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Voorwoord

Het jaarverslag dat voor u ligt straalt een voorzichtige
tevredenheid uit. Deze tevredenheid berust op het
vertrouwen dat de werklast thans beheersbaar is, en dat de
Tweede Kamer er voor heeft gezorgd dat het door het
College gekozen systeem van prioritering een gezonde,
wettelijke basis krijgt.
Het betreffende wetsvoorstel zal naar ik hoop ook spoedig
de instemming van de Eerste Kamer krijgen.
Deze steun vanuit het Parlement heeft méér dan alleen
juridische betekenis. Ik voel hem vooral als een serieus
teken van de wil de weerbarstige problematiek van het
toelatingsbeleid van bestrijdingsmiddelen gezamenlijk zo
goed mogelijk op te lossen. Ook het wetsvoorstel waarbij het
verlenen van uitbreidingstoelatingen wordt vergemakkelijkt
past hierin; hopelijk kan het nu snel bij de Tweede Kamer
worden ingediend.
Bij deze positieve ontwikkeling past de opmerking dat de
maatschappelijke en politieke opvattingen en belangen op
dit terrein sterk uiteenlopen en dat ook de verschillende
ministeries hun eigen wensen hebben. Dit betekent dat ook
bij een maximale goede wil er toch turbulentie zal blijven,
mede omdat de nota ‘Zicht op gezonde teelt’ wezenlijke
veranderingen in de land- en tuinbouw beoogt tot stand te
brengen en veranderingen nu eenmaal niet door iedereen
op prijs worden gesteld.
Bij het CTB is intussen de aandacht vooral gericht op de
interne bedrijfsvoering en organisatie. Transparantie, een
optimale kosten- en batenverhouding, klantvriendelijkheid,
het goed gebruik maken van de mogelijkheden van de
informatietechnologie en de automatisering, een heldere en
toegesneden organisatievorm zijn hiervan belangrijke
onderdelen. Ontwikkelingen hierin die in het jaar 2001 zijn
ingezet zullen in 2002 met kracht worden doorgezet.
Wij zullen het hierbij zonder Anneke Wijbenga moeten
doen; haar termijn als lid van het College liep op 31
december 2001 af. Ik wil haar ook op deze plaats graag dank
zeggen voor al hetgeen zij voor het CTB heeft gedaan.
Intelligent, nuchter en loyaal als zij is, heeft zij voor het CTB
veel betekend.

dr. D.K.J. Tommel

(voorzitter CTB)
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2001 in vogelvlucht

Inleiding

Prioriteitstelling

Het ruimschoots halen van de doelstellingen van de

Voor het jaar 2001 zijn prioriteiten gesteld in de

herprioritering is voor het CTB het belangrijkste kenmerk

werkzaamheden van het CTB om te komen tot een betere

van 2001 geweest. Aanvragen zijn binnen de wettelijke

beheersing van de werkvoorraad en ruimte te creëren voor

termijnen behandeld en afhandeling van de werkvoorraad

innovatie in het middelenpakket. De prioriteitstelling heeft

oude aanvragen wordt binnen de planning ingevuld. Echter

ertoe geleid dat besluitvorming binnen de (wettelijke)

eveneens moet vastgesteld worden dat dit slechts in

termijnen plaatsvindt en de capaciteit binnen het CTB

beperkte mate heeft geleid tot een oplossing voor de

voldoende is. Verdere resultaten zijn weergegeven in

knelpunten die gevoeld worden door de gebruikers. De

hoofdstuk 5.

onmisbaarheidsregelgeving, die moest voorzien in een

Door de Tweede Kamer is de implementatie van de

oplossing voor de door de landbouw geuite problemen,

Biocidenrichtlijn, waarvoor de Bestrijdingsmiddelenwet

bleek geen soelaas te bieden. Anderzijds hebben de door het

1962 (Bmw 1962) gewijzigd dient te worden, aangegrepen

CTB in 2001 ingezette prioriteitstelling, het verruimen van

om een amendement in te dienen dat een wettelijke basis

de mogelijkheid tot het verlenen van voorlopige toelatingen

geeft aan de herprioritering van B- en C-stoffen

en de vereenvoudiging van het toekennen van uitbreidings-

(amendement van Feenstra en Udo). De Tweede Kamer heeft

aanvragen tot belangrijke verbeteringen geleid. In dit

op 18 december 2001 ingestemd met het amendement

verband is het van groot belang dat de herprioritering van

(artikel 25d Bmw 1962) en het wachten is nu op de

het CTB stand houdt. Tot slot is in 2001 de Handleiding

instemming van de Eerste Kamer en de publicatie in het

Toelating bestrijdingsmiddelen geactualiseerd tot een

Staatsblad. Daarna is er een wettelijk kader op basis

nieuwe versie 0.2. In 2002 zal het College de nieuwe editie

waarvan alle middelen, afgeleid van B- en C- stoffen

vaststellen.

waarvoor een aanvