college
voor de toelating
van
bestrijdingsmiddelen

jaarverslag

2000

wageningen
maart 2001

Inhoudsopgave

Voorwoord
1 2000 in vogelvlucht
2 Het beheersen van de werkstroom

3
5
9

3 Maatschappelijke context

11

4 Aansturing, verantwoording en toezicht

15

5 Bedrijfsvoering

19

5.1 Sociaal jaarverslag

19

5.2 Financieel jaarverslag

21

Bijlage 1 Beleid, wet- en regelgeving

22

Bijlage 2 Besluiten over toelating

24

Bijlage 3 Bezwaar en beroep

28

Bijlage 4 Juridische en beleidsmatige zaken,
automatisering en communicatie

31

Bijlage 5 College, bezwaarschriftencommissie
en secretariaat

33

Bijlage 6 Jaarrekening

35

Bijlage 7 Accountantsverklaring

41

Bijlage 8 Lijst van afkortingen

42

Foto voorzijde: Scanning-elektronenmicroscopische opname van Verticillium lecanii (foto: M.A. Verhaar)

Voorwoord

Het jaar 2000 is voor het CTB het jaar van de verzelfstandi-

Intussen ging het werk door, en ik memoreer enkele van de

ging. Het nieuwe College begon met enthousiasme en

meest markante feiten.

ambitie aan zijn taak en nu het jaar om is schets ik graag de

Naar aanleiding van een uitspraak in beroep is een discussie

eerste indrukken.

gevoerd over de vraag op welke wijze zal worden omgegaan

De verzelfstandiging heeft zonder twijfel nu al gunstige

met verzoeken om toelating van middelen voor toepassing

effecten gehad. Het gegeven dat het College – uiteraard

om gewassen die genetisch zodanig zijn gemodificeerd dat

onder ministerieel toezicht – eindverantwoordelijkheid

zij tolerant zijn gemaakt voor het betreffende middel.

draagt en de problemen niet min of meer impliciet naar

Vastgesteld werd dat iedere aanvraag zal worden getoetst

boven kan doorschuiven heeft tot gevolg gehad dat het alles

aan de geldende criteria, waarbij het gemodificeerde gewas

overheersende probleem van de grote werkachterstand is

wordt beschouwd als een nieuw gewas. Voor het betreffende

aangepakt, en dat er alles aan is gedaan om de werklast

middel is in tegenstelling tot eerdere besluitvorming een

beheersbaar te maken. In 2001 moeten hiervan de eerste

toelating toegekend. Door een uitspraak van het College van

resultaten zichtbaar worden. Ik kan niet genoeg

Beroep voor het bedrijfsleven zijn houtverduurzamings-

benadrukken hoe noodzakelijk de ingrepen waren; voor de

middelen op basis van koper-, koperchroom- en

aanvragers van toelatingen (die met zeer aanzienlijke

koperchroomarseenzouten weer zonder beperking

termijnoverschrijdingen geconfronteerd zijn), voor de

toegestaan. Het CTB heeft de Minister van VWS gevraagd of

gebruikers (die lang op nieuwe middelen moeten wachten),

zij een regeling kan of wil treffen waarbij de toepassing

voor de milieubeweging (die een snelle beoordeling van

sterk wordt beperkt. Komt een dergelijke regeling er niet,

biologische middelen krijgt en eindelijk volgens planning

dan zal het CTB alle toepassingen intrekken. Vanaf 1 januari

een beoordeling tegemoet kunnen zien van een vijftigtal

zijn besluiten in het kader van de kanalisatie van kracht

risicovolle stoffen), voor de betrokken bewindslieden, en last

geworden. Van 36 van de in totaal 42 kanalisatie-stoffen is

but not least voor de medewerkers van het secretariaat die

de toelating beperkt of beëindigd. De agrarische sector had

de stapels papier op hun bureau in de afgelopen jaren

hier grote moeite mee, en deed een beroep op

alleen maar hebben zien groeien. Zij deden en doen hun

onmisbaarheid. Intussen is de Bestrijdingsmiddelenwet

werk zeer gemotiveerd, maar de grens was echt bereikt, zo

aangepast om voor de knelpunten een voorziening te

niet overschreden. Alles draaide dit jaar dus om verzake-

treffen. Voor het CTB betekent dit een nieuwe prioriteit, die

lijking; meer bedrijfsmatig werken, meer bedrijfsmatige

noodzakelijkerwijs andere activiteiten zal verdringen.

gegevens produceren, productie centraal stellen. Dit vragen
wij ook aan degenen buiten het CTB die invloed op onze

Alles overziende was 2000 een goed jaar, waarin veel is

productie hebben, zoals de evaluerende instanties. Dit is het

gebeurd en op basis waarvan met vertrouwen de toekomst

nemen van een scherpe bocht, dus niet zonder risico’s en

tegemoet wordt gezien. Wij kijken voor het toekomstige

het is wennen, zowel voor onze eigen medewerkers als voor

beleid met veel belangstelling uit naar de nota ‘Zicht op

derden. Maar het moet; bedrijfsmatig werken met behoud

gezonde teelt’ van Staatssecretaris mevrouw Faber die begin

van de hoge wetenschappelijke kwaliteit. En het kan.

2001 zal verschijnen.

Een tweede effect van de verzelfstandiging is dat het CTB

dr. D.K.J. Tommel (voorzitter CTB)

dichter bij het beleid en de politiek is gekomen. Dat lijkt
paradoxaal, maar de feiten spreken voor zich. Er was een
jaarlijks rechtstreeks overleg met de bewindslieden, en er
was een open gesprek met de relevante vaste commissies in
de Tweede Kamer. De input uit deze bijeenkomsten is voor
ons goed functioneren van groot belang.
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2000 in vogelvlucht

Inleiding

Vaststelling meerjarenvisie

De verzelfstandiging en de daarmee samenhangende

In 2000 is uitgebreid nagedacht over het te volgen beleid

bedrijfsmatiger wijze van werken, de instelling van een

van het verzelfstandigde CTB in de komende jaren. Een

nieuw College en de komst van een eigen bezwaarschriften-

nadere uitwerking hiervan staat in hoofdstuk 4.

commissie zijn voor het CTB de belangrijkste veranderingen
in de afgelopen periode geweest. De koers van het nieuwe

Instelling bezwaarschriftencommissie

CTB voor de komende jaren is vastgesteld en in de volgende

In 2000 is een bezwaarschriftencommissie ingesteld.

hoofdstukken wordt ingegaan op verschillende aspecten van

Sinds 1 januari 2000 is het CTB zelf verantwoordelijk voor

het beleid. Het gaat daarbij in het bijzonder om het stellen

de beslissingen op bezwaarschriften. Om het CTB goed te

van prioriteiten, beheersing van de werkstroom, de

kunnen adviseren is een bewuste keuze gemaakt voor een

invulling van het maatschappelijk contextgevoel en om de

onafhankelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften

manier waarop verantwoording, aansturing en toezicht zijn

met als voorzitter mevrouw mr. W. Sorgdrager. De keuze

geregeld. Met andere woorden het veranderingsproces van

voor een commissie die een zware toets uitvoert op het CTB-

het CTB naar een bedrijfsmatiger werkende organisatie is in

handelen, zal ertoe bij moeten dragen dat de gang naar het

volle gang.

College van Beroep voor bedrijfsleven (CBb) zoveel mogelijk
wordt beperkt.

Verzelfstandiging en een nieuw College

De samenstelling van de commissie is te vinden in bijlage 5.

In 2000 is als gevolg van de instelling van het CTB als
zelfstandig bestuursorgaan een nieuw College benoemd met

Besluiten over toelatingen

de heer dr. D.K.J. Tommel als voorzitter. Dit College komt in

Aanvragen

het algemeen maandelijks bijeen om te beslissen over de

Ook in 2000 is er wegens de opgebouwde grote werk-

toelating van middelen en om het te voeren algemene

voorraad, sprake geweest van termijnoverschrijdingen en is

beleid vast te stellen.

er veelvuldig gebruik gemaakt van het instrument van de

De samenstelling van het College is te vinden in bijlage 5.

‘procedurele verlenging’. De bedrijfsvoering van het CTB is
in 2000 zo aangepast dat beter zicht kan worden verkregen

Startbijeenkomst

en invloed kan worden uitgeoefend op het aanbod aan

Op 31 mei 2000 vond de startbijeenkomst ter gelegenheid

aanvragen en overige werkzaamheden. Door maatregelen

van de verzelfstandiging plaats. Tijdens deze bijeenkomst

als maximalisatie van de capaciteit, een nieuwe wijze van

onderstreepte de Staatssecretaris van LNV, mevrouw Faber,

werken en het stellen van prioriteiten is aanzet gegeven om

het belang van een zelfstandig CTB dat moet functioneren

de werkvoorraad beheersbaar te maken. Het resultaat van

als een soepel draaiende toelatingsmachine met oog voor de

deze maatregelen is te verwachten in 2001.

maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Vervolgens kwamen vertegenwoordigers uit de verschillende

De uitbreiding van de dossiervereisten voor biociden door

geledingen uit de omgeving van het CTB aan het woord. De

de invoering in 1998 van het Besluit milieutoelatingseisen

heer Tommel, voorzitter van het CTB, stelde afsluitend vast

niet-landbouwbestrijdingsmiddelen (Bmnl) heeft tot gevolg

dat de wereld van de bestrijdingsmiddelen gekenmerkt

gehad dat de besluitvorming op de aanvragen

wordt door grote belangen en tegengestelde meningen en

arbeidsintensiever is geworden. Hoewel enerzijds het aantal

dat er daarom in het veld voorlopig nog wel discussie zal

aanvragen ten opzichte van enkele jaren geleden sterk is

blijven.

gedaald, is anderzijds de hoeveelheid werk per aanvraag
gemiddeld toegenomen.

Discussie prioriteitstelling voor 2001

In het verslagjaar zijn veel aanvraagdossiers ingediend die

In 2000 heeft een uitgebreide discussie plaatsgevonden over

niet volledig bleken te zijn. In de orde van 75% van de

de prioriteitstelling bij het CTB. Een nadere uitwerking

aanvraagdossiers zijn bij indiening niet volledig. Voor het

hiervan staat in hoofdstuk 2.

CTB heeft dat geleid tot extra problemen in de behandeling
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en tot veel extra werklast. Hierover is overleg geopend met
de organisaties van toelatinghouders.
In 2000 zijn 403 aanvragen ingediend. Gezien de hoeveelheid toegelaten middelen en de bijbehorende expiratiedata
was dat aantal overigens lager dan verwacht.
Toelatinghouders kijken om diverse redenen zeer kritisch
naar investeringen in middelen die zij voor (verlenging van
de) toelating in aanmerking willen laten komen. Steeds
vaker worden er per stof nog slechts één of twee toelatingen
aangevraagd. Veelal gaat het dan ook nog om één toelatinghouder en niet om een groter aantal min of meer dezelfde
middelen van meer dan één toelatinghouder. Dit leidt tot
een afname van het aantal toelatingen, maar niet tot een
vermindering van het aantal stoffen in toegelaten middelen.

Besluitvorming
Het CTB heeft in 2000 1.279 besluiten genomen over
toelatingen van bestrijdingsmiddelen. Dit aantal is lager
dan in 1999 (1.530).
In 2000 is een groot aantal besluiten tot verlenging van
toelatingen afgegeven. Veel ervan waren het gevolg van
zogenaamde procedurele verlengingen en deze besluiten
waren derhalve niet gebaseerd op een volledig inhoudelijke
beoordeling van de toelaatbaarheid. Deze gang van zaken
heeft vooral te maken met de grote werkdruk, onvolledigheid van de ingediende dossiers en de beperkte beschikbare
menskracht binnen het CTB en bij evaluerende instanties.
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Het beheersen van de werkstroom

Uitbreiding capaciteit

prioriteiten voor een prominente plaats voor nieuwe1

Om te komen tot een verkorting van de doorlooptijd van

werkzame stoffen. Over het algemeen beschikken deze

aanvragen heeft het CTB in 2000 voor de volledigheids-

stoffen over een beter risicoprofiel dan de oude werkzame

beoordelingen tijdelijk medewerkers van de evaluerende

stoffen. Daarnaast wordt er in januari 2001 een Helpdesk

instanties “in huis” ingeschakeld. Het CTB heeft in 2000 veel

Toelatingen ingericht ter ondersteuning van aanvragen voor

aandacht besteed aan de werving van personeel en dat heeft

kleine toepassingen (feromonen, microbiologische middelen

geleid tot het in dienst treden van elf nieuwe medewerkers.

enzovoort). Zie hoofdstuk 3.

Daarnaast is gewerkt aan maximalisatie van capaciteit bij
externen. Hiervan hoopt het CTB in 2001 de vruchten te

Onmisbaarheid

kunnen plukken. Naast uitbreiding van de capaciteit zijn er

Het bestand beschikbare gewasbeschermingsmiddelen staat

maatregelen genomen ter verhoging van de efficiëntie.

onder druk door de aanscherping van de regelgeving en de
in het verleden gemaakte politieke keuze om bij de

Prioriteitstelling

herbeoordeling van toegelaten bestrijdingsmiddelen niet

Algemeen

aan te sluiten bij de Europese planning.

Het CTB heeft in 2000 de prioriteiten voor het jaar 2001
vastgesteld om zo tot een betere beheersing van de

De regering heeft ervoor gekozen om door een wijziging van

werkvoorraad te komen. Uitgangspunten waren de in het

de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Bmw ‘62) een voorziening

verleden gemaakte politieke keuzes en de breed levende

te treffen voor knelpunten die ontstaan door het verdwijnen

wens voor ruimte voor innovatie en herbeoordeling van

van (toepassingen van) landbouwkundig onmisbare gewas-

risicovolle stoffen. Daarnaast hebben de belangen van de

beschermingsmiddelen. Het CTB zal aan het behandelen

industrie, de wensen van gebruikers en andere maatschap-

van de in 2001 in te dienen aanvragen op grond van de

pelijke aspecten (volksgezondheid, risico toepasser en

regeling inzake landbouwkundige onmisbaarheid een hoge

milieu) van het gebruik van bestrijdingsmiddelen centraal

prioriteit toekennen.

gestaan. Randvoorwaarden voor de prioriteitstelling werden,
wat het CTB betreft gevormd door de mogelijkheden van de

Herbeoordeling oude stoffen

uitvoeringspraktijk en de eisen van bedrijfsmatig functio-

Momenteel vult het CTB de politieke keuze om bij de

neren. Het CTB hecht aan een zo breed mogelijke steun,

herbeoordeling van stoffen vooruit te lopen op de Europese

daarom is de prioriteitstelling aan diverse organisaties in de

planning, als gevolg van een opgebouwde werkvoorraad,

maatschappelijke omgeving van het CTB voorgelegd voor

niet adequaat in. In verreweg de meeste gevallen toetst het

commentaar. De beleidsverantwoordelijke ministeries, de

CTB de toegelaten bestrijdingsmiddelen conform de

Stichting Natuur en Milieu, Nefyto, de Land- en Tuinbouw-

Nederlandse planning niet inhoudelijk, maar worden

organisatie Nederland (LTO), Agrodis, Vewin, de Unie van

toelatingen op procedurele gronden verlengd. Bij de

Waterschappen, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor

nationale herbeoordeling van toegelaten bestrijdings-

Bloembollencultuur (KAVB), de Projectgroep Biociden, FNV-

middelen gaat het CTB vanaf 2001 prioriteit geven aan een

bondgenoten en enkele toelatinghouders hebben op het

vijftigtal oude werkzame stoffen die een ‘hoog risicoprofiel’

voorstel gereageerd. De reacties zijn zorgvuldig meegewogen

hebben waar het gaat om mens en milieu.

bij het vaststellen van de prioriteitstelling.
1) Stoffen die voor wat betreft gewasbeschermingsmiddelen vóór 25

Innovatie

juli 1993 nog niet in de EU op de markt waren of voor wat betreft

In de maatschappelijke en politieke discussie over het

biociden vóór 14 mei 2000 nog niet in de EU op de markt waren.

gebruik van bestrijdingsmiddelen staat het begrip
‘innovatie’ centraal. In brede kring bestaat de wens het
beschikbare pakket bestrijdingsmiddelen te vernieuwen.
Tegen deze achtergrond kiest het CTB bij het stellen van
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Maatschappelijke context

Relatie met departementen

medewerkers geparticipeerd in EU-adviescommissies in

Het College hecht aan goed overleg met politiek en beleid

kandidaatlanden voor uitbreiding EU, alsmede delegaties

en werkt daarom aan een versterking van de politiek-

van andere landen op de hoogte gesteld van nationaal en

bestuurlijke contacten. In 2000 heeft een vertegenwoordi-

EU-beleid rondom bestrijdingsmiddelen.

ging van het CTB voor het eerst als zelfstandig bestuursorgaan overleg gehad met de beleidsverantwoordelijke

Relatie met natuur- en milieuorganisaties

bewindslieden. Belangrijke gespreksonderwerpen waren de

Het CTB heeft in 2000 meerdere keren overlegd met de

voorgenomen prioriteitstelling, de aansturing van en het

natuur- en milieuorganisaties over de werklast en het

toezicht op het CTB.

hanteren van een grotere flexibiliteit bij overgangs-, afleveren opgebruiktermijnen. In de ogen van genoemde

Relatie met het parlement

organisaties is het essentieel dat er een daadwerkelijke

Op 20 april 2000 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen

trendbreuk binnen de landbouwsectoren komt richting

een delegatie van het CTB en de Vaste Kamercommissie LNV,

geïntegreerde teelten onder andere door het ontwikkelen

waarbij ook leden van de Vaste Kamercommissies van

van alternatieven. Ze toonden weliswaar begrip voor de

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM),

keuzes die zijn gemaakt bij een aangepaste prioriteitstelling

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezond-

van de behandeling van stoffen op basis van het

heid, Welzijn en Sport (VWS) waren uitgenodigd. De

risicoprofiel. Zij gaven echter aan meer aandacht te willen

belangrijkste gespreksonderwerpen waren de rolverdeling

voor de herbeoordeling van oude stoffen.

tussen ‘Den Haag’ en het CTB, de kosten van toelatingen,
kleine toepassingen, het toelatingsbeleid als onderdeel van

Relatie met de bestrijdingsmiddelenindustrie

het totale beleid, de werklast/prioritering, de Nederlandse

Gewasbeschermingsmiddelenindustrie

versus de Europese planning, biociden, communicatie en

Het CTB overlegt meerdere keren per jaar met de vertegen-

voorlichting en flexibiliteit in termijnen. Het gesprek werd

woordigers van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie,

wederzijds als zeer nuttig ervaren.

Nefyto. Belangrijke agendapunten in 2000 waren de
prioriteitstelling, termijnen, tarieven, nieuwe stoffen (voor

Internationale contacten

Europa) en de kwaliteit van aanvraagdossiers.

Het CTB onderhoudt internationale contacten, vooral met
Europese Commissie en toelatingsautoriteiten in andere

Biocidenindustrie

lidstaten van de Europese Unie (EU). Zowel in het kader van

Het CTB heeft enkele keren contact gehad met de vertegen-

gewasbeschermingsmiddelen als in het kader van de

woordigers van biocidenindustrie, de in 2000 opgerichte

biociden is intensief deelgenomen aan werkgroepen die zich

Projectgroep Biociden. Belangrijk aandachtspunten hierbij

bezighouden met dossiervereisten van bestrijdingsmiddelen,

waren de prioriteitstelling en de Biocidenrichtlijn.

toetsingskader voor bestrijdingsmiddelen alsmede met de

Verder is een vertegenwoordiger van het CTB aanwezig

ontwikkeling van guidance documenten op diverse proce-

geweest bij de jaarvergadering van de Vereniging voor Verf

durele en wetenschappelijke aspecten van toelating. Het

en Drukinktfabrikanten (VVVF).

betreft hier op het gebied van de gewasbeschermingsmiddelen de Working Group Evaluation, Working Group

Relatie met het landbouwbedrijfsleven

Legislation, OECD-Working Group on Pesticides en ECCO-

Het CTB overlegt twee keer per jaar met het landbouw-

meetings. Op het gebied van de biociden is het CTB

bedrijfsleven vertegenwoordigd door LTO. In 2000 waren

vertegenwoordigd in de competent authorities meetings in

vooral de onmisbaarheid en de prioriteitstelling belangrijke

het kader van de implementatie van de Biocidenrichtlijn,

gespreksonderwerpen.

georganiseerd door Directoraat Generaal Environment van
de Europese Commissie alsmede in diverse technical

Relatie met handhavende instanties

meetings inzake de Biocidenrichtlijn. Ook hebben

Het CTB overlegt meerdere keren per jaar met de
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handhavende instanties, zowel op bestuurlijk niveau als op

het geval van een mogelijke aanvraag voor kalkzwavel,

de ‘werkvloer’. Belangrijkste onderwerpen in het afgelopen

formaline, voor een aantal ziektes in fruit en een

jaar waren de problematiek van handhaving bij een toe-

derdenuitbreiding voor dithianon.

nemende vraag naar maatwerk bij de toelating, en handhaving bij gecertificeerde bedrijfsvoering.

Werkbezoek Platform Uitgangsmateriaal
Om voeling te houden met de praktijk heeft het College
zich tijdens het jaarlijkse werkbezoek ‘ter plekke’ laten
informeren over de positie van de sector uitgangsmateriaal
in relatie tot gewasbescherming. Het Platform Uitgangsmateriaal (PUMA) nodigde hiertoe het CTB uit bij het bedrijf
Novartis Seeds BV. Tijdens het bezoek liet PUMA het College
nader kennismaken met deze sector en in de praktijk laten
zien wat deze schakel in de keten betekent en kan
betekenen voor de gewasbescherming. Het bezoek bleek zeer
nuttig en er vond een directe vertaling plaats van de door
PUMA voorgelegde aandachtspunten naar inschakeling van
de in 2001 in te richten helpdesk van het CTB.

Incidentele contacten
Het CTB neemt op ad hoc basis contact op met organisaties
die hun stem laten horen in het bestrijdingsmiddelendebat.
Zo is er overleg geweest met het Centraal Bureau
Levensmiddelenhandel. Dit Bureau heeft, onder andere in
verband met residuen van bestrijdingsmiddelen op voeding,
voedselveiligheid tot een speerpunt van beleid gemaakt. Een
ander voorbeeld is een overleg met de provincie Noord
Brabant over de benadering van het ‘bestrijdingsmiddelenprobleem’. Verder wordt er gewerkt aan een meer
structureel contact met FNV-bondgenoten over het risico
voor de toepasser binnen het bestrijdingsmiddelenbeleid.
In 2000 is er overleg geweest tussen het CTB en de
Vereniging van Nederlandse Landbouwluchtvaartbedrijven
(VNL) over de mogelijkheden tot aanpassing van de
driftpercentages voor vliegtuig- en helikopterbespuitingen
bij toepassing van de split-boom techniek.

Helpdesk Toelatingen
De beschikbaarheid van de zogenaamde ‘kleine toepassingen’ voor de landbouw en de niet-landbouw (biociden)
heeft in de wereld van de bestrijdingmiddelen bijzondere
aandacht gekregen. In 2000 heeft het CTB daarom de
inrichting van een Helpdesk Toelatingen gericht op kleine
toepassingen voorbereid. Deze Helpdesk is op 1 januari 2001
van start gegaan. De Helpdesk fungeert als steunpunt voor
aspirant-aanvragers van toelatingen voor kleine toepassingen van chemische middelen en voor biologische middelen
(micro-organismen, plantversterkers en feromonen).
Vooruitlopend op de instelling van de Helpdesk is in 2000 al
een aantal malen ondersteuning verleend, onder andere in
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Aansturing, verantwoording en toezicht

Meerjarenvisie 2001-2005 en werkplan 2001

bestuurlijke aansturing wordt van beide zijden wenselijk

De wet bepaalt dat het CTB jaarlijks een werkplan moet

geacht. Daarnaast is de verwachting dat de maatschappe-

vaststellen en een visie op de ontwikkelingen voor de

lijke context waarbinnen het CTB functioneert bij voort-

eerstvolgende vier jaren moet neerleggen.

during tot maatschappelijke en politieke discussie zal

Het werkplan is de basis voor de begroting waarmee de

leiden. De bewindslieden hebben besloten dat er jaarlijks

beleidsverantwoordelijke bewindslieden moeten instemmen.

overleg plaatsvindt tussen het CTB en de bewindslieden en

De meerjarenvisie 2001-2005 en het werkplan 2001 zijn in

dat er bovendien een halfjaarlijks overleg komt tussen het

2000 vastgesteld en ter kennis gebracht van de betrokken

CTB en de directeuren-generaal van de vier betrokken

bewindslieden.

departementen. In 2000 hebben beide plaatsgevonden met
als hoofdonderwerp op de agenda de prioriteitstelling van

In de meerjarenvisie staat de primaire taak van het CTB

het CTB.

voorop: het nemen van besluiten over de toelating van
bestrijdingsmiddelen.

Toezicht

Het accent voor de komende twee jaar ligt op het

Onderdeel van de verzelfstandiging van het CTB is een

handhaven van het hoge kwaliteitsniveau van de

passende toezichtstructuur. Binnen deze structuur moet

besluitvorming en het gelijktijdig terugbrengen van de

worden voorzien in toezicht op de uitvoering van het

besluitvormingstermijnen tot wat wettelijk is

toelatingsbeleid door het CTB en de aansturing daarvan

voorgeschreven.

door de betrokken departementen.

Het CTB wil blijven behoren tot de kwalitatieve top in

Het CTB legt verantwoording af aan de beleidsverantwoorde-

Europa inzake zijn wettelijke taak. Het CTB is verder bezig

lijke bewindslieden door middel van een werkplan, een

met een eerste verkenning van de mogelijkheden voor een

begroting, een jaarrekening, een informatiestatuut en een

instantie die zijn kennis en expertise op het terrein van de

jaarverslag.

toelating van bestrijdingsmiddelen op actieve wijze ter

De (individuele) toelatingsbeslissingen van het College zijn

beschikking stelt.

als zodanig geen onderwerp van toezicht.
Het toezicht bestaat uit het beoordelen van de kwaliteit van

In het werkplan 2001 wordt een praktische uitwerking

de uitvoering, de prestatiegegevens en financiële gegevens,

gegeven aan bovengenoemde meerjarenvisie. In deze uit-

de mate waarin het CTB de kwaliteit van de taakverrichting

werking worden twee hoofdaandachtspunten onder-

systematisch bewaakt en de doeltreffendheid van de sturing

scheiden:

van de organisatie. In opdracht van de departementen is

Werkstroombeheersing; Om de organisatie goed te laten

door de CMG een rapport vervaardigd ‘Toelaten en toezien’

draaien, worden de werkvoorraden op een gecontroleerde

om vorm te geven aan het toezicht. Het CTB heeft actief

wijze weggewerkt, worden de juiste prioriteiten gesteld en

geparticipeerd in de projectgroep die een voorstel voor een

wordt het regime voor de planning en de voortgangs-

toezichtarrangement heeft gegenereerd. Het voorstel voor

bewaking verbeterd.

het toezichtarrangement is in het verslagjaar besproken en

Contextbewustzijn; Met behoud van de wetenschappelijke

met enkele kanttekeningen akkoord bevonden door de

en juridische kwaliteit van de besluitvorming wil het CTB

beleidsverantwoordelijke departementen. Een toezicht-

bij besluitvorming binnen de wettelijke kaders zoveel

organisatie is in 2000 nog niet concreet ingericht.

mogelijk rekening houden met maatschappelijke noden en

In 2000 heeft de Algemene Rekenkamer aangekondigd een

wensen.

onderzoek in te stellen naar de doelmatigheid van het
toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij

Aansturing

zullen de taakuitvoering van het CTB en het toezicht hierop

Met de verzelfstandiging van het CTB is er het een en ander

worden onderzocht. Het gaat niet alleen om de toelating

gewijzigd in de relatie tussen het CTB en de beleidsverant-

van de gewasbeschermingsmiddelen op zichzelf, maar

woordelijke departementen. Een sterkere politiek-

bijvoorbeeld ook om andere maatregelen, zoals de
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aansturing van het beoordelingsproces, het opstellen van
wet- en regelgeving en het inspringen op problemen in het
veld.

Verantwoording
Kwartaalrapportages zijn een belangrijk instrument ten
behoeve van de verantwoording. Zij geven weer in hoeverre
de doelstellingen van het werkplan ook daadwerkelijk zijn
gerealiseerd. De rapportages geven bovendien aan welke
resultaten het CTB heeft geboekt bij de realisatie van zijn
wettelijke taken.
De rapportages geven tevens informatie over de
ontwikkeling van de werkvoorraad, de besluiten, bezwaar
en beroep en de resultaten van de helpdesk. Verder wordt
(de ontwikkeling van) de financiële situatie in de
kwartaalrapportage vermeld.
Het CTB heeft, mede ten behoeve van de kwartaalrapportages, in 2000 een tijdschrijfsysteem ingevoerd.
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5

Bedrijfsvoering

5.1 Sociaal jaarverslag

van VROM en één medewerker van het ministerie van VROM

Totalen

bij het CTB. In 2000 werkten er bij het CTB 31 mannen en 29

In 2000 werkten er 60 (52,7 fte) mensen bij het College-

vrouwen.

secretariaat. Hiervan waren 37 (33,4 fte) medewerkers in

Drie medewerkers in vaste dienst hebben het CTB verlaten

vaste dienst. Er waren 11 (9,2 fte) medewerkers in tijdelijke

wegens aanvaarding van een dienstbetrekking elders en één

dienst. Bovendien waren er 6 (5,6 fte) medewerkers

medewerker heeft de dienst verlaten door gebruik te maken

gedetacheerd via een uitzendbureau en ook nog eens

van de FPU (Flexibel Pensioen). Van de gedetacheerde

4 (2,7 fte) medewerkers via andere externe bureau’s.

medewerkers hebben vier medewerkers de dienst verlaten.

Daarnaast waren er 2 (1,8 fte) medewerkers op IF-basis

Een lijst met de medewerkers is bijgevoegd als bijlage 5.

(interimfunctievervulling) werkzaam. Tot slot was één

Het ziekteverzuim was in 2000 bij het CTB 6,8 % (incl.

medewerker van het CTB gedetacheerd bij het ministerie

zwangerschapsverlof).

18
16

18
mannen
16

vrouwen

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

< 20

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

> 60

0

Diagram 1. Leeftijdsopbouw personeel in 2000

mannen
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<9
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Diagram 2. Inschaling personeel in 2000
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Diagram 3. Aantal personeelsleden 1997-2000

2000

1997
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Diagram 4. Ziekteverzuim 1997-2000
(Inclusief zwangerschapsverlof, dat hier een niet onaanzienlijk gedeelte van
het totale ziekteverzuim betreft)
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Arbeidsomstandigheden

5.2 Financieel jaarverslag

Op verschillende manieren is er binnen het CTB in 2000

Hierna volgen de belangrijkste conclusies met betrekking

aandacht besteed aan arbeidsomstandigheden (ARBO). Het

tot het financiële resultaat van het CTB over 2000. Voor een

gaat hierbij concreet om de aankoop van ergonomisch

volledig overzicht wordt verwezen naar de jaarrekening in

meubilair en om het bespreken van de problematiek

bijlage 6.

rondom RSI.
Het resultaat van het CTB is in 2000 uitgekomen op

Bedrijfshulpverlening

ongeveer het begrote niveau. Niet verwachte opbrengsten

Het Collegesecretariaat heeft twee gediplomeerde

(b.v. creditnota voor reeds betaalde nota), die nog voor de

Bedrijfshulpverleners (BHV)/EHBO-ers in dienst. In 2000

verzelfstandiging zijn ontstaan, compenseerden het verlies

hebben deze medewerkers zoals gebruikelijk getraind in het

dat werd geleden op de eigenlijke producten van het CTB.

handelen in noodsituaties.

Het laatstgenoemde verlies heeft onze volledige aandacht.
Het wordt voor een groot deel veroorzaakt door de

Medezeggenschap

inefficiëntie van het proces met de vele iteraties door

Conform de afspraak met de directeur functioneert de

aanvullende vragen en procedurele verlengingen en met

Personeelsvertegenwoordiging (PVT) van het CTB als

daarbij vaak onvolledig aangeleverde dossiers. Hierdoor

Ondernemingsraad. Als gevolg van de verkiezingen in 2000

wordt veel werk verricht waar geen inkomsten tegenover

heeft de PVT een nieuwe samenstelling gekregen.

staan. De in 2001 ingezette herprioritering maakt het niet

Er is in het afgelopen jaar regelmatig overleg geweest tussen

alleen mogelijk om een aantal producten daadwerkelijk

de bestuurder en de PVT. Gesproken en/of geadviseerd werd

volledig af te ronden, ook wordt voorzien in een strakker

onder andere over de prioriteitstelling, het handboek

regime bij volledigheidsbeoordelingen waardoor meer

Personeel & Organisatie, de meerjarenvisie en –begroting en

efficiency in het proces bereikt wordt.

het traject van organogram en functie-omschrijving.

De kosten met betrekking tot het personeel en de overhead
zijn lager dan begroot. Enerzijds wordt dit veroorzaakt
doordat instroom van nieuw personeel later in het jaar
plaatsvond dan was voorzien en anderzijds door een
terughoudend uitgavenbeleid.
Mede als gevolg van een grote extra inspanning bij het in
behandeling nemen van aanvragen komen de kosten voor
uitbestede werkzaamheden aan de evaluerende instanties
hoger uit dan in de begroting over 2000 was voorzien.
Op 31 december staat een vordering van ruim 10 miljoen
gulden op de departementen LNV, VROM, SZW en VWS.
Deze vordering bestaat grotendeels uit de onderhandenwerkpositie per 1 januari 2000 die voor rekening van deze
departementen komt. Deze post is in 2000 nog niet aan het
CTB overgemaakt.
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bijlage
1
Beleid, wet- en regelgeving
1.1 Beleid

monograph. Dit geldt zowel voor micro-organismen als voor

Onmisbaarheid

feromonen. De afronding hiervan wordt begin 2002

In 2000 is het wijzigingsvoorstel landbouwkundig onmis-

verwacht. Ook voor de feromonen geldt dat er in Nederland

bare gewasbeschermingsmiddelen Bmw 1962 ingediend bij

al wordt gewerkt volgens deze uitgangspunten.

de Tweede Kamer. Op basis van dit voorstel wordt onder

Pas eind 2000 heeft de EU middels een ‘opinion of the

andere een aantal toepassingen van een elftal stoffen van

Scientific Committee on Plants (SCP)’ een standpunt

rechtswege tijdelijk toegelaten.

bekendgemaakt over het door het CTB opgestelde concept

Het CTB heeft over dit wijzigingsvoorstel geadviseerd, een

guidance document over relevante metabolieten in het

uitvoeringstoets uitgevoerd en maatregelen getroffen voor

milieu. Naar verwachting wordt dit document in 2001 – na

de implementatie ervan. Eind 2000 werden de ‘Ontwerp-

verdere bespreking met alle lidstaten – door de Europese

regeling toelating landbouwkundig onmisbare gewas-

Commissie als guidance document vastgesteld.

beschermingsmiddelen’ en de ‘ontwerpwijziging Regeling

In het verslagjaar heeft het CTB veel tijd besteed aan de

toelating bestrijdingsmiddelen 1995’ eveneens aan het CTB

voorbereiding van de besluitvorming over plaatsing van

aangeboden voor een uitvoeringstoets. Deze toets wordt in

stoffen op Bijlage I van de gewasbeschermingsrichtlijn

2001 afgerond. Parallel hieraan werd een opzet gemaakt

91/414/EEG zoals in de begroting was voorzien. Dat komt

voor een aanvraagformulier.

vooral door intensivering van het beoordelingsprogramma
oude en nieuwe stoffen.

Dossiervereisten gewasbeschermingsmiddelen

Ondanks die intensivering verloopt de definitieve

In het kader van de gelijkschakeling van de nationale en

besluitvorming over de plaatsing over de eerste 90 ‘oude

EU-dossiervereisten, is in 2000 een begin gemaakt met het

stoffen’ (stoffen die reeds vóór 25 juli 1993 in de EU op de

ontwerpen van een nieuw aanvraagformulier. Waar van

markt waren) nog steeds traag, mede doordat de Europese

toepassing heeft een vertaling naar de Nederlandse situatie

Commissie prioriteit geeft aan de behandeling van de

plaatsgevonden. Het nieuwe formulier is in 2001 gereed.

zogenaamde ‘nieuwe’ stoffen.
Een groot deel van de stoffen uit de eerste fase bevindt zich

Handleiding Toelating Bestrijdingsmiddelen

nu in een vergevorderd stadium van beoordeling. Nagenoeg

In 2000 was er binnen het CTB te weinig menskracht

alle conceptmonographs waren in 2000 ingediend; de

beschikbaar om een nieuwe versie van de Handleiding

overige zijn door de rapporteurlidstaten voor begin 2001

Toelating Bestrijdingsmiddelen (HTB) op te stellen. De

toegezegd. Nederland heeft van de stoffen uit de eerste fase

afronding van deze versie is voorzien in 2001.

de laatste conceptmonograph (voor chloorthalonil) in
januari 2000 beschikbaar gesteld.

1.2 EU-harmonisatie
Gewasbeschermingsmiddelen

In 2000 heeft de Commissie initiatieven ontwikkeld om te

De verwachte totstandkoming van dossiervereisten (Bijlage

komen tot snellere besluitvorming over ‘nieuwe’ stoffen. Er

II en III) voor micro-organismen en virussen is in 2000 afge-

is binnen dat kader geëxperimenteerd met verschillende

rond. Deze dossiervereisten worden begin 2001 vastgesteld.

vormen en invullingen van het zogenaamde ‘co-rapporteur-

In Nederland wordt al enkele jaren gewerkt volgens deze

schap’. Daarnaast wordt bezien of door middel van

uitgangspunten.

‘worksharing’ – op OECD-niveau – lidstaten bij het opstellen

De Europese Commissie werkt samen met de OECD aan de

van hun nationale beoordeling reviews van andere landen

totstandkoming van dossiervereisten voor feromonen. Naar

kunnen gebruiken en daarmee hun voordeel kunnen doen.

aanleiding van een in 1999 gehouden werkconferentie en

In 2000 zijn besluiten tot plaatsing op Bijlage I van richtlijn

OECD-workshop heeft een OECD-werkgroep (BioPesticides

91/414/EEG voor de volgende oude werkzame stoffen

Steering Group), waarin Nederland deelneemt, de opdracht

genomen: amitrol, bentazon, diquat, esfenvaleraat, flur-

gekregen om een guidance document op te stellen voor de

oxypyr, lambda-cyhalothrin, metsulfuron-methyl, pyridaat,

indiening van dossiers en voor het opstellen van een

thiabendazool en triasulfuron. In 2000 zijn besluiten tot
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niet-plaatsing op Bijlage I van richtlijn 91/414/EEG voor de

Met betrekking tot ‘nieuwe’ stoffen (stoffen die op

volgende oude werkzame stoffen genomen: azinfos-ethyl,

25 juli 1993 nog niet in de EU op de markt waren) zijn

chlozolinate, lindaan, permethrin, quintozeen, tecnazeen

momenteel circa 75 stoffen, waaronder 8 micro-organismen,

en zineb. Binnen de in de door de Europese Commissie

aangemeld voor plaatsing op Bijlage I. Van deze stoffen zijn

gestelde termijn dienen alle EU-lidstaten de toelatingen op

er inmiddels zes geplaatst op Bijlage I van de richtlijn. Het

basis van deze stoffen te beëindigen. In Nederland zijn er

betreft azoxystrobin, fenhexamide, kresoxim-methyl,

geen middelen (meer) toegelaten op basis van deze stoffen

prohexadione-calcium, spiroxamine en azimsulfuron.

met uitzondering van de stof zineb. De toelatingen op basis

Daarnaast zijn er in vele EU-landen voorlopige toelatingen

van zineb worden in de loop van 2001 beëindigd.

afgegeven conform de daarvoor getroffen overgangsregeling.
In 2000 heeft het CTB voorlopige toelatingen afgegeven voor

In 2000 is richtlijn 451/2000/EG aangenomen. In deze

middelen op basis van de werkzame stoffen S-metolachloor,

richtlijn zijn de regels vastgelegd voor de behandeling van

ferri fosfaat, pymetrozine en fenhexamide.

stoffen uit de tweede en derde fase. Een groep van 148
stoffen wordt in het zogenaamde tweede reviewprogramma

Biociden

behandeld. Strikte termijnen voor de notificatie, het

Op 28 september 2000 is de Verordening EG 1896/2000

indienen van dossiers en de behandeling door lidstaten zijn

(zie: Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

opgenomen. Voor de helft van deze stoffen is inmiddels

L 228/6 van 8-9-2000) in werking getreden. Deze verordening

genotificeerd. Nederland zal rapporteurlidstaat worden voor

regelt de eerste fase van het tienjarig EU-werkprogramma in

de volgende stoffen: clodinafop, ethefon, fenamifos,

het kader van Richtlijn 98/8/EC (Biocidenrichtlijn). Het

tolclofos-methyl en trinexapac. De definitieve toewijzing van

betreft de verordening genoemd in artikel 16, tweede lid

rapporteurlidstaten vindt begin 2001 plaats. Dossiers

van 98/8.

kunnen uiterlijk tot maart 2002 worden ingediend.

De eerste fase van het werkprogramma loopt vanaf

Alle overige stoffen (ongeveer 600) zijn opgenomen in een

28 september 2000 tot ongeveer najaar 2002 en omvat:

derde en vierde lijst.

• identificatie en kennisgeving van bestaande stoffen door

Voor de derde lijst zijn termijnen opgenomen voor de
aanmelding van de notificatie. Voor deze lijst zal vervolgens
een werkprogramma worden vastgesteld op basis van de
ontvangen notificaties. Een groot deel van de stoffen zal
niet door de toelatinghouders verdedigd worden, waardoor
er geen dossier wordt aangeleverd. Eind 2000 was het aantal
genotificeerde stoffen ongeveer 170. Het definitieve
resultaat zal in mei 2001 worden vastgesteld.

belanghebbenden;
• opstellen van lijsten van stoffen die op de markt mogen
blijven totdat besloten is over hun plaatsing op een der
Bijlagen van de Biocidenrichtlijn;
• opstellen van lijsten van stoffen die niet langer op de
markt mogen blijven met de beëindigingsdata;
• data voor de indiening van dossiers voor de producttypen
8 (houtverduurzamingsmiddelen) en 14 (rodenticiden).

Op de vierde lijst staan een aantal groepen gewasbeschermingsmiddelen, op basis van de werkzame stoffen die onder

1.3 Wet en regelgeving

een bepaalde groep vallen, zoals de microbiologische, dan

Biocidenrichtlijn

wel ook voor andere doeleinden aangewend worden

In 2000 is de Biocidenrichtlijn 98/8/EG nog niet

(biocide, voedingsmiddelen etc.). De stoffen van lijst vier

geïmplementeerd in de Bmw 1962.

vallen voorlopig niet onder deze regeling. Behandeling

De Verordening (EG) Nr. 1896/2000 van de Commissie inzake

hiervan zal op zijn vroegst na beoordeling van de stoffen

de eerste fase van het in artikel 16, lid 2 van Richtlijn

van de tweede en derde lijst plaatsvinden. De Commissie

98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende

denkt voor de uitvoering aan een werkprogramma tot 2008.

biociden bedoelde programma is aangenomen. Op grond

De Europese Commissie heeft de mogelijkheid aangekon-

van deze richtlijn wordt er een begin gemaakt met een

digd om maatregelen te treffen voor toepassingen van

werkprogramma voor de beoordeling van alle werkzame

middelen op basis van stoffen, die niet langer verdedigd

stoffen van biociden die op 14 mei 2000 op de markt zijn

zullen worden en waarvoor nog geen effectief landbouw-

(bestaande werkzame stoffen). Het CTB is bij de uitwerking

kundig alternatief beschikbaar is. Op verzoek van het

van dit programma betrokken. Het CTB zal een uitvoerings-

ministerie van LNV vindt er een inventarisatie plaats door

toets opstellen voor de uitvoering van deze verordening.

het CTB naar eventuele landbouwkundige knelpunten

Naar verwachting zal deze uitvoeringstoets begin 2001

(‘essential uses’). Op basis hiervan zal het ministerie van

gereed zijn.

LNV bepalen welke knelpunten voor een tijdelijke maatregel
worden voorgedragen.
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bijlage
2
Besluiten over toelating
2.1 Kerngegevens
Tabel 1: Kerngegevens van 2000 inzake toelatingen

desinfectiemiddelen

huishoudmiddelen

houtconserveringsmiddelen

gewasbescher- veterinaire totalen
mingsmiddelen middelen

9

4

1

20

-

34

-

-

-

-

-

-

Nieuwe originele toelatingen

4

3

3

13

-

23

Nieuwe afgeleide toelatingen

30

10

5

27

4

76

-

-

-

6

-

6

80

91

84

409

43

707

7

3

10

44

1

65

Aanvragen
- door aanvrager ingetrokken
- door CTB afgewezen
Toelatingen

Nieuwe parallel toelatingen
Verlenging van toelatingen
Beëindiging van toelatingen door CTB
Beperking gebruiksgebied van toelating door CTB
Overige wijzigingen van toelatingen*
Vervallen toelatingen op verzoek toelatinghouder

-

-

-

61

-

61

5

7

7

103

12

134

48

8

12

42

1

111

20

6

7

17

3

53

14

7

4

14

4

43

217

139

133

756

68

1313

Overschrijving toelating/wijziging naam/
adres toelatinghouder
Wijziging naam toegelaten middel
Totalen

*) Uitbreiding c.q. wijziging van het gebruiksgebied en wijziging samenstelling op aanvraag van de toelatinghouder.

2.2 Aanvragen
Deze tabel geeft een overzicht van het aantal ingediende
aanvragen in afgelopen vier jaren.
Tabel 2: Aanvragen in 1997-2000
1997
Aanvragen tot toelating
Aanvragen tot verlenging toelating

1998

1999

2000

62

94

69

62

279

308

127

110

Aanvragen tot uitbreiding gebruiksgebied

15

21

19

18

Aanvragen voor afgeleide toelating

65

62

77

77

Aanvragen tot verlenging afgeleide toelating

98

129

64

121

Aanvragen voor toelating parallel import

10

1

2

10

Aanvragen tot verlenging toelating parallel import

18

41

18

3

8

9

3

2

555

665

379

403

Aanvragen voor wijziging samenstelling van toegelaten middel
Totalen
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2.3 Toegelaten middelen
Totalen
Diagram 5 en tabel 3 geven per jaar een overzicht van het
totale aantal werkzame stoffen en toegelaten bestrijdingsmiddelen dat op basis van die stoffen is toegelaten.
Diagram 5: Toegelaten bestrijdingsmiddelen en werkzame
stoffen per 31 december 1997-2000
2500

2000
middelen

1500

1000

500
werkzame stoffen

0

1997

1998

1999

2000

Tabel 3: Toegelaten bestrijdingsmiddelen en werkzame
stoffen per 31 december 1997-2000
Middelen

Werkzame stoffen

1997

1998

1999

2000

1997

1998

1999

2000

Desinfectiemiddelen

479

457

458

442

58

53

47

43

Huishoudmiddelen

223

215

179

185

45

42

38

38

Houtconserveermiddelen

216

185

164

146

61

53

51

40

1084

971

789

759

280

265

233

210

44

41

28

27

20

17

14

17

2046

1869

1618

1559

391*

356*

311*

302*

Gewasbeschermingsmiddelen
Veterinaire middelen
Totaal

*Het totaal is niet in overeenstemming met de optelsom van de afzonderlijke toepassingsgebieden, omdat dezelfde werkzame stof in
verschillende toepassingsgebieden kan voorkomen.

Toelatingen op basis van voor Nederland nieuwe werkzame stoffen
In 2000 zijn gewasbeschermingsmiddelen op basis van de
volgende nieuwe werkzame stoffen toegelaten:
- Clomazon (Centium)
- Dimethenamide (Frontier)
- Fenhexamide (Teldor)
- Ferri fosfaat (Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels)
- Fipronil (Violin)
- Pymetrozine (Plenum 25 WP)
- S-metolachloor (Dual Gold 960 EC)
In 2000 is buiten de agrarische sector één bestrijdingsmiddel op basis van de volgende nieuwe werkzame stof
toegelaten:
- Fipronil (Goliath Gel, Goliath-aasstations)
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2.4 Beëindigingen/beperkingen van toelatingen
Totalen
In 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 CTB. Diagram 6 geeft inzicht in de verhouding
tussen cijfers uit beide tabellen.
Tabel 4: Vervallen toelatingen op verzoek van de
toelatinghouder in 1997-2000
1997

1998

1999

2000

Desinfectiemiddelen

22

38

29

48

Huishoudmiddelen

20

18

40

8

Houtconserveringsmiddelen
Gewasbeschermingsmiddelen
Veterinaire middelen

31

40

17

12

111

132

88

42

12

3

12

1

196

231

186

111

1997

1998

1999

2000

Desinfectiemiddelen

-

4

5

7

Huishoudmiddelen

6

9

9

3

-

3

6

10

28

8

118

44

Totalen

Tabel 5: Beëindiging van toelatingen door het CTB
in 1997-2000

Houtconserveringsmiddelen
Gewasbeschermingsmiddelen
Veterinaire middelen
Totalen

-

-

2

1

34

24

140

65

Diagram 6: Beëindiging van toelatingen door de
toelatinghouder in verhouding tot die door het CTB

250

Beëindiging door toelatinghouder
Beëindiging door CTB

200

150

100

50

0

1997

1998

1999

2000
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Beëindigingen, intrekkingen en beperkingen van toelatingen

uitvoeren van proefnemingen. Het betreft ontheffingen

Voor toelatingen op basis van de volgende werkzame stoffen

voor proefdoeleinden zoals bedoeld in artikel 15 van de

heeft het CTB een definitief besluit tot beëindiging, intrek-

Bmw 1962 en artikel 18 van het Bestrijdingsmiddelen-

king of beperking genomen.

besluit. In de ontheffing worden voorschriften gegeven over
het afleveren, voorhanden of in voorraad hebben en

Wegens het risico voor milieu:

gebruiken van (toepassingen van) bestrijdingsmiddelen die

- Esfenvaleraat

kennelijk in een proefstadium verkeren.

- Fenarimol

In het jaar 2000 zijn 311 ontheffingen verleend voor een

- Myclobutanil

landbouwtoepassing en 11 ontheffingen voor middelen met

- Triflumizool

een biocide toepassing.
In de volgende tabel worden de besluiten op aanvragen voor

Wegens het risico voor milieu én volksgezondheid:

een ontheffing voor proefdoeleinden weergegeven.

- Dichloran
- Metam-natrium

Advisering 16-a Ontheffingen

- Monolinuron

Sinds de verzelfstandiging op 1 januari 2000 heeft het CTB
geen bevoegdheid meer tot het verlenen van ontheffingen

Wegens uitvoering communautaire maatregel:

als bedoeld in artikel 16a Bmw 1962. De 16a-bevoegdheid

- Amitraz

ligt bij de betrokken bewindslieden. Het CTB adviseert in

- Benomyl

voorkomende gevallen over mogelijke neveneffecten.

- Carbendazim

Het CTB heeft in 2000 het Ministerie van Defensie

- Chloormequat

geadviseerd over gebruiksvoorschriften ten behoeve van het

- Esfenvaleraat

impregneren van legerkleding en klamboes met permethrin

- Ethefon

voor uitgezonden UNMEE-medewerkers.

- Fenarimol
- Fenbutatinoxide
- Methomyl
- Thiofanaat-methyl
- Triforine
- Zineb
Wegens het niet leveren van gegevens (onvolledige aanvragen tot
verlenging):
- 1-Naftylaceetamide
- Amfotensiden
- Benfuracarb
- Benzyladenine
- Kaliumbifluoride

2.5 Ontheffingen
Ontheffingen voor proefdoeleinden
Voor niet toegelaten bestrijdingsmiddelen dan wel toepassingen kan een ontheffing worden verleend voor het

Tabel 6: Ontheffingen voor proefdoeleinden in 1997-2000
Verleende ontheffingen

1997

1998

1999

2000

386

350

362

322

Niet verleende, vervallen of niet in behandeling
genomen aanvragen voor ontheffingen
Totaal

6

8

2

3

392

358

364

325
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bijlage
3
Bezwaar en beroep
3.1 Inleiding

Opvallend is het aantal bezwaarprocedures tegen besluiten

Tegen besluiten van het CTB kan bezwaar worden gemaakt.

tot procedurele verlenging. Dat heeft te maken met het feit

Sinds de verzelfstandiging is het College bevoegd om

dat het CTB nog niet tot een definitief oordeel over

bezwaren tegen besluiten van het CTB zelf af te handelen en

verlenging of beëindiging van de toelating kon komen

is er een eigen adviescommissie voor de bezwaren ingesteld.

(verlenging op grond van artikel 5 van de Bmw 1962

Tegen beslissingen op bezwaar kan beroep worden ingesteld

juncto artikel 7 van de Rtb 1995).

bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).
Tevens kan zowel bij bezwaar als bij beroep een voorlopige

3.3 De resultaten van bezwaar/ beroep en voorlopige

voorziening (bijvoorbeeld in de vorm van schorsing van het

voorzieningen

bestreden besluit) worden gevraagd bij de President van het

De beslissingen op bezwaarschrift kunnen als volgt worden

CBb.

geanalyseerd:
- 5 ingetrokken

3.2 Aantallen ingediende bezwaar- en beroepschriften

- 7 niet-ontvankelijk

In 2000 zijn 43 bezwaarschriften ingediend. Hiervan betref-

- 8 ongegrond

fen er 35 (acht van toelatinghouders en 27 van derden)

- 10 deels gegrond/ deels ongegrond

gewasbeschermingsmiddelen en acht niet-landbouw-

- 3 gegrond

bestrijdingsmiddelen (zes van toelatinghouders en twee van

Het aantal beslissingen komt niet overeen met het aantal

derden).

ingediende bezwaarschriften, omdat in 2000 nog

In 1999 ging het om 68 bezwaarschriften waarvan 29

beslissingen zijn genomen op grond van bezwaarschriften

betreffende gewasbeschermingsmiddelen en 39 betreffende

uit 1999 en omdat een aantal bezwaarschriften uit 2000 in

niet-landbouwbestrijdingsmiddelen. Het aantal toelating-

2001 wordt afgehandeld.

houders dat in 1999 bezwaar maakte was 53 en het aantal

Van de deels gegronde en deels ongegronde bezwaren ging

derden 15.

het veelal om een aanvulling of wijziging van de

Er werd in 2000 26 keer beroep ingesteld tegen een beslis-

motivering, waarbij het besluit in stand werd gehouden.

sing op bezwaar. Bovendien is er 16 keer een voorlopige

Bij de besluiten om een bezwaarde niet-ontvankelijk te

voorziening gevraagd.

verklaren ging het vooral om bezwaren die buiten de
termijn werden ingediend.

Tabel 7: Overzicht van ingediende bezwaar-/beroepschriften
in 1997-2000
Bezwaar
1997

1998

1999

toelatinghouders

23

13

derden

14

14

13
3

Beroep
2000

1997

1998

1999

2000

23

8

6

27

-

-

1

9

-

1

2

7

18

30

6

1

5

4

5

7

9

2

1

1

2

6

Gewasbescherming

Biociden
toelatinghouders
derden
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In totaal is acht keer een beroep en drie keer een verzoek

de gebruiker van het middel die de bestemming van het

om een voorlopige voorziening ingetrokken. Er is één

verduurzaamde hout bepaalt. Het gebruiksdoel van het

verzoek om voorlopige voorziening niet-ontvankelijk

hout zal (meestal) pas na de verduurzaming door een ander

verklaard. Er zijn vijf verzoeken om een voorlopige voor-

dan de gebruiker van het middel worden gekozen. Het

ziening te treffen door de President van het CBb afgewezen.

procédé van verduurzaming betreft, gezien de voor-

Twee voorlopige voorzieningen zijn toegewezen.

schriften, werkzaamheden die technisch en specialistisch

Eén keer is een beroep ingetrokken. Vier beroepen zijn

van aard zijn en derhalve niet door een willekeurige

gegrond verklaard.

gebruiker zijn uit te voeren. Het CBb concludeert derhalve
dat voor de gebruiksbeperkingen geen grondslag kan

3.4 Opvallende zaken

worden gevonden in artikel 5, vijfde lid, van de Bmw 1962

Uitspraak CBb in het beroep van de toelatinghouders inzake

in verbinding met artikel 2, eerste lid van het Besluit

elektronische muggenstekkers op basis van pyrethroïden

wijziging toelatingsvoorschriften bestrijdingsmiddelen.

In het beroep betreffende niet-verlenging van toelating van

Hierbij neemt het CBb tevens in aanmerking dat in artikel

de anti-muggenstekkers op basis van bioallethrin of

5a, eerste lid, aanhef en onder f, van de Bmw 1962 de

d-allethrin heeft het CBb bij uitspraak van 18 juli 2000 de

mogelijkheid wordt geboden om bij ministeriële, in de

besluiten met betrekking tot de niet-ontvankelijkheid-

Staatscourant bekend te maken, regeling voorschriften te

verklaring van Sumitomo Benelux B.V. en de ongegrond-

stellen omtrent het gebruik van goederen die met een

verklaring van de bezwaren van Bayer B.V., Kortman

bestrijdingsmiddel zijn behandeld.

Intradal B.V. en Vemedia B.V. vernietigd. Het CBb heeft de

Het CTB heeft bij brief van 21 december 2000 aan minister

uitspraak toegespitst op de vraag of de overwegingen van

Borst van VWS verzocht om te beoordelen of zij, conform de

het CTB in de besluiten van 8 juni 1999 om geen genoegen

uitspraak in beroep en het besluit van het CTB, middels een

te nemen met het voorschrijven van een ‘kinderzin’ in

ministeriële regeling op basis van artikel 5a, eerste lid Bmw

rechte stand kunnen houden. Het CTB moet, wil het een

1962, dergelijke voorschriften kan/wil stellen. Het CTB heeft

vergelijkbare beslissing nemen, ten opzichte van de eerdere

daarbij aangegeven dat, zoals ook gesteld in het CTB-besluit,

beslissing op bezwaar een betere motivering aan het besluit

als enig alternatief voor het CTB, het intrekken van de

ten grondslag leggen.

toelating van de bestrijdingsmiddelen op basis van koper-,

In een nieuwe beslissing op bezwaar heeft het CTB aan-

chroom- en arseenverbindingen overblijft.

gegeven waarom de bezwaren van de toelatinghouders
ongegrond zijn en het CTB - nog steeds - van mening is dat

Uitspraak CBb in het beroep van de toelatinghouders inzake het

een (verlenging van de) toelating van de onderhavige

afwijzen van een aanvraag tot uitbreiding van het toepassings-

bestrijdingsmiddelen onverantwoord is.

gebied in de teelt van genetisch gemodificeerde, herbicide-resistente
maïs voor een middel op basis van glufosinaat-ammonium

Uitspraak CBb in het beroep van de toelatinghouders inzake de

De beslissing op bezwaar inzake de afwijzing van de

beperking van het toepassingsgebied van houtverduurzamings-

uitbreidingsaanvraag voor Liberty in de teelt van genetisch

middelen op basis van koper-, chroom- en arseenverbindingen

gemodificeerde, herbicide-resistente maïs is bij uitspraak

De beslissing op bezwaar inzake de beperking het

van het CBb vernietigd. Het CBb oordeelt dat de opgave van

toepassingsgebied van houtverduurzamingsmiddelen op

een geheel nieuwe biodiversiteitsvraag op een later tijdstip

basis van koper-, chroom- en arseenverbindingen is bij

dan de termijn van 26 weken, slechts in uitzonderings-

uitspraak van 21 november 2000 door het CBb vernietigd en

gevallen - gelegen in de zwaarwegende belangen die worden

hetzelfde geldt voor de primaire besluiten. In deze besluiten

gediend met het voldoen aan de voorwaarden van art. 3 van

was de gebruiksbeperking opgenomen dat het hout voor de

de Bmw 1962 - aanvaardbaar te achten is. Het CTB heeft dit

verduurzaming waarvan het betrokken bestrijdingsmiddel

naar de mening van het CBb in onvoldoende mate aan-

wordt gebruikt, niet mag zijn bestemd voor verwerking of

getoond. In een nieuwe beslissing op bezwaar heeft het CTB

gebruik door particulieren. Daarnaast was er een

het bezwaar van de toelatinghouder op betreffende punten

gebruiksbeperking opgenomen voor hout dat niet mag

gegrond verklaard. Inmiddels is de uitbreidingsaanvraag

worden bestemd voor gebruik in direct of indirect contact

gehonoreerd.

met de grond. Het CBb oordeelde dat de wijze waarop de
beperking van de doeleinden waarvoor het middel mag

Wet openbaarheid van bestuur

worden gebruikt, is vormgegeven onduidelijkheid en

In een lang slepende zaak inzake de al dan niet openbaar-

onzekerheid met zich brengt voor de gebruikers en

heid van gegevens is in hoger beroep uitspraak gedaan door

verwerkers van het bestrijdingsmiddel. Het is meestal niet

de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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De Afdeling merkt artikel 22 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 als een uitputtende openbaarmakingsregeling aan,
waarnaast er geen ruimte voor de Wet openbaarheid van
bestuur (WOB) bestaat. Tegelijkertijd verklaart de Afdeling
echter dat de WOB wel van toepassing is op het verzoek om
afgifte van interne en externe stukken die gebruikt zijn bij
het tot stand brengen van de toelatings- en afwijzingsbesluiten.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
heeft in haar uitspraak van 10 augustus 2000, onder meer
overwogen, kort samengevat, dat art. 22 van de Bmw 1962
de WOB in haar toepassing beperkt, indien en voor zover
sprake is van een verzoek om inzage in een toelatingsaanvraagformulier betreffende een stof die bestanddelen
bevat die schadelijk zijn voor de mens, of voor dieren of
planten, welker instandhouding gewenst is.
In haar uitspraak van 19 december 2000, heeft de Afdeling
nader overwogen, dat de WOB ook onder andere
omstandigheden wijkt voor de bijzondere regeling van art.
22 Bmw. Daarbij is vooral van belang dat de vraag of sprake
is van schadelijke bestanddelen van een stof nu juist in de
toelatingsprocedure, waarin de inzichten daaromtrent zich
gaandeweg vormen, moet worden beoordeeld, zodat voor
beantwoording van de vraag of de WOB, dan wel de regeling
van art. 22 Bmw van toepassing is, het moment waarop het
verzoek om openbaarmaking wordt gedaan bepalend zou
zijn. Voorts zou op een verzoek om inzage in documenten,
voor zover die betrekking hebben op schadelijke bestanddelen van een stof, de Bmw en voor het overige de WOB van
toepassing zijn, met als gevolg dat ook in zoverre twee
verschillende rechtsingangen ontstaan, hetgeen uit een
oogpunt van een overzichtelijke rechtsbedeling zo
ongewenst voorkomt, dat de wetgever dat niet bedoeld kan
hebben. Het vorenstaande betekent dat de Minister op het
verzoek van betrokkene ten onrechte de WOB heeft
toegepast.
Het CTB vat deze overwegingen van de Afdeling zo op dat
verzoeken om openbaarmaking in beginsel met toepassing
van het bepaalde in artikel 22 van de Bestrijdingsmiddelenwet dienen te worden afgehandeld.
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bijlage
4
Juridische en beleidsmatige zaken,
automatisering en communicatie

4.1 Juridische en beleidsmatige zaken

Informatiesystemen

De voorbereiding van beleid om door een juiste prioriteit-

Het CTB heeft in 2000 vier nieuwe geautomatiseerde

stelling de werkvoorraad van het CTB beter beheersbaar te

informatiesystemen in productie genomen. De systemen

maken, heeft veel aandacht gekregen. In de loop der jaren is

zijn ontwikkeld of aangekocht in het kader van het

er namelijk een werkvoorraad ontstaan bij de herbeoor-

‘Verbeterprogramma’ en de verzelfstandiging van het CTB

deling van toegelaten bestrijdingsmiddelen. Deze werk-

per 1 januari 2000. Het betreft de onderstaande systemen:

voorraad bestaat voor een deel uit achterstanden. De

- AanvraagBehandelingsSysteem (ABS). Een nieuwe database

achterstanden hebben tot gevolg dat er op dit moment te

waarin gegevens over het toelaten en vervallen van

vaak sprake is van termijnoverschrijdingen en dat er veel

bestrijdingsmiddelen zijn of worden vastgelegd. In deze

gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot procedurele

nieuwe database wordt ook informatie over ingediende

verlenging.

toelatingsaanvragen (inclusief de onderzoeksgegevens)

Het in 2000 voorbereide beleid ter beheersing van de

opgenomen.

werkvoorraad wordt 2001 ingezet.

- Relatiebeheer (Connect). Een relatiebeheersysteem dat ook
door een directe interface met ABS is verbonden.

Het CTB heeft in 2000 bovendien veel tijd en energie
geïnvesteerd in de uitvoeringstoetsen van voorstellen voor
wet- en regelgeving betreffende de landbouwkundig
onmisbare gewasbeschermingsmiddelen. Het beantwoorden
van Kamervragen over dit onderwerp heeft eveneens de

- Personeels- en salarissysteem (PersMaster). Implementatie
van ‘PersMaster voor de overheid’ in het kader van de
verzelfstandiging van het CTB per 1 januari 2000.
- Tijdschrijfsysteem (Exact module). Deze nieuwe
tijdschrijfmodule is gekoppeld aan het financieel systeem.

nodige aandacht gevraagd.
De informatiesystemen zijn vooral gericht op de onderHet College beslist na de verzelfstandiging zelf over

steuning van het primaire proces binnen het CTB. Het

ingediende bezwaarschriften en voor de afhandeling

ontwikkeltraject is projectmatig uitgevoerd en tijdens de

hiervan heeft het CTB een eigen adviescommissie voor de

realisatie en implementatie van de systemen is zoveel

bezwaren ingesteld. In bijlage 5 is de samenstelling van de

mogelijk gebruik gemaakt van richtlijnen en standaarden.

commissie opgenomen.

Bij de realisatie is er bovendien ingespeeld op nieuwe en/of

Bezwaar- en beroepszaken hebben veel tijd gevergd en

gewijzigde procedures als gevolg van de wettelijke- en EU-

vooral de beslissingen over onder meer de muggenstekkers

regelgeving.

en houtverduurzamingsmiddelen hebben de nodige
commotie veroorzaakt.

Daarnaast heeft het CTB in 2000 hard gewerkt aan onder

Na de verzelfstandiging heeft het CTB een eigen

andere de uitbreiding van de technische infrastructuur, de

klachtenregeling ingesteld. Er is in het jaar 2000 geen

invoering van de Euro, de website en aan de uitbreiding van

klacht ingediend.

de functionaliteit van de Bestrijdingsmiddelendatabank op
internet.

4.2 Informatievoorziening en automatisering
Kantoorautomatisering (ICT-werkplek)

4.3 Communicatie

Voor de automatisering van de kantooromgeving, de

Het CTB op Internet

veranderende ICT-werkplek, is in 2000 verdere invulling

In 2000 is de gratis informatie op de homepage van het CTB

gegeven aan het beleid voor de komende jaren. Doelstelling

uitgebreid. De site bevat nu naast actuele informatie over de

daarbij was vooral het ontwikkelen en vaststellen van een

biocidenrichtlijn, de prioriteitstelling van de werkvoorraad

administratieve werkplekinfrastructuur voor het CTB voor

en de Helpdesk Toelatingen ook informatie over de

de komende jaren. Deze infrastructuur is in belangrijke

klachtenregeling van het CTB.

mate gebaseerd op Windows 2000, Exchange 2000, Office
2000 en webservers.
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Tabel 8: WWW-statistieken CTB website
1997

1998

1999

2000

- Bezoeken CTB-pagina’s (incl. opgevraagde besluiten)

ca. 53.500

ca. 138.850

ca. 280.000

ca. 325.300

- Zoekacties Bestrijdingsmiddelendatabank

ca. 40.000

ca. 124.100

ca. 235.000

ca. 256.300

- Opgevraagde Collegebesluiten

ca. 11.500

ca. 52.150

ca. 92.000

ca. 102.900

- Opgevraagde nieuwsbrieven

ca.

800

ca.

1.545

ca.

3.000

ca.

3.300

- Jaarverslag

ca.

525

ca.

735

ca.

850

ca.

1.200

- Bestrijdingsmiddelenbulletin (vanaf oktober 1997)

ca.

250

ca.

1.680

ca.

3.400

ca.

3.400

Diagram 7. Zoekacties in de Bestrijdingsmiddelendatabank

middelen, kalkzwavel, zwavelkanonnen, formaline op de
lelies, chloormequat op peen en het gebruik van glyfosaat
op coca velden in Columbia. Het rapport ‘Verliezen we ons

300000

verstand’ van de Stichting Natuur en Milieu (SNM) en de
Consumentenbond en het rapport ‘Gifresten en illegaal

250000

gebruik van gif op aardbeien’ trokken ook veel
200000

belangstelling.

150000

Overige communicatie
Het CTB is in 2000 gestart als zelfstandig bestuursorgaan en

100000

daarbij hoorde natuurlijk een startbijeenkomst met een
feestelijk tintje. Tijdens de bijeenkomst gaf Staatssecretaris

50000

Faber aan dat ze hoge verwachtingen had van het ‘nieuwe’
1997

1998

1999

2000

CTB.
De nieuwsbrief ‘Toelichting’ is in het verslagjaar drie maal
verschenen. In deze nieuwsbrief staan procedurele en

De bestrijdingsmiddelendatabank is al enige jaren beschik-

inhoudelijke aspecten van de besluitvorming bij het CTB

baar op de homepage. Deze openbare databank omvat alle

centraal. Bovendien publiceert het CTB haar algemene

gegevens over bestrijdingsmiddelen in Nederland. Deze

beleidslijnen in de nieuwsbrief.

gegevens worden maandelijks bijgewerkt.

De nieuwsbrief wordt verstuurd naar onder meer alle

Bezoekers van de site kunnen alle actuele Collegebesluiten

aanvragers/toelatinghouders, milieuorganisaties,

over toelatingen, wijzigingen, verlengingen en beëindigin-

waterbeheerders, voorlichtende instanties, evaluerende

gen hier raadplegen. Bovenstaande WorldWideWeb-

instanties en de betrokken departementen.

statistieken (tabel 8) laten zien dat bezoekers de site van het
CTB steeds beter weten te vinden.

Milieuorganisaties, toelatinghouders, voorlichtende

Bezoekers kunnen via www.ctb-wageningen.nl de CTB-

instanties en onderzoeksinstellingen vragen het CTB vaak

homepage raadplegen.

om informatie. Dat gebeurt zowel telefonisch als per e-mail
en deze vragen zijn al of niet gebaseerd op de Wet

Perscontacten

openbaarheid van bestuur. In ruim 50 gevallen is de

Het CTB heeft in het afgelopen jaar veel in de belangstelling

informatie verschaft in de vorm van kopieën van besluiten,

van de landelijke, regionale en vakpers gestaan. Het gaat

risicobeoordelingen en vergaderstukken van

hierbij om zowel de geschreven media als radio en tv.

Collegevergaderingen.

Bij de aandacht voor de besluiten van het CTB stonden
vooral de volgende onderwerpen centraal: glyfosaat op

Medewerkers van het CTB hebben bij verschillende

verharde oppervlakken, gewolmaniseerd hout, gewijzigde

gelegenheden presentaties gegeven over ontwikkelingen

tarieven, koperhoudende antifoulings, metam-natrium,

rond de toelating van bestrijdingsmiddelen. Bij deze

Liberty op genetisch gemodificeerde maïs, anti-muggen-

presentaties werd er onder andere voor de gebruikers van

stekkers en de prioriteitstelling.

gewasbeschermingsmiddelen een toelichting gegeven op de

Bij wijzigingen in regelgeving, illegaal gebruik enzovoort

beperking van het middelenpakket.

ging de aandacht van de media vooral uit naar: de onmisbaarheid, uitbreiding regeling uitzondering bestrijdings-
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College, bezwaarschriftencommissie en secretariaat
5.1 College
Het College bestond in 2000 uit de volgende personen*:
dhr. dr. D.K.J. Tommel

voorzitter

dhr. ir. M. Heuver

lid/plv. voorzitter

dhr. dr. B.J. Blaauboer

lid

dhr. prof.dr. J.C. van Lenteren

lid

dhr. dr. F. Schuring

lid

dhr. dr.ir. H.P.F. Curfs

plaatsvervangend lid

dhr. ir. P.A.E. van Erkelens

plaatsvervangend lid

mw. ir. A. Wijbenga

plaatsvervangend lid

dhr. dr. J.S.M. Boleij

secretaris

* Op 15 februari 2000 zijn alle (plaatsvervangend) leden met terugwerkende kracht benoemd per 1 januari 2000.
De voorzitter is per 1 januari 2000 benoemd.

5.2 Bezwaarschriftencommissie
De bezwaarschriftencommissie bestond in 2000 uit de volgende personen:
mw. mr. W. Sorgdrager

voorzitter

dhr. mr. J.G.T. Engelberts

lid

dhr. mr. R.J.M. ten Berge

lid

dhr. prof. dr. C.J.G. Wensing

lid

dhr. mr. M.J.A.H. Kling

lid

5.3 Collegesecretariaat
Het Collegesecretariaat bestond in 2000 uit de volgende personen:
dhr. J.J. Akker

medewerker documentaire informatievoorziening

dhr. ir. J.W. Andriessen

beoordelaar

mw. ir. J.M.C. Appelman

wetenschappelijk beoordelaar (milieu)

dhr. mr. B. Arentz (tot 1/10)

juridische zaken

dhr. ir. ing. A.N. Arissen (vanaf 15/5)

beoordelaar

dhr. W.W. Baars

interne bedrijfsvoering en automatisering

dhr. H.H. Blankestijn RA (vanaf 1/5)

hoofd eenheid bedrijfsvoering/ lid managementteam

dhr. dr. J.S.M. Boleij

secretaris College/directeur Collegesecretariaat

mw. ir. W.J. van den Bos

beoordelaar

mw. dr. S. Bosman-Hoefakker

wetenschappelijk beoordelaar (toxicologie)

mw. E.L. de Bourgraaf

projectmedewerker literatuurbestand toelatingen

mw. mr. L.B. Bovendeert-Bijl (vanaf 1/7)

secretaris bezwaarschriftencommissie

dhr. ing. R.J.T. Camps (vanaf 1/10)

projectmedewerker literatuurbestand toelatingen

dhr. drs. F.O. Dorgelo (vanaf 1/6)

beleidsmedewerker (interim bij CTB)

mw. mr. H.B.M. van Dullemen (vanaf 1/11)

juridische zaken

dhr. dr. H.E. Falke

wetenschappelijk beoordelaar (toxicologie)

dhr. ing. K.P.J. Gaisch (vanaf 1/5)

projectmedewerker literatuurbestand toelatingen

mw. ir. J.A. Garthoff

wetenschappelijk beoordelaar (toxicologie)

mw. I. van Geerenstein-Klarenbeek

stafmedewerker algemene zaken/hoofd directiesecretariaat

dhr. ir. ing. G.M. van der Geest

wetenschappelijk beoordelaar (milieu)
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mw. ir. A. van Gelder

wetenschappelijk beoordelaar (milieu)

mw. dr. C.E. Goewie

hoofdbeoordelaar

mw. S.E. Gort

medewerker directiesecretariaat

mw. T.J. van Harselaar-Bonder

directiesecretaresse

mw. mr. E. Hazeleger

juridische zaken

dhr. mr. F.R. van Herwijnen (tot 15/10)

juridische zaken

dhr. J.H. Heuver

documentalist

dhr. dr. H.P. Hofs (vanaf 1/9)

wetenschappelijk beoordelaar (toxicologie)

mw. I. Jensma

beoordelaar

dhr. H. Kerchman RA (tot 1/5)

interim hoofd eenheid bedrijfsvoering/ lid managementteam

dhr. mr. M.J.A.H. Kling (tot 1/8)

juridische zaken

dhr. dr. J.H. Krook (vanaf 15/8)

wetenschappelijk beoordelaar (toxicologie)

mw. S.Y. Kuijpers-Majoor (tot 16/3)

directiesecretaresse

dhr. mr. H.P. Kylstra

hoofd eenheid toelatingen/ lid managementteam plv. directeur/secretaris

mw. ir. A.M.C. Laméris

beoordelaar/planningscoördinator

mw. dr. ir. M.C. Lans

beleidsmedewerker

mw. F. van der Linden (tot 2/2)

receptioniste/telefoniste/medewerker directiesecretariaat

dhr. L.A.J. Lubbe

medewerker documentaire informatievoorziening

mw. drs. L. Makkinga (vanaf 1/8)

receptioniste/telefoniste/medewerker directiesecretariaat

dhr. dr. ir. M.P.J.C. Marinussen (vanaf 1/8)

wetenschappelijk beoordelaar (milieu)

dhr. ir. J.J. Meeussen

hoofdbeoordelaar

dhr. ir. A.W.H.M. Meijs

stafmedewerker strategische projecten

mw. dr. L. Messchendorp

wetenschappelijk beoordelaar (toxicologie)

dhr. ir. J.G. Mulder

wetenschappelijk beoordelaar (werkzaamheid)

mw. ir. ing. F.M. Peeters (vanaf 15/7)

wetenschappelijk beoordelaar (milieu)

dhr. ir. ing. J.W. Pol

wetenschappelijk beoordelaar (milieu)

dhr. mr. M.K. Polano (vanaf 1/10)

juridische zaken

mw. drs. A. Scheevelenbos

wetenschappelijk beoordelaar (toxicologie)

dhr. drs. R.H. Schreuder

wetenschappelijk beoordelaar (fysisch-chemisch)/ beoordelaar

mw. dr. A.E. Smits-van Prooije

wetenschappelijk beoordelaar (toxicologie)

mw. dr. J.W. Tas (vanaf 1/12/1999)

wetenschappelijk beoordelaar (milieu) (interim bij VROM)

mw. B. Uittenhout-van Dijk (vanaf 1/5)

receptioniste/telefoniste/medewerker directiesecretariaat

dhr. D. van Veldhuizen (tot 1/12)

beoordelaar

mw. drs. C.M.A. Verkleij

PR en voorlichting

mw. L.M.E. Vivas-Welgraven

receptioniste/telefoniste/medewerker directiesecretariaat

dhr. drs. P.J.M. van Vliet

wetenschappelijk beoordelaar (milieu)

mw. ir. H.J.M. Westland-Kaijser (vanaf 1/7)

beoordelaar

dhr. drs. J.M.C. van Wetering (tot 1/2)

beoordelaar

dhr. ing. E. Witting

informatiemanagement

mw. J. de Wolf (vanaf 1/5)

receptioniste/telefoniste/medewerker directiesecretariaat
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Jaarrekening
6.1 Waarderingsgrondslagen CTB

Reserve tariefegalisatie

Materiële vaste activa

De door de Minister vastgestelde tarieven per 1 januari 2000

Conform art. III lid 2 van de

verzelfstandigingswet1

verkrijgt

zijn volgens de begroting 2000 nog niet kostendekkend. Er is

het CTB de vaste activa om niet. Omwille van het inzicht in

besloten de resterende tariefaanpassingen in twee jaar in

de vermogenspositie van het CTB, en de wenselijkheid om

gelijke mate te verhogen naar het voor 2000 berekende

een ‘normale’ afschrijvingslast in de tarieven te verdis-

kostendekkende niveau. De uitgangspositie is dan ook de

conteren, is ervoor gekozen om de materiële vaste activa te

aanwezigheid van een reserve, waaruit deze tekorten

waarderen tegen aanschaffingswaarde minus lineaire

kunnen worden bestreden.

afschrijvingen. Doordat deze activa om niet zijn verkregen,
is onder het eigen vermogen een vervangingsreserve op-

1) Wet van 12 november 1998 tot wijziging van de Bestrijdings-

genomen die gelijk is aan de boekwaarde per 1 januari 2000.

middelenwet 1962 in verband met de instelling van het College voor

Vanaf 1 januari 2000 gelden t.a.v. de vaste activa de volgende

de Toelating van Bestrijdingsmiddelen.

waarderingsgrondslagen:
- Investeringen met een aanschaffingswaarde < NLG 2.000
(incl. btw) worden niet geactiveerd en komen direct ten laste van
het resultaat. De aanschaffingswaarde is de som van de uitgaven
verminderd met eventuele bijdragen van derden. Alleen uitgaven
aan derden komen als investering in aanmerking.
- Voor investeringen > NLG 2.000 geldt:
- Inventarissen: afschrijven in 5 jaar
- Kantoorautomatisering
- Hardware: afschrijven in 3 jaar
- Maatwerkapplicaties: afschrijven in 5 jaar
- Standaardapplicaties: afschrijven in 3 jaar

Vorderingen
Waardering tegen nominale waarde.
Voor vorderingen waarvan de inbaarheid dubieus is wordt
een voorziening getroffen. Vaststelling van deze voorziening
vindt plaats door individuele beoordeling van de vorderingen. De voorziening wordt rechtstreeks op de vorderingen in
mindering gebracht.

Onderhanden werk
Betreft de waardering van de werkvoorraad van de in
behandeling zijnde en nog in behandeling te nemen
(verlengings)aanvragen. De waardering geschiedt op basis
van de voor het komende begrotingsjaar berekende kostprijs
van de (deel)producten, verminderd met de daarvoor in
rekening te brengen tarieven.
Omdat aanvragen in behandeling worden genomen, nadat
de daarvoor verschuldigde vergoedingen door de toelatinghouder zijn voldaan, is er sprake van een negatieve
onderhanden werk-positie.
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6.2 Balans per 31 december 2000 (bedragen in NLG x 1000)
Activa

Passiva
31-12-2000

01-01-2000

Materiële vaste activa
Inventaris
Automatisering

Vorderingen op departementen
Overige vorderingen

145

63

1.318

1.531

Vervangingsreserve

Algemene reserve

1.463

1.594

Reserve tariefsegalisatie

0

10.053

11.737

108

13

11.216

11.750

Wachtgelden

0
1.594

476

1.563

1.724

3.157

322

0

10.497

10.016

Vlottende passiva
Crediteuren

3.146

0

Belasting en sociale lasten
Overige passiva

Totaal activa

0
1.248

Voorzieningen
1.055

Onderhanden werk
Liquide middelen

01-01-2000

Eigen vermogen

Vlottende activa
Handelsdebiteuren

31-12-2000

15.825

13.344

Totaal passiva

1.603

0

323

0

1.356

171

13.779

10.187

15.825

13.344

6.3 Winst- en verliesrekening (bedragen in NLG x 1000)
Netto omzet
Kosten uitbesteed werk
Collegekosten

werkelijk

begroting

11.343

12.284

6.302

5.909

305

290

5.259

5.368

Huisvesting

460

508

Bureaukosten

271

287

Automatiseringskosten

126

240

Afschrijvingen op materiële vaste activa 369

253

Personeelskosten

Overige bedrijfskosten

213

505

7.003

7.451

13.305

13.360

-1.962

-1.076

18

0

Resultaat uit gew. bedrijfsuitoefening -1.944

-1.076

Totaal overige kosten
Som der bedrijfslasten
Netto omzet minus bedrijfslasten
Rentebaten en lasten

Buitengewone baten en lasten
Mutatie voorzieningen
Resultaat

694

0

1.250

1.076

0

0
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6.4 Toelichting op de balans

Algemene reserve

Vaste activa

In de openingsbalans is de Algemene reserve opgenomen als

Verwezen wordt naar de toelichting op de waarderings-

PM. Daarbij was de verwachting uitgesproken dat er ruimte

grondslagen. De om niet verkregen materiële vaste activa

zou zijn in de uitvoeringskosten van de werkvoorraad en dat

zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke aanschaffings-

het dus mogelijk zou zijn om een deel van het initiële

waarde, verminderd met afschrijvingen op basis van het nu

onderhanden werk over te boeken naar de Algemene

vastgestelde afschrijvingsregime.

reserve. Inmiddels is duidelijk dat hetgeen was opgenomen
31-12-2000 01-01-2000

Inventaris
Kantoormeubilair
Kantoorapparatuur

nauwernood toereikend is. Er is dus geen ruimte voor een
100

63

overboeking van het Onderhanden werk naar de Algemene

45

0

reserve. Het resultaat over 2000 bedraagt, na vrijval uit de

145

63

Reserve tariefsegalisatie nihil. De Algemene reserve kent in

Automatisering
Hardware (PC's, printers)

onder onderhanden werk per 1 januari 2000 maar ter-

2000 derhalve geen mutatie.
257

205

Software (ABS, WSB, Overig)

1.061

1.326

Vervangingsreserve

1.318

1.531

Stand 01-01

Totaal materiële vaste activa

1.463

1.594

Mutatie
Stand 31-12

1.594
-346
1.248

Vlottende activa
Handelsdebiteuren
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

Verwezen wordt naar het gestelde onder de waarderings1.238

0

grondslagen (materiële vaste activa) en de hiervoor gegeven

-183

0

toelichting op de waardering van de materiële vaste activa.

1.055

0

In 2000 is een bedrag gelijk aan de afschrijving over de mee-

Dit betreft de per balansdatum openstaande vordering met

gekregen materiële vaste activa per 1 januari 2000 aan het

betrekking tot de gefactureerde jaarvergoedingen.

resultaat toegevoegd.

Vorderingen op departementen

10.053

11.737

Reserve voor tariefegalisatie
Per 1 januari 2000 is het oorspronkelijk voor 2000 begrote

Dit betreft een vordering op de departementen van LNV,

tekort (ad NLG 3,8 mln) middels tariefaanpassingen met ca.

VROM, SZW en VWS gezamenlijk. Deze bestaat grotendeels

2/3 verlaagd tot een tekort van NLG 1.076.000. Per 1 januari

uit de bedragen te ontvangen op basis van de openings-

2001 wordt de helft van het resterende tekort door tarief-

balans. Hierop is een voorschot voor de vrijval van de tariefs-

verhogingen gecompenseerd. Dit tekort (gebaseerd op de

egalisatie ontvangen. Daarnaast vinden er voortdurend

productie-omvang van 2000) wordt begroot op NLG 487.000.

mutaties plaats voor bedragen zoals reiskosten en PC-privé.

Per 1 januari van 2002 wordt het dan nog resterende tekort
door een tariefaanpassing opgevangen, zodat over 2002

Overige vorderingen

sprake is van een kostendekkende exploitatie. Compensatie

Voorschotten personeel

8

13

Vooruitbetaalde kosten

100

0

1.563.000. Van dit bedrag is NLG 1.087.000 vrijgevallen in

108

13

2000 ter compensatie van het negatieve resultaat over dat

van deze tekorten over 2000 en 2001 komt derhalve op NLG

jaar.
De voorschotten personeel betreffen een vordering op CTBmedewerkers inzake deelname aan een PC-privé-project.

Voorziening voor wachtgelden

Deze bedragen worden doorbetaald aan het Ministerie van

Vanaf 2000 komen de financiële consequenties van

LNV. De vooruitbetaalde kosten betreffen vooruitbetaalde

wachtgelden te laste van het CTB. Hiervoor is per balans-

termijnen van huur en onderhoudsabonnementen.

datum nog geen voorziening aanwezig. Gezien de hiermee
gemoeide risico’s is het wenselijk om over een voorziening

Liquide middelen
Kas
Postbank
Bank
Kruisposten

te beschikken. Inmiddels is afgesproken dat de departe0

0

menten NLG 200.000 zullen bijdragen als beginstand voor

872

0

de voorziening. In 2000 heeft het CTB NLG 122.000

2.311

0

toegevoegd.

-37

0

3.146

0
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Vlottende passiva
Onderhanden werk

stratieve besluitvorming te worden voorbereid. Geschat
31-12-2000 01-01-2000

werk totaal NLG 327.600, zijnde NLG 189.600 en

Inbehandelingname, volledigheidsbeoordeling en (eind)besluitvorming

1.470

2.735

Samenvatten en beoordelen

2.438

6.671

385

385

EU-werkzaamh., Nederland rapporteur

wordt dat dit nog voor ongeveer NLG 500 aan kosten met
zich meebrengt. Hiervoor opgenomen aan onderhanden

Aanvragen 1999 of eerder

NLG 138.000.
Resumé

Aantal

NLG x 1.000

241

1.142

40

190

276

138

Aanvragen toelatingen, uitbreiding

Nagekomen samenvattings- en
beoordelingskosten

225
4.293

10.016

toepassing en wijziging samenstelling
Verlengingsaanvragen (A-stoffen)
Verlengingsaanvragen (overig)
Totaal

Aanvragen 2000

1.470

Inbehandelingname, volledigheidsbeoordeling en (eind)besluitvorming

1.151

Aanvragen 2000

Samenvatten en beoordelen

3.804

Dit betreft de vooruitontvangen bedragen met betrekking

EU-werkzaamheden, Nederland rapporteur 805

tot het aanvraagtarief voor 194 aanvragen. Er heeft vrijval

Werkzaamheden gefinancierd door

plaatsgevonden van de helft van dat tarief voor de 19

departementen
Totaal onderhanden werk

aanvragen die inmiddels in behandeling zijn genomen. Dit

444
6.204

0

10.497

10.016

geeft het volgende beeld:
Aanvragen in behandeling genomen
Overige aanvragen

Aantal

NLG x 1.000

19

62

175

1.089
1.151

Nog te maken kosten inbehandelingname, volledigheidsbeoordeling en (eind)besluitvorming; Aanvragen van 1999
of eerder

Nog te maken kosten samenvatten en beoordelen;

Aanvragen toelatingen, uitbreiding toepassing en wijziging

Aanvragen van 1999 of eerder

samenstelling

Aanvragen toelatingen, uitbreiding toepassing en wijziging

Per 31 december 2000 zijn er nog 241 aanvragen waarvoor

samenstelling

behandeling en of eindbesluitvorming nog moet

Per 31 december 2000 zijn nog 35 aanvragen waarvoor het

plaatsvinden. Per 1 januari 2000 waren dit er nog 279. In de

beoordelingstraject nog moet worden afgerond tegenover

openingsbalans was ingeschat dat daarvan ongeveer 29

139 per 1 januari 2000. Dit resulteert in een bedrag aan

zouden worden ingetrokken. Dit is echter niet het geval

onderhanden werk van NLG 1.751.495 op 31 december 2000

geweest. Voor de 241 aanvragen is NLG 1.142.340 opgenomen

tegenover NLG 4.661.600 per 1 januari 2000.

als onderhanden werk per 31 december 2000 tegenover
NLG 1.185.000 per 1 januari 2000 voor 250 aanvragen.

Verlengingsaanvragen
Ingeschat wordt dat er nog voor 40 aanvragen (A-stoffen) de

Verlengingsaanvragen

helft van de beoordeling moet worden verricht, waarvoor

Op 1 januari 2000 werden 322 aanvragen opgenomen met

dan een bedrag resulteert van NLG 686.000.

een totale bedrag aan onderhanden werk van NLG 1.526.280.
In 2000 zijn er 374 door het College behandeld, waaruit

Resumé
NLG x 1.000

blijkt dat de waarde van het onderhanden werk per
1 januari 2000 conservatief is ingeschat. Van de 374 behan-

Aanvragen toelatingen, uitbreiding

delde aanvragen in 2000 is een groot gedeelte procedureel

toepassing en wijziging samenstelling

verlengd voor een korte termijn, waardoor nog werkzaam-

Verlengingsaanvragen (A-stoffen)

heden aan deze verlengingsaanvragen moet worden ver-

Totaal

1.752
686
2.438

richt. De inschatting is dat over ongeveer nog 316 aanvragen
in 2001 en 2002 besluitvorming moet plaatsvinden. Voor 40

Aanvragen 2000

aanvragen (A-stoffen) zal volledige besluitvorming plaats-

Dit betreft de vooruitontvangen bedragen met betrekking

vinden, waarvoor de helft van het volledige tarief wordt

tot de beoordelingskosten voor 106 aanvragen met een

gereserveerd (NLG 1.750 inclusief opslag van NLG 2.990).

totaal bedrag van NLG 3.804.740. Er heeft hierop nog geen

Voor de 276 overige aanvragen dient alleen nog de admini-

vrijval plaatsgevonden.
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01-01-2000

Werkzaamheden gefinancierd door departementen
Dit betreft vooruitontvangen bedragen voor extra werk-

Netto omzet

zaamheden als gevolg van de verzelfstandiging. Een deel

Jaarlijkse vergoedingen

3.155

van deze werkzaamheden zal nog worden uitgevoerd in

Aanvraag- en beoordelingstarieven

5.837

2001 en verder.

Vergoedingen van departementen

2.351
11.343

EU-werkzaamheden, Nederland rapporteur; Aanvragen van

Onder de vergoeding van departementen is niet begrepen

1999 of eerder

een bedrag van NLG 833.000 inzake de verzelfstandigings-

Betreft nog te maken kosten werkzaamheden voor de

kosten. Deze zijn tegenover de daarvoor in aanmerking

beoordeling van zes stoffen, waarvan de bijdrage van de

komende kosten gezet.

toelatinghouder in 1999 of eerder is ontvangen. In 2000 zijn
hiervoor werkzaamheden verricht, maar deze hebben niet

Personeelskosten

geleid tot het bereiken van een status waarbij een vrijval

Lonen en salarissen

kan plaatsvinden.

Sociale lasten
Overige personeelskosten

3.495
208
1.556
5.259

Aanvragen 2000
Dit betreft de vooruitontvangen bedragen met betrekking

Bureaukosten

tot 4 aanvragen voor EU-werkzaamheden. Er heeft hierop

Kantoorkosten

271

nog geen vrijval plaatsgevonden.

Verkoopkosten

0

Handelscrediteuren

Automatiseringskosten

Dit betreft schulden aan leveranciers van het secretariaat

Automatisering derden

56

van het College per 31 december 2000.

Onderhoud hard- en software

55

271

Huurlijnen

15
126

Belasting en sociale lasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa

Dit betreft de loonheffing over december 2000.
Overige passiva
31-12-2000
Reservering vakantiegeld

150

Reservering vakantiedagen

158

Interim regeling ziektekosten
Evaluerende instanties

Kantoormeubilair

19

Hard- en software

350

01-01-2000

369
Overige bedrijfskosten

158

Administratiekosten (incl. salarisadministratie)

52

Verzekeringen

48
1.000

13

1.356

171

59

Representatie, advertenties en overig

102
213

Buitengewone baten
De reservering vakantiedagen is een inschatting van het

Resultaat verkoop activa

saldo aan vakantiedagen van de medewerkers van het CTB.

Creditnota 1999

101

3

Onder evaluerende instanties is een bedrag ingeschat aan

Debiteurenontvangsten 1999

590
694

nog te ontvangen facturen over 2000 van TNO, RIVM en
anderen inzake werkzaamheden in het kader van de

Betalingen die nog betrekking hebben op het jaar 1999

samenvattingen en beoordelingen die in dat jaar zijn

maar niet zijn opgenomen in de openingsbalans zijn als

verricht.

buitengewone baten verantwoord. Gezien het feit dat het
CTB eerst per 1 januari 2000 als ZBO werkzaam is, worden

6.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

deze ontvangsten niet weergegeven als inkomsten uit

In de winst- en verliesrekening zijn geen vergelijkende

normale bedrijfsuitoefening.

cijfers over 1999 opgenomen. Per 1 januari 2000 is het
College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen verzelf-

Mutatie voorzieningen

standigd als ZBO. Tegelijkertijd is overgegaan van het kas-

Mutatie vervangingsreserve

346

stelsel naar het baten- en lastenstelsel, waardoor een

Mutatie dubieuze debiteuren

-183

vergelijking onmogelijk is. Hierna volgen specificaties van

Mutatie tariefsegalisatie

enkele posten uit de winst- en verliesrekening over 2000.

1.087
1.250
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De mutatie vervangingsreserve betreft de vrijval als gevolg
van de afschrijvingen van de om niet gekregen
bedrijfsmiddelen per 1 januari 2000.
De mutatie dubieuze debiteuren is tot stand gekomen door
een post voor post beoordeling van de openstaande posten
met betrekking tot de jaarlijkse vergoeding.
De mutatie tariefsgarantie is de vrijval ter grootte van het
negatieve resultaat van het CTB als gevolg van niet
toereikende tarieven in 2000.

6.6 Productresultaten over 2000 (bedragen x NLG 1.000)
Werkelijke

Werkelijke

Werkelijk

Begroting

Kosten

Opbrengst

Resultaat

Resultaat

2.767

2.508

-259

-156

327

811

484

-105

43

43

-25

3.094

3.362

268

-286

7.003

5.438

-1.565

-892

40

172

132

39

Administratieve besluiten

439

219

-220

44

Beoordeling EU-dossiers, Nederland rapporteur

813

0

-813

0

Producten jaarlijkse vergoedingen
Onderhoud Toelatingen
Beoordelingen EU-dossiers, Nederland geen rapporteur (50%)
Informatieverstrekking aan departementen
Resultaat jaarlijkse vergoedingen
Tariefgebonden producten
Besluitvorming op aanvragen
Ontheffingen voor proefdoeleinden

Informatieverstrekking
Resultaat tariefgebonden producten

35

9

-26

19

8.330

5.838

-2.492

-790

Overige producten
Beleidsadvisering
Bezwaar en Beroep
MTR
Importtoleranties

447

447

0

0

1.056

1.056

0

0

45

15

-30

0

9

9

0

0

Verzelfstandigingsbegroting

618

618

0

0

Resultaat overige producten

2.175

2.145

-30

0

13.599

11.345

-2.254

-1.076

Productresultaat (a+b+c)
Dekkingsresultaat
Netto omzet minus bedrijfslasten
Rentebaten en -lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Buitengewone baten en lasten
Mutatie voorzieningen
Resultaat

292

0

-1.962

-1.076

18

0

-1.944

-1.076

694

0

1.250

1.076

0

0
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bijlage
7
Accountantsverklaring
Accountantsdienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Wij hebben de jaarrekening 2000 van het College voor de
Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB), gevestigd te
Wageningen gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld
onder verantwoordelijkheid van de leiding van de
huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een
accountantsverklaring inzake de jaarrekening te
verstrekken.
Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen in
Nederland aanvaarde richtlijnen met betrekking tot
controle-opdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze
controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat er
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
balans met toelichting geen onjuistheden van materieel
belang bevat. Een controle omvat ondermeer een onderzoek
door middel van deelwaarnemingen van informatie ter
onderbouwing van de bedragen en toelichtingen in de
jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling
van de grondslagen voor de financiële verslaggeving die bij
het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van
belangrijke schattingen die het CTB daarbij heeft gemaakt,
alsmede het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn
van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag
vormt voor ons oordeel.
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld
geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen op
31 december 2000 en het resultaat over 2000 in
overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen
voor de financiële verslaggeving.
Den Haag, 12 april 2001

A. de Schipper AA
Accountant

A.J.M. Timmermans RA
Plv. directeur
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bijlage
8
Lijst van afkortingen
BHV

Bedrijfshulpverlening

Bmb

Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen

Bmnl

Besluit milieutoelatingseisen niet-landbouwbestrijdingsmiddelen

Bmw

Bestrijdingsmiddelenwet 1962

CBb

College van Beroep voor het bedrijfsleven

CTB

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

EG

Europese Gemeenschap

EU

Europese Unie

HTB

Handleiding Toelating Bestrijdingsmiddelen

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

KAVB

Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

LTO

Land- en Tuinbouworganisatie

OECD

Organisation for Economic Cooperation and Development

OR

Ondernemingsraad

PR

Public Relations

PUMA

Platform Uitgangsmateriaal

PVT

Personeelsvertegenwoordiging

Rtb

Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TK

Tweede Kamer

VNL

Vereniging van Nederlandse Landbouwluchtvaartbedrijven

VROM

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer

VVVF

Vereniging voor Verf- en Druktinktfabrikanten

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WOB

Wet Openbaarheid van Bestuur

WWW

World Wide Web

ZBO

Zelfstandig Bestuurs Orgaan
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Nadere informatie over de toelating van
bestrijdingsmiddelen is verkrijgbaar bij:
College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB)
postadres

Postbus 217, 6700 AE Wageningen
bezoekadres

Stadsbrink 5, 6707 AA Wageningen
e-mail

ctbpost@ctb.agro.nl
telefoon

0317 471 810
telefax

0317 471 899
internet

www.ctb-wageningen.nl
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