor sterk stijgen.

Biociden, mutaties toelatingen
Aantal
799
+ 39
- 26
-7
805

Toelatingen 1 januari 2009
Nieuwe toelating
Vervallen op verzoek van de toelatinghouder
Beëindigingen door het Ctgb
Toelatingen 31 december 2009

Nieuwe aanvragen
Over de afgelopen jaren blijkt het aantal nieuwe aanvragen tussen 20
en 25 te liggen. In 2009 zijn 24 nieuwe reguliere aanvragen ontvangen.
Er zijn slechts twee uitbreidingsaanvragen binnengekomen in plaats
van de ingeschatte vijf. Daarnaast zijn wel vijf verlengingsaanvragen gedaan die niet vooraf begroot waren. Meer hierover staat in het overzicht
ingediende en afgehandelde aanvragen.

Overzicht ingediende en afgehandelde aanvragen
Aanvraagtype
Toelating (incl. voorlopig)
Natuurlijke oorsprong
Wederzijdse erkenningen
Uitbreiding gebruiksgebied (incl. voorlopig)
Vereenvoudigde uitbreidingen
Dringend vereiste aanvragen
Wijziging etiket
Kaderformulering
Verlengingsaanvraag
Herregistratie
Administratieve besluiten:
afgeleide, parallel incl. verlenging; wijziging
samenstelling, naw-gegevens, naam middel
Verzoek inlichtingen dierproeven
Vrijstellingen voor proefdoeleinden
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Verwacht
20
5
4
10
1
-

Ingediend
24
2
2
5
-

Afgehandeld
20
1
4
16
-

35
10
20

69
15

79
16

Verloop aantal onderhanden aanvragen

Aantal nieuwe aanvragen biociden
Regulier, wederzijdse erkenningen, uitbreidingen
(incl. vereenvoudigde) en wijziging etiket

225

225

200

200

175

175

150

150

125

125

100

100

75

75

50

50

25
0

53

35

39

35

34

1 jan 06

1 jan 07

1 jan 08

1 jan 09

1 jan 10

25
0

26

17

23

23

29

2005

2006

2007

2008

2009

Wettelijke termijnen
De gemiddelde doorlooptijd van de besluitvorming over reguliere aanvragen is wederom verbeterd. Was dit in 2008 gemiddeld 26 weken,
in 2009 is de gemiddelde doorlooptijd 22 weken. De wettelijke vastgestelde maximum termijn is 34 weken. Deze verbetering is grotendeels
gerealiseerd door een verdere verbetering van de aanvraagbehandeling
volgens het overgangsrecht (Hoofdstuk 9 Wgb). Het overgangsrecht
betreft de aanvraagbehandeling voor middelen op basis van stoffen die
niet zijn geplaatst op Bijlage I van de Biocidenrichtlijn.
Ook zijn meer aanvragen binnen de 34 weken termijn afgehandeld
(86%) dan in 2008 (63%). De efficiënte werkwijze heeft ook een positief
effect voor enkele tarieven. Doordat een beoordeling nu minder tijd
vergt, zijn de tarieven voor aanvragen onder het overgangsrecht voor
2010 aanzienlijk verlaagd.
Gemiddelde doorlooptijd in relatie tot wettelijk termijn, uitgedrukt in weken:
Wettelijke termijn
Administratieve volledigheidsbeoordeling
4 weken
Inhoudelijke volledigheidsbeoordeling
10 weken
Inhoudelijke beoordeling tot 1e inhoudelijke besluitvorming
34 weken

Biociden
3 weken
13 weken
22 weken

Biociden zonder toelating
Het ministerie van VROM stelt met het gedifferentieerd handhavingsbeleid paal en perk aan het op de markt brengen van biociden zonder
de vereiste wettelijke toelating. In de eerste helft van 2009 heeft het
Ctgb commentaar geleverd op dit beleid, een bijdrage geleverd aan de
communicatie en voorbereidingen getroffen voor het organiseren van
de aanmelding van niet toegelaten biociden. Tot aan de sluitingsdag
van de aanmeldingstermijn, 15 september, zijn 636 biociden zonder

Gemiddeld % aanvragen binnen termijn
71%
27%
86%
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toelating aangemeld. In november 2009 is de lijst met aangemelde biociden voor publicatie aan VROM aangeboden. Vanaf 2010 moeten de
fabrikanten per aanmelding een aanvraag en aanvraagdossier bij het
Ctgb indienen. De voorbereiding van de voorlichting over het samenstellen van een aanvraag en de procedures is eind 2009 gestart.
Met de inspectiediensten is in 2009 intensief contact onderhouden
over de aanmeldingsprocedure. Ook is er een bijdrage geleverd aan
het helder maken van het onderscheid tussen biociden voor menselijke
hygiëne, medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en cosmetica.
In 2009 is 4.038 uur besteed aan activiteiten voor het gedifferentieerd
handhaafbeleid. Deze post was niet begroot, maar wordt gefinancierd
uit de aanmeldkosten.
Vooruitblik
Voor een toelating van de aangemelde biociden moet in de periode
2010-2013 een aanvraagdossier bij het Ctgb worden ingediend. Op
basis van een risicoprofiel zal de beoordeling gefaseerd plaats vinden.
De beoordeling van de aangemelde biociden in de hoogste risicogroep
is naar verwachting in 2012 afgerond; de biociden met een normaal
respectievelijk laag risicoprofiel in 2013 respectievelijk 2014. De
beoordeling van deze grote groep biociden wordt in projectvorm georganiseerd. Vanwege de grote aantallen zal het zo efficiënt mogelijk
beoordelen en afhandelen van deze aanvragen voorop staan. Om de
reguliere werkstroom niet in gevaar te brengen zal extra capaciteit
aangetrokken worden voor de uitvoering van dit werk.

2.2 EU stofbeoordelingen biociden
Bij de inwerkingtreding van de richtlijn voor de toelating van biocide
producten (98/8/EG) heeft het Directoraat Generaal Milieu, afdeling
Biociden, de lidstaten de bestaande werkzame stoffen toebedeeld ter
beoordeling. De verdeling vindt plaats naar rato van de stemverhouding
van de lidstaten. Het ministerie van VROM heeft het Ctgb aangewezen
om op te treden als rapporteur van de stoffen die Nederland zijn toegewezen. Het Ctgb werkt hieraan sinds 2004.
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De Permanent Comité voor Biociden (SCBP) besloot in 2009 tot plaatsing van 22 werkzame stof / productsoort (PT) combinaties op Bijlage
I van de Biocidenrichtlijn. De plaatsing van deze stoffen op de bijlage
treedt in werking twee jaar na het nemen van het besluit.
Aangezien voor een aantal stoffen geen dossier is ingediend, worden
deze in het toetsingsprogramma niet verdedigd. De Commissie heeft
hierover in 2009 twee beschikkingen gepubliceerd (http://ec.europa.eu/
environment/biocides/withdrawals.htm). Middelen die deze werkzame
stoffen bevatten dienen één jaar na inwerkingtreding van de beschikkingen

van de markt te zijn genomen. De gevolgen voor het Nederlandse
middelenpakket zijn beperkt.
Nederland rapporteur
Het Ctgb was namens Nederland rapporteur lidstaat voor vijf stoffen
die in 2009 op Bijlage I zijn geplaatst: boorzuur, diborontrioxide, dinatrium octaboraat tetrahydraat, dinatrium tetraboraat (PT8), en flocoumafen (PT14). Op 31 december 2009 heeft het Ctgb als rapporteur lidstaat
nog 17 stoffen / PT combinaties in behandeling.
In juli 2009 is een Plan van aanpak Europese stofbeoordeling biociden
aan de ministeries van VROM en LNV aangeboden. Het plan is gericht
op een versnelling van de beoordeling van de stoffen die Nederland
toegewezen zijn. De termijnen die hierin zijn gesteld, zijn uitgangspunt
voor de aansturing binnen de taakgroep Biociden van het Ctgb. Afgezien van enkele stoffen waarvoor de aanvrager aanvullende gegevens
dient te leveren (transfluthrin, cybutryine, BCDMH, BrCl, DCDMH/
DCEMH) zijn de werkzaamheden volgens planning uitgevoerd.
Bestaande werkzame stoffen: 1e lijst van het toetsingsprogramma
De 1e lijst omvat werkzame stoffen die worden gebruikt als houtconserveringsmiddel (PT 8) en als rodenticide (PT14).
Bestaande werkzame stoffen: 2de lijst
De 2de lijst omvat werkzame stoffen die worden gebruikt als molluscicide (PT 16), insecticide, acaricide en product voor de bestrijding van
andere geleedpotigen (PT 18), insectenwerende en lokstof (PT 19) en
als aangroeiwerend middel (PT 21). Het Ctgb is aangewezen als rapporteur lidstaat voor:
• vier stoffen (spinosad, abamectine, transfluthrin, en pyriproxyfen)
uit PT 18
• één stof (cybutryne) voor PT 21
In 2009 is het concept CA-rapport van pyriproxyfen opgeleverd. Het
concept CA-rapport van abamectine is besproken tijdens een Technical
Meeting en het concept definitieve CA-rapport van spinosad is voor de
eerste keer besproken in een bijeenkomst van de Bevoegde Autoriteiten.
Voor twee andere CA-rapporten (transfluthrin en cybutryne) is afgeweken van de planning. De rapporten zijn gereed voor commentaar
door de lidstaten, maar de aanvragers van beide stoffen leveren extra
informatie aan in de verwachting daarmee een gunstiger stofprofiel te
bewerkstelligen. Deze twee rapporten zullen in 2010 worden opgeleverd.
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Bestaande werkzame stoffen: 3e lijst
De 3e lijst omvat vooral werkzame stoffen die worden gebruikt als
ontsmettingsmiddel (PT 1-5) en enkele werkzame stoffen die worden
gebruikt als conserveringsmiddel (PT 6 en 13).
Het Ctgb is rapporteur lidstaat voor drie dossiers:
• In 2006 zijn de dossiers voor BCDMH (broom-chloordimethylhydantoine) en natrium bromide ontvangen. Beide dossiers zijn voor PT2:
desinfecterende middelen voor privé-gebruik, voor de openbare gezondheidszorg en andere desinfectantia.
• In december 2009 is het dossier voor salicylzuur (PT 2-3-4) ontvangen.
PT2 betreft desinfecterende middelen voor privé-gebruik en voor de
openbare gezondheidszorg en andere biociden, PT3 zijn biociden voor
veterinaire hygiënedoeleinden en PT4 zijn ontsmettingsmiddelen voor
gebruik in de sector voeding en diervoeders. Het dossier voor deze stof
/ PT-combinatie werd later ingediend omdat de stof is overgenomen
door andere aanvragers, die extra tijd kregen om hun dossier samen te
stellen. Bovendien was Litouwen de oorspronkelijke RMS, Nederland is
verzocht het dossier over te nemen.
De eerste volledigheidstoets op salicylzuur is reeds uitgevoerd; het dossier
is niet volledig. De aanvullende gegevens worden geleverd in het eerste
kwartaal van 2010; naar verwachting is het concept CA-rapport beschikbaar
voor commentaar door de lidstaten in het eerste kwartaal van 2011.
Dit jaar is nazorg gepleegd op het concept CA-rapport van natriumbromide, waarna het is opgestuurd naar de aanvrager voor commentaar.
De aanvrager heeft verzocht de ‘klok te stoppen’ om aanvullende
informatie te leveren teneinde de Bijlage I opname aan te passen.
De evaluatie van BCDMH is opgeleverd en Ctgb heeft nazorg gepleegd
waarbij een tijdrovende discussie is ontstaan over het feit of de stof wel
of niet in het oppervlaktewater terecht kan komen. Deze discussie is
pas na maanden beslecht.
Beide concept CA-rapporten komen medio 2010 beschikbaar voor
commentaar door de lidstaten. Dit is niet conform planning.
Bestaande werkzame stoffen: 4e lijst
De 4e lijst omvat vooral conserveringsmiddelen (PT 7, 9-12), plus alle
‘restgroepen’ (PT 15, 17, 20, 22, 23). Het Ctgb treedt alleen op als rapporteur lidstaat van de stof / PT-combinaties van productsoorten 11 en
12, respectievelijk conserveringsmiddelen voor vloeistofkoelings- en
verwerkingssystemen, en slijmbestrijdingsmiddelen. De combinaties zijn:
• broom-chloordimethylhydantoine (BCDMH) (PT 11-12)
• natrium bromide (PT11-12)
• bromine chloride (PT11),
• 1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoin en 1,3-dichloro-5-ethyl-5methylimidazolidine-2,4-dione (PT11-12).
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Alle dossiers waren onvolledig. Het dossier van natrium tetraboraat is
ingetrokken nadat het Ctgb het onvolledig had bevonden. Het dossier
voor natriumbromide is inmiddels volledig en de evaluatie is afgerond. Nazorg start in 2010, het concept CA-rapport komt medio 2010
beschikbaar voor commentaar door de lidstaten. Het Ctgb wacht voor
de andere drie stoffen nog steeds op de benodigde gegevens. Naar verwachting zijn de andere drie CA-rapporten pas eind 2010, begin 2011
beschikbaar voor commentaar. Door de vertraagde aanlevering van
door de beoordeling noodzakelijke gegevens is de voortgang trager
dan voorzien.
Nieuwe werkzame stoffen
Nederland is in 2009 niet benaderd om rapporteur te worden van een
nieuwe werkzame stof (dat zijn stof/PT combinaties die voor 14 mei
2000 nog niet op de Europese markt waren als biocide).
Nederland geen rapporteur
Het Ctgb heeft in 2009 commentaar geleverd op alle 21 concept CArapporten aangeboden door andere lidstaten, en op alle 13 (draft) final
CA-rapporten. Dit aantal ligt beduidend onder het begrootte aantal van
50 CA-rapporten dat werd gebaseerd op de aanname dat minstens een
kwart van het verwachtte aantal rapporten beschikbaar zou komen voor
commentaar. Het is onduidelijk wanneer de rapporten alsnog zullen
worden aangeboden.
In 2009 adviseerde het Ctgb de ministeries over 30 stoffen voor de
Competente Autoriteitenbijeenkomsten. Onder deze stoffen bevonden
zich zes werkzame stoffen waarvoor Nederland de Rapporterende
Lidstaat was. De Competente Autoriteitenbijeenkomsten dienen ter
voorbereiding op de stemming door de lidstaten over de plaatsing van
stoffen op Bijlage I.
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3.

Gewasbeschermingsmiddelen
3.1 Nationale Toelating Gewasbeschermingsmiddelen
In 2009 is het aantal toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in
Nederland toegenomen (+60 toelatingen; 8%). Belangrijkste verklaring
hiervoor is het grote aantal aanvragen dringend vereiste gewasbeschermingsmiddelen dat in 2009 is gehonoreerd.

Gewasbeschermingsmiddelen, mutaties toelatingen
Toelatingen 1 januari 2009
Nieuwe toelating
Vervallen op verzoek van de toelatinghouder
Beëindigingen door het Ctgb
Toelatingen 31 december 2009

Aantal
699
+77
-15
-2
759

Nieuwe aanvragen
Het aantal nieuwe aanvragen is beduidend hoger dan voorgaande jaren.
Met name de aantallen ingediende aanvragen Wederzijdse erkenningen
en aanvragen voor dringend vereiste gewasbeschermingsmiddelen liggen hoger dan verwacht.
Overzicht ingediende en afgehandelde aanvragen
Aanvraagtype
Verwacht
Toelating (incl. voorlopig)
35
Wederzijdse erkenningen
10
Uitbreiding gebruiksgebied (incl. voorlopig)
25
Vereenvoudigde uitbreidingen
10
Dringend vereiste aanvragen
50
Wijziging etiket
40
Verlengingsaanvraag
5
Herregistratie
41
Administratieve besluiten:
afgeleide, parallel incl. verlenging; wijziging
samenstelling, naw-gegevens, naam middel
145
Verzoek inlichtingen dierproeven
10
Vrijstellingen voor proefdoeleinden
300
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Ingediend
36
23
16
7
46
32
2
35

Afgehandeld
38
4
17
2
50
35
5
14

170
16
393

158
16
399

Verloop aantal onderhanden aanvragen
* inclusief wijziging WGGA, aanvragen wederzijdse erkenningen
en gewasbeschermingsmiddelen natuurlijke oorsprong.

Aantal nieuwe aanvragen gewasbeschermingsmiddelen
Regulier, wederzijdse erkenningen, uitbreidingen
(incl. vereenvoudigde) en wijziging etiket

225

225

200

200

175

175

150

150

125

125

100

100
75

75
50

131

145

204*

196*

205*

50

25

25

0

0

1 jan 06

1 jan 07

1 jan 08

1 jan 09

1 jan 10

73

89

76

82

116

2005

2006

2007

2008

2009

Wettelijke termijnen gewasbescherming
In 2009 is veel werk verzet en geprobeerd de achterstanden in te lopen.
Deze inspanning leidt niet tot een hoger percentage aanvragen dat
binnen de termijnen is afgehandeld omdat eenmaal opgelopen achterstanden niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt. Het effect van
de vermindering van de achterstanden zal er wel voor zorgen dat in
2010 de termijnen beter gehaald kunnen worden. In het overzicht op
deze pagina staan de doorlooptijden en percentages aanvragen afgehandeld binnen de wettelijke termijnen.
Het feit dat de termijn voor de volledigheidsbeoordeling niet wordt gehaald, is niet altijd het Ctgb te verwijten. Regelmatig worden aanvragen
ingediend die administratief onvolledig zijn of waarvan de claim niet
duidelijk is. In dergelijke gevallen kost het veel tijd en overleg met de
aanvrager.
Voor de afhandeling van de dringend vereiste aanvragen geldt een
termijn van 24 weken; 97% van de gevallen is binnen deze termijn
afgerond.
Gemiddelde doorlooptijd in relatie tot wettelijk termijn, uitgedrukt in weken:
Wettelijke termijn
Gewasbescherming
Administratieve volledigheidsbeoordeling
4 weken
5 weken
Inhoudelijke volledigheidsbeoordeling
10 weken
12 weken
1e inhoudelijke besluitvorming
34 weken
31 weken
2e inhoudelijke besluitvorming
30 weken
24 weken

Gemiddeld % aanvragen binnen termijn
73%
47%
68%
86%

De belangrijkste termijnen zijn:
• Volledigheids�
• 1e inhoudelijke beoordeling: deze termijn van 34 weken betreft de periode vanaf in behandeling name tot de eerste Collegebehandeling.
• 2e inhoudelijke beoordeling: de termijn voor het beoordelen van de aanvullend geleverde gegevens(geleverd n.a.v. aanvullende vragen
die zijn gesteld in de inhoudelijke beoordeling).
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Verlengingsaanvragen op basis van niet-aangewezen stoffen
In 2009 zijn de twee middelen op basis van pirimicarb tot 31 januari
2011 verlengd. In het werkplan stond vermeld dat ook de middelen op
basis van asulam en teflubenzuron moesten worden beoordeeld. Na
het opstellen van het werkplan 2009 zijn in het 4e kwartaal van 2008 de
middelen op basis van asulam beoordeeld. Het middel op basis van
teflubenzuron is ten behoeve van de afronding van de besluitvorming
procedureel verlengd tot 1 januari 2012.
Herregistratie
Het betreft aanvragen tot herregistratie van middelen op basis van stoffen die op Bijlage I van richtlijn 91/414/EEG zijn geplaatst. Voorafgaand
aan herregistratie moet eerst een ‘compliance check’ worden uitgevoerd
om na te gaan of voldaan wordt aan de randvoorwaarden voor plaatsing
van een stof.
In 2009 zijn minder dan de verwachtte 31 middelen op basis van 13
werkzame stoffen geherregistreerd, namelijk 14 middelen. Oorzaak
hiervan is dat bij veel herregistratieaanvragen aanvullende vragen
worden gesteld. Het Ctgb dient de aanvrager de tijd te geven deze te
beantwoorden. Dit is een gevolg van het feit dat bij Bijlage I plaatsing
slechts één of een klein aantal toepassingen wordt beoordeeld. Bij de
herregistratie dienen alle toepassingen te worden beoordeeld.
In 2009 zijn voor middelen op basis van de volgende werkzame stoffen
aanvullende vragen gesteld: bromoxynil, mecroprop-p, chloorthalonil,
deltamethrin, thiofanaat-methyl, quinoclamine.
In 2009 is voor 127 middelen op basis van 49 stoffen een compliance
check uitgevoerd. Dit is meer dan de verwachte 30 stoffen. Dit wordt
veroorzaakt doordat aan het eind van 2008 nog een groot aantal werkzame stoffen is geplaatst op Bijlage I van 91/414/EEG.
Bovenstaande heeft, m.u.v. één werkzame stof (metrafenon), betrekking
op bestaande werkzame stoffen. In 2009 heeft de Europese Commissie
namelijk geen besluiten genomen over plaatsing van nieuwe stoffen op
Bijlage I van richtlijn 91/414/EEG.
Op basis van de volgende werkzame stoffen zijn in 2009 14 middelen geherregistreerd:
• metrafenon: één middel
• chloorprofam: vier middelen
• maleine hydrazide: twee middelen
• mecoprop-p: één middel
• pendimethalin: één middel
• fenamidone en mancozeb: één middel
• ethofumesaat en fenmedifam
• amitrol: twee middelen
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3.2 Europese stofbeoordeling-en gewasbeschermingsmiddelen
Voor de besluitvorming voor plaatsing van stoffen op Bijlage I van de
richtlijn 91/414/EEG voert het Ctgb risicobeoordeling uit. In 2009 is
vooral aandacht besteed aan de afronding van de besluitvorming over
plaatsing van stoffen op Bijlage I van de Gewasbeschermingsrichtlijn
91/414/EEG. De deadline voor afronding van het beoordelingsprogramma was in 2008 met één jaar verlengd tot 31 december 2009. In maart
2009 was de besluitvorming over alle stoffen in het review programma
op het niveau van de Standing Committee afgerond.
Om het einde van het review programma te markeren heeft DG
SANCO ondermeer een nieuwe website gelanceerd voor gewasbeschermingsmiddelen, inclusief een database met alle werkzame stoffen:
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation
Voor de stoffen van lijst 3 en lijst 4 die zich vrijwillig uit het review
programma hebben teruggetrokken, zijn in de ‘Regulation for the
re-submission of non-included active substances’ de voorwaarden
beschreven waaronder (aanvullende) dossiers voor deze vrijwillig
teruggetrokken stoffen weer kunnen worden ingediend. Om aan deze
voorwaarden te voldoen dienden deze dossiers 11 juni 2009 (lijst 3)
resp. 13 juni (lijst 4) ingediend te worden. Tevens is op 24 november
2009 de nieuwe verordening voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (EG 1107/2009) ter vervanging van de huidige
Richtlijn 91/414/EEG gepubliceerd. Deze verordening zal vanaf 14 juni
2011 van toepassing zijn in alle lidstaten.
Nederland rapporteur
Nederland had op 31 december 2009 21 stoffen als rapporteur in behandeling (8 meer dan op 1 januari 2009): 8 bestaande en 13 nieuwe
werkzame stoffen.
Bestaande werkzame stoffen: 3de lijst – 3A
Op basis van Verordening No 2008/33 en Beschikking 2008/934 is voor
de volgende vrijwillig teruggetrokken lijst 3A stoffen een resubmission
ingediend:
• clethodim
• pencycuron
Op basis van Verordening No 2008/33 is voor de volgende niet
geplaatste lijst 3A stof een resubmission ingediend:
• triflumizole
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Bestaande werkzame stoffen: 3de lijst – 3B
Op basis van Verordening No 2008/33 en Beschikking 2008/934 is voor
de volgende vrijwillig teruggetrokken lijst 3B stoffen een resubmission
ingediend:
• bupirimaat
• etridiazool
• fenoxycarb
• pyridaben
Bestaande werkzame stoffen: 4de lijst
Deel F, desinfectantia
De stof didecyl-dimethylammonium chloride is geplaatst.
Op basis van Verordening No 2008/33 en Beschikking 2008/941 is
voor de volgende vrijwillig teruggetrokken lijst 4 stof een resubmission
ingediend:
• aluminium sulfaat.
De additional reports voor de ‘resubmissions’ zijn voor eind december
2009 – de door EFSA gestelde deadline- afgerond.
Nieuwe werkzame stoffen
Aangezien EFSA en de Commissie de hoogste prioriteit hebben gegeven
aan de afronding van het review programma is de eindbesluitvorming
van nieuwe stoffen vertraagd tot tweede helft 2010/2011.
Er zijn twee dossiers voor een nieuwe stof ingediend (1,4-dimethylnaftaleen en cyflumetofen). Tevens is nog een dossier voor een nieuw
micro-organisme ingediend. Nederland zal rapporteur lidstaat worden
voor deze nieuwe stoffen.
Europese herbeoordeling Bijlage I
Het AIR-project (Annex I renewal) probeert een zo efficiënt mogelijk
werkwijze voor het herbeoordelingsproces vast te stellen. Dit project
betreft de eerste zeven stoffen waarvoor de 10-jaar termijn binnenkort
afloopt. In dit kader is Nederland rapporteur voor de stof imazalil, met
Spanje als Co-rapporteur. In 2009 is het draft re-assessment report opgesteld en is de peer review afgerond. Besluitvorming is voorzien in de
loop van 2010.
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Nederland geen rapporteur
In 2009 zijn 37 beoordelingsrapporten becommentarieerd. De rapporten
worden inhoudelijk besproken in PRAPeR expert meetings waaraan het
Ctgb in 2009 vijf keer deel nam.
Het Ctgb is verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van het
besluitvormingsproces. EFSA heeft in 2009 geen evaluation meetings
meer georganiseerd. Inhoudelijke discussies worden of schriftelijk gedaan of via teleconferenties met experts. De verwachting is dat in 2010
deze lijn zal worden voortgezet.
Het Ctgb heeft deelgenomen aan vijf vergaderingen van WG-residues
en acht vergaderingen van SCFA/WG-legislation.
Ten behoeve van WG-legislation heeft het Ctgb de ministeries geadviseerd conform het EU-protocol.
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4.

