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Voorwoord
Het was een druk en soms ook rumoerig jaar voor onze organisatie, die in januari begon als CTB en in
december eindigde als Ctgb. Deze verandering is bepaald meer dan een cosmetische. De nieuwe wet
waaruit de naamsverandering voortvloeit, bracht nieuwe regels en nieuwe taken. En ook hier bleek dat het
veranderen van regelgeving een moeizaam en tijdrovend proces is waarbij de tijdsdruk zo groot is dat de
zorgvuldigheid en de precisie er onder lijden. Hier en daar zal moeten worden gerepareerd en aangevuld,
hetgeen overigens in goed overleg wordt voorbereid en vormgegeven.
De belangrijkste nieuwe taak is ongetwijfeld de uitvoering van de wettelijke regels met betrekking tot
dringend vereiste toelatingen. Hiervoor moet het Ctgb een beleidslijn ontwikkelen. Een eerste voorstel is
om advies aan de verantwoordelijke bewindslieden gezonden. Die studeren daar nu op, en verzochten
het Ctgb, in afwachting van hun oordeel, het door hen onder de oude wet gevoerde beleid over te nemen.
Aldus geschiedt voor het seizoen 2008.
Het meeste extra werk (en ook het meeste rumoer) zat in de gevolgen van een rechterlijke uitspraak vlak
voor de zomer die er op neer kwam dat alle onder artikel 25d toegelaten middelen individueel op korte
termijn moesten worden beoordeeld op straffe van het vervallen van de toelating. Op zo’n moment blijkt
de kracht van de organisatie, die geen moment twijfelde aan de noodzaak van de operatie en met grote
inzet tot een heel goed en tijdig resultaat kwam. Een lastig punt hierbij bleek de afspraak dat bij de beoordelingen alleen gebruik zou worden gemaakt van reeds bij het Ctgb aanwezige gegevens omdat de
operatie anders onuitvoerbaar zou zijn binnen de gestelde tijdlimiet van 1 oktober. Nieuwe gegevens
zouden in de bezwaarschriftenprocedure volledig tot hun recht kunnen komen. Toen de deadline naderde
en het Ctgb zijn werk klaar had, oefenden de organisaties van toelatinghouders echter een zo grote druk
uit op de Tweede Kamer dat deze de bewindslieden alsnog dringend verzocht het Ctgb de nieuwe gegevens mee te laten nemen in de beoordeling. Motief hiervoor was de opvatting dat de nieuwe gegevens tot
aanzienlijke wijzigingen zouden leiden in de beoordelingen. Voor de zenuwachtigheid van de toelatinghouders heb ik alle begrip, maar uiteindelijk hadden de nieuwe gegevens grosso modo weinig betekenis
en waren de belangrijkste gevolgen van de actie extra werk en vertraging en dus langere doorlooptijden in
2008. Met het niet nakomen van de gemaakte afspraak was ik niet blij; ’afspraak is afspraak’ is de regel en
afspraken worden dus niet eenzijdig tussentijds veranderd. Intussen is dit uitgesproken en uit de wereld.
Het jaar overziende kom ik tot twee conclusies. De eerste is dat onze bewindslieden, mw. Verburg en
mw. Cramer, een rots in de branding bleken te zijn. Hun vertrouwen en hun inzet was op cruciale momenten van doorslaggevende betekenis. De tweede is dat ik ongelofelijk trots ben op wat het Ctgb in 2007 tot
stand heeft gebracht.
Dr. D.K.J. Tommel
(voorzitter)

3

4

1. 2007 in vogelvlucht
Het afgelopen jaar kan met recht als een hectisch jaar omschreven worden waar we zonder al te veel
kleerscheuren door gekomen zijn en met voldoening op terug zien. In de eerste plaats was er begin mei
de uitspraak van College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over artikel 25d van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, met als nasleep het project herbeoordeling niet-geprioriteerde gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Vervolgens de inwerkingtreding van de nieuwe Wet gewasbeschermingsmiddelen
en biociden (Wgb).
Deze beeldbepalende evenementen legden een groot beslag op de beschikbare capaciteit van het Ctgb en
hadden ook een grote betekenis voor alle belanghebbenden. Niet alleen stond een groot aantal toelatingen op de nominatie te verdwijnen, maar ook de afhandeling van nieuwe aanvragen kwam door deze extra
inspanning van het Ctgb in het gedrang. Daarbij is in het laatste kwartaal een meer dan gemiddeld aantal
nieuwe aanvragen ontvangen (38 stuks t.o.v. gemiddeld 20 per kwartaal). Vandaar dat het aantal aanvragen boven verwachting is gestegen en de in 2006 ingezette verbetering bij het behalen van de wettelijke
termijnen niet aan de verwachtingen voldoet. Zoals uit dit jaarverslag blijkt (zie hoofdstuk 2) is de schade
echter beperkt gebleven.

Uitspraak CBb en herbeoordeling niet-geprioriteerde middelen
Op 4 mei 2007 deed het CBb uitspraak over artikel 25d van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962. Deze uitspraak haalde een streep door de lijst van aangewezen stoffen en daarmee leek dat meer dan de helft van
de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden ten onrechte waren toegelaten. Nadere bestudering van de uitspraak leerde dat het directe gevolg beperkt was. Om tegemoet te komen aan de bezwaren
van de rechter is het overgangsrecht van de Wgb aangepast. Dit had als gevolg dat het Ctgb alle betreffende middelen (ruim 900 stuks) moest herbeoordelen voordat de Wgb in werking zou treden. Een ﬁkse
kluif die voor de deadline is geklaard en waarvoor het Ctgb alom waardering heeft ontvangen.

Implementatie van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
De lang verwachte komst van de Wgb op 17 oktober 2007 was een tweede opmerkelijke gebeurtenis. Met
name de late totstandkoming van de onderliggende regelgeving (besluit en regeling) is er de oorzaak van
dat de invulling van de uitvoeringsorganisatie niet tijdig gereed kon zijn. Het zal tot aan het voorjaar van
2008 duren voordat de gehele aanvraagprocedure met alle bijbehorende aanvraagformulieren conform
Wgb zijn. Tot die tijd geldt het overgangsrecht en worden de bestaande formulieren gebruikt.
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Bezoek LNV minister Verburg
Op 24 september 2007 heeft minister Gerda Verburg van LNV een bezoek gebracht aan het Ctgb. Zij
complimenteerde de medewerkers van het Ctgb met de verrichte inspanning voor de herbeoordeling van
niet-geprioriteerde stoffen en roemde het Ctgb met zijn betrokkenheid bij de totstandkoming van de Wgb.
Ter wille van de consistentie met de Wgb is de naamgeving van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) gewijzigd in College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
(Ctgb). Met een symbolische handeling heeft minister Verburg de nieuwe naam onthuld en daarmee ook
het begin gemarkeerd voor een aanpassing van de huisstijl.

Bezwaar en beroep
In 2007 zijn 52 bezwaren ingediend, meer dan twee keer zo veel als de verwachte 25 stuks. Oorzaak
hiervoor is de doorgevoerde heretikettering van gewasbeschermingsmiddelen en biociden conform de
EU richtlijn. Hiermee is de indeling voor de gevaren voor de gezondheid en voor het milieu en speciﬁeke
bepalingen voor het kenmerken van bepaalde preparaten gewijzigd. De toelatingbesluiten zijn met deze
wijzigingen in overeenstemming gebracht.

Handleiding Toelating Bestrijdingsmiddelen (HTB)
De versies 1.0 van de HTB voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn afgerond. De goedgekeurde delen staan zowel in het Nederlands als Engels op de website van het Ctgb. Onder de nieuwe wet is
het inhoudelijke toetsingskader opgedeeld in een deel dat in de Regeling gewasbeschermingsmiddelen
en biociden is opgenomen en een deel dat het Ctgb als werkinstructies zal publiceren.

Internationale samenwerking
De internationale samenwerking heeft zich vooral toegespitst op de herregistratie van middelen en de
randvoorwaarden voor toelatingen op basis van wederzijdse erkenning. Gebleken is dat er een aantal
belemmeringen zijn voor een succesvolle samenwerking die ook daadwerkelijk tot efﬁciëntie leidt.
Genoemd kunnen worden de verschillende in programmering van behandeling in de verschillende landen,
de beschikbaarheid van beoordelingsrapporten voor alle te beoordelen criteria, de afwijkende interpretatie
van de uniforme beginselen in de diverse landen en de afwijkende beoordelingsmethodieken voor een
aantal Nederland speciﬁeke criteria. Voor een effectieve samenwerking zal nog een grote inspanning
nodig zijn.

Beleidsprogramma biociden
Begin 2007 heeft het ministerie van VROM en het Ctgb zich middels een kaderprojectplan gecommitteerd
aan de uitvoering van het beleidsprogramma biociden. Enkele onderdelen maken ook deel uit van het
implementatie traject van de nieuwe wet. Het Ctgb is gestart met de uitwerking van uitvoeringsacties.
Een belangrijke doelstelling is om de overgang naar de EU geharmoniseerde situatie soepel te laten
verlopen zodat ook in de tussentijd de behoefte aan innovatie invulling kan krijgen.
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Kwaliteitsmanagement
Het College heeft in april 2007 besloten om volgens de ISO norm 9001:2000 te gaan certiﬁceren. Het
kwaliteitsmanagementsysteem wordt aanpast zodat het voldoet aan het Certiked Model 2007 en daarmee
ook aan ISO 9001:2000. Het Certiked Model is een op de kennisintensieve dienstverlening toegesneden
vertaling van ISO 9001:2000. Het doel is om het productie karakter en het kennisintensieve karakter van
de werkzaamheden van het Ctgb met elkaar in balans te brengen.

Archief
In 2007 is het Documentair Structuur Plan vastgesteld dat voorziet in de beheersstructuur van het Ctgb.
Ook is het Basis Selectie Document (BSD) ‘Vaststelling selectielijst neerslag handelingen College voor de
Toelating van Bestrijdingsmiddelen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1953’ formeel vastgesteld en
in de Staatscourant gepubliceerd. Daarmee is formeel het beleid bepaald met betrekking tot opschoning
van het archief en deﬁnitieve bewaring van archiefstukken.

Financiële resultaten
Het resultaat uit de bedrijfsvoering was over 2007 € 72.000,- negatief. De belangrijkste oorzaak is een
ten laste van 2007 gebracht verwacht negatief resultaat voor de beoordeling van een Europese stof.
Er was voor 2007 een positief resultaat voorzien van € 10.000,-.
In 2007 is een geringe verhoging (lager dan de inﬂatie) van de tarieven doorgevoerd, in 2008 worden
de tarieven niet verhoogd.

Risicobeheer
Het Ctgb onderkent als belangrijkste risico’s de kwaliteit van de besluiten met als mogelijk gevolg ﬁnanciële claims en risico’s voor mens en milieu, de onderhanden werk positie en de concurrentiepositie van
het Ctgb in Europees verband.
De kwaliteit van de besluitvorming heeft veel aandacht gekregen door de invoering van een nieuw
protocol voor besluitvorming, verankering van de werkprocessen in het kwaliteitsregiem en het uitvoeren
van collegiale toetsen.
Belangrijkste zorg bij de onderhanden werk positie is de vraag of de vooraf ontvangen vergoedingen toereikend zijn voor de uitvoering van de beoordeling. Hiertoe wordt per activiteit een voorcalculatie gemaakt

en vindt tussentijds strikte bewaking plaats van de kostenontwikkeling.
De Europese concurrentie positie wordt vooral bepaald door de tijdigheid en de kwaliteit van het Europese beoordelingswerk. Het Ctgb besteedt hier veel aandacht aan. Dit heeft er onder andere toe geleid
dat de secretaris van het Ctgb is benoemd in de EFSA ‘working group on the review of the efﬁciency
of the pesticide peer-review process’.
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2. Uitvoering kerntaken
De kerntaken van het Ctgb zijn onder de nieuwe Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) niet
veranderd. Het Ctgb besluit over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in Nederland
(paragraaf 2.1). Hierbij beoordeelt het Ctgb de risico’s voor mens, dier en milieu en de doelmatigheid van
een toelating. Op grond hiervan besluit het Ctgb of een toelating al dan niet gerechtvaardigd is.
Daarnaast verzorgt het Ctgb de Nederlandse inbreng in het Europese beoordelingsproces van stoffen
toegepast in gewasbeschermingsmiddelen en biociden (paragraaf 2.2).
Tot slot, behoort het adviseren van de beleidsverantwoordelijke departementen over het toelatingsbeleid
van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in Nederland en Europa tot de kerntaken (paragraaf 2.4).

2.1 Nederlandse toelatingen
Het aantal toegelaten middelen en stoffen in Nederland is ten opzichte van het vorige verslagjaar afgenomen. De daling wordt onder andere veroorzaakt door de herbeoordeling van niet-geprioriteerde gewasbeschermingsmiddelen en biociden naar aanleiding van de uitspraak van het College van Beroep voor
het bedrijfsleven (CBb) over artikel 25d van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Bmw), d.d. 4 mei 2007.
Toegelaten bestrijdingsmiddelen en werkzame stoffen 2003-2007 (peildatum 31 december):
Middelen
2003 2004 2005 2006 2007
Biociden
701
748 790
760
759
Gewasbeschermingsmiddelen 685 698 705
722 697
Totaal
1.386 1.446 1.495 1.482 1.456

Werkzame stoffen
2003 2004 2005
109
96
91
211
214
225
283* 283* 290*

2006 2007
86
81
229 218
287* 280*

* Het totaal is niet in overeenstemming met de optelsom omdat een werkzame stof in gewasbeschermingsmiddelen en biociden kan voorkomen.

De herbeoordeling van niet-geprioriteerde middelen is ook de oorzaak van het hoge aantal besluiten dat
het Ctgb in het afgelopen jaar nam: 1.180 besluiten waarvan 445 besluiten als gevolg van de herbeoordeling. In bijlage 1 staat een gedetailleerd overzicht.
Herbeoordeling niet-geprioriteerde middelen
Door de CBb uitspraak over artikel 25d van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 moest het overgangsrecht
van de Wgb worden aangepast. Hierin is uitdrukkelijk bepaald dat voor een toelating op aanvraag de
effecten op mens, dier en milieu van een gewasbeschermingsmiddel of biocide naar behoren zijn beoordeeld aan de hand van een dossier dat de nodige gegevens bevat. Deze wijziging leidde er toe dat meer
dan de helft van in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden opnieuw beoordeeld
moesten worden voordat de Wgb in werking zou treden.
In een kort tijdsbestek heeft het Ctgb deze herbeoordeling uitgevoerd en over 931 middelen een nieuw
besluit genomen omtrent de toelating (zie www.ctgb.nl). De toelatinghouders hebben daarnaast voor
70 middelen verzocht de toelating te beëindigen. Voor 445 middelen betekende de herbeoordeling dat
bepaalde toepassingen van het middel kwamen te vervallen en/of een gebruiksbeperking voorgeschreven
hebben gekregen. Voor 464 middelen is de toelating ongewijzigd. Met betrekking tot de middelen en toepassingen die zijn komen te vervallen is gekeken of een aﬂever- en opgebruiktermijn kon worden vastgesteld volgens de volgende richtlijn:
•
de toelating of toepassing komt direct te vervallen indien de intrekking plaatsvindt op grond van
volksgezondheid en/of risico’s voor de toepasser;
•
de toelating of toepassing krijgt een aﬂever- en opgebruiktermijn van totaal 18 maanden (daarvan is
de aﬂevertermijn 12 maanden) als deze is vervallen op grond van een milieuaspect of als het middel
op verzoek van de toelatingshouder is ingetrokken.
Het project heeft geresulteerd in twee besluiten van het Ctgb:
1. Besluit lijst van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007
(Staatscourant 242, 13 december 2007)
2. Besluit Ctgb lijst van niet meer toegelaten niet-geprioriteerde gewasbeschermingsmiddelen
en biociden 2007 (Staatscourant 241, 12 december 2007)
2.1.1 Nieuwe aanvragen
De kwaliteit van de ontvangen nieuwe aanvragen blijft een aandachtspunt. Het afgelopen jaar was een
aanzienlijk deel van de ingediende aanvraagdossiers onvolledig. Dit vergt extra capaciteit van het Ctgb
die normaliter ingezet wordt voor de inhoudelijke beoordeling van een aanvraag. De zodoende opgelopen
vertraging wordt door het Ctgb in de volgende termijnen veelal weer ingelopen.
Van de nieuwe aanvragen gewasbeschermingsmiddelen is 41% van de aanvraagdossiers onvolledig
(in 2006 40%). Bij biociden blijkt 89% na de eerste volledigheidsbeoordeling onvolledig (in 2006 94%).
Daarbij geldt als kanttekening dat de overige 11% volledig bevonden aanvragen voor een tweede keer (na
eerdere onvolledigheid) zijn ingediend. In feite ontvangt het Ctgb dus in eerste instantie vrijwel nooit een
volledig compleet aanvraagdossier voor biociden. Ten einde hier verbetering in te brengen wordt aanvragers sterk aangeraden gebruik te maken van de mogelijkheid om via een pré-aanvraag (helpdesk) tot een
adequaat dossier te komen.
Het aantal aanvragen in behandeling bij het Ctgb is boven verwachting toegenomen. Op 31 december
2007 is de voorraad 153 aanvragen gewasbeschermingsmiddelen en 39 aanvragen biociden; de beginvoorraad was 145 respectievelijk 35 (zie de graﬁeken onderaan de pagina).
Verloop aantal onderhanden aanvragen
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Dit komt op de eerste plaats doordat in het vierde kwartaal meer nieuwe aanvragen zijn ontvangen. Daarnaast is onverwacht een extra inspanning voor het project herbeoordeling niet-geprioriteerde middelen
geleverd. De in het vorige verslag jaar ingezette verbetering bij het behalen van de wettelijke termijnen is
hierdoor tenietgedaan.
Gewasbeschermingsmiddelen
De 76 nieuwe aanvragen gewasbeschermingsmiddelen betreffen 10 aanvragen voor vereenvoudigde
uitbreiding en 66 reguliere aanvragen. Er zijn geen nieuwe aanvragen voorlopige toelatingen ontvangen.
Van de besluiten hadden vier betrekking op eerdere aanvragen voor voorlopige toelating van gewasbeschermingsmiddelen.
Voorlopige toelatingen betreft aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van ‘nieuwe’ werkzame stoffen die nog niet geplaatst zijn op Bijlage I van de Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn 91/414/EEG.
Gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (GNO’s)
In 2007 zijn twee gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong toegelaten:
•
Enzicur (12940 N) op basis van kalium jodide en kaliumthiocyanaat
•
Mycotal (12995 N) op basis van Lecanicillium muscarium stam Ve6; is toegelaten als dringend
vereist gewasbeschermingsmiddel. Dit middel heeft ook een reguliere toelating.
Biociden
Het aantal van 16 nieuwe reguliere aanvragen voor biociden ligt beduidend hoger dan de begrote 12, de 7
aanvragen (vereenvoudigde) uitbreiding komt overeen met de begrote 7. Er zijn geen aanvragen voor voorlopige toelatingen ontvangen. Voorlopige toelatingen biociden betreft aanvragen voor middelen op basis
van ‘nieuwe’ werkzame stoffen die nog niet geplaatst zijn op bijlage I van de Biocidenrichtlijn 98/8/EG.
Naleving termijnen
De termijnen waarbinnen het Ctgb dient te werken, zijn de termijn voor het uitvoeren van de volledigheidsbeoordeling voor het in behandeling nemen van de aanvraag (12 weken) en de termijn voor de
inhoudelijke besluitvorming omtrent de nieuwe aanvraag (34/48 weken).
Door de onverwachte inzet van capaciteit voor het project herbeoordeling vallen de verwachte verbeteringen bij aanvragen gewasbeschermingsmiddelen tegen en worden deze bij de aanvragen biociden geheel
te niet gedaan.
Gemiddelde doorlooptijd in relatie tot de wettelijke termijn, uitgedrukt in weken:
Fase
Wettelijke termijn
Aanvraag ontvangst t/m afronding
volledigheidsbeoordeling
12
Vanaf volledigheidsbeoordeling
•
tot 1e inhoudelijke besluitvorming
34
•
tot 2e collegebehandeling n.a.v.
aanvullende vragen
48

Gewasbeschermingsmiddelen

Biociden

15

14

28

31

19

49

Gewasbeschermingsmiddelen
In 2007 heeft het Ctgb de termijn voor de eerste volledigheidsbeoordeling overschreden. Op jaarbasis is
deze termijn slechts voor 36% van de aanvragen gehaald. Het percentage aanvragen dat binnen de
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termijn blijft, stijgt per kwartaal gezien veel minder dan verwacht (13%, 35%, 42% en 50% in het laatste
kwartaal). Gemiddeld duurde deze termijn 14,7 weken.
De vertraging opgelopen in de volledigheidsbeoordeling is in de 34-weken termijn ingelopen. Deze duurde gemiddeld 28 weken. Ook in de 48-weken termijn (dat wil zeggen de 2e collegebehandeling, beoordeling van de aanvullende gegevens) is de vertraging van de volledigheidsbeoordeling gecompenseerd.
Deze termijn duurde gemiddeld 19 weken.
Jaarrond is de 34-weken termijn in 79% van de aanvragen gehaald, de gemiddelde overschrijding was
4 weken. Het verloop over de 4 kwartalen is als volgt: 67%, 80%, 81% en 81%.
De inzet van capaciteit voor het project herbeoordeling niet-geprioriteerde gewasbeschermingsmiddelen
en biociden is debet aan de geringe verbeteringen. Weliswaar stijgt het percentage volledigheidsbeoordelingen uitgevoerd binnen de 12 weken termijn in de loop van het jaar, maar deze stijging was nog hoger
geweest als er geen capaciteit voor project herbeoordeling was ingezet.
Biociden
Bij de biocideaanvragen is de termijn voor de volledigheidsbeoordeling gemiddeld 14 weken; variërend
van 11 tot 22 weken, de overschrijding was gemiddeld 4 weken. Dit wordt veroorzaakt door het hoge
percentage onvolledig ingediende aanvraagdossiers. Van de aanvragen wordt 40% uitgevoerd binnen de
wettelijke termijn van 12 weken.
De termijn voor de inhoudelijke besluitvorming (34 weken) is gemiddeld 31 weken; variërend van 9 tot
40 weken, met een gemiddelde overschrijding van 3 weken. Dit is net als in 2006 (28 weken) gemiddeld
binnen de wettelijke termijn. In 60% van de gevallen is de 34 weken termijn gehaald. De termijn voor de
inhoudelijke besluitvorming na aanvullende vragen (48 weken) is gemiddeld 49 weken; variërend van 46
tot 53 weken, met een gemiddelde overschrijding van 2 weken. In 50% van de aanvragen is de 48 weken
termijn gehaald.
De ingezette verbetering ten opzichte van 2006, door de toegenomen beoordelaarscapaciteit en strakkere
planning, is tenietgedaan in voornamelijk het laatste kwartaal door de onverwachte noodzakelijke inzet in
het 25d-project.
2.1.2 Verlengingsaanvragen op basis van niet aangewezen stoffen (voorheen A-stoffen)
In 2007 moesten nog 11 toegelaten middelen op basis van 8 werkzame stoffen worden beoordeeld. Voor
vijf middelen op basis van imidacloprid is de besluitvorming afgerond: de toelating van alle middelen
kon worden verlengd. Eén middel op basis van terbuthylazine is procedureel verlengd, het andere middel
op basis van deze werkzame stof kon worden verlengd. Eén middel op basis van terbuthylazine werd op
verzoek van de toelatinghouder ingetrokken. Eén middel op basis van dithianon werd niet verlengd, in de
bezwaarprocedure is deze beslissing herroepen. Dit middel is procedureel verlengd voor afronding van
de besluitvorming.
Eén middel op basis van diquat dibromide en één middel op basis van methylbromide kon worden
verlengd. Van de niet aangewezen stoffen moeten pirimicarb, asulam, teﬂubenzuron en formaldehyde
nog worden beoordeeld. Deze werkzame stoffen zijn in 2006 op de lijst geplaatst. Verder dient de besluitvorming omtrent dithianon en terbuthylazine nog te worden afgerond. De beoordeling koper, chroom,
arseenverbindingen (CCA) verkeert nog in de bezwaarfase. De verwachting is dat dit pas aan het einde
van het jaar 2008 tot een nieuwe besluit op bezwaar kan leiden.
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2.1.3 Verlengingsaanvragen op basis van aangewezen stoffen (voorheen B-en C-stoffen)
Aangewezen stoffen betreffen minder risicovolle werkzame stoffen. Deze stoffen stonden vermeld in de
lijst van aangewezen stoffen als bedoeld in artikel 25d Bmw 1962. Met de inwerkingtreding van de Wgb
is deze lijst vervallen. Tot 17 oktober 2007 werden middelen op basis van een aangewezen werkzame stof
van rechtswege toegelaten als aan de voorwaarden van artikel 25d van de Bestrijdingsmiddelenwet werd
voldaan. In 2007 zijn 15 middelen op basis van aangewezen stoffen toegelaten op grond van artikel 25d,
eerste lid van de Bmw 1962.
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Na 17 oktober 2007 zijn deze toelatingen op grond van artikel 122, eerste lid Wgb, toegelaten. Het systeem
is na 17 oktober 2007 niet meer stof maar middel georiënteerd. Het betreft middelen waarvan de stoffen
waren vermeld op de lijst van aangewezen stoffen en waarvoor een toelatingsaanvraag als bedoeld in
artikel 25d, lid 6 Bestrijdingsmiddelenwet 1962 was ingediend.
2.1.4 Herregistratie
Na plaatsing van stoffen op Bijlage l van de Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn 91/414/EEG dienen
binnen één jaar (voor nieuwe stoffen) of vier jaar (voor bestaande stoffen) de middelen op basis van de
betreffende stof te worden herbeoordeeld. Een positieve herbeoordeling is voorwaarde voor de continuering van de toelating van deze middelen.
De herregistratie bestaat uit twee stappen. Stap 1 is de zogenoemde ‘compliance check’. Hier wordt bekeken of voldaan wordt aan de speciﬁcaties van de werkzame stof en eventuele restricties ten aanzien van
het gebruik. Ook beoordeelt het college of deze middelen ondersteund worden door de juiste werkzame
stof gegevens.
Stap 2 is de ‘Bijlage III beoordeling’. Hier vindt een beoordeling plaats overeenkomstig de vastgelegde
Uniforme Beginselen uit Bijlage VI van de Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn 91/414/EEG.
In 2007 moesten de aanvragen tot herregistratie voor 16 middelen op basis van 9 werkzame stoffen worden
behandeld. In 2007 is voor 13 stoffen (10 oude en 3 nieuwe stoffen) een ‘compliance’ check uitgevoerd.
De middelen op basis van ethofumesaat, bifenazaat, milbemectin en cyﬂuthrin zijn geherregistreerd.
De middelen op basis van indoxacarb, iprodion, linuron, maleine hydrazide en pendimethalin zijn procedureel verlengd. Voor deze middelen zijn aanvullende vragen gesteld. De herregistratie kon niet voor
de herregistratiedatum worden afgerond.
De doelstelling is om de herregistratie één jaar voor herregistratiedatum af te ronden. Als er aanvullende
vragen worden gesteld, kan niet in één keer een beslissing over de herregistratie worden genomen. Dit is
mede een verklaring voor het feit dat het Ctgb de doelstelling nog niet haalt.
Verder speelt bij de herregistratie de internationale samenwerking een belangrijke rol. In 2007 heeft het
Ctgb samen met een aantal landen (Ierland, Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en
Hongarije) uit de centrale zone intensief samen gewerkt aan de herregistratie van stoffen en bijbehorende
middelen. Geconstateerd is dat voor een succesvolle samenwerking het noodzakelijk is het herbeoordelingswerk tijdig af te stemmen met de aanvragers / toelatinghouders (zoals het harmoniseren van formuleringen en etiketten). Ook door de verschillende deadlines van de landen is de afstemming vaak lastig.
Vooralsnog is er geen sprake van een succesvolle internationale samenwerking. Voorgaande verklaart
waarom het Ctgb niet altijd voldoet aan de doelstelling om de herregistratie binnen één jaar af te ronden.

2.2 Europees beoordelingsproces
Binnen de Europese Unie wordt het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden
van de verschillende EU-lidstaten steeds meer op één lijn gebracht. Alle werkzame stoffen moeten op
Europees niveau worden getoetst en goedgekeurde stoffen komen op een positieve lijst (Bijlage I van
Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn 91/414/EEG). Hiervoor is verdeling gemaakt van de stofbeoordelingen per lidstaat. De Europese stofbeoordeling voor gewasbeschermingsmiddelen moet in 2008 zijn
afgerond. De verwachting is gerechtvaardigd dat eind 2008 niet alle stofbeoordelingen door de lidstaten
zijn afgerond.
2.2.1 Europese werkzaamheden gewasbescherming
De deadlines voor de afronding van het beoordelingsprogramma bestaande werkzame stoffen zijn inmiddels verstreken (30 september 2007 voor lijst 2 stoffen), dan wel naderen met rasse schreden (31 december 2008 voor lijst 3 en lijst 4 stoffen). Uitstel is geen optie: ‘the DG SANCO Commissioner Kyprianou
made clear that the Commission will not prolong the deadline of 2008 since this deadline has been
established by the Council and the Parliament’.
De Europese Commissie heeft in 2007 dan ook initiatieven verder uitgewerkt om te komen tot een optimalisering en vereenvoudiging van het totale besluitvormingsproces. In 2007 is hier veel tijd aan besteed.
Ook moesten verordeningen worden aangepast. Zo is in 2007 gestemd over Verordening (EG)
nr. 1095/2007. Deze maakt het mogelijk om een versnelde peer-review voor de 3e en 4e lijst uit te voeren.
Immers de deadline van het review programma is 31 december 2008. Deze verordening is op 20 september
2007 gepubliceerd en op 28 september 2007 van kracht geworden. Aanvragers hadden tot 28 november
2007 de gelegenheid om hun stof vrijwillig uit het review programma terug te trekken. Dit levert een
langere aﬂever- en opgebruiktermijn op vergeleken met een reguliere niet-plaatsing van de stof. Ongeveer
45 stoffen zijn vrijwillig uit het review programma teruggetrokken.
Tevens stemde de commissie in 2007 over de ‘Regulation for the re-submission of non-included active
substances’. Deze verordening zal naar verwachting begin 2008 gepubliceerd worden en van kracht
worden. Hierin worden regels gesteld voor het opnieuw indienen van niet geplaatste stoffen, waaronder
ook de vrijwillig teruggetrokken stoffen.
Nederland rapporteur
Per 31 december 2007 heeft Nederland acht bestaande en tien nieuwe werkzame stoffen als rapporteur
in behandeling (acht minder dan op 1 januari 2007).
Bestaande werkzame stoffen: 1e lijst
Het Europese Hof van Justitie heeft het plaatsingsbesluit voor paraquat nietig verklaard. Dat betekende
dat alle lidstaten hun toelatingen met onmiddellijke ingang moesten intrekken. Een opgebruiktermijn
mocht nog wel verleend worden. In Nederland zijn de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen
gebaseerd op paraquat per 1 augustus 2007 ingetrokken; met een opgebruiktermijn tot 1 december 2007.
Bestaande werkzame stoffen: 2e lijst
De Europese Commissie heeft de besluitvorming over de stoffen van de 2e lijst afgerond. De deadline
was 30 september 2007. Van de 50 stoffen op de 2e lijst zijn 19 stoffen niet en 31 stoffen wel geplaatst
op Bijlage I van de Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn 91/414/EEG.
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Bestaande werkzame stoffen: 3e lijst – 3A
In 2006 zijn de door het Ctgb opgestelde beoordelingsrapporten (draft assessment reports) voor de stoffen van lijst 3A (abamectin, clethodim, pencycuron, pyriproxyfen en triﬂumizool) door EFSA rondgestuurd
voor commentaar.
Op basis van Verordening (EG) nr.1095/2007 zijn de 3A stoffen clethodim, pencycuron en triﬂumizool
uit het review programma teruggetrokken. Voor de resterende stoffen (abamectin en pyriproxyfen) zal de
normale procedure vervolgd worden.
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Bestaande werkzame stoffen: 3e lijst – 3B
In 2007 zijn alle beoordelingsrapporten voor de stoffen van lijst 3B (bupirimaat, dichlobenil, dodemorf,
etridiazool, fenoxycarb, propachloor en pyridaben) door het Ctgb afgerond en naar EFSA verstuurd voor
het vervolg van het besluitvormingstraject.
Op basis van Verordening (EG) nr. 1095/2007 zijn de lijst 3B stoffen bupirimaat, dichlobenil, etridiazool,
fenoxycarb, propachloor en pyridaben uit het review programma teruggetrokken. Voor de resterende stof
(dodemorf) zal de normale procedure vervolgd worden.
Bestaande werkzame stoffen: 4e lijst
Deel C, micro-organismen
Met betrekking tot de stoffen van de 4e lijst, deel C micro-organismen (Metarhizium anisopliae, Verticillium
albo-atrum, Lecanicillium muscarium stam Ve6), zijn in 2007 alle beoordelingsrapporten afgerond en naar
EFSA verstuurd voor het vervolg van het besluitvormingstraject.
Nederland is samen met Zweden ‘lead rapporteur’ voor de groep van micro-organismen. De ‘lead rapporteurs’ zijn er verantwoordelijk voor dat binnen de betreffende groep consistente beoordelingen worden
opgesteld. In 2007 heeft de coördinatie hiervan binnen de groep rapporteurs de nodige tijd gevergd. Zo
zijn o.a. het format van de eindpuntenlijst aangepast en de discussies over de indeling en etikettering van
micro-organismen binnen de groep van rapporteurs gecoördineerd.
Deel F, desinfectantia
Voor de stof didecyl-dimethylammonium chloride van de 4e lijst, deel F desinfectantia, is in 2007 het
beoordelingsrapport in 2007 afgerond en naar EFSA verstuurd voor het vervolg van het besluitvormingstraject.
Aangezien er geen reguliere aanvrager voor de stof natriumhypochloriet is, heeft het Verenigd Koninkrijk
besloten deze stof te verdedigen. Het door het Verenigd Koninkrijk ingediende dossier is grotendeels
gebaseerd op de RAR (Risk Assessment Report) zoals opgesteld door Italië. Echter deze RAR is pas in
november 2007 beschikbaar gekomen. Het Ctgb zal trachten het beoordelingsrapport, voor het gebruik
van natriumhypochloriet als gewasbeschermingsmiddel, op te stellen voor maart/april 2008.
Nieuwe werkzame stoffen
In 2007 is één dossier voor een nieuwe stof ingediend (Pseudomonas sp. stam DSMZ 13134 (Proradix)
waarvoor Nederland rapporteur lidstaat is. Verder is gewerkt aan het opstellen van de beoordelingsrapporten voor de stoffen emamectin en pyridalyl. De beoordelingsrapporten voor de stoffen ascorbinezuur
en lactoperoxidase systeem (kalium jodide en kalium thiocyanaat) zijn afgerond en naar EFSA verstuurd
voor het vervolg van het besluitvormingstraject.

Deﬁnitieve besluitvorming over plaatsing van d-karvon op Bijlage I is voorzien voor begin 2008. In 2007
heeft eindbesluitvorming plaatsgevonden voor de stof Spodoptera exigua NPV Florida isolate.
De beoordeling en bespreking in PRAPeR expert meetings van de overige nieuwe stoffen (acequinocyl,
Pseudozyma ﬂocculosa, spirodiclofen en zilverthiosulfaat) vergde veel tijd. Deﬁnitieve besluitvorming voor
deze stoffen is voorzien voor de tweede helft van 2008. De beoordeling van d-karvon is afgerond.
Europese herbeoordeling Bijlage I
Als stoffen op Bijlage I geplaatst worden, is dat in principe voor 10 jaar. Voor een zevental stoffen loopt
deze termijn binnenkort af. Het Europese project herbeoordeling Bijlage I (Annex I Renewal Project,
afgekort AIR-project) probeert een efﬁciënte werkwijze voor het herbeoordelingsproces vast te stellen.
De nieuwe einddatum voor deze zeven stoffen is 31 december 2011. De notiﬁcatie procedure is in 2007
afgerond en in 2008 zullen de dossiers voor deze stoffen ingediend worden. Voor de stof imazalil is
Nederland rapporteur, met Spanje als co-rapporteur.
Nederland geen rapporteur
Het Ctgb beoordeelt namens Nederland de beoordelingsrapporten opgesteld door andere lidstaten.
In PRAPeR expert meetings worden deze inhoudelijk besproken. Het Ctgb is verantwoordelijk voor de
voorbereiding en deelname aan Working Group Evaluation. Hierin worden de conclusie van de EFSA over
de beoordelingsrapporten besproken. Verder is deelgenomen aan vijf vergaderingen van WG-residues.
Hier wordt onder andere de harmonisatie van MRL’s in EU behandeld.
Het Ctgb adviseert de ministeries van LNV en VROM over de deﬁnitieve besluitvorming omtrent de
beoordelingsrapporten; dit vindt plaats in de vergaderingen van SCFA/WG-legislation.
Ten behoeve van WG-legislation heeft het Ctgb de departementen geadviseerd conform het EU-protocol
dat in 2007 is vastgesteld. In 2007 zijn de werkzaamheden volgens planning verlopen.
2.2.2 Europese werkzaamheden biociden
In 2007 is in de Standing Committee on Biocidal Products het besluit genomen tot plaatsing van zeven
stoffen op Bijlage 1 of 1A van de Biocidenrichtlijn. Het betreft de stoffen difethialone, ethofenprox, clothianidine, tebuconazool, propiconazool, difenacoum en koolstofdioxide. De plaatsing van deze stoffen op de
bijlage treedt twee jaar na het nemen van dit besluit in werking.
Een aantal stoffen in het toetsingsprogramma is niet verdedigd, aangezien er geen dossier voor is ingediend. De Commissie heeft hierover in 2007 twee beschikkingen gepubliceerd. 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 op 31 december 2007 rapporteurlidstaat voor 12 werkzame stof /
productsoort combinaties. Dat is zoals begroot twee meer dan op 1 januari 2007.
Bestaande werkzame stoffen: 1e lijst van het toetsingsprogramma
De 1e lijst omvat werkzame stoffen die worden gebruikt als houtconserveringsmiddel (productsoort PT8)
en als rodenticide (PT14)
Nederland is voor PT8 aangewezen als rapporteur van de stoffen boorzuur, diborontrioxide, dinatrium
octaboraat tetrahydraat en dinatrium tetraboraat en voor PT14 als rapporteur van de stof ﬂocoumafen.
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De vier concept ‘verslagen van de bevoegde instantie’ (zogenoemde CA-rapporten) van de boraten zijn dit
jaar becommentarieerd door de Lidstaten en de Commissie en besproken tijdens de Technical Meetings.
Het opstellen van het zogenoemde ‘draft ﬁnal report’ voor deze stoffen waarin alle relevante commentaren worden verwerkt, is gestart. Het concept CA-rapport van ﬂocoumafen bevindt zich in de commentaarfase bij de Lidstaten en de Commissie.
Deze commentaarronden hebben langer geduurd dan verwacht, waardoor het volgens begroting opleveren van de vijf deﬁnitieve beoordelingsrapporten in 2007 niet heeft kunnen plaatsvinden. Dit zal in 2008
gebeuren.
Bestaande werkzame stoffen: 2e lijst
De 2e lijst omvat werkzame stoffen die worden gebruikt als molluscicide (PT16), als insecticide, acaricide
en product voor de bestrijding van andere geleedpotigen (PT18), als insectenwerende en lokstof (PT19)
en als aangroeiwerend middel (PT21).
Het Ctgb is voor PT18 aangewezen als rapporteur lidstaat van vier stoffen (spinosad, abamectin, transﬂuthrin, en pyriproxyfen), en voor PT21 van één stof (cybutryne).
In 2007 heeft, conform de begroting, de evaluatie van de dossiers plaatsgevonden en voor drie stoffen is
commentaar van de aanvrager ontvangen.
Bestaande werkzame stoffen: 3e lijst
De 3e lijst omvat vooral werkzame stoffen die worden gebruikt als ontsmettingsmiddel (PT1-5) en enkele
werkzame stoffen die worden gebruikt als conserveringsmiddel (PT6 en 13).
Het Ctgb heeft twee dossiers ontvangen, beide voor PT2: desinfecterende middelen voor privé-gebruik,
voor de openbare gezondheidszorg en andere desinfectantia. In de begroting was uitgegaan van zeven
dossiers, echter een vijftal is door de aanvrager niet ingediend. Door de late ontvangst van de ingediende
dossiers heeft de begrote afronding van de volledigheidstoetsen niet in 2007 kunnen plaatsvinden, deze
worden afgerond in 2008. Onduidelijk is nog hoeveel van de niet ingediende dossiers op een later tijdstip
zullen worden ingediend.
Bestaande werkzame stoffen: 4e lijst
De 4e lijst, waarvoor de dossiers moeten worden ingediend in het vierde kwartaal van 2008, omvat vooral
conserveringsmiddelen (PT7, 9-12), plus alle ‘restgroepen’ (PT15. 17, 20, 22-23). In 2007 zijn de potentiële
aanvragers uitgenodigd voor oriënterende gesprekken.
Nieuwe werkzame stoffen
Nederland is benaderd om rapporteur te worden van een nieuwe werkzame stof (dat zijn stoffen die voor
14 mei 2000 nog niet op de Europese markt waren). Dit betreft een stof voor productsoort PT21 (aangroeiwerende middelen). Het dossier wordt verwacht in het derde kwartaal van 2008.
Nederland geen rapporteur
Het Ctgb heeft in 2007 commentaar geleverd op alle tien concept CA-rapporten aangeboden door andere
lidstaten. Dit aantal ligt beduidend onder het verwachte aantal van 47 (17 van lijst 1 en 30 van lijst 2).
Het is nog niet duidelijk wanneer de niet aangeboden rapporten alsnog zullen worden aangeboden.
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2.3 Bezwaar, beroep en klachten
In 2007 zijn 52 bezwaren ingediend terwijl er 25 begroot waren. De oorzaak van deze stijging is terug te
voeren op de besluiten van het Ctgb in het kader van de heretikettering van gewasbeschermingsmiddelen
en biociden. Deze besluiten zijn het gevolg van richtlijn 2006/8/EG waarmee de indeling voor de gevaren
voor de gezondheid en voor het milieu en speciﬁeke bepalingen voor het kenmerken van bepaalde preparaten zijn gewijzigd. De toelatingbesluiten zijn met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.
Het Ctgb heeft voor 43 van de 52 een beslissing op bezwaarschriften genomen. Zeven bezwaarschriften
zijn ingetrokken. Hierdoor is de stijging van de werkvoorraad beperkt gebleven.
De bezwaren worden evenals het voorgaande jaar gemiddeld in zeven tot negen maanden afgehandeld.
Dat is nog steeds aanzienlijk langer dan de termijn die genoemd is in de Algemene wet bestuursrecht.
Maar de diversiteit en complexiteit van de zaken maakt het nu eenmaal niet mogelijk om deze termijn te
halen.
Het aantal ingediende beroepen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is minder dan begroot. Waren er acht voorzien, in 2007 zijn er vier beroepen ingediend. Ook het aantal voorlopige voorzieningen is geringer geweest dan begroot. Er is een verzoek ingediend bij de voorzieningenrechter van het CBb.
Dit jaar zijn er geen klachten ingediend en behandeld, als in de Klachtenregeling van het Ctgb is beschreven.
De beslissingen op bezwaar kunnen als volgt worden geanalyseerd:
Niet- ontvankelijk
Ongegrond
Deels gegrond/deels ongegrond
Gegrond
Intrekking
Totaal 2007

4
23
2
9
5
43

Doordat er in 2007 ook beslissingen zijn genomen op grond van bezwaarschriften uit voorgaande jaren,
komt het aantal beslissingen niet overeen met het aantal ingediende bezwaarschriften. Besluiten om een
bezwaarde niet-ontvankelijk te verklaren betreffen onder meer bezwaren die buiten de termijn zijn ingediend, waar de bezwaarde niet-ontvankelijk was of dat de bezwaren niet op tijd werden aangevuld.
Het Ctgb heeft ten aanzien van zeven bezwaarschriften de Adviescommissie voor de bezwaarschriften
Ctgb om advies gevraagd. In zes zaken heeft de Commissie advies uitgebracht. Het aantal adviezen is
groter dan het aantal adviesaanvragen omdat er advies is uitgebracht in zaken die voor 2006 aan de
Adviescommissie zijn voorgelegd. Bovendien kan tijdens de hoorzitting tot nader overleg tussen het
Ctgb en bezwaarde worden besloten. Van de hoorzitting wordt dan alleen een verslag gemaakt.
Bezwaar- en beroepsprocedures met Europese achtergrond
De invloed van de Europese regelgeving op de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
doet zich eveneens sterk voelen in bezwaar- en beroepsprocedures. Daarbij zijn in de bezwaarschriftenprocedure ook in 2007 vraagstukken aan de orde gekomen die niet alleen hun oorsprong vinden in
communautaire regelingen met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen of biociden maar ook de
communautaire regelgeving omtrent het vrije verkeer van goederen, die aan orde is gesteld bij de wijze
waarop in Nederland afgeleide en parallelle toelating worden verleend. In een beroepsprocedure was aan

17

de orde hoe de Biocidenrichtlijn staat tot de richtlijn voor gevaarlijke stoffen en preparaten. Uit de gestelde prejudiciële vragen door het CBb kan ook worden afgeleid dat de Europese dimensie sterk speelt.
Zaken die dienen of hebben gediend bij het Europese Hof van Justitie.
zaaknummer
Houtverduurzamingsmiddelen (CCA) C-281/03
en C-282/03
Herprioritering (artikel 25d)
C-316/04
Essential use
C-174/05
Vrijstelling (artikel 16aa)
C-138-05
Compliance check
C-361/06

arrest gewezen door het Hof
15 september 2005

Uitspraak CBb
24 oktober 2006

10 november 2005
8 maart 2006
14 september 2006

4 mei 2007
ingetrokken
4 mei 2007
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Uit het overzicht blijkt dat in één zaak het CBb nog een uitspraak moet doen in het (nationale) hoofdgeding. Het Hof heeft in de zaak C-361/06 een hoorzitting gehouden op 19 september 2007. De AdvocaatGeneraal heeft op 29 november 2007 een conclusie gepubliceerd. Het Hof moet nu een arrest wijzen,
waarna het CBb een uitspraak kan doen.
Er zijn dit jaar geen schadeclaims ingediend.
Artikel 25d Bestrijdingsmiddelenwet 1962 in strijd met Europees recht
De van rechtswege toegelaten bestrijdingsmiddelen ontbeerde volgens de rechter een adequate beoordeling van de risico’s voor mens, dier en milieu omdat in de wet geen voorschrift is opgenomen die tot zo’n
beoordeling verplicht.
De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 4 mei 2007 (Awb 04/185) met betrekking tot artikel 25d van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Bmw) heeft veel aandacht gekregen. Het was
dan ook een uitspraak met ingrijpende gevolgen voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en
biociden in Nederland.
Artikel 25d Bmw 1962 voorzag in een toelating van rechtswege. De toelating kwam op grond van de wet
tot stand als er een aanvraag voor de verlenging tot toelating op tijd was ingediend en de werkzame stof
van het betreffende middel een door het Ctgb vastgestelde lijst van aangewezen stoffen was opgenomen.
De rechter achtte deze wijze van toelating in strijd met de bepalingen en bedoelingen van de gewasbeschermingsmiddelen- en biocidenrichtlijn. Hoewel deze richtlijnen nationale overheden de mogelijkheid
geven tot afwijkende toelatingsregels vast stellen, mogen die afwijkingen er volgens de rechter nimmer
toe leiden dat de effecten voor mens, milieu en dier niet naar behoren worden onderzocht en volledig
worden meegewogen.
Deze uitspraak haalde een streep door de lijst van aangewezen stoffen en daarmee zouden meer dan de
helft van de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden ten onrechte zijn toegelaten. Althans zo
leek het, want de uitspraak had enkel betrekking op een reeds verouderde lijst. Er waren door het Ctgb al
twee nieuwe lijsten voor in de plaats vastgesteld. Deze nieuwe lijsten zouden niet geraakt worden door de
uitspraak, zo stelde de minister van LNV en de minister van VROM. Daarmee was de suggestie gewekt
dat de betrokken gewasbeschermingsmiddelen en biociden ook in 2007 nog gebruikt konden worden. Een
en ander betekende echter aanpassing van de overgangsbepalingen van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, die op dat moment nog niet in werking was getreden. En wel zodanig
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dat ook te lezen was dat de effectiviteit en veiligheid voor mens, dier en milieu gewaarborgd wordt. Naar
aanleiding van die aanpassing heeft het Ctgb een nieuwe lijst moeten opstellen. Dat leidde tot het project
‘(her)beoordeling niet-geprioriteerde gewasbeschermingsmiddelen en biociden’ (zie hoofdstuk 2.1 Nederlandse toelatingen).

2.4 Beleid, kennisontwikkeling en -uitwisseling
Het adviseren van de beleidsverantwoordelijke ministeries over het nationale en Europese toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen en biociden behoort tot de kerntaken van het Ctgb. Onze actieve
bijdragen bestaan uit advisering over (nieuwe) nationale en Europese wet- en regelgeving, het uitwerken
van criteria en het participeren in internationale gremia op gebied van kennisontwikkeling op nationaal en
Europees niveau.
2.4.1 Beleidsadvisering
Implementatie van Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Het Ctgb heeft als adviseur deelgenomen aan de projectgroep Nieuwe wet gewasbeschermingsmiddelen
en biociden. De projectgroep heeft ook het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Bgb) en de
Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb) voorbereid. De wet, het besluit en de regeling
zijn 17 oktober 2007 in werking getreden. Het Ctgb startte eind 2006 het project ‘Implementatie nieuwe
Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden’ om de uitvoeringspraktijk in overeenstemming te brengen
met de nieuwe wet en regelgeving. Er zijn 23 deelprojecten ingesteld om de uitvoeringspraktijk aan te passen aan de eisen van het nieuwe wettelijke stelsel.
Het wetgevingsproces heeft veel tijd in beslag genomen. De concrete contouren van het nieuwe wettelijke
stelsel zijn lang onduidelijk gebleven. Tot op het laatst was onduidelijk hoe het stelsel er deﬁnitief zou
komen uit te zien. Deze onzekerheid heeft er toe geleid dat de projecten zich met name richtten op de
beperkte stabiele onderdelen van de teksten. Zoveel mogelijk is gedaan om de ontwikkelingen te volgen
en te doen wat mogelijk was, maar de deﬁnitieve inpassing van het wettelijke stelsel is pas daadwerkelijk
aangevangen bij het in werking treden van de wet. Terwijl nog op tal van onderwerpen, zoals de concretisering van het toetsingskader, adequate aansturing ontbrak.
Bij de inwerkingtreding van de wet waren toch nog 14 projecten gereed. Het Ctgb heeft voor 1 december
2007 de volgende bestuursreglementen afgerond: Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007; Besluit Tarieven Ctgb 2007 en het Besluit Reglement werkwijze van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
De nog lopende projecten zijn gericht op het actualiseren van de uitvoeringspraktijk, de toetsing van de
toelatingsaanvraag en het opstellen van nieuwe aanvraagformulieren.
HTB project
In opdracht van LNV heeft het Ctgb, samen met de Plantenziektenkundige Dienst (PD), deelgenomen
aan de analyse van de HTB ten behoeve van het toetsingskader dat is opgenomen in de Regeling toelating
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb). Deze analyse identiﬁceert welk deel van het toetsingskader uit de HTB in wetgeving opgenomen moet worden en welk deel bij het Ctgb in inhoudelijke werkinstructies wordt beschreven. De concepteindrapportage was eind van het jaar klaar. Een voorstel voor
de procedure voor het aanreiken van een nieuw toetsingskader wordt begin volgend jaar opgepakt.
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Advisering vrijstelling artikel 38 Wgb en artikel 65 Wgb
Onder de Bmw 1962 kon de minister in geval van onvoorziene omstandigheden voor een periode van 120
dagen vrijstelling of onthefﬁng verlenen van het verbod om een niet toegelaten bestrijdingsmiddel op de
markt te brengen (art. 16a Bmw 1962). Onder de Wgb gebeurt dit voor gewasbeschermingsmiddelen op
grond van artikel 38, voor biociden op grond van artikel 65.
Het Ctgb gaf de minister in 2007 voor de (tijdelijke) toepassing van enkele niet toegelaten middelen 7 adviezen ‘artikel 16a’:deltamethrin en permethrin ter bestrijding van blauwtong, Bti tegen de tijgermug (2x),
permethrin ten behoeve van het impregneren van uniformen van defensie, deltamethrin tegen de maïswortelkever, imidacloprid tegen de Argentijnse mier, carbendazim en ﬂusilazool tegen meeldauw in vlas.
Na de inwerkingtreding van de Wgb zijn er twee adviezen gegeven in het kader van artikel 38 (voorheen
artikel 16a Bestrijdingsmiddelenwet 1962): voor het middel Asepta carex op basis van de werkzame stof
pyridaben voor de bestrijding van de tabakswittevlieg en de stof metam-natrium voor de grondontsmetting ter bestrijding van het stengelaaltje.
Dringend vereiste gewasbeschermingsmiddelen artikel 123 Wgb
Onder de werking van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 adviseerde het Ctgb de minister van LNV over 46
te nemen besluiten voor vrijstellingen (art. 16 aa Bmw 1962). Onder de werking van de Wgb is het Ctgb
verantwoordelijk voor de besluiten over de onmisbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen (art. 123
Wgb). Het Ctgb coördineert het proces met de sectoren en de Plantenziektenkundige Dienst en neemt de
besluiten voor deze toelating. Gedurende het jaar wordt per afgehandelde aanvraag de toelating van een
dringend vereiste gewasbeschermingsmiddel gepubliceerd in de Staatscourant en op de site van het Ctgb.
Het Ctgb verleende in 2007 15 tijdelijke toelatingen op grond van artikel 123 toelatingen voor dringend
vereiste gewasbeschermingsmiddelen; voorheen vrijstellingsregeling art. 16 aa Bmw. Aangezien ten tijde
van de voorbereiding van de besluiten de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 nog van kracht was, zijn de ontwerpbesluiten nog door de verantwoordelijke ministers geaccordeerd.
Beleidsprogramma Biociden
Begin 2007 hebben Ctgb en VROM zich middels een kaderprojectplan gecommitteerd aan de uitvoering
van het beleidsprogramma biociden. Het Ctgb heeft projectplannen opgesteld voor de uitvoeringsacties
waarvan Ctgb trekker is. De uitwerking van de projectplannen is uitgesteld tot na de 25d-actie en vertraagd
door de implementatie van de wet.
De actie op gebied van dataprotectie is inmiddels achterhaald door het Europese plaatsingsproces. De
laatste Europese dossiers moeten uiterlijk oktober 2008 worden aangeleverd. Dit betekent dat voor aanvragen tot toelating die in behandeling worden genomen na oktober 2008 het verlies van dataprotectie
niet meer relevant is.
Op hoofdlijnen is een invulling van artikel 125 (wijziging samenstelling) van de Wgb opgesteld. De nadere
uitwerking wordt opgenomen in het implementatietraject van de Wgb in 2008.
Voor het actiepunt ‘beoordelen van aanvragen op basis van betrouwbare eindpunten’ is nog geen nadere
uitwerking gemaakt. De toelatingseis ‘dat het eventueel ontbreken van gegevens niet blokkerend is voor
de besluitvorming’ is wel uitgewerkt. Het concept voorziet in een maatwerkbeoordeling op basis van een
beperkt dossier; als onderdeel van artikel 121 van de Wgb. Dit wordt in 2008 verder uitgewerkt in het im
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plementatietraject van de wet.
Het centrale aanspreekpunt voor vragen over biociden is gerealiseerd, zie voor informatie over de voortgang paragraaf 2.5 Helpdesk.
Harmonisatie van MRL’s in EU
Na plaatsing van een werkzame stof op Bijlage I van de Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn 91/414/
EEG worden o.a. de bijbehorende nationale maximale residu limieten (MRLs) geharmoniseerd. Het Ctgb
schrijft in samenwerking met de Plantenziektenkundige Dienst de harmonisatievoorstellen voor de stoffen waarvoor Nederland rapporteur is. In 2007 zijn voor vijf stoffen (indoxacarb, bifenazaat, fenamifos,
ethefon, spirodiclofen) dergelijke voorstellen geschreven welke in de Commissiewerkgroep voor residuen
zijn behandeld. De harmonisatie is in 2007 afgerond.
De EU-MRLs staan als geharmoniseerde of tijdelijke EU-MRLs in respectievelijk bijlage II en III van de
Verordening (EG) nr. 396/2005. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van deze verordening, medio 2008,
kunnen lidstaten sinds oktober 2007 geen nationale MRLs meer afgegeven. Er worden alleen nog na
goedkeuring door EFSA en het Europees Parlement EU-MRLs vastgesteld. In de nieuwe MRL-procedure
is Nederland als rapporteur lidstaat nog steeds verantwoordelijk voor het opstellen van MRL-voorstellen.
Becommentariëren Guidance documenten
Ook in 2007 heeft het Ctgb meegewerkt aan diverse internationale ontwikkelingen, zoals het ontwikkelen
van een Guidance document hoe de rapporteur lidstaat evaluaties van werkzame stoffen moet uitvoeren
in relatie tot het POP-protocol en de Stockholm-conventie. Met name voor nieuwe werkzame stoffen is
het van belang dat de rapporteurlidstaat deze screening op een geharmoniseerde wijze uitvoert. Tevens
heeft het Ctgb meegewerkt aan het becommentariëren van diverse internationale documenten, zoals het
Emission Scenario Document on insecticides (ESD).
Doordat niet alle voorgenomen documenten door lidstaten zijn opgeleverd, heeft het Ctgb minder tijd
aan dit onderwerp besteed dan begroot.
Nieuwe EU-verordening gewasbeschermingsmiddelen
In 2007 heeft het Europees Parlement een groot aantal amendementen ingediend op de ontwerpverordening voor gewasbeschermingsmiddelen. Onder het Portugese voorzitterschap van de Raadswerkgroep
is gewerkt aan een nieuwe tekst. Belangrijkste discussiepunten zijn de zonale toelatingen met verplichte
wederzijdse erkenning, ‘comparative assessment’ en het feit dat het niet langer mogelijk is om voorlopige
toelatingen te verlenen.
In 2007 heeft het Ctgb op verzoek het ministerie van LNV waar nodig geadviseerd door de uitvoeringstechnische gevolgen van de ontwerpverordening te schetsen met het oog op het Nederlandse standpunt
in de Raadswerkgroep.
2.4.2 Kennisontwikkeling
Dit jaar is het plan voor de optimalisatie van de wetenschappelijke inhoudelijke kennisorganisatie van het
Ctgb (Kennisplan) door het college vastgesteld, verspreid aan OR en Commissie van Toezicht en besproken met de organisatie. Het Kennisplan wordt nog aangepast aan het commentaar en afgestemd met het
Certiked kader dat bij het kwaliteitsmanagementsysteem wordt gehanteerd.
In het plan staan projecten die in 2007 en 2008 uitgevoerd worden. Een aantal van deze projecten zijn
opgestart en al gedeeltelijk afgerond. In 2007 afgeronde activiteiten zijn:
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•
•
•
•
•
•

Werkinstructies voor wetenschappelijk beoordelaars: o.a. inhoudelijke werkinstructies als uitwerking
van de Rgb.
Taakopdeling wetenschappelijk beoordelaars.
Overleg kennisoverdracht op overlap tussen beoordelingsaspecten, vervolg actie van Kennis
Overdracht Programma over dit onderwerp.
Advies over het invoeren van methoden voor ‘expert judgement’ (hangt samen met deelprojecten
Biociden beleidsplan).
Maken van een netwerkoverzicht in het adressenbeheersysteem Connect.
Vergroten praktijkkennis biociden; o.a. via praktijkexcursies.

Nog niet afgeronde activiteiten zijn:
•
Opzetten nieuw overzicht van toetsingskader i.h.k.v. implementatie nieuwe wet- en regelgeving;
uitwerken van het beheersregime en opstellen van een procedure voor de actualisatie.
•
Werkinstructies intercollegiale toetsing, gebruik meetgegevens.
•
Notitie Intern samenvatten en evalueren van studierapporten.
•
Notitie gebruik openbare literatuur en notitie digitaal ontsluiten van achtergrondinformatie.
•
Uitwerken verbeterpunten uit pilotproject kwaliteit van onderbouwing van besluiten.
Dit is opgenomen in het kwaliteitsproject.
De doorlooptijd van deze projecten is aanzienlijk vertraagd door de inspanningen die gepleegd zijn vanuit
de Kenniseenheid op de totstandkoming van de nieuwe Rgb en de daarbij behorende analyse van de HTB
1.0. In de eerste helft van 2008 zullen deze activiteiten worden afgerond.
HTB 1.0
De versies 1.0. van de Handleiding voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (HTB) Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden zijn afgerond. De goedgekeurde onderdelen staan in het Nederlands en
Engels op de website. Voor gewasbeschermingsmiddelen zijn ook de HTB onderdelen Microbiologische
middelen, Planten en plantenextracten, Feromonen en andere signaalstoffen en Bepaalde chemische stoffen afgerond. Deze onderdelen zijn door de ministeries nog niet aangereikt als toetsingskader.
Onder de nieuwe wet is het inhoudelijke toetsingskader opgedeeld in een deel dat in de Rgb is opgenomen en een deel dat in Ctgb werkinstructies zal worden beschreven. Een deel van de werkinstructies zijn
eind 2007 opgesteld.
2.4.3 Kennisuitwisseling
In 2007 zijn de kennisuitwisselingsprojecten met Roemenië (Twinning), Slowakije Hongarije/Slovenië en
Polen (EVD) afgerond. De afronding van het project in Roemenië betekende het einde van een meerjarige
samenwerking in dit project met de PD en de Roemeense zusterorganisaties. Op de slotbijeenkomst
sprak de Roemeense zusterorganisatie zich zeer positief uit over de trainingen die de afgelopen jaren
door diverse Ctgb medewerkers zijn gegeven.
Ook het project in Hongarije/Slovenië (training/advisering op nationale scenario’s voor gedrag van stoffen in milieu) is zeer positief gewaardeerd en heeft al vervolgprojecten opgeleverd.
In 2007 zijn voorbereidingen getroffen voor projecten in het komend jaar 2008 met Polen, Bulgarije,
Tsjechië en Hongarije.
In 2007 zijn tevens gesprekken gevoerd met PD en EVD over een verbeterde samenwerking en ﬁnanciering bij deelname aan internationale Kennisuitwisselingsprojecten. Dit levert input voor een Ctgb notitie
over de organisatie en regie van internationale Kennisuitwisselingsprojecten binnen het Ctgb die in het
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eerste kwartaal van 2008 wordt opgeleverd. Hierin worden nieuwe mogelijkheden voor kennisuitwisseling
geïnventariseerd. Het college heeft besloten dat deze projecten ook buiten Europa kunnen plaatsvinden.

2.5 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.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 1.678 ontvangen en afgehandelde verzoeken in 2007. Het
aantal verzoeken is met 32% gestegen t.o.v. 2006 (totaal 1160 verzoeken), deze stijging is gelijk verdeeld
over de diverse producten.
Biociden
Telefonische verzoeken
Schriftelijke verzoeken
Betaalde verzoeken
Open/gesloten gegevens
Pré-aanvraag

Gewasbescherming
1.087
491

10
1
13

36
37
3

Het verbeteren van de communicatie tussen overheid en bedrijfsleven is in het beleidsprogramma biociden (VROM) als speerpunt benoemd. In dit kader is per 1 mei 2007 de frontofﬁce biociden als extra taak
binnen de helpdesk van het Ctgb gestart. Het resultaat is één duidelijk aanspreekpunt voor biociden in
Nederland voor een efﬁciënte klantgerichte informatievoorziening. Een deel van de stijging van de (telefonische en schriftelijke) verzoeken is hierdoor veroorzaakt. De evaluatie van ontwikkelingen van de gehele
helpdesk vindt in maart 2008 plaats.
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3. Bedrijfsvoering
3.1 Organisatieontwikkeling
In 2007 is gestart met de uitvoering van de verbeterpunten uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Voor wat betreft de arbeidsomstandigheden en interne communicatie zijn de verbeterpunten uitgevoerd.
Een aantal andere punten is meegenomen in het kwaliteitsproject. Dit betreft zaken als heldere werkprocessen en instructies, duidelijke afspraken, effectief, efﬁciënt en professioneel werken.

3.2 Kwaliteitsmanagement
Het college heeft 11 april 2007 besloten dat het Ctgb zich moet certiﬁceren volgens ISO 9001:2000.
Uitgangspunt van dit besluit is dat in de loop van 2008 een en ander gerealiseerd moet zijn.
Bij een kennisintensieve organisatie zoals het Ctgb, speelt het werk zich in grote mate in het hoofd van
professionals af. Dit is veelal onzichtbaar, diffuus en sterk persoonsgebonden. Om toch grip te krijgen
op de processen en de eindresultaten is gekozen voor het kwaliteitsmanagementsysteem volgens het
Certiked Model, dat ook voldoet aan ISO 9001:2000.
Het Certiked Model is een op de kennisintensieve dienstverlening toegesneden vertaling van ISO
9001:2000. Het doel is om het productie- en het kennisintensieve karakter van de werkzaamheden van
het Ctgb met elkaar in balans te brengen.
In 2007 is een nulmeting opgeleverd waarin geïnventariseerd is wat er allemaal al is aan werkwijzen,
procesbeschrijvingen, handboeken, werkinstructies, sturingsmechanismen, rapportages etc. Resultaten
die in eerdere trajecten al geboekt zijn, zullen waar mogelijk worden gebruikt. De nulmeting geeft een
duidelijk beeld van wat er nog moet gebeuren om te kunnen certiﬁceren.
Verder is het hoofdprocesschema vastgesteld en zijn de proceseigenaren benoemd. Er is een instrument
van risicoanalyse geïntroduceerd om te komen tot een interne en externe auditplanning in 2008.
Het streven is de totstandkoming van een lean & mean systeem dat iedereen in de dagelijkse werkpraktijk
ondersteunt, Ctgb helpt om de doelstellingen te realiseren en geen overbodige zaken vastlegt.

Archief
Het basis selectie document ‘Vaststelling selectielijst neerslag handelingen College voor de Toelating
van Bestrijdingsmiddelen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1953’ (BSD) is in de Staatscourant
van dinsdag 24 juli 2007, nummer 140, gepubliceerd en daarmee in werking getreden.
In 2007 is gewerkt aan de inventarisatie van documenten n.a.v. het BSD die voor vernietiging in aanmerking komen. Het betreft hier studierapporten op EU- en nationaal niveau. Hiervan zal in 2008 een
verklaring van vernietiging worden opgesteld, zodat genoemde documenten ook daadwerkelijk verwijderd
kunnen worden en er weer ruimte ontstaat in het archief.

3.3 Communicatie
Nieuwe naam en huisstijl
Door de invoering van de Wgb is de naam CTB veranderd in Ctgb en is van deze gelegenheid gebruikt
gemaakt de huisstijl te moderniseren. Om de herkenbaarheid te behouden sluit de nieuwe huisstijl zo
veel mogelijk aan bij de bestaande huisstijl. Op de dag dat de Wgb inwerking trad, 17 oktober 2007, is
de naamswijziging doorgevoerd en de nieuwe huisstijl in gebruik genomen.
Bezoek LNV minister mw. Verbrug
Als blijk van waardering voor de inspanningen voor het project herbeoordeling niet-geprioriteerde middelen, bezocht de minister van LNV, Gerda Verburg, het Ctgb. De minister complimenteerde het Ctgb
met het voorspoedig verloop van de grote hoeveelheid herbeoordelingen. Daarnaast roemde zij de Ctgb
betrokkenheid bij de totstandkoming van de Wgb. Als afsluiting heeft zij de nieuwe naam onthuld. De informele sfeer van het bezoek is door beide partijen goed gewaardeerd.
Website volop bezocht
In het laatste kwartaal van 2007 steeg het aantal bezoekers met 19% vergeleken met dezelfde periode
in 2006. Verklaring hiervoor is de inwerkingtreding van de Wgb in oktober en vooral de informatievoorziening over de herbeoordeling niet-geprioriteerde middelen (art. 122 Wgb) in november. Alleen al in die
maand bezochten 7.900 unieke bezoekers 11.318 keer de site en bekeken 91.209 pagina’s.
Over het hele afgelopen jaar gezien, stijgt het bezoekersaantal met 9% (zie graﬁek onderaan de pagina).
Het aantal bezoekers ligt nu maandelijks rond de 7.000.Het aantal bekeken pagina’s daalde met 6%.
Aangezien de frequente bezoekers de weg op de site weten te vinden, is deze daling te verklaren. De
bestrijdingsmiddelendatabank wordt het meest bezocht: 565.156 keer (60% van alle bekeken pagina’s).
Dit is een stijging t.o.v. 2006 met 4%.
Bezoekersaantallen website (sinds lancering oktober 2003)
2003
2004
2005
Bezoekers
4.828
53.917
71.370
Bekeken pagina’s 42.511
673.742
1.045.384

2006
78.169
1.022.964

2007
85.406
956.622

Ook kunnen we op veel belangstelling uit het buitenland rekenen. Van het totaal aantal pagina’s wordt
20% door het buitenland bekeken. Debet hieraan zijn onder andere de Engelstalige HTB en onderbouwingen van de besluiten gewasbeschermingsmiddelen. In 2008 zullen ook meer onderbouwingen van
biociden besluiten Engelstalig worden opgesteld. Net als voorgaande jaren staat Duitsland (9%) op de
eerste plaats, gevolgd door België (4%), Verenigde Staten (3%), Groot Brittannië en (1%), Frankrijk (1%).
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Status aanvraag online raadplegen
Mede op verzoek van de brancheorganisatie kunnen sinds augustus 2007 aanvragers via een beveiligd
onderdeel van de website de status van hun aanvraag bekijken. In de loop van 2008 wordt de techniek
verﬁjnd en mogelijk ook de informatie uitgebreid.
Intranet Ctgbrink
Ondanks de nadrukkelijk wens uit het verleden verwerft het intranet Ctgbrink met moeite een plek in de
communicatie. De huidige techniek is te ingewikkeld om het contentbeheer uit te breiden en te beperkt
voor adequate ontsluiting en presentatie van informatie.
Ter ondersteuning van het kennismanagement leeft de wens om de functionaliteit uit te breiden met interne kenniskaarten, een extern expertise netwerk, elektronische onderwerpdossiers en een catalogus.
In 2008 wordt Ctgbrink geheel vernieuwd.
Mediacontacten
De besluitvorming omtrent de beperking van glyfosaat op verhardingen van december 2006 heeft begin
van het jaar geleid tot veel reacties van waterkwaliteitsbeheerders, terreinbeheerders en de professionele
onkruidbestrijdingsector.
Het Ctgb werkte mee aan de volgende publicaties:
•
Agrarisch Dagblad: ‘Middelenpakket is mager, maar redelijk’
•
Bloemisterij: ‘Zijn glastuinders minder vruchtbaar’
•
Dierplagen: ‘Bestrijdingsmiddelenwet op de schop’
•
Nieuwe Oogst: ‘Harmonisatie middelenbeleid utopie’
•
Nieuwsbrief NAK: ‘Zijn pootaardappels eetbaar?’
•
Nieuwsbrief van het project genoeg Breed: ‘Het REBECA project’
•
Nieuwsbrief Stichting Milieukeur: ‘Minder glyfosaat in het oppervlaktewater’
•
Nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu: ‘Up-to-date blijven bij de
beoordeling van bestrijdingsmiddelen’
•
Schilders Vakkrant: ‘Alles kan een biocide zijn’
•
Tuin en landschap: over glyfosaat; ‘Middel tegen bloedingsziekte heeft geen toelating’;
‘Bestrijdingsmiddelen wel of niet getoetst?’
•
Waterkampioen over aangroeiwerende verven.
Naast de gebruikelijke maandelijkse persberichten n.a.v. de collegevergaderingen verschenen persberichten over intrekking van de werkzame stoffen tolylﬂuanide en paraquat-dichloride; Jaarverslag 2006 en de
herbeoordeling niet-geprioriteerde middelen (art. 122 Wgb).
Nieuwsbrief
In de Ctgb nieuwsbrief komt een scala van actuele onderwerpen aan bod op gebied van het Europese en
nationale toelatingsbeleid en toetsingskader van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Daarnaast
staan de resultaten van bezwaar- en beroepschriften, kwartaalcijfers en besluiten over toelatingen per
kwartaal vermeld.
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Digitale interne nieuwsbrief Wgbulletin
De projectgroep Implementatie nieuwe Wgb dient als proeftuin voor het gebruik van een digitale nieuwsbrief. Wgbulletin is zeven keer verschenen. Via de hyperlinks komen de Ctgb lezers bij nieuwe informatie
op het intranet Ctgbrink en wordt het gebruik hiervan gestimuleerd.
Kennis Overdracht Programma
In 2007 is gestart met een Kennis Overdracht Programma. Deze bijeenkomsten worden voor kennisgroepen binnen het Ctgb georganiseerd. Onderwerpen die de revue passeerden, waren ‘Overlap beoordelingsaspecten’, ‘REACH’ en ‘De Wgb en de raakvlakken met de uitvoeringspraktijk’.
Presentaties
Praktijkdag zaaizaadbehandeling
In samenwerking met brancheorganisatie Plantum heeft het Ctgb een praktijkdag georganiseerd over de
zaaizaadbehandeling in Nederland. Hierbij waren verschillenden actoren aanwezig uit de industrie en de
ministeries. Het Ctgb presenteerde de toelatingsbeoordeling van middelen in Nederland speciﬁek gericht
op de toepassing op zaaizaad. De informatie en ervaringen tijdens deze praktijkdag zijn gebruikt in de
nieuwe regelgeving rondom het toelaten van middelenvoor gebruik op zaaizaad.
Internationale workshop beoordeling blootstelling water aan gewasbeschermingsmiddelen
In het kader van de workshop ELINK (EU workshop on Linking Aqautic Exposure and Effects in the Registration Procedure of Plant Protection products) is een presentatie gegeven. In de Ctgb presentatie kwam
de benadering voor vergelijking van blootstelling berekend op basis van modellen en effecten bepaald in
effectstudies (zoals beschreven in een artikel van Boesten et al., Ecotoxicology and Environmental Safety,
oktober 2006.) aan de orde en is dit toegelicht aan de hand van chloorthalonil.
Overige presentaties
•
Glyfosaat op verhardingen tijdens informatiedag van Groentec
•
College Risk assessment Humane Toxicologie ,WUR
•
Workshop voor de zuivelindustrie ‘Borging in de keten’ bij Ecolab
•
Internationale bijeenkomst over de Biocidenrichtlijn te Berlijn
•
Interprovinciaal overleg (IPO): beoordeling risico uitspoeling en monitoring van
bestrijdingsmiddelen in grondwater
•
Workshop Desinfectie congres Vereniging Hygiëne en Infectiepreventie.
•
Twinning missie ministerie van Landbouw Roemenië
•
Kennisuitwisseling Focus Surface Water scenario’s in Slovenië en Hongarije
•
Presentatie Risicobeoordeling residuen, Hogeschool Breda
•
Workshop Desinfectie congres Vereniging Hygiëne en Infectiepreventie.
•
Presentatie over Nederlands beoordelingsproces biociden tijdens Informa te Berlijn
•
Algemene Ctgb presentatie tijdens congres van het Platform Biociden
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4. Sociaal Jaarverslag
Personeelsbestand iets gegroeid
Het totaal aantal medewerkers is in 2007 met twee toegenomen. Werkten er aan het begin van het jaar
nog 65 medewerkers bij het Ctgb, aan het eind van het jaar waren dat er 67. Dit komt overeen met
60,58 fte (begroot voor 2007; 59,7 fte)
In en uitstroom
Vijf medewerkers zijn uitgestroomd (vier vaste medewerkers en een medewerker op detacheringsbasis),
vervolgens zijn er zeven medewerkers ingestroomd (vier in tijdelijke dienst en drie op detachering of
uitzendbasis).
De onderstaande graﬁek toont de ontwikkeling van het personeelsbestand in de afgelopen acht jaar.
Aantal vrouwen neemt toe
Van het totaal aantal medewerkers is 58% procent vrouw (39 vrouwen en 28 mannen; in 2006 was dit
35 en 30). Dit percentage zien we ook terug in de samenstelling van het management.
Deeltijd werken blijft populair
Meer dan de helft van alle medewerkers (51%) werkt in deeltijd. Van de vrouwen werkt 72% in deeltijd,
voor de mannen is dit percentage 21%. Bij het Ctgb werken de medewerkers vaker in deeltijd dan gemiddeld bij het Rijksoverheid, hier werkt gemiddeld 50% van de vrouwen en 8% van de mannen minder dan
36 uur per week.
Leeftijdsopbouw
De gemiddelde leeftijd is in 2007 gestegen naar 42 jaar (39,3 jaar (2004) ,40,2 jaar (2005) 41,1 jaar
(2006)). De leeftijdsopbouw is weergegeven in onderstaande graﬁek.
Ons salaris
In mei 2007 is de arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007-2010 van kracht geworden.
Ontwikkeling personeelsbestand
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Deze voorziet in een inkomstenontwikkeling van een verhoging van de nominale eindejaarsuitkering,
een structurele salarisverhoging over 3 jaren en een verhoging van de procentuele eindejaarsuitkering
over 4 jaren tot een volledige 13e maand.
In 2007 is als gevolg van dit akkoord met terugwerkende kracht een structurele verhoging van de salarissen met 2,3% doorgevoerd, daarnaast is de nominale eindejaarsuitkering verhoogd naar € 1.200,- en
omgezet in een verhoging van de maandsalarissen. Tevens is in 2007 de procentuele eindejaarsuitkering
verhoogd van 1,6% naar 2,8%.
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Jaarlijks worden de salarissen aan de Wet openbaarmaking uit publieke middelen geﬁnancierde topinkomens (WOPT) getoetst. Het normbedrag van het gemiddeld ministersalaris wordt bij het Ctgb niet overschreden.
De verhouding man/vrouw bij het Ctgb in 2007 en de inschaling in de diverse salarisniveaus is weergegeven in onderstaande graﬁek.
Levensloop niet echt populair
De levensloopregeling biedt de medewerker de mogelijkheid om te sparen voor langdurig verlof, bijvoorbeeld voor een studie, sabbatical, eerder stoppen met werken of het uitbreiden van ouderschapsverlof.
De medewerker kan in een zelfde jaar of gebruik maken van de levensloopregeling of de reeds bestaande
spaarloonregeling.
In 2007 hebben twee medewerkers van de levensloopregeling gebruik gemaakt.
Bijzondere beloningen
Een bijzondere beloning kan worden uitgekeerd in de vorm van een periodieke of éénmalige toeslagen.
Bij het Ctgb wordt jaarlijks een bedrag (0,3% van de salariskosten) gereserveerd voor het toekennen van
bijzondere beloningen.
In 2007 zijn er diverse gratiﬁcaties toegekend zie onderstaand overzicht.
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Daarnaast hebben alle medewerkers in oktober een gratiﬁcatie ontvangen voor hun inzet tijdens het 25d
project.
Ouderschapsverlof
De regeling voor betaald ouderschapsverlof blijft populair. Afgelopen jaar hebben tien medewerkers
gebruik gemaakt van deze regeling.
Het Gesprek
Ruim 95% van de geplande functioneringsgesprekken is in 2007 gehouden. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar. De niet gerealiseerde 5% werd veroorzaakt door ziekte of op verzoek uitgesteld. Daarnaast zijn er regelmatig evaluatie of bijpraatgesprekken en kennisgesprekken met medewerkers gevoerd.
Evaluatiegesprekken hebben een frequentie van elke 2 tot 3 maanden. De kennisgesprekken worden eens
per jaar met de wetenschappelijk beoordelaars gevoerd.

Inschaling medewerkers
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Ziekteverzuim 2007 onder 3%!
Het ziekteverzuimpercentage is in 2007 afgesloten met 2,97% (2006: 3,88%).
Tot en met het derde kwartaal bleef het ziekteverzuimpercentage ver onder 3% procent, maar in het vierde
kwartaal steeg dit percentage mede door de griepgolf aan het eind van het jaar naar bijna 4%. Ondanks
deze stijging in het vierde kwartaal blijft het percentage van 2,97% ver onder het landelijk gemiddelde.
Geen instroom in WIA
In 2007 zijn er geen medewerkers in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) ingestroomd.

Arbeidsomstandigheden, huisvesting en bedrijfshulpverlening
Binnen het Ctgb is een preventiemedewerker aangesteld die zorg draagt 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 medewerker moet weten. In 2007 is bij alle medewerkers een individueel werkplek
onderzoek uitgevoerd. Alle hieruit vloeiende benodigde aanpassingen zijn doorgevoerd (aangepaste
bureaustoel, aanpassen verlichting, bureau instellingen, herinrichten van de werkplek, etc.).
In 2007 is de interne verbouwing afgerond en heeft het Ctgb naast de naamswijzing een totale metamorfose ondergaan (nieuwe entree, nieuwe ontvangstruimte en receptie, grote kantineruimte/presentatiezaal,
meerdere vergaderruimtes voor extern bezoek, aangepaste kantoorruimtes, etc.) Daarnaast zijn om de
binnen temperatuur enigszins te kunnen beheersen de meeste kantoorruimtes voorzien van een mobiele
airco-installatie die de individuele medewerker zelf kan instellen.
De bedrijfshulpverlening was in 2007 op voldoende sterkte. Het Ctgb telt één hoofd BHV en twee BHVers (allen gediplomeerd EHBO-er). Daarnaast zijn er drie medewerkers in het bezit van een reanimatie
diploma. In 2007 hebben zich geen ongevallen voorgedaan en heeft de bedrijfshulpverlening niet in actie
hoeven komen. Wel zijn er twee oefeningen gehouden die enerzijds dienen als oefening voor en anderzijds ter verbetering van de veiligheid van medewerkers.

Cursussen en opleidingen
In 2007 is door diverse medewerkers deelgenomen aan cursussen en opleidingen ten behoeve van hun
persoonlijke en kennisontwikkeling (zoals communicatietrainingen, taaltraining Engels, managementtrainingen, teamdagen). Daarnaast hebben negen medewerkers gebruik gemaakt van coaching en/of
loopbaanbegeleiding.
Er is in totaal voor meer dan € 115.000,- besteed aan kennisontwikkeling, cursussen, opleidingen en
coaching/loopbaanbegeleiding.
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Medezeggenschap
In 2007 bestond de OR uit vijf leden. Er hebben zes overlegvergaderingen met de bestuurder plaats
gevonden. Tijdens twee van deze vergaderingen is de algemene gang van zaken besproken. Daarnaast
is elk halfjaar een gesprek gevoerd met de voorzitter van het College.
De belangrijkste overlegpunten in 2007 zijn geweest:
•
de ontwikkelingen in de maatschappelijke en externe omgeving van het Ctgb, zoals de implementatie
van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de concept-Europese verordening;
•
operatie 25d;
•
de aansturing en cultuur van de organisatie;
•
de samenvoeging van taakgroepen 1 en 2 tot de taakgroep Gewasbescherming;
•
rapport Investeren in kwaliteit: kwaliteitssysteem voor het Ctgb;
•
kennisplan Ctgb alsmede de notitie Kennis halen/kennis brengen;
•
plan van aanpak voortvloeiend uit medewerkertevredenheidsenquête;
•
plan van aanpak interne communicatie;
•
risico-inventarisatie en –evaluatie in het kader van Arbo;
•
klimaatbeheersing binnen het Ctgb;
•
borstvoeding- en kolfbeleid;
•
rookbeleid;
•
uitgangspunten interne huisvesting;
•
verkiezingen OR leidend tot één herbenoeming en twee nieuwe benoemingen;
•
de jaarlijks terugkerende belangrijke overlegpunten als CAO Rijk, meerjarenvisie 2008-2012, het werkplan 2008, de begroting voor 2008, de meerjarenbegroting 2008-2012 en de kwartaalrapportages.

31

32

5. Jaarrekening en accountantsverklaring
5.1 Waarderingsgrondslagen Ctgb
Algemeen
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.
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 EU-rapporten 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 5.3 opgenomen winst-en-verliesrekening wijkt af van het wettelijk voorgeschreven model.
De hier opgenomen (product) winst-en-verliesrekening volgt het begrotingsmodel zoals dat met de aansturende departementen is overeengekomen. In hoofdstuk 5.6 is de winst-en-verliesrekening volgens het
wettelijk model opgenomen.
Materiële vaste activa
Vanaf 1 januari 2000 gelden t.a.v. de vaste activa de volgende waarderingsgrondslagen:
Investeringen met een aanschafﬁngswaarde < € 1.000 (2006: € 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.

Vorderingen
Waardering geschiedt tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
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.
Uitbesteed werk
Betreft de direct aan de netto-omzet toerekenbare kosten van uitbesteed werk.

5.2 Balans per 31 december 2007 (bedragen in duizenden euro’s)
Activa
31 dec 2007
Materiele vaste activa
Verbouwing
303
Kantoorinventaris
85
Hard- en software
106
Subtotaal
494
Vlottende activa
Debiteuren
Overige vorderingen
Subtotaal

147
209
356

31 dec 2006
205
109
83
397

78
123
201

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Onverdeeld resultaat

31 dec 2007 31 dec 2006
986
-72

1.038
-52

Subtotaal

914

986

Voorzieningen
Wachtgeld
Jubileum uitkeringen
Subtotaal

590
40
630

532
532

2.276
744
502
128
502
4.152
5.670

Liquide middelen

4.650

5.072

Vlottende passiva
Onderhanden werk
2.106
Rekening courant departementen 265
Crediteuren
1.028
Belasting/soc.lasten/pensioen
140
Overige passiva
417
Subtotaal
3.956

Totaal

5.500

5.670

Totaal

5.500
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5.3 Winst-en-verliesrekening 2007 (per product, bedragen in duizenden euro’s)
Werkelijk 2007
Begroot Werkelijk
Mutatie
2007
2006
Kosten Opbrengsten OHW* Resultaat Resultaat Resultaat
Producten jaarlijkse vergoedingen
1 Onderhoud toelatingen
1.450
2 a.Beoordelingen EU-dossiers gewasbescherming,
Nederland geen rapporteur (50%)
337
b.Beoordelingen EU-dossiers biociden
Nederland geen rapporteur (50%)
158
3 Informatieverstrekking aan departementen
a Resultaat jaarlijkse vergoedingen
1.945

1.458

-

8

25

31

361

-

24

1

92

220
2.039

44
44

18
50

-1
25

13
136

2.262
51
41

2.579
61
182

248
9
141

69
1
-

-3

63
-3
-5

931

552

-229

-150

-

-

671
2
3.958

220
4
3.598

-451
-282

2
-78

1
-2

1
56

323
35
105
10
37
651
366
119
107
1.753

323
116
10
732
366
41
154
1.742

81
-105
-37
81
47
67

-78
-78

-73
-73

-68
-4
-72

Productresultaat (a+b+c)
7.656
Dekkingsresultaat
Netto opbrengsten minus bedrijfslasten
Rentebaten

7.379

-171

-106
-66
-172
106
-66
-6
-72

-50
-50
60
10
10

120
-243
-123
77
-46
-6
-52

Tariefgebonden producten
Besluitvorming op aanvragen
Onthefﬁngen voor proefdoeleinden
Administratieve besluiten
a.Beoordeling EU-dossiers, Nederland
rapporteur (gewasbescherming)
b.Beoordeling EU-dossiers, Nederland
rapporteur (biociden)
8 Informatieverstrekking
b Resultaat tariefgebonden producten
4
5
6
7

Overige producten
9 a. Beleidsadvisering
b. Knelpunten 2007
c. Vrijstellingen 2008
d. Genoeg Breed
e. 3e wijziging vd preparatenrichtlijn
f. (her)beoordeling 25D
10 Bezwaar en Beroep
11 Invoertoleranties
12 Overige projecten (helpdesk)
13 Kennisuitwisseling
c Resultaat overige producten

Vrijval/dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren
Resultaat uit gewone bedrijfsoefening
Bestemmingsresultaat
Onverdeeld resultaat
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-72
-72

-52
-52

5.4 Toelichting op de balans (bedragen in duizenden euro’s)
Vaste activa
Verwezen wordt naar de toelichting op de waarderingsgrondslagen.

Stand op 31 december 2006

Verbouwing
Aanschafwaarde
224
Cumulatieve afschrijvingen
-19
Boekwaarde
205

Kantoor
inventaris
272
-163
109

Hard- en
software
962
-877
85

Mutaties 2007

Investeringen
Desinvestering
Afschrijvingen
Desinvestering
Totaal

172
-74
98

14
-38
-24

82
-61
21

Stand op 31 december 2007

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

396
-93
303

286
-201
85

1.044
-938
106

De afschrijvingspercentages zijn als volgt:
• Verbouwing
• Kantoorinventaris
• Hard- en software
- Hardware
- Maatwerkapplicaties
- Standaardapplicaties
Vlottende activa
Debiteuren
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

af te schrijven in 5 jaar
af te schrijven in 5 jaar
af te schrijven in 3 jaar
af te schrijven in 5 jaar
af te schrijven in 3 jaar

31 dec 2007
327
180
147

31 dec 2006
272
194
78

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.
Overige vorderingen
Bankgarantie huur
Vooruitbetaalde kosten
Te ontvangen bedragen

31 dec 2007
57
74
78
209

31 dec 2006
51
61
11
123

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

31 dec 2007
36
4.614
4.650

31 dec 2006
13
5.059
5.072

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.
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Eigen vermogen (algemeen)
Bij de verzelfstandiging zijn geen regels afgesproken over de omvang en de regulering van het eigen
vermogen. Het eigen vermogen is enerzijds een buffer voor mogelijke frictiekosten (bijvoorbeeld als
gevolg van een reorganisatie) en dient anderzijds afgestemd te zijn op de bedrijfsrisico’s van het Ctgb.
In 2007 is in overleg met LNV en VROM besloten dat met de reservering van ten hoogste 5% (voorgesteld in stuurgroepoverleg d.d. 14 december 2005) , wordt bedoeld; de hoogte van het eigen vermogen
bedraagt maximaal 5% van de jaaromzet van het Ctgb.
Tevens is afgesproken dat het Ctgb een voorstel doet om het eigen vermogen naar het gewenste niveau
te brengen. Formele bevestiging hiervan is toegezegd voor de zomer 2008.
Algemene reserve
Betreft de resultaten over 2000 tot en met 2006. De mutatie betreft de verwerking van het onverdeeld
resultaat 2006, conform voorstel.
Onverdeeld resultaat, voorstel bestemming resultaat 2007
Stand 1 januari
Af: naar de algemene reserve
Bij: onverdeeld resultaat boekjaar
Stand 31 december

2007
-52
52
-72
-72

2006
177
-177
-52
-52

Het College heeft besloten om het onverdeelde resultaat over 2007 (€ -72.000) ten laste van de algemene
reserve te brengen.
Voorziening voor wachtgelden
Vanaf 2000 komen de ﬁnanciële consequenties van wachtgelden ten laste van het Ctgb. Het Ctgb beschikt
over een voorziening wachtgeld. Voeding van deze voorziening vindt plaats door inhouding van premies
op de salarissen.
In 2007 is er geen aanspraak gemaakt op de voorziening.
Het verloop van deze voorziening is als volgt:
Stand 1 januari
Bij: Werknemersbijdrage

2007
532
58
590

2006
458
74
532

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 toegezegd-pensioenregeling ondergebracht bij het ABP. In de
jaarrekening is deze regeling verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling omdat ABP wordt aangemerkt
als een bedrijfstakpensioenfonds. Ctgb tezamen met andere rechtspersonen passen dezelfde pensioenregeling toe, en heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van eventuele
tekorten anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies. Volgens de internetsite van het ABP
bedraagt de dekkingsgraad per 1 november 2007 circa 148%.
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 2007 € 15,1 mln. (31 december 2006: € 12,9 mln.)
Op basis van ervaringscijfers over doorlooptijden van de beoordelingsprocessen is de verwachting dat
circa tweederde (ca. € 1,4 mln.) van het onderhanden werk in één jaar wordt afgewikkeld.
Per balansdatum was de onderverdeling als volgt:
Onderhanden werk m.b.t. Nederlandse aanvragen
Onderhanden werk m.b.t. EU-monograﬁeën
Onderhanden werk EU geen rapporteur
Onderhanden werk 3e wijziging vd preparatenrichtlijn
Onderhanden werk beleidsprojecten
Onderhanden werk project 25D
Onderhanden werk kennisuitwisselingsprojecten

2007
1.941
172
66
-53
-95
81
-6
2.106

2006
1.550
853
22
-17
-78
-54
2.276

De afname van de post onderhanden werk met betrekking tot Europese aanvragen betreft de werkzaamheden voor gewasbescherming en biociden. De verschuldigde tarieven zijn grotendeels in voorgaande
jaren ontvangen.
Het saldo onderhanden werk met betrekking tot EU geen rapporteur betreft werkzaamheden die waren
voorzien om te worden uitgevoerd in 2007 maar nog in 2008 uitgevoerd zullen worden. Dit saldo wordt
in mindering gebracht op het tarief voor de jaarlijkse vergoeding van 2008.
Onderhanden werk 3e wijziging van de preparatenrichtlijn betreft werkzaamheden in kader van heretikettering, deze kosten worden in rekening gebracht met de jaarlijkse vergoeding 2008.
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Schuld aan departementen
Saldo 1 januari
Werkzaamheden voor departementen - regulier
Ontvangen voorschotten op basis van begroting
Werkzaamheden vrijstellingen 2007
Ontvangen voorschotten projecten op basis van begroting en offertes
Werkzaamheden voor departementen - projecten
Eindafrekening boekjaar 2005
Eindafrekening boekjaar 2006
Eindafrekening vrijstellingen 2006
Knelpunten 2007

2007
744
-936
983
-116

-485
16
59
265

2006
140
-993
1.061
341
-151
590
-244

744

Dit betreft een schuld aan departementen van LNV, VROM, VWS en SZW gezamenlijk. Over de schuld
wordt geen rente vergoed.
Crediteuren
Dit betreft schulden aan leveranciers van het secretariaat van het College per 31 december 2007.
Belasting, sociale lasten en pensioenen
Dit betreft de loonhefﬁng en sociale lasten over december 2007 (€ 90.000) en de nog te betalen
pensioenpremies (€ 50.000).
Overige passiva
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen
Vooruit ontvangen/ te restitueren tarieven
Overige nog te betalen kosten
Vooruit ontvangen in depot

2007
147
83
87
47
53
417

2006
129
77
32
46
218
502

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.
De ﬁnanciële risico’s die hieruit voortvloeien zijn bekend bij de departementen.
In 2006 is met de departementen LNV en VROM afgesproken dat wettelijke voorziening achterwege
wordt gelaten en dat schadevergoedingen door het Rijk als onvoorzien worden geﬁnancierd. LNV en
VROM hebben toegezegd dat een en ander schriftelijk bevestigd zal worden voor de zomer 2008
Lopende claims
In 2007 zijn er geen claims ontvangen.
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Langlopende verplichtingen
Het Ctgb is langlopende verplichtingen aangegaan voor in hoofdzaak de huur van de kantoorpanden
en de lease-overeenkomst voor printers en copiers.
De verplichtingen (x € 1.000) strekken zich uit over de volgende jaren:
Vervallend in 2008: 236
Vervallend in 2009 t/m 2012: 931
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5.5 Toelichting op de resultatenrekening 2007 (per product)
Analyse van het resultaat op de netto opbrengsten minus bedrijfslasten 2007 ten opzichte van de begroting 2007.
Over 2007 is een negatief resultaat behaald van € 72.000,-. Begroot was een positief resultaat van
€ 10.000,- een negatief verschil van € 82.000,-. De belangrijkste verschillen tussen begroot en gerealiseerd kunnen als volgt worden gespeciﬁceerd (x € 1.000):
Voordelig
•
Minder ontvangen jaarlijkse vergoedingen dan begroot*
•
EU niet rapporteur gewasbescherming minder interne uren besteed dan begroot
23
•
EU niet rapporteur biociden minder interne uren besteed dan begroot**
19
•
Positief resultaat op tariefgebonden producten
69
•
Nadelig dekkingsresultaat op intern uurtarief
•
Nadeling resultaat EU-dossier, Nederland rapporteur gewasbescherming***
•
Positieve rentebaten
46
•
Diversen
Totaal (per saldo negatief � 82.000)
157

Nadelig
17

66
150
6
239

*

Op de peildatum waren minder middelen toegelaten dan was begroot.

**

Er is totaal € 66.000 van het resultaat in onderhandenwerk geboekt. Dit wordt in mindering gebracht op het tarief voor de jaarlijkse
vergoeding 2008.

*** Er is een voorziening getroffen voor 1 nieuwe stof, het Ctgb verwacht een groter risico voor het niet ontvangen van het tarief.

Analyse van het resultaat op de netto opbrengsten minus bedrijfslasten ten opzichte van 2006
Het negatieve resultaat over 2007 ad € 72.000,- is hoger dan 2006, toen een negatief saldo van
€ 52.000,- werd gerealiseerd.
De belangrijkste oorzaken zijn:
•
Het dekkingsresultaat: een negatief saldo van € 66.000,- over 2007
(in 2006 was dit een negatief saldo van € 243.000,-).
•
Resultaat op EU-dossiers, Nederland rapporteur gewasbescherming: een negatief resultaat
in 2007 van € 150.000,- (in 2006 was dit saldo nihil).

5.6 Winst-en-verliesrekening over 2007 (per kostensoort, bedragen in duizenden euro’s)
Werkelijk 2007
7.378
171
7.549

Werkelijk 2006
6.209
625
6.834

2.394
154
3.917
281
355
181
57
137
72
173
6

1.916
148
3.733
303
317
156
57
121
125
81
6

Totaal overige kosten

5.333

5.047

Som der bedrijfslasten

7.727

6.963

-178
106

-129
77

-72

-52

Netto omzet
Mutatie Onderhanden Werk

Uitbesteed werk
Collegekosten
Salarissen en sociale lasten
Overige personeelskosten
Huisvesting
Kantoorkosten
Overige bedrijfskosten
Automatiseringskosten
Projectkosten
Afschrijvingen op materiele vaste activa
Voorziening dubieuze debiteuren

Netto opbrengsten minus bedrijfslasten
Rentebaten
Netto resultaat
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5.7 Toelichting op de winst-en-verliesrekening (per kostensoort, alle bedragen in duizenden euro’s)
Hieronder volgen speciﬁcaties van enkele posten uit de winst-en-verliesrekening over 2007 in vergelijking
met de begroting over 2007 en werkelijke realisatie 2006.

Collegekosten
Vergoeding
Reiskosten en overig

Salarissen en sociale lasten
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Inhuur derden

Aantal Fte’s per 31 december
Overige personeelskosten
Reis- en verblijfkosten
POP Cursussen/congressen/seminars
Kennis Cursussen/congressen/seminars
Kinderopvang
Personeelsexcursie
Projectkosten organisatieontwikkeling archief etc
ARBO en organisatiekosten
Werkgeversrisico (inhuur personeel ivm ziekte)
Wervingskosten personeel
Jubileumuitkering

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

2007

Begroot 2007

2006

147
7
154

145
6
151

142
6
148

3.184
175
375
183
3.917

3.240
155
458
50
3.903

2.919
143
358
313
3.733

60,6

59,7

57,8

58
108
7
1
4
27
36
40
281

90
115
40
17
4
18
30
35
20
369

85
55
12
16
6
90
13
26
303

257
8
61
38
-9
355

275
10
55
18
358

270
8
43
16
-20
317
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Kantoorkosten
Contributies/abonnementen
Kantoorbenodigdheden
Kantinekosten
Drukwerk
Kopieerkosten
Telefoon
Porti
Vakliteratuur
Relatiegeschenken/representatiekosten
Overige kantoorkosten

Overige bedrijfskosten
Personeels- en salarisadministratie
Administratiekosten
Verzekeringen
Bankkosten
Accountantskosten
Juridische personeelsondersteuning
Overige bedrijfskosten

Automatiseringskosten
Onderhoud hard- en software
Huurlijn datacommunicatie
Automatiseringskosten derden
Projectkosten vooronderzoek (digitaal werken)

Projectkosten
Ov. Kosten kenniseenheid
Projectkosten kwaliteit

Afschrijving op materiele vaste activa
Afschrijving verbouw huurpand
Afschrijving inventaris
Afschrijving hard- en software

2007

Begroot 2007

2006

42
20
11
46
10
16
21
3
8
4
181

28
25
12
60
20
13
17
3
6
1
185

31
30
16
26
15
12
17
3
5
1
156

13
7
2
35
57

20
1
10
1
18
10
1
61

14
1
6
2
24
10
57

63
74
137

75
105
50
230

58
13
50
121

4
68
72

40
60
100

48
77
125

74
38
61
173

70
45
151
266

6
28
47
81
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Accountantsverklaring
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2007 van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden te Wageningen bestaande uit de balans per 31 december 2007 en de
winst-en-verliesrekening over 2007 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.
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 en biociden per 31 december
2007 en van het resultaat over 2007 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en het controleprotocol
Ctgb.
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e 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, 26 maart 2008
KPMG ACCOUNTANTS N.V.
J. Kruithof RA
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6. Annual report
6.1 2007 - highlights
The year 2007 can truly be described as a hectic year from which we emerged largely unscathed and on
which we can look back with satisfaction. Firstly, there was the decision of the Court of Appeal on Trade
and Industry (CBb) about Article 25d of the Pesticides Act 1962 in early May, and consequently the project
re-evaluation of non-prioritised plant protection products and biocides. Furthermore the implementation
of the new Plant Protection and Biocidal Products Act (Wgb) took place this year.
These far-reaching events put the available capacity of the Ctgb under pressure and had major
consequences for all stakeholders. Apart from a large number of authorisations being nominated for
withdrawal, the extra efforts that had to be made by Ctgb resulted in pressure on the handling of new
applications. As this Annual Report shows (see Chapter 2), we were able to restrict damage.
Judgement CBb and re-valuation of non-prioritised products
On 4 May 2007 the Court of Appeal on Trade and Industry (CBb) judged about Article 25d of the
Pesticides Act 1962. This judgement nulliﬁed the list of designated substances; this meant that more
than half of the authorised plant protection products and biocides appeared to have been wrongly
authorised. From further study of the judgement we learned that the direct consequences were limited.
The transitional provisions of the new Plant Protection Products and Biocidal Products Act were amended
to meet the objections of the court. This meant that the Ctgb had to re-evaluate all products (over 900)
before the Wgb would take effect. A major effort was made, which meant that this task was completed
before the deadline, resulting in general praise for the Ctgb.
Implementation Plant Protection Products and Biocidal Products Act
The long-awaited implementation of the Plant Protection Products and Biocidal Products Act on 17
October 2007 was a second major event. The executive organisation could not be set up in time due to
the late creation of the supporting regulations (Order and Regulation). Compliance of the full application
procedure with all corresponding application forms with the Wgb will not be completed before spring
2008. Until that time transitional legislation applies and existing forms will be used.

Visit from minister Verburg, LNV
On 24 September 2007 minister Gerda Verburg of LNV (Agriculture, Nature and Food Quality) visited
the Ctgb. She complimented the Ctgb staff on their efforts concerning the re-evaluation of non-prioritised
substances and praised the Ctgb for its involvement in the creation of the new Plant Protection Products
and Biocidal Products Act (Wgb). In order to reach consistency with the Wgb, the name of the Board for
the Authorisation of Pesticides (CTB) was changed into Board for the Authorisation of Plant Protection
Products and Biocidal Products (Ctgb). Minister Verburg symbolically unveiled the new name and in
doing so marked the initiation of a new house style.
Objection and appeal
In 2007 52 objections were lodged, more than two times the expected number of 25. This was caused
by the re-labelling operation of plant protection products and biocides in compliance with the EU
Directive. This entailed amendment of the classiﬁcation of the health and environmental risks and
speciﬁc provisions for marking certain preparations. The authorisation orders have been brought in
line with these amendments.
Manual Authorisation Pesticides (HTB)
The 1.0 versions of the HTB for plant protection products and biocides have been completed. The
authorized parts are published in Dutch as well as in English on the Ctgb website. Under the new Act
the factual testing framework has been divided into two sections, one of which included in the Regulation
Plant Protection Products and Biocidal Products and the other to be published by the Ctgb as operational
instructions.
International cooperation
International co-operation in particular focussed on the re-registration of products as well as the
preconditions for authorisations based on mutual recognition. A number of restrictions have been found
, which currently hinders a successful co-operation, removing these could lead to greater efﬁciency. These
include differences in the programming of the procedure in different countries, availability of evaluation
reports for all criteria that are to be evaluated, deviating interpretations of the Uniform Principles in the
various countries, and deviating evaluation methodologies for a number of Netherlands-speciﬁc criteria.
Effective cooperation still requires major efforts.
Policy Programme Biocides
Early 2007 the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment and the Ctgb have, in the form
of a framework project plan, committed themselves to the execution of the Policy Programme Biocides.
Some sections are also part of the implementation programme of the new Act. The Ctgb has started
elaborating the operational activities. A smooth transition to the EU harmonised situation to enable us
to meet the demand for innovation in the meantime is one of our main objectives.
Quality assurance
In April 2007 the Board decided on certiﬁcation according to ISO 9001:2000. The quality assurance
system will be adjusted to meet the Certiked Model 2007 and in doing so ISO 9001:2000 as well.
The Certiked Model is an interpretation of ISO 9001:2000 speciﬁcally geared to the knowledge-intensive
provision of services. This is targeted to achieve a proper balance between the production characteristics
and the knowledge-intensive nature of the activities of the Ctgb.
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Archive
Starting in 2007, The Documentary Structure Plan provides for the document management structure for
the Ctgb. The Basic Selection Document (BSD) ‘Establishment selection list reﬂection operations Board
for the Authorisation of Pesticides policy area Plant Protection from 1953’ has been formalised and has
been published in the Government Gazette. This means that the policy has been ofﬁcially put into place,
particularly concerning the clearing of the archive and deﬁnitive storage of records.
Financial results
Operations over 2007 went € 72,000 over budget. The main cause is an expected overspend this year for
the evaluation of a European substance, which will be charged to the 2007 account, despite a projected
under spend of € 10,000.
Risk management
The risks which the Ctgb considers most signiﬁcant are the quality of decisions (which could cause
ﬁnancial claims, as well as considerable risk to both humans and the environment as a whole), the
workload situation and the competitive situation on the European scale which the Ctgb ﬁnds itself in.
These risks are being monitored in the following ways.
The decision-making quality received a lot of attention by the introduction of a new decision making
protocol, embedding of the work processes in the quality regime, and by collegial testing.
The main concern about the workload situation is the question of whether the advance fees are sufﬁcient
to cover the evaluation costs. The costs of each activity are therefore estimated beforehand and cost
developments are strictly monitored during the process.
The Ctgb keeps a close eye on timeliness and quality of its European evaluation work because these are
the determining factors in European competition. This is one of the reasons why the Secretary of the
Ctgb has been appointed to the EFSA “working group on the review of the efﬁciency of the pesticide
peer-review process”.
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6.2 Decisions about authorisations
6.2.1 Key data
All plant protection products and biocides that have been authorised or repealed by the Ctgb can be
found in the pesticides databank www.ctgb.nl. This site also contains an up-to-date list of the most recent
decisions.
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Table 1: Key data regarding authorisations in 2007
Biocides
Authorisations
New authorisations
Urgently required authorisations
New derived authorisations
New parallel authorisations
Compliance check
Prolongation of authorisations
Re-registration of authorisations
Termination of authorisations by Ctgb
Termination of authorisations upon
request of the authorisation holder
Legally terminated
Amendment of authorisations*
Change in composition authorisations
Amendment authorisations* re-evaluation
Art. 122 Wgb (25d Pesticides Act)
Transfer/change of address authorisation holder
Name change authorised product
Totals

11
59

2
24

Plant protection
products
34
15
18
11
50
91
13
38

Totals

65
8
140
1

128
8
148
1

176
22
15
709

445
33
31
1.180

63
8

269
11
16
471

45
15
77
11
50
93
13
62

* Small change of the formulation and changes in the Statutory Use Instructions and/or Directions for Use.

6.2.2 Applications
Table 2: Number of applications submitted in the past ﬁve years.
2003
Applications for authorisation
35
Applications for extension ﬁeld of use
13
Applications for change composition authorised product
2
Applications for prolongation authorisation
45
Applications for derived authorisation
65
Applications for prolongation derived authorisation
21
Applications for authorisation parallel import
11
Applications for prolongation authorisation parallel import
4
Applications for re-registration plant protection products
Applications for mutual recognition
Totals
196

2004
54
41
23
29
70
28
22
5
272

2005
58
41
28
10
70
17
10
1
16
251

2006
66
46
34
34
64
4
21
1
15
285

2007
56
44
20
156
72
91
15
21
25
8
500

6.2.3 Authorised products
6.2.3.1 Totals
Table 3 presents - per year - the total number of active substances and authorised pesticides based on
those substances.
Table 3: Authorised pesticides and active substances 2003-2007 (reference date 31 December))
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Biocides
Plant protection products
Total

Products
2003 2004 2005 2006 2007
701
748 790
760
759
685 698 705
722 697
1.386 1.446 1.495 1.482 1.456

Active substances
2003 2004 2005
109
96
91
211
214
225
283* 283* 290*

2006 2007
86
81
229 218
287* 280*

* The total does not correspond with the totals of the separate ﬁelds of use because the same active substance may occur in different ﬁelds of use.

6.2.3.2 Authorisations plant protection products of natural origin (GNOs)
In 2007, two plant protection products of natural origin have been authorised:
• Enzicur (12940 N) based on potassium iodide and potassium thiocyanate
• Mycotal (12995 N) based on Lecanicillium muscarium strain Ve6; authorised as urgently
required plant protection product. This product also has a regular authorisation.
The authorisation of Talent (11454 N) based on d-carvone has been repealed.
6.2.3.3 Exemption for trial purposes
In 2007 over 300 exemptions for trial purposes have been granted: 295 for plant protection products and
8 for biocides.

6.3. Terminations/restrictions of authorisations
6.3.1 Totals
Table 4 shows the number of authorisations deleted upon request of the authorisation holder. Table 5
shows the number of authorisations terminated by the Ctgb.
Table 4: Authorisations deleted upon request of the authorisation holder in 2003-2007
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Biocides
Plant protection products
Totals

2003
24
32
56

2004
19
37
56

2005
19
24
43

2006
25
10
35

2007
63
65
128

2005
7
12
19

2006
57
17
74

2007
24
38
62

Table 5: Termination of authorisations by the Ctgb in 2003-2007

Biocides
Plant protection products
Totals

2003
25
12
37

2004
0
17
17

6.3.2 Terminations/restrictions of authorisations
In view of environmental risk:
• Restricted:

Glyphosate
Imidacloprid
Metam-sodium

Due to implementation Community Measure (EU):
• Restricted:
Carbendazim
Procymidone
Metconazole
Ethephon
Thiram
Maneb
Glutaric aldehyde
Hydrogen peroxide
Formic acid
Peracetic acid
• Terminations/withdrawals:
Paraquat

Bijlage 1: Besluiten over toelatingen
1.1 Kerngegevens
In de bestrijdingsmiddelendatabank op www.ctgb.nl kunnen alle door het Ctgb toegelaten en vervallen
gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden geraadpleegd. Er staat ook een actueel overzicht met
de meest recente besluiten.
Tabel 1: Kerngegevens van 2007 inzake toelatingen
Biociden Gewasbeschermingsmiddelen
Totalen
Toelatingen
Nieuwe toelatingen
11
34
45
Dringend vereiste toelatingen
15
15
Nieuwe afgeleide toelatingen
59
18
77
Nieuwe parallel toelatingen
11
11
Compliance check
50
50
Verlenging van toelatingen
2
91
93
Herregistratie van toelatingen
13
13
Intrekking van toelatingen door Ctgb
24
38
62
Intrekking toelatingen op verzoek toelatinghouder
63
65
128
Van rechtswege eindiging
8
8
Wijziging van toelatingen*
8
140
148
Wijziging samenstelling toelatingen
1
1
Wijziging van toelatingen*
herbeoordeling art. 122 Wgb (25d BMW)
269
176
445
Overschrijving/adreswijziging toelatinghouder
11
22
33
Wijziging naam toegelaten middel
16
15
31
Totalen
471
709
1.180
* Geringe wijziging van de formulering, wijziging etikettering en wijzigingen in het wettelijk gebruiksvoorschrift en/of de gebruiksaanwijzing.

1.2 Aanvragen
Tabel 2: een overzicht van het aantal ingediende aanvragen in afgelopen vijf jaren.
2003 2004
Aanvragen tot toelating
35
54
Aanvragen tot uitbreiding gebruiksgebied
13
41
Aanvragen voor wijziging samenstelling van toegelaten middel
2
23
Aanvragen tot verlenging toelating
45
29
Aanvragen voor afgeleide toelating
65
70
Aanvragen tot verlenging afgeleide toelating
21
28
Aanvragen voor toelating parallel import
11
22
Aanvragen tot verlenging toelating parallel import
4
5
Aanvragen tot herregistratie toelating gewasbeschermingsmiddelen
Aanvragen tot wederzijdse erkenning
Totalen
196
272

2005
58
41
28
10
70
17
10
1
16
251

2006 2007
66
56
46
44
34
20
34
156
64
72
4
91
21
15
1
21
15
25
8
285 500
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1.3 Toegelaten middelen
1.3.1 Totalen
Deze tabel geeft per jaar een overzicht van het totale aantal werkzame stoffen en toegelaten bestrijdingsmiddelen dat op basis van die stoffen is toegelaten.
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Tabel 3: Toegelaten bestrijdingsmiddelen en werkzame stoffen 2003-2007 (peildatum 31 december).
Middelen
Werkzame stoffen
2003 2004 2005 2006 2007
2003 2004 2005 2006 2007
Biociden
701
748 790
760
759
109
96
91
86
81
Gewasbeschermingsmiddelen 685 698 705
722 697
211
214
225
229 218
Totaal
1.386 1.446 1.495 1.482 1.456
283* 283* 290* 287* 280*
* Het totaal is niet in overeenstemming met de optelsom omdat een werkzame stof in gewasbeschermingsmiddelen en biociden kan voorkomen.

1.3.2 Toelatingen gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (GNO’s)
In 2007 zijn twee gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong toegelaten:
• Enzicur (12940 N) op basis van kalium jodide en kaliumthiocyanaat
• Mycotal (12995 N) op basis van Lecanicillium muscarium stam Ve6; is toegelaten als dringend
vereist gewasbeschermingsmiddel. Dit middel heeft ook een reguliere toelating.
De toelating van Talent (11454 N) op basis van d-karvon is vervallen.
1.3.3 Onthefﬁngen voor proefdoeleinde
In 2007 zijn ruim 300 proefonthefﬁngen verstrekt: 295 voor gewasbeschermingsmiddelen en 8 voor
biociden.

1.4 Beëindigingen/beperkingen van toelatingen
1.4.1 Totalen
In de tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de toelatingen die vervallen zijn op verzoek van de
toelatinghouder. Tabel 5 geeft een overzicht van de toelatingen die beëindigd zijn door het Ctgb.
Tabel 4: Vervallen toelatingen op verzoek van de toelatinghouder in 2003-2007
2003
2004
2005
Biociden
24
19
19
Gewasbeschermingsmiddelen
32
37
24
Totalen
56
56
43

2006
25
10
35

2007
63
65
128

Tabel 5: Beëindiging van toelatingen door het Ctgb in 2003-2007
2003
2004
Biociden
25
0
Gewasbeschermingsmiddelen
12
17
Totalen
37
17

2006
57
17
74

2007
24
38
62

2005
7
12
19

1.4.2 Beëindigingen/beperkingen van toelatingen
Wegens het risico voor het milieu:
• Beperking:
Glyfosaat
Imidacloprid
Metam-natrium
Wegens uitvoering communautaire maatregel (EU):
• Beperking:
Carbendazim
Procymidon
Metconazool
Ethefon
Thiram
Maneb
Glutaaraldehyde
Waterstofperoxide
Mierenzuur
Perazijnzuur
• Beëindigingen/intrekkingen:
Paraquat
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Bijlage 2: College, Adviescommissie voor de bezwaarschriften en
secretariaat
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Het College bestond in 2007 uit de volgende personen:
dhr. dr. D.K.J. Tommel
Voorzitter
dhr. dr. B.J. Blaauboer
Lid en plv voorzitter
dhr. ir. P.A.E. van Erkelens
Lid
dhr. prof. dr. J.C. van Lenteren
Lid
dhr. dr. F. Schuring
Lid
dhr. prof. dr. A. Capelle
Plaatsvervangend lid
dhr. dr. ir. H.P.F. Curfs
Plaatsvervangend lid
dhr. dr. E. Meijer
Plaatsvervangend lid
dhr. prof. dr. G.R. de Snoo
Plaatsvervangend lid
dhr. dr. J.S.M. Boleij
Secretaris

benoemd tot 01-01-2008
benoemd tot 01-01-2010
benoemd tot 01-01-2010
benoemd tot 01-01-2008
benoemd tot 01-01-2008
benoemd tot 01-01-2010
benoemd tot 01-01-2008
benoemd tot 01-01-2008
benoemd tot 01-01-2010

De Adviescommissie voor de bezwaarschriften bestond in 2007 uit de volgende personen:
dhr. prof. mr. J.L. de Wijkerslooth
Voorzitter
dhr. mr. R.J.M. ten Berge
Lid
dhr. mr. W.P.C.G. Derksen
Lid
dhr. mr. M.J.A.H. Kling
Lid
dhr. prof. dr. C.J.G. Wensing
Lid
mw. mr. L.B. Bovendeert-Bijl
Secretaris

Bijlage 3: Organogram

College
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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

Coördinatie kennisinhoudelijke aspecten

Taakgroep
Biociden

Bijlage 4: Lijst van afkortingen

60

ARBO
Bgb
BHV
Bmw
CBb
EFSA
EG/EEG
EU
HTB
LNV
MRL
OZB
PT
Rgb
RI&E
SZW
VROM
VWS
WG
Wgb
WIA

Arbeidsomstandigheden
Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Bedrijfshulpverlening
Bestrijdingsmiddelenwet 1962
College van Beroep voor het bedrijfsleven
European Food Safety Authority
Europese Gemeenschap
Europese Unie
Handleiding toelating bestrijdingsmiddelen
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Maximale residu limiet
Onroerend zaak belasting
Product type
Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Risico Inventarisatie en Evaluatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Working Group
Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
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