Bezwaar en beroep
In 2009 zijn beduidend minder bezwaren ingediend (16) dan het
voorgaande jaar (38, waarvan 23 bezwaren tegen de besluiten inzake
herbeoordeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Het Ctgb
nam 17 beslissingen op bezwaarschriften. Dat is minder dan de 25 die
waren begroot. Veel bezwaren hebben een lange doorlooptijd omdat
veel overleg wordt gevoerd, alsnog nieuwe informatie in de beoordeling
wordt betrokken of dat het moeilijk is deskundigen vrij te maken voor
bezwaar. Tevens kan het soms noodzakelijke overleg over de juridische
en beleidsmerites bij een procedure met de ministeries lang duren.
Eind 2009 staan nog tien bezwaren open voor behandeling.
Het Ctgb heeft zich gecommitteerd aan de prestatie-eis om 80% van de
niet-ontvankelijke bezwaren binnen de wettelijke termijn van de Awb af
te handelen en 80% van de ontvankelijke bezwaren binnen 12 maanden
af te ronden. In 2009 is aan deze eisen voldaan.
Er zijn dit jaar geen beroepen of voorlopige voorzieningen ingediend.
In één zaak is uitspraak gedaan. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heropende de zaak om prejudiciële vragen te stellen
over de verhouding tussen de gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn en
de toegang van het publiek tot milieu-informatie. De Voorzieningenrechter heeft geen uitspraak gedaan.
Analyse beslissingen op bezwaar
Veel bezwaren zijn gegrond. Het Ctgb experimenteerde dit jaar met het
minder formeel afhandelen van bezwaarschriften. Bezwaren met een
wetenschappelijk aspect en technische toelatingsaspecten lenen zich
voor een afhandeling, zonder tussenkomst van de Adviescommissie
voor de bezwaarschriften. Dit is ook een wens van Nefyto en het Platform Biocide. Het betreft dan veelal bezwaarschriften die aan de hand
van de aangeleverde informatie en/of door overleg kunnen worden
opgelost.

Adviescommissie voor de bezwaarschriften
dhr. prof. mr. J.L. de Wijkerslooth
dhr. prof. dr. M. van den Berg
dhr. mr. M.J.A.H. Kling
mw. prof. dr. ir. I.M.C.M. Rietjens
mw. mr. L.B. Bovendeert-Bijl
mw. mr. M.S. Mehilal (extern)
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voorzitter
lid
lid
lid
secretaris tot 1-12-2009
secretaris vanaf 1-12-2009

Voor drie bezwaarschriften heeft het Ctgb de Adviescommissie voor
de bezwaarschriften Ctgb om advies gevraagd. In twee zaken heeft de
Commissie advies uitgebracht. Het aantal adviezen is kleiner dan het
aantal adviesaanvragen omdat tijdens de hoorzitting tot nader overleg
tussen het Ctgb en bezwaarde kan worden besloten. Van de hoorzitting
wordt dan alleen een verslag gemaakt.

Analyse beslissingen op bezwaar
Gewasbeschermingsmiddelen
2
3
1
9
1

Niet-ontvankelijk*
Ongegrond
Deels gegrond/ deels ongegrond
Gegrond
Intrekking

Biociden
1
1
2

Totaal
2
4
1
10
3

* Bezwaren die buiten de termijn zijn ingediend, waar de bezwaarde niet-ontvankelijk is of omdat de
bezwaren niet op tijd werden aangevuld.

Ingediende bezwaarschriften 2009

Ingediende Ingediende beroepschriften 2009
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Bezwaar- en beroepsprocedures met Europese achtergrond
De Europese regelgeving op de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden is van invloed op de bezwaar- en beroepsprocedures.
Aan de orde komen vraagstukken die niet alleen hun oorsprong vinden
in communautaire regelingen met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen of biociden maar ook omtrent het vrije verkeer van goederen.
Uit de gestelde prejudiciële vragen door het CBb kan ook worden afgeleid dat de Europese dimensie sterk speelt.
Het CBb heeft een zaak heropend en prejudiciële vragen gesteld. Het
betreft de zaak (C-07/577) op het beroep van de Stichting Natuur en
Milieu, de Vereniging Milieudefensie en Vereniging Goede Waar & Co
tegen de beslissing op bezwaar van het Ctgb, om de bezwaren gedeeltelijk gegrond te verklaren. Het betreft vragen over de uitleg van de gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn (91/414/EEG) en de richtlijn inzake
de toegang van het publiek tot milieu-informatie (2003/4/EG).

2008

2009
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Klachten en schadeclaims
Dit jaar is geen klacht ingediend en behandeld, als in de Klachtenregeling van het Ctgb is beschreven. Eveneens is dit jaar geen schadeclaim
ingediend.
De claim (verzoek om zelfstandig schadebesluit) uit 2008 is verder
behandeld. Deze claim houdt verband met een rechterlijke uitspraak
waaruit blijkt dat ten onrechte een grondontsmettingsmiddel voor een
bepaalde (korte) periode niet op de markt kon worden gebracht en
gebruikt, waardoor de producent van de werkzame stof omzetderving
meent te hebben geleden. Besloten is het verzoek niet verder te behandelen omdat de verzoeker niet adequaat kon onderbouwen dat hij de
vordering ook daadwerkelijk kon indienen. Dat leidde tot het indienen
van een bezwaarschrift. In december is deze door de Adviescommissie
voor de bezwaarschriften behandeld en is bezwaarde alsnog in de gelegenheid gesteld aan te tonen dat hij de vordering heeft op het Ctgb.
Dit bezwaar zal in 2010 verder behandeld worden.
Commissie van deskundigen dierproeven
Voordat dierproeven ter onderbouwing van een aanvraag worden gestart, dient een aanvrager bij het Ctgb te informeren of eerder vergelijkbare proeven op gewervelde dieren geleverd of geïnitieerd zijn ten bate
van een eerdere aanvraag tot toelating. Zijn vergelijkbare gegevens bij
het Ctgb bekend, dan rust op de aanvrager de inspanningsverplichting
om verwijsrecht naar deze gegevens te verkrijgen. Als dat niet lukt,
moet de aanvrager de bemiddeling van het Ctgb vragen. Het Ctgb stelt
dan op basis van een advies van een Commissie van deskundigen bindend de vergoeding vast waartegen de aanvrager verwijsrecht naar de
bedoelde gegevens verkrijgt. De Commissie bestaat uit drie leden, waaronder de voorzitter, en wordt ambtelijk ondersteund door een jurist.
De Commissie heeft een reglement vastgesteld (Stcr. 2009, 19404).
Commissie van deskundigen dierproeven
dhr. mr. F.E. Hes
dhr. P.A.J. Smits
dhr. dr. J.S.M. Boleij

lid
lid
voorzitter

Eind 2009 is het eerste verzoek om te bemiddelen ontvangen. Het verzoek zal in 2010 worden behandeld en werkende weg wordt bezien hoe
de bemiddelingsprocedure werkt.
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5.

Beleidsadvisering
Het Ctgb adviseert de ministeries over beleidszaken in Europees en nationaal verband. In de volgende paragrafen worden de werkzaamheden
voor verschillende Europese conceptverordeningen, de ontwikkeling
van het Europees en nationale toetsingskader beschreven.

Advisering Europese Residuverordening
Het Ctgb heeft deelgenomen aan de residu werkgroep en heeft geadviseerd ten behoeve van het Permanent Comité voor de Voedselketen en
Diergezondheid. Het Ctgb heeft hiertoe voorstellen gedaan voor maximum residu limieten (MRL’s), commentaar geleverd op voorstellen
van andere lidstaten en heeft een bijdrage geleverd aan methodiek ontwikkeling (extrapolatiedocument residuen / MRL’s en update van het
nationale dieet dat in EFSA’s PRIMo Model wordt opgenomen). MRL
voorstellen zijn gedaan voor stoffen waarvoor Nederland rapporteur
lidstaat is, voor teelten die als eerste in Nederland zijn aangevraagd en
in het kader van de herbeoordelingsactie van alle MRL’s (artikel 12 van
Verordening 396/2005) van EFSA.
Europese concept-Verordening biociden
De Biocidenrichtlijn uit 1998 wordt vanaf 2008 herzien. Het Ctgb is met
name in de 2de helft van 2009 nauw betrokken geweest bij de Europese
discussies over de concept EU Verordening biociden (COM(2009)267).
Het ministerie van VROM heeft hiervoor een Dossierteam opgericht.
Naast het Ctgb en VROM nemen hieraan ook deel de ministeries van
SZW, LNV, VWS, Defensie, BuZa, EZ en V&W, het RIVM en de VROM
Inspectie.
In 2009 is de ‘mini-herziening’ van de richtlijn geaccepteerd. Deze richtlijn voorziet in een langere periode voor het afwikkelen van het herzieningsprogramma van bestaande stoffen. Intussen is de Commissie ook
gestart met de grote herziening van de richtlijn. Deze zou daarbij een
verordening worden. De concept tekst hiervan is in juni beschikbaar
gekomen. Onder het Voorzitterschap van Zweden is in het najaar een
reeks punten behandeld.
Het Ctgb adviseert VROM over vragen die de Europese Voorzitter
(Zweden) tweewekelijks schriftelijk aan de lidstaten voorlegt. Verder
is het Ctgb gestart met een analyse van de bijlagen van de conceptverordening en hun betekenis voor de werkwijze van het Ctgb.
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Ontwikkeling Europees toetsingskader
Afstemming van de werkwijze en harmonisatie van het proces zijn
belangrijke factoren in het Europese speelveld van de toelating van
bestrijdingsmiddelen.
Europees toetsingskader Biociden
Het Guidance document over werkzaamheid van insecticiden is in 2009
afgerond. Gestart is met het opstellen van het Guidance document van
werkzaamheid van desinfectantia. Ook zijn de ontwikkelingen van allerlei beoordelingsmethodieken in Europees of internationaal verband
becommentarieerd.
Het Ctgb nam deel aan werkgroepen ter harmonisatie van de nationale
herregistratie na plaatsing van de stof op de bijlage bij de richtlijnen.
Hiervoor is ook gestart met het beschikbaar maken van de werkinstructies EU Evaluation Manual concerning Product Authorisation betreffende de beoordeling van biociden aan andere lidstaten. Dit met het
oog op harmonisatie van beoordelingsmethodieken voor producttoelatingen in de verschillende lidstaten.
Europees toetsingskader Gewasbeschermingsmiddelen
Het Ctgb leverde commentaar op de ontwikkeling van allerlei beoordelingsmethodieken voor gewasbeschermingsmiddelen (Focus report on
groundwater, guidance document on dermal absorption) in Europees
of internationaal verband. Tevens is deelgenomen aan werkgroepen ter
harmonisatie van de nationale herregistratie na plaatsing van de stof op
de bijlage bij de richtlijnen.
Implementatie Verordening gewasbeschermingsmiddelen
In 2009 heeft het Ctgb deelgenomen aan de projectgroep ICWG (implementatie communautaire wetgeving gewasbeschermingsmiddelen) en
de daaronder ressorterende werkgroepen ‘Verordening gewasbeschermingsmiddelen’ en ‘Richtlijn duurzaam gebruik bestrijdingsmiddelen’.
In eerste instantie heeft het Ctgb op hoofdlijnen de uitvoeringsconsequenties in kaart gebracht van deze verordening. In de betreffende werkgroep
is een voorstel voor wijziging van de Wgb opgesteld ter implementatie
van de verordening. Van de aanpassing Wgb ter implementatie van de
verordening heeft het Ctgb in meer detail een uitvoeringstoets opgesteld.
Inmiddels is de Wgb wijziging in behandeling in de Tweede Kamer.
Nationaal toetsingskader
In 2008 verscheen een rapport over de beslisboom water (Alterra,
rapport 1635 Development of an assessment methodology to evaluate
agricultural use of plant protection products for drinking water production
from surface waters). Het Ctgb voerde hierover een uitvoeringstoets uit.
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Op verzoek van de ministeries is gewerkt aan de aanpassing van de
beoordelingsmethodiek voor niet-doelwit planten.
De interim beslisboom water en de robuustere beoordelingsmethodiek
voor niet-doelwit planten zijn opgenomen in de Evaluation Manual
(werkinstructie), die vanaf januari 2010 beschikbaar is.
Tevens heeft het Ctgb deelgenomen aan diverse werkgroepen en bijeenkomsten ter ontwikkeling van toetsingskader op het gebied van o.a.
risico voor waterorganismen, residuen, werkzaamheid, uitspoeling en
drift.
Ontmanteling HTB
De Handleiding voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (HTB)
is in 2009 opgesplitst in een Regeling (Rgb) en een werkinstructie
(Evaluation Manual). Om de gevolgen in de uitvoering van de wet
voor het Ctgb in beeld te brengen is een uitvoeringstoets opgesteld.
In januari 2010 wordt de gewijzigde Rgb van kracht en is de Evaluation
Manual beschikbaar.
Ook zijn tekstvoorstellen gedaan voor artikelen in de Regeling ten
behoeve van de ontmanteling van de volksgezondheidaspecten van
de HTB. Naar verwachting zullen deze artikelen medio 2010 van kracht
worden.
Advisering over tijdelijke vrijstellingen
Tijdelijke vrijstellingen biociden
Op grond van het artikel 65 Wgb kan het ministerie van VROM voor een
periode van maximaal 120 dagen een vrijstelling voor het gebruik van
een biocide verlenen. In 2009 zijn adviezen verstrekt aan het ministerie
van VROM met betrekking tot voorgenomen tijdelijke vrijstellingen van
biociden met de werkzame stoffen difenacoum, difethialone en koolstofdioxide.
Tijdelijke vrijstellingen gewasbeschermingsmiddelen
Op grond van het artikel 38 Wgb kan het ministerie van LNV voor een
periode van maximaal 120 dagen een vrijstelling voor het gebruik van
een gewasbeschermingsmiddel verlenen. In 2009 zijn adviezen verstrekt aan het ministerie van LNV met betrekking tot voorgenomen
tijdelijke vrijstellingen van gewasbeschermingsmiddelen met de
werk-zame stoffen benzoëzuur, boscalid, deltamethrin, diquat,
feromoon, fipronil, formaldehyde, haloxyfop-P-methyl, iprodion [2x]
en spiromesifen.
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6.

Communicatie en
kennisuitwisseling
6.1 Communicatie
Het begin 2009 opgeleverde Business Informatie Plan (BIP) is een instrument waarmee de nieuwe meerjarenstrategie, de ontwikkeling van
de gewenste bedrijfsvoering en informatievoorziening planmatig gerealiseerd worden. Communicatie is hierbij een kritische succesfactor. De
bestaande communicatiemiddelen worden voor de genoemde projecten ingezet. Daar waar nodig zijn extra middelen ingezet; bijvoorbeeld
speed daten met proceseigenaren van het kwaliteitsysteem, opstellen
van mood boards over de veranderprojecten van het BIP.
Communicatie over het gedifferentieerd handhavingsbeleid VROM
Vanaf de start van het gedifferentieerd handhavingsbeleid van VROM
verstrekt het Ctgb hierover informatie. Via de Nieuwsbrief informeert
het Ctgb belanghebbenden over de uitvoering van het beleid. Op de
site kan men terecht voor instructies over de aanmeldingsprocedure,
de lijst met aangemelde biociden en opbouw van het aanvraagdossier.
De informatie wordt zoveel mogelijk tweetalig beschikbaar gesteld.
In samenwerking met het Platform Biociden is voor de leden een
informatiebijeenkomst georganiseerd waarvan een verslag met veel
beantwoorde vragen breed is verspreid.
Media contacten
Diverse media hebben aandacht besteed aan het vertrek van de vorige
directeur Jan Boleij en de komst van de huidige directeur Bart Bosveld.
De publicatie over bijensterfte in NRC Handelsblad deed veel stof
opwaaien. Eind 2009 verscheen in enkele agrarische vakbladen onze
publicatie over stofdrift beperkende maatregelen bij het zaaien van
maïs (zie www.ctgb.nl).
Ook het vaccin tegen de Mexicaanse griep leidde tot veel vragen aan
ons adres. Onterecht, want medicijnen vallen niet onder de werkingssfeer van de gewasbescherming en biociden wetgeving en worden door
het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen beoordeeld.
Helpdesk
Naast informatieve vragen behandelt de Ctgb helpdesk tegen tarief ook
de schriftelijke adviesaanvragen en volledigheidsbeoordelingen vooruitlopend op een definitieve aanvraag. Laatst genoemde kosten kunnen in
mindering worden gebracht op de aanvraagkosten van een definitieve
aanvraag.
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In 2009 zijn 2.328 verzoeken afgehandeld; een stijging van 30% t.o.v.
vorig jaar. Deze stijging van het aantal binnengekomen vragen wordt
met name veroorzaakt door het aantal vragen over het gedifferentieerd
handhavingsbeleid voor niet toegelaten biociden.
Hierover zijn veel telefonische vragen gesteld.

Verzoeken helpdesk
Betaalde verzoeken
Pré aanvraag
Open/gesloten dossier
Overige vragen

Biociden
3
2
2.293

Gewasbescherming
22
8

Website: meer bezoekers bekeken minder pagina’s
De informatie over het gedifferentieerd handhavingsbeleid biociden is
een verklaring voor de stijging van het aantal sitebezoekers. Sinds het
najaar is het ook mogelijk om alle toegelaten middelen met de daarbij
behorende gegevens uit de bestrijdingsmiddelendatabank in een standaardformaat te downloaden. Dit verklaart de afname van het aantal keren dat de bestrijdingsmiddelendatabank wordt geraadpleegd; 622.798
keer (59% van totaal aantal bekeken pagina’s) t.o.v. 669.871 (64%) keer
in 2008.
Bezoekersaantallen website
2005
Bezoekers
71.370
Bekeken pagina’s
1.045.384

2006
78.169
1.022.964

2007
85.406
956.622

2008
93.487
1.050.503

2009
102.319
1.027.410

Overige presentaties
• Informa Barcelona Biocide Registration:
- Progress report of the product authorisation and mutual
recognition facilitation group
- Product authorisation in the Netherlands
• AgChem Forum: presentatie ‘Update on Annex I Renewal project
and future developments’.
• Biocides 2009 Wenen: presentatie Product Authorisation
Procedures: Overview of the legal framework for biocides and status
of enforcement in the Netherlands
• Voorlichtingsbijeenkomst Bewijs van Vakbekwaamheid gewasbescherming voor boomkwekers en vaste plantentelers; presentatie
over risico’s voor de toepasser.
• College Voedselveiligheid WUR
• Toxicologie cursus Risk Assessment; onderdeel van de Postgraduate
Education in Toxicology
• Presentatie voor de cursus Food toxicology.
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Praktijkdag aardappelbewaring
De aardappelbewaring is een aspect van een Europees dossier waarvoor het Ctgb rapporteur is. Om een indruk van deze praktijk te krijgen
is een veldexcursie georganiseerd. Op het programma stond het bewaaronderzoek bij de Proefboerderij ‘De Eest’ en de kiemremmingsproeven bij PPO Lelystad.

6.2 Kennisuitwisseling
Kennis brengen
In 2009 zijn onderstaande activiteiten uitgevoerd voor internationale
projecten op het gebied van kennisuitwisseling.
Biociden
In het 1e kwartaal is er een training in Polen gegeven op het gebied van
toelatingsprocedures in het kader van de oprichting van een nieuwe
Poolse toelatingsautoriteit voor Biociden. Deze training werd samen
met de Engelse en Oostenrijkse zusterorganisatie naar tevredenheid
gegeven.
Gewasbescherming
Voor het project implementatie van de Europese wetgeving en procedures in Turkije heeft het Ctgb in oktober een presentatie verzorgd voor
een delegatie inspecteurs.
Voor de medewerkers van onze Chinese zusterorganisatie (ICAMA)
is een aantal trainingen verzorgd met name op het gebied van risicobeoordeling van uitspoeling, vogels en aquatische organismen.
Kennis halen, biociden en gewasbescherming
Vijf van de zeven nieuwe medewerkers namen deel aan het inwerkprogramma voor wetenschappelijk beoordelaars. Hiermee stimuleert
het Ctgb o.a. de kennisuitwisseling tussen en –ontwikkeling van de
wetenschappelijk beoordelaars. Medewerkers krijgen bovendien de
mogelijkheid om vakspecifieke cursussen te volgen om wetenschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor het beoordelingswerk
op peil te houden.
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Kennis Overdracht Programma
Bestaande kennis wordt horizontaal uitgewisseld via het Kennis
Overdracht Programma (KOP sessies). Een aspecteigenaar houdt een
presentatie over een onderwerp voor alle (wetenschappelijk-) beoordelaars waarbij onder andere de raakvlakken met andere aspecten worden
verkend. In 2009 besteedde het programma aandacht aan de overgangsregeling biociden, de beoordeling van het risico voor niet-doelwitplanten
en het maximaal toelaatbaar risico (MTR).
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7.

Organisatie en personeel
7.1 Kwaliteitsmanagement
ISO 9001:2000 certificering
Op het gebied van kwaliteitsmanagement en het daarin gesloten
systeem van evalueren en verbeteren is in 2009 een belangrijke mijlpaal
bereikt. Sinds april 2009 is het Ctgb ISO 9001:2000 gecertificeerd. De
definitieve beoordeling door Certiked is in maart 2009 uitgevoerd. Eind
april is het definitieve auditrapport van Certiked ontvangen waarbij het
beoordelend team het vertrouwen heeft uitgesproken in het goed functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem bij het Ctgb. De certificering is een waarborg voor een goede procesgang en een voortdurende
controle en waar nodig aanpassing van deze processen.
Dit jaar is ook de rol van kwaliteitsmanager ingevuld. Hiermee krijgt
de kwaliteitsborging binnen het Ctgb nog een extra stimulans.
Evalueren en verbeteren
Om aandacht te leiden en zo sturing te geven aan de meest kritische
punten voor de organisatie is een balanced scorecard is opgesteld.
Uitgaande van de strategische doelen die het Ctgb zich gesteld heeft
zijn de kritische succesfactoren omschreven. Ook zijn prestatieindicatoren vastgesteld waaraan deze kritische succesfactoren getoetst
worden. Vanaf 2010 wordt op alle KPI’s van de balanced scorecard
periodiek gemeten en ten dele extern verslag gedaan.
In 2009 is tweemaal een directiebeoordeling uitgevoerd. Deze leidde tot
een aantal verbeterpunten waarvan een groot aantal is doorgevoerd. Zo
is de collegiale toets uniform voor gewasbeschermingsmiddelen ingevoerd. Verder is onderzocht hoe in het primaire proces de doorlooptijd
van aanvragen verkort kan worden. De eerste resultaten hiervan zijn
zichtbaar in de afname van de doorlooptijd.
Interne audits
Het team van interne auditoren heeft conform auditplanning een aantal interne audits uitgevoerd. Deze planning is op basis van een risico
analyse tot stand gekomen. De interne auditoren evalueren binnen het
Ctgb het kwaliteitsmanagementsysteem, reiken positieve punten aan en
signaleren verbeterpunten.
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Klant en medewerkersonderzoek
In het najaar is gestart met het uitvoeren van een klanten- en medewerkeronderzoek. Het echte veldwerk gebeurt in januari 2010. Het klantenonderzoek dient als nulmeting voor het monitoren van de strategie
2010 – 2015 en organisatiedoelstellingen.
De resultaten van beide onderzoeken worden opgeleverd tijdens de
eerste directiebeoordeling in 2010. De uitkomsten leveren input om de
tevredenheid bij onze klanten en medewerkers te verbeteren.

Hoofdprocesschema
Omgeving

Sturende processen

Leren en verbeteren
Evalueren en verbeteren

Vormen Strategie & Beleid en Uitvoeren Planning & Control
Klantgerelateerde processen
Belanghebbenden
Wensen
en eisen

Behandelen
Helpdeskvragen

Toelaten middelen in NL

Behandelen
bezwaar en beroep

Uitvoeren Europese stofbeoordelingen

Tevreden
belanghebbenden
Resultaten

Adviseren over Europese stofbeoordelingen
Adviseren omtrent toelatingsbeleid

Ondersteunende processen
Managen kennis
Opstellen en uitvoeren personeelsbeleid
Managen ICT
Managen interne & externe communicatie
Managen documenten
Managen ﬁnanciën

39

7.2 Personeelszaken
Het afgelopen jaar hebben we 7 nieuwe medewerkers verwelkomd.
Daarmee is het vertrek van medewerkers gecompenseerd. Ondanks het
stijgend percentage deeltijdwerkers is de gewenste groei gerealiseerd.
Van de aangeboden ontwikkelingsmogelijkheden en stresspreventiemaatregelen (stoelmassage) wordt voldoende gebruik gemaakt. Ondanks deze inspanningen steeg het ziekteverzuim van 4,5 % naar 6%;
de griepgolf aan het einde van 2009 was hiervan mede de oorzaak.
Op één na zijn alle langdurig zieke medewerkers weer volledig hersteld.
In 2009 zijn er geen medewerkers in de WIA ingestroomd.
Ziekteverzuim 2005 – 2009

7
6
5
4
3
2

5,2

3,88

2,97

4,47

6,0

2005

2006

2007

2008

2009
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Personeelsbeleid
In 2009 zijn zowel externe als interne audits uitgevoerd voor de personeelsprocessen instroom, doorstroom en uitstroom. De uitkomsten
hiervan hebben geleid tot enkele verbeteringen, maar geen wezenlijke
wijzigingen van de personeelsprocessen.
Instroom nieuwe medewerkers
De personeelsformatie groeide pas aan het eind van het jaar naar de
gewenste formatieomvang; 74 medewerkers (65,7 fte). Van de zeven
opengestelde vacatures in 2009 zijn zes ingevuld: twee voor de functie
van beoordelaar/projectleider; vier voor wetenschappelijk beoordelaar
(resp. toxicologie, milieu en werkzaamheid). Alleen voor de functie van
coördinator DIV is geen geschikte kandidaat gevonden. Deze vacature
wordt nu tijdelijk ingevuld door een DIV medewerker.
Daarnaast is één beleidsmedewerker, één informatiemanager (tijdelijk)
aangetrokken en is de vacature voor directeur vervuld. Voor het realiseren van het werkplan is daar waar mogelijk externe expertise ingehuurd.
Een kostbare zaak die een behoorlijke impact op het financiële bedrijfsresultaat heeft.
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Het instroomproces (werving/selectie/aanstelling) wordt gebruikelijk
na de indiensttreding met de nieuwe medewerkers geëvalueerd. Voor
2009 is gekozen om deze evaluatie onderdeel te laten zijn van het medewerkeronderzoek dat in januari 2010 wordt uitgevoerd. Hierin wordt
ook de tevredenheid over opleidingsmogelijkheden, mobiliteit, werken arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, functie, werkdruk,
communicatie, etc. van medewerkers onderzocht.
Karakterisering samenstelling personeel
Ruim zestig procent van het totaal aantal medewerkers is vrouw, zo
bestond de formatie in 2009 uit 44 vrouwen en 30 mannen. De gemiddelde leeftijd in 2009 bedraagt 42,3 jaar.
Leeftijdsopbouw Ctgb
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Deeltijdwerk
Het percentage deeltijdwerkers stijgt ook in 2009. Ruim 62% van de
medewerkers werkt in deeltijd; bijna 80% van de vrouwen werkt in
deeltijd (2008; 73%), van de mannen werkt 37% in deeltijd (2008; 19%).
Ouderschapsverlof
De deelname aan de regeling voor betaald ouderschapsverlof blijft ook
in 2009 populair. Afgelopen jaar hebben 10 medewerkers (ca. 13,5%)
gebruik gemaakt van deze regeling (2008; 12%).
Interne groeimogelijkheden
Medewerkers worden gestimuleerd zich verder te ontwikkelen. Het gaat
om persoonlijke ontwikkeling, maar ook verdere ontwikkeling en bijhouden van kennis en vaardigheden. Drie medewerkers zijn op tijdelijke
basis intern doorgestroomd naar een andere functie. Eén medewerker
is geplaatst in de functie van beoordelaar/projectleider, één in de functie
van coördinator kenniseenheid en één medewerker vervult vanaf december de functie van kwaliteitsmedewerker.
Vijftig procent van de medewerker heeft in 2009 opleidingen en trainingen
gevolgd op het gebied van kennis of persoonlijke ontwikkeling. Zes
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medewerkers hebben gebruik gemaakt van coaching of loopbaanbegeleiding. Als voorbereiding op een wijziging van de functienaam hebben
de beoordelaars uit de taakgroepen gewasbescherming en biociden een
cursus voor projectleider gevolgd. De functie van beoordelaar wordt in
de loop volgend jaar gewijzigd in projectleider. Er is in totaal € 107.000,besteed aan opleidingen in 2009.
Daarnaast organiseert het Ctgb zelf regelmatig interne kennisoverdracht programma’s. Hierbij worden medewerkers in de gelegenheid
gesteld kennis aan elkaar over te dragen om zo van elkaar te leren.
Het afgelopen jaar zijn er drie kennisoverdracht sessies georganiseerd.
Het Gesprek
Minstens één keer per jaar voert elke medewerker een functioneringsgesprek met de leidinggevende. Deze gesprekken hebben als doel:
persoonlijke aandacht, richting geven aan persoonlijke ambities en
ontwikkeling en veranderende eisen van de organisatie aan werk en
medewerkers helder te houden en de optimale match te maken tussen
menselijk kapitaal en de organisatieopdracht.
In 2009 is 87% van de geplande functioneringsgesprekken gehouden
(2008; 95%). Dit percentage is ten opzichte van vorig jaar gedaald. De
niet gehouden gesprekken zijn in overleg met de medewerkers uitgesteld naar januari 2010. Daarnaast zijn er regelmatig evaluatiegesprekken met medewerkers gevoerd. Deze gesprekken hebben een frequentie
van elke 2 tot 3 maanden. Tenslotte wordt met de wetenschappelijk
beoordelaars jaarlijks een kennisgesprek gevoerd. Deze dienen als input
voor het jaarlijkse functioneringsgesprek.
Verhouding man/vrouw in 2009 per salarisniveau

25
20
15
10
man
vrouw

5
0
schaal ≤8

schaal 9-10

Bijzondere beloningen 2009
Schaal 6
Schaal 9
Vrouw
Vrouw
1
1
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schaal 11-12

Schaal 11
Vrouw/Man
3/1

schaal ≥13

Schaal 12
Vrouw/Man
1/1

Wopt
Jaarlijks worden de salarissen aan de Wet openbaarmaking uit publieke
middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) getoetst. Het normbedrag
(gemiddeld belastbare jaarloon van ministers) is bij het Ctgb niet overschreden.
Proces Uitstroom
Vier medewerkers, waaronder de directeur i.v.m. het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd, verlieten het Ctgb. Met vertrekkende medewerkers wordt een exitgesprek gevoerd. De belangrijkste doelstelling
van het exitgesprek is leren uit het vertrek van medewerkers: wat kan er
beter? De uitkomsten worden ook gebruikt om het ongewenste verloop
van (bepaalde) medewerkers te verminderen.
Het voeren van exitgesprekken levert input voor de directiebeoordeling
in het proces evalueren en verbeteren, onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. De uitkomsten van deze gesprekken worden schriftelijk vastgelegd en jaarlijks besproken met het managementteam. In 2009
hebben de uitkomsten niet geleid tot aanpassing van de processen.
Het opstellen van een kennisplan (professionalisering van medewerkers
organisatiebreed) heeft in 2009 niet plaatsgevonden. Gekozen is om dit
mee te nemen in het organisatie ontwikkeltraject dat in 2010 plaatsvindt.
Sociale aspecten
Gedragscode Integriteit
Het Ctgb hecht veel waarde aan een open, transparante en professionele organisatie. Een organisatie waarin integer handelen als onderdeel
van professioneel handelen vanzelfsprekend is.
Aan de medewerkers wordt via een speciale brochure handvatten geboden voor integer handelen en als ondersteuning bij het maken van
de juiste keuzes. In 2009 hebben er geen schendingen van integriteit
plaatsgevonden.
Arbeidsomstandigheden en bedrijfshulpverlening
De preventiemedewerker die binnen het Ctgb is aangesteld draagt zorg
voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het Ctgb en beschikt
over de specifieke kennis van arbo-risico’s die relevant zijn. De risico
inventarisatie en evaluatie (RI&E) van het Ctgb en het bijbehorende
plan van aanpak vormen de basis voor wat de preventiemedewerker
moet weten. Medewerkers van het Ctgb kunnen hun klachten op het gebied van arbeidsomstandigheden melden bij de preventiemedewerker.
Afhankelijk van de klacht wordt actie ondernomen en waar nodig doorverwezen naar leidinggevende, bedrijfsarts of deskundige.
In 2009 is bij 10 medewerkers een individueel werkplek onderzoek uitgevoerd, naar aanleiding van een arbo-melding. Daarnaast zijn er 17
preventieve werkplekonderzoeken gedaan. Alle hieruit vloeiende beno-
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digde aanpassingen of aanschaffingen zijn doorgevoerd (aangepaste
bureaustoel, aanpassen verlichting, bureau instellingen, herinrichten
van de werkplek, etc.).
In april 2009 is als pilot gestart met het aanbieden van stoelmassage
aan de medewerkers. Deze specifieke massage is er op gericht om
mensen (weer) vitaal te maken, zodat zij ontspannen en actief (verder)
kunnen bewegen en werken. De massage verlicht de spierspanning,
verhoogt de concentratie en wordt gebruikt als instrument voor
stresspreventie en stresssignalering. Daarnaast draagt het bij aan
het welzijn en is een maatregel ter voorkoming van ziekteverzuim.
Deze pilot is succesvol afgerond en de stoelmassages worden gecontinueerd. Alle medewerkers kunnen eens per maand gebruik maken van
een stoelmassage op het werk. In 2009 maakte 82% van de medewerkers hiervan gebruik.
De bedrijfshulpverlening was in 2009 op voldoende sterkte. Het Ctgb
telt één hoofd BHV en twee BHV-ers, tevens zijn enkele personen belast
met hulp bij de ontruiming, brandpreventie en hartreanimatie. In verband met het anders inrichten van de BHV organisatie worden in 2010
twee extra BHV-ers benoemd. De taken van de medewerkers belast met
de ontruiming, brandpreventie en reanimatie komen daarmee te vervallen. Deze taken worden ondergebracht bij de vijf BHV-ers.
In 2009 hebben zich geen ongevallen voorgedaan en heeft de bedrijfshulpverlening niet in actie hoeven komen. Er zijn geen oefeningen
gehouden. Dit omdat er eerst een nieuwe BHV opleiding gevolgd gaat
worden door alle BHV-ers.
Medezeggenschap
In 2009 bestond de OR uit vijf leden. Er hebben zeven overlegvergaderingen plaatsgevonden met de bestuurder. Tevens is er één overleg
geweest met de voorzitter van het College.
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De belangrijkste (overleg) punten in 2009 zijn geweest:
• de ontwikkelingen in de externe omgeving van het Ctgb, met name
de Europese concept verordening voor gewasbescherming;
• Strategieproject met als resultaat het strategiedocument 2010 - 2015;
• het gedifferentieerd handhavingsbeleid voor biociden;
• eventuele nieuwe inrichting van de organisatiestructuur en het
inschakelen van externe hulp hierbij;
• werkdruk;
• capaciteit van de organisatie en de analyse van de capaciteit t.b.v
het identificeren van vacatures;
• OR notitie naar aanleiding van het concept personeelshandboek
2009;
• Invulling vacature manager biociden;
• Ontwikkelingen op de ICT afdeling;

• ARBO-zaken (o.a. bedrijfsarts);
• de jaarlijks terugkerende belangrijke overlegpunten als CAO Rijk,
de meerjarenvisie, het werkplan 2010, de begroting voor 2010,
de meerjarenbegroting 2010-2014 en de kwartaalrapportages.

7.3 Managen ICT
Het project ‘Digitaal werken’ heeft begin 2009 een Business Informatie
Plan (BIP) opgeleverd. Het BIP geeft invulling aan de manier waarop
het Ctgb de komende 3-5 jaar (digitaal) gaat werken. Het BIP levert
een fundament voor het stellen van prioriteiten en het beargumenteren van (korte en lange termijn) keuzen. Met het plan kunnen lacunes
en nieuwe mogelijkheden geïdentificeerd worden, zodat het Ctgb kan
investeren in die activiteiten en die hulpmiddelen die de meeste toegevoegde waarde hebben. Het BIP vormt tevens een toetsingskader voor
lopende projecten en is een sturingsinstrument om de ontwikkeling van
de gewenste bedrijfsvoering en informatievoorziening planmatig uit te
voeren.

Veranderkalender Business Informatie Plan

2009

2010

2111

2112

P1. Selectie standaardpaketten
P2. Planning en werkstroom besturing
P3. Documentbeheer
P4. Communiceren met aanvrager
P5. Samen werken met externe partijen
P6. Kennismanagement
P7. Kennis en gegevens delen
P8. ICT op orde
P9. Inrichting van de informatievoorzieningsfunctie
P10. Vervangen intranetomgeving
Lijnactiviteiten en quick wins
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In 2009 zijn drie projecten gestart conform de vastgestelde projectenkalender uit het BIP. Dit betreft de projecten:
1. ‘Selecteren van standaard software’, om de processen van het Ctgb
te ondersteunen.
Op basis van gesprekken en demonstraties is door de projectgroep
een selectie voor een pakket gemaakt. De contractonderhandelingen
zijn in december 2009 afgerond. In januari 2010 zullen de contracten
getekend worden.
2. ‘Op orde brengen van de huidige ICT-basisvoorzieningen’.
3. ‘Herinrichten van de informatievoorzieningsfunctie’, w.o. taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de ICT-aansturing.
Daarnaast is gestart met de implementatie van een nieuwe kantoorautomatiseringsomgeving als gevolg van de uitbesteding van de werkplekken door DICTU aan Capgemini. De planning is dat dit project medio
mei 2010 afgerond zal worden.

7.4 Managen Documenten
In 2007 is het Basis Selectie Document (BSD) ‘Vaststelling selectielijst
neerslag handelingen College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1953’ formeel vastgesteld.
Daarmee is formeel het beleid bepaald met betrekking tot opschoning
van het archief en definitieve bewaring van archiefstukken.
In 2009 heeft conform het BSD archiefvernietiging plaatsgevonden van
archiefstukken en zijn verklaringen van Vernietiging opgesteld.
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8.

Jaarrekening 2009

8.1 Balans per 31 december 2009
(bedragen in duizenden euro’s)

Activa
31 dec. 2009
Materiele vaste activa
Verbouwing
165
Kantoorinventaris
49
Hard- en software
45
subtotaal
259
Vlottende activa
Debiteuren
Rekening courant
departementen
Overige vorderingen
Subtotaal

31 dec. 2008
226
61
94
381

410

96

129
198
737

452
282
830

Passiva
31 dec. 2009
Eigen vermogen
Algemene reserve
640
Onverdeeld resultaat
-315
Subtotaal
325

914
-274
640

Voorzieningen
Wachtgeld

634

640

Jubileum uitkering
Subtotaal

38
672

40
680

5.103
490
151
453
6.197

1.863
617
131
493
3.104

7.194

4.424

Liquide middelen

6.198

3.213

Vlottende passiva
Onderhanden werk
Crediteuren
Belasting en sociale lasten
Overige passiva
Subtotaal

Totaal

7.194

4.424

Totaal
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31 dec. 2008

8.2 Winst- en verliesrekening 2009
(per product, bedragen in duizenden euro’s)

werkelijk 2009
10.415
-3.240
7.175

werkelijk 2008
6.750
244
6.994

Uitbesteed werk

1.476

1.813

Collegekosten
Kosten college deskundigen
Salarissen en sociale lasten
Overige personeelskosten
Huisvesting
Kantoorkosten
Overige bedrijfskosten
ICT kosten
Projectkosten
Afschrijvingen op materiele vaste activa
Voorziening dubieuze debiteuren
Totaal overige kosten

161
5
4.043
886
339
115
72
165
189
156
-24
6.107

154
4
3.808
437
340
149
57
219
149
174
60
5.551

Som der bedrijfslasten

7.583

7.364

-408
93
-315

-370
96
-274

Netto omzet
Mutatie Onderhanden Werk

Netto opbrengsten minus bedrijfslasten
Rentebaten
Netto resultaat
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8.3 Kasstroomoverzicht over 2009
(bedragen in duizenden euro’s)
2009

2008

Resultaat boekjaar

-315

-274

Afschrijvingen

156

174

Mutatie voorziening
Mutatie werkkapitaal
(excl. liquide middelen en kortlopende bankkrediet)

-8
3.186

50
-1.326

Kasstroom uit operationele activiteiten

3.019

-1.376

Investeringen

-34

-61

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-34

-61

-

-

2.985

-1.437

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
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8.4 Waarderingsgrondslagen Ctgb
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van
Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en
passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde.
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen
vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn
op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van
activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin
de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft.
In de winst- en verliesrekening worden alle in het boekjaar gemaakte
kosten en opbrengsten verantwoord, gecorrigeerd voor de per saldo
mutatie in het onderhanden werk van de lopende projecten. Resultaten
op de behandeling van Nederlandse aanvragen, het opstellen van EUrapporten en overige projecten worden verantwoord in het jaar waarin
over een aanvraag een definitief collegebesluit is genomen, c.q. in het
jaar waarin de Europese Commissie een definitief besluit heeft genomen over het door Nederland opgestelde beoordelingsrapport.
De overige opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode
waarop zij betrekking hebben.
De in hoofdstuk 8.7 opgenomen (product) winst- en verliesrekening
volgt het begrotingsmodel zoals dat met de aansturende departementen is overeengekomen.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen
posten.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen
reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en
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verliesrekening maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten
deel uit van de eerste waardering.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna
beschreven manier gewaardeerd.
Overige vorderingen
Overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde,
verminderd met bijzondere waarde-verminderingsverliezen.
Overige financiële verplichtingen
Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen nominale waarde gewaardeerd.
Materiële vaste activa
Vanaf 1 januari 2000 gelden t.a.v. de vaste activa de volgende waarderingsgrondslagen:
Investeringen met een aanschaffingswaarde < € 1.000,- (2008: € 1.000,-)
worden niet geactiveerd en komen direct ten laste van het resultaat.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs
verminderd met lineaire afschrijvingen. Alleen uitgaven aan derden
komen als investering in aanmerking. Bijdragen van derden worden
in mindering gebracht op de verkrijgingprijs.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
- Verbouwing
af te schrijven in 5 jaar
- Kantoorinventaris
af te schrijven in 5 jaar
- Hard- en software:
• Hardware
af te schrijven in 3 jaar
• Maatwerkapplicaties af te schrijven in 5 jaar
• Standaardapplicaties af te schrijven in 3 jaar
Bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op
bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een
actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van
activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een
actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde
en de realiseerbare waarde.

52

Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen en effecten is
beschreven in de paragraaf ‘Financiële instrumenten’.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de nominale waarde
van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, hetzij de contante waarde van die
uitgaven.
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is
van:
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is
van een gebeurtenis in het verleden; en
• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een
uitstroom van middelen nodig is.
De voorziening voor wachtgeld houdt verband met de geschatte kosten
van personeel die gebruik kunnen maken van deze rechten.
De voorziening voor jubileum houdt verband met de geschatte kosten
van jubilerend personeel in de toekomst.
Personeelsbeloningen/pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast
gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde
pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen.
Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor
zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de
werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van
die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de
omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al
dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan
de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete)
toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd
tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds
wordt een vordering opgenomen als de onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot
naar de onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
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Kortlopende schulden
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder de kop
financiële instrumenten.
Onderhanden werk
Betreft de waardering van de werkvoorraad van de in behandeling
zijnde en nog in behandeling te nemen verlengingsaanvragen. De
waardering geschiedt tegen de bestede kosten (op basis van integrale
kostprijs), verminderd met de daarvoor in rekening gebrachte tarieven.
Indien verliezen bij de behandeling van aanvragen worden verwacht,
wordt direct een voorziening ten laste van het resultaat getroffen.
Omdat aanvragen in behandeling worden genomen nadat de daarvoor
verschuldigde vergoedingen door de aanvrager zijn voldaan, is er
sprake van een negatieve onderhandenwerk positie.
Opbrengstverantwoording
Omzet wordt alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat
dat toekomstige voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en
dat deze voordelen betrouwbaar kunnen worden geschat.
Onderhanden projecten
De mate waarin prestaties van een onderhanden project zijn verricht
wordt bepaald aan de hand van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Indien
het resultaat van een onderhanden project niet betrouwbaar kan worden
bepaald, worden de projectopbrengsten slechts verwerkt tot het bedrag
van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald.
Verwachte verliezen op projecten worden onmiddellijk in de winst- en
verliesrekening opgenomen.
Uitbesteed werk
Betreft de direct aan de netto-omzet toerekenbare kosten van
uitbesteed werk.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte
methode.
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8.5 Toelichting op de balans (bedragen in duizenden euro’s)
Vaste activa
Verwezen wordt naar de toelichting op de waarderingsgrondslagen.
Verbouwing
kantoor
Hard- en
inventaris
software
Stand op 31 december 2008
Aanschafwaarde
396
295
1.096
Cumulatieve afschrijvingen
-170
-234
-1.002
Boekwaarde
226
61
94
Mutaties 2009
Investeringen
16
15
3
Desinvestering
Afschrijvingen
-77
-27
-52
Desinvestering
Totaal
-61
-12
-49
Stand op 31 december 2009
Aanschafwaarde
412
310
1.099
Cumulatieve afschrijvingen
-247
-261
-1.054
Boekwaarde
165
49
45
Vlottende activa
Debiteuren
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

2009
2008
503
290
-93
-194
410
96
Dit betreft de per balansdatum openstaande vordering met betrekking
tot de gefactureerde jaarvergoedingen en overige vorderingen. Vaststelling van de voorziening voor dubieuze debiteuren vindt plaats door
individuele beoordeling van de vorderingen. Alle vorderingen op handelsdebiteuren hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar.
Rekening courant departementen
2009
Saldo 1 januari
-452
Werkzaamheden voor departementen - regulier -1224
Ontvangen voorschotten op basis van begroting 1128
Werkzaamheden project Wederzijdse erkenning
19
Eindafrekening project Wederzijdse erkenning
-19
Werkzaamheden vrijstelling 2008
Eindafrekening boekjaar 2006
Eindafrekening boekjaar 2007
Eindafrekening boekjaar 2008
222
Eindafrekening vrijstellingen 2007
Eindafrekening vrijstellingen 2008
197
Openstaande facturen knelpunten 2008
-129

2008
265
-1410
1056
-211
-68
-47
-91
54
-452
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Dit betreft een vordering op de beleidsverantwoordelijke departementen.
Over de vordering wordt geen rente vergoed.
Overige vorderingen
Bankgarantie huur
Vooruitbetaalde kosten
Te ontvangen bedragen
Te ontvangen rente

2009
57
23
45
73
198

2008
57
114
36
75
282

De vooruitbetaalde kosten betreffen vooruitbetaalde termijnen van huur
en (onderhoud) abonnementen.
Liquide middelen
Postbank
Rabobank

2009
1
6.197
6.198

2008
1
3.212
3.213

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.
Eigen vermogen (algemeen)
In de goedkeuringbrief begroting Ctgb 2008 (DL.2008/304 d.d. 25 april
2008) is de hoogte van het eigen vermogen vastgesteld op maximaal
5% van de gemiddelde omzet over vijf jaar.
Algemene reserve
Betreft de resultaten over 2000 tot en met 2008. De mutatie betreft de
verwerking van het onverdeeld resultaat 2008, conform voorstel.
Onverdeeld resultaat, voorstel bestemming resultaat 2009
2009
Stand 1 januari
-274
AF: naar de algemene reserve
274
Af: onverdeeld resultaat boekjaar
-315
Stand 31 december
-315

2008
-72
72
-274
-274

Het College heeft besloten om het onverdeelde resultaat over 2009
(€ -315.000,-) ten laste van de algemene reserve te brengen.
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Voorziening voor wachtgelden
Vanaf 2000 komen de financiële consequenties van wachtgelden ten
laste van het Ctgb. Het Ctgb beschikt over een voorziening wachtgeld.
Sinds 1 januari 2009 wordt er geen premie ten behoeve van de voorziening wachtgelden op de salarissen meer ingehouden.
In 2009 is een deel uit de voorziening gehaald in verband met vertrek
van een medewerker waarvoor de wachtgeldverplichting is overgenomen.

Het verloop van deze voorziening is als volgt:
Stand 1 januari
Bij: Werknemersbijdrage
Af: Bijdrage werknemer uit dienst

2009
640
-6
634

2008
590
54
-4
640

Voorziening voor jubileumuitkering
De voorziening voor jubileumuitkering is opgenomen rekening houdend
met het toekomstig verloop van medewerkers, verwachte salarisstijging
en is berekend tegen de contante waarde van de verplichting.
Pensioenregeling
De pensioenregeling van het Ctgb is een toegezegde pensioenregeling,
ondergebracht bij het ABP. Het Ctgb heeft geen additionele verplichting
tot het voldoen van aanvullende verplichtingen naar ABP. In de jaarrekening bestaat de uitstaande verplichting dan ook uit de nog te betalen
premies.
Onderhanden werk
Aanvragers betalen de tarieven voor de aanvraagbehandeling vooraf.
Het onderhanden werk is een inschatting van de kosten die voor de
aanvraagbehandeling gemaakt moeten worden.
Het onderhanden werk heeft betrekking op Nederlandse aanvragen,
aanvragen in EU verband, het opstellen van de zgn. beoordelingsrapporten, en op enkele beleidsprojecten en kennisuitwisselingsprojecten.
De in rekening gebrachte tarieven met betrekking tot de onderhandenwerkprojecten bedragen, inclusief voorzieningen, per 31 december 2009
€ 9,1 mln. (31 december 2008: € 15,4 mln.)
Op basis van ervaringscijfers over doorlooptijden van de beoordelingsprocessen is de verwachting dat circa tweederde (ca. € 1,5 mln.) van het
onderhanden werk in één jaar wordt afgewikkeld. Met uitzondering van
het project Gedifferentieerd handhavingsbeleid, dit project zal meerdere
jaren in beslag nemen.
De toename van de post onderhandenwerk wordt veroorzaakt door het
project Gedifferentieerd handhavingsbeleid, hier zijn de tarieven vooruit
ontvangen, de werkzaamheden hiervoor zullen de komende jaren uitgevoerd worden.
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Per balansdatum was de onderverdeling als volgt:
2009
Onderhanden werk m.b.t. Nederlandse aanvragen 1.540
Onderhanden werk m.b.t. Gedifferentieerd
handhavingsbeleid
2.835
Onderhanden werk m.b.t. EU-monografieën
700
Onderhanden werk beleidprojecten
28
Onderhanden werk kennis uitwisselingsprojecten
5.103

2008
1.246
609
13
-5
1.863

Crediteuren
Dit betreft schulden aan leveranciers van het secretariaat van het
College per 31 december 2009.
Belasting en sociale lasten
Dit betreft de loonheffing en sociale lasten over december 2009.
Overige passiva
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen
Vooruitontvangen/ te restitueren tarieven
Overige nog te betalen kosten
Vooruitontvangen in depot
Terug te betalen debiteuren

2009
153
72
72
21
30
105
453

2008
145
76
41
87
144
493

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Juridische en ﬁnanciële aansprakelijkheid voor genomen besluiten
De rechter kan het Ctgb schadeplichtig verklaren, bijvoorbeeld als
gevolg van een naar het oordeel van de rechter foutief collegebesluit.
Gegeven de economische schade die hiermee gemoeid kan zijn, is het
mogelijk dat de omvang van een dergelijke claim het eigen vermogen
van het College te boven gaat. In de afgelopen jaren bleken verzekeraars
niet bereid dit risico tegen acceptabele voorwaarden te verzekeren.
Lopende claims
Er is in 2008 één schadeclaim voor een bedrag van € 880.000,- exclusief
wettelijke rente ingediend. De claim houdt verband met een rechterlijke
uitspraak waaruit blijkt dat ten onrechte een grondontsmettingsmiddel
voor een bepaalde (korte) periode niet op de markt kon worden gebracht en gebruikt, waardoor de producent van de werkzame stof omzetderving meent te hebben geleden. In januari 2010 heeft bezwaarde
gegevens geleverd die momenteel onderzocht worden in het kader van
verdere verweervoering.
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Deze claim is in de jaarrekening 2008 en 2009 niet voorzien omdat de
financiële omvang niet betrouwbaar is in te schatten. Daarnaast vind er
overleg plaats met departementen over wie uiteindelijk financieel eindverantwoordelijk is voor deze claim. Indien het Ctgb dit zou zijn, dan is
de consequentie, dat indien deze claim moeten worden uitbetaald, het
eigen vermogen negatief zal zijn. Hierdoor zou er sprake kunnen zijn
van een continuïteitsvraagstuk op langere termijn.
Langlopende verplichtingen
Medewerker
Voor één medewerker, die formeel uit dienst is getreden bij het Ctgb,
is een inkomensgarantie afgegeven voor een bepaalde tijd. De omvang
van de eventuele hiervoor benodigde voorziening is niet betrouwbaar
in te schatten omdat dit afhangt van het moment van feitelijk indiensttreding bij een andere werkgever. De niet in de jaarrekening opgenomen
verplichting bedraagt maximaal €152.000, waarvan €78.000 een looptijd
heeft korter dan 1 jaar.
Het Ctgb is langlopende verplichtingen aangegaan voor in hoofdzaak
de huur van de kantoorpanden.
De verplichting (x € 1.000) strekt zich uit over de volgende jaren:
Vervallend in 2010: 240
Vervallend in 2011 t/m 2014: 960

59

8.6 Toelichting op de resultatenrekening 2009
(per product, bedragen in duizenden euro’s)
Hieronder volgen specificaties van enkele posten uit de winst- en verliesrekening over 2009,
in vergelijking met de begroting over 2009 en werkelijk 2008.
Netto-omzet
Ten opzichte van 2008 steeg de netto-omzet met 54%.

Collegekosten
Vergoeding
Reiskosten en overig

Kosten commissie van deskundigen
Vergoeding
Reiskosten

Salarissen en sociale lasten
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies

Aantal Fte’s per 31 december
Overige personeelskosten
Reis- en verblijfkosten
POP Cursussen/congressen/seminars
ARBO en organisatiekosten
Werkgeversrisico/inhuur derden
(inhuur personeel ivm ziekte)
Wervingskosten personeel
Jubileumuitkering

Huisvestingskosten
Huur/onderhoud/OZB
Gas/Water/Elektra
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingskosten
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2009

begroot 2009

2008

149
12
161

154
5
159

150
4
154

5
5

5
1
6

4
4

3.438
176
429
4.043

3.658
182
511
4.351

3.267
133
408
3.808

65,7

65,6

60,4

90
110
62

80
194
20

78
137
30

539
87
-2
886

75
8
377

148
44
437

239
9
65
26
339

260
10
65
25
360

247
8
63
22
340

Kantoorkosten
Contributies/abonnementen
Kantoorbenodigdheden
Kantinekosten
Drukwerk
Kopieerkosten
Telefoon
Porti
Vakliteratuur
Relatiegeschenken/representatiekosten
Overige kantoorkosten

Overige bedrijfskosten
Personeel- en salarisadministratie
Verzekeringen
Bankkosten
Accountantskosten
Juridische personeelsondersteuning
Overige bedrijfskosten

ICT kosten
Onderhoud hard- en software
Licentiekosten
Automatiseringskosten derden
Projectkosten
Projectkosten
Dit betreft o.a. de kosten voor certificering,
digitaal werken en het strategieproject.
Afschrijving op materiele vaste activa
Afschrijving verbouw huurpand
Afschrijving kantoorinventaris
Afschrijving hard- en software

37
13
9
16
4
12
20
2
2
115

32
20
11
25
13
17
20
3
5
2
148

42
16
11
23
11
17
19
2
6
2
149

21
7
2
37
1
4
72

15
9
2
28
5
5
64

16
9
2
25
5
57

35
18
55
57
165

32
28
120
75
255

29
22
94
74
219

189

190

149

77
27
52
156

75
30
109
214

77
33
64
174

Toelichting belangrijkste afwijkingen t.o.v. begroting
De uitputting van post salarissen is achtergebleven t.o.v. de begroting. De belangrijkste oorzaak hiervoor
is dat pas aan het eind van het jaar de reguliere formatie op orde was. Dit heeft een direct effect op de
post inhuur van derden gehad. Door het niet op orde zijn van de reguliere formatie is er meer gebruik
gemaakt van externe inhuur van capaciteit.
De post afschrijving hard- en software is achtergebleven t.o.v. de begroting, dit heeft als oorzaak dat de
aanschaf van het nieuwe softwarepakket voor workflow en DMS systeem pas in 2010 wordt aangeschaft.
Daarnaast is er minder gebruik gemaakt van externe inhuur v.w.b. de automatiseringskosten.
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8.7 Winst- en verliesrekening over 2009
(per kostensoort, bedragen in duizenden euro’s)
werkelijk 2009
kosten
Producten jaarlijkse vergoedingen
1 Onderhoud toelatingen
2 Beoordelingen EU-dossiers gwb,
Nederland geen rapporteur (50%)
3 Beoordelingen EU-dossiers biociden,
Nederland geen rapporteur (50%)
3 Heretikettering/preparatenrichtlijn
a Resultaat jaarlijkse vergoedingen

1.490

1.489

-

-1

-

-61

235

248

-

13

-1

-11

263
1.988

332
2.069

-

69
81

-1

6
1
-65

2.013
262

184
-65

18
2

1
-

149
5

646
4

182
-5

5
-4

1
-

5
-

3.210

2.835

-

-

-

91
12

-2
-

8
-1

-

-4

74
15

-

5
3

-

1
-

953

140

-

-

-

288
8
7.576

-47
3.222

36

2

156

Tariefgebonden producten
4 a.Besluitvorming op aanvragen
gewasbescherming
1.811
b.Besluitvorming op aanvragen biociden 325
c. Verlengingsaanvragen en Herregistratie
gewasbescherming
459
d. Verlengingsaanvragen biociden
13
e. Project gedifferentieerd
handhavingsbeleid
375
5 a.Ontheffingen proefdoeleinden
gewasbescherming
85
b.Ontheffingen proefdoeleinden biociden 13
6 a.Administratieve besluiten
gewasbescherming
69
b.Administratieve besluiten biociden
12
7 a.Beoordeling EU-dossiers, Nederland
rapporteur (gewasbescherming)
813
b.Beoordeling EU-dossiers, Nederland
rapporteur (biociden)
335
8 Informatieverstrekking
8
b Resultaat tariefgebonden producten
4.318
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begroot werkelijk
mutatie
2009
2008
opbrengsten OHW resultaat resultaat resultaat

werkelijk 2009
kosten
Overige producten
9 a.Beleidsadvisering
b.Wederzijdse erkenning
gewasbeschermingsmiddelen
c. (her) beoordeling 25D
10 Bezwaar en Beroep
11 Overige projecten (helpdesk)
12 Kennisuitwisseling
c Resultaat overige producten

begroot werkelijk
mutatie
2009
2008
opbrengsten OHW resultaat resultaat resultaat

487

505

18

-

-

-

19
223
100
17
846

19
223
8
15
770

18

-92
-2
-94

-27
-27

-17
-77
-2
-96

Productresultaat (a+b+c)
7.152
Dekkingsresultaat
Netto opbrengsten minus bedrijfslasten
Rentebaten

10.415

3.240

23
-455
-432
93
-339

-26
-289
-315
40
-275

-5
-305
-310
96
-214

Vrijval/dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren/personeelskosten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

24
-315

-275

-60
-274

Bestemmingsresultaat
Onverdeeld resultaat

-315
-315

-274
-274
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8.8 Toelichting op de winst-en-verliesrekening
(per kostensoort, alle bedragen in duizenden euro’s)
Analyse van het resultaat op de netto opbrengsten minus bedrijfslasten
2009 ten opzichte van de begroting 2009.
Over 2009 is een negatief resultaat behaald van € 315.000,-. Begroot
was een negatief resultaat van € 275.000,-, een negatief verschil van
€ 40.000,-. De belangrijkste verschillen tussen begroot en gerealiseerd
kunnen als volgt worden gespecificeerd (x € 1.000):
Voordelig
EU niet rapporteur biociden
Er zijn minder uren aan EU niet rapporteur
biociden besteed dan was begroot
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Positiever resultaat op tariefgebonden producten
Het positieve resultaat op tariefgebonden
producten wordt met name veroorzaakt door
de gewasbescherming aanvragen.

34

Nadelig

Nadelig resultaat op Helpdesk
Er is veel gebruik gemaakt van de helpdesk, met
name telefonische verzoeken waarvoor geen tarief
in rekening wordt gebracht. Ook de algemene
informatieverstrekking verloopt via de helpdesk.

-65

Nadelig dekkingsresultaat op intern uurtarief
De begrote productieve uren zijn niet gehaald
voor 2009, hierdoor is er onvoldoende dekking voor
de overheadkosten.

-166

Positief rentebaten
Er zijn meer aanvragen binnen gekomen voor
gedifferentieerd handhaafbeleid, hierdoor is de
liquiditeitspositie hoger dan verwacht.
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Vrijval voorziening dubieuze debiteuren niet begroot
Door de incassoprocedure zijn er openstaande
posten ontvangen die reeds in de voorziening
waren opgenomen.
24
Diversen
Totaal (per saldo negatief € 40.000)
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11
191

-231

Analyse van het resultaat op de netto opbrengsten minus bedrijfslasten
ten opzichte van 2008
Het negatieve resultaat over 2009 ad € 315.000,- is hoger dan 2008,
toen een negatief saldo van € 274.000,- werd gerealiseerd.
De belangrijkste oorzaken zijn:
• Het dekkingsresultaat:
een negatief saldo van € 455.000,- over 2009 (in 2008 was dit een
negatief saldo van € 305.000,-). Dit negatieve dekkingsresultaat
wordt veroorzaakt door het niet voldoende realiseren van productieve uren, als gevolg van het niet volledig op orde zijn van de
begrote formatie en meer deeltijd werken door medewerkers.
• Resultaat op jaarlijkse vergoedingen:
een positief resultaat van € 81.000 over 2009 (in 2008 was dit een
negatief resultaat van € 65.000) In 2008 was er rekening gehouden
met een negatief resultaat op onderhoud toelatingen, in 2009 is
het resultaat nagenoeg conform begroting.
• Resultaat op tariefgebonden producten:
een positief resultaat van € 36.000,- over 2009 (in 2008 was dit een
positief saldo van € 156.000,-). In 2008 is er door de vrijval van
oude verlengingsaanvragen een hoger positief resultaat behaald.
• Voorziening dubieuze debiteuren/personeelskosten:
een positief resultaat van € 24.000,- over 2009 (in 2008 was dit een
negatief resultaat van € 60.000,-).
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Accountantsverklaring
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2009 van het
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
(Ctgb) te Wageningen bestaande uit de balans per 31 december 2009
en de winst-en-verliesrekening over 2009 met de toelichting gecontroleerd.
Verantwoordelijkheid van het college
Het college is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening
die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede
voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 BW en het controleprotocol Ctgb. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden
van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van
en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat,
zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare
grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen
die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht
in overeenstemming met Nederlands recht en het controleprotocol
Ctgb. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons
geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig
te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang
bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging
van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk
van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder
begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de
accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne
beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen
maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te
geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de
entiteit.
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Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving
en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de entiteit
heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de
jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van het College voor de
toelating van gewasbeschermingsmiddelen per 31 december 2009 en
van het resultaat over 2009 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW
en het controleprotocol Ctgb.
Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of
voorschriften van regelgevende instanties
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5
onder f BW melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel
2:391 lid 4 BW.
Utrecht, 24 maart 2010
KPMG ACCOUNTANTS N.V.
J. Kruithof RA
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bijlage
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College
dhr. dr. D.K.J. Tommel
dhr. ir. P.A.E. van Erkelens
dhr. prof. dr. B.J. Blaauboer
mw. dr. Ir. E. den Belder
dhr. prof. dr. G.R. de Snoo
dhr. prof. dr. A. Capelle
dhr. dr. ir. H.P.F. Curfs
dhr. dr. E. Meijer
dhr. dr. A.T.C. Bosveld
dhr. dr. J.S.M. Boleij

Functie
voorzitter
lid en plv. voorzitter
lid
lid
lid
plv. lid
plv. lid
plv. lid
plv. lid
secretaris vanaf
secretaris

Adviescommissie voor de bezwaarschriften
dhr. prof. mr. J.L. de Wijkerslooth
voorzitter
dhr. prof. dr. M. van den Berg
lid
dhr. mr. M.J.A.H. Kling
lid
mw. prof. dr. ir. I.M.C.M. Rietjens lid
mw. mr. L.B. Bovendeert-Bijl
secretaris tot
mw. mr. M.S. Mehilal (extern)
secretaris vanaf

Benoemd tot
01-01-2012
01-01-2010
01-01-2010
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2010
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-04-2009
01-03-2009

1-12-2009
1-12-2009

Commissie van deskundigen dierproeven
dhr. mr. F.E. Hes
lid
dhr. P.A.J. Smits
lid
dhr. dr. J.S.M. Boleij
voorzitter
Ctgb directie en management
dhr. dr. J.S.M. Boleij
dhr. dr. A.T.C. Bosveld
mw. I. van Geerenstein-Klarenbeek
mw. drs. J.M.C. de Bruijn
dhr. mr. M.K. Polano
mw. dr. ir. M.C. Lans
mw. ir. W.J. van den Bos

secretaris/directeur tot 01-03-2009
secretaris/directeur vanaf 01-04-2009
manager algemene zaken
manager bedrijfsvoering
manager bestuurlijke & juridische
zaken
manager biociden a.i. en manager
kenniseenheid
manager gewasbeschermingsmiddelen en plaatsvervangend
secretaris / directeur

69

colofon

70

Uitgave
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Wageningen, mei 2010
Redactie
Luc Krekels, Ctgb, Wageningen
Vormgeving
Lori Lenssinck, Voorheen De Toekomst, Wageningen
Drukwerk
Drukkerij Roos en Roos, Arnhem
Informatie
Nadere informatie over de toelating van bestrijdingsmiddelen is
verkrijgbaar bij:
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Postadres
Postbus 217
6700 AE Wageningen
Bezoekadres
Stadsbrink 5
6707 AA Wageningen
Telefoon
Telefax
E-mail
Internet

0317 471 810
0317 471 899
post@ctgb.nl
www.ctgb.nl

71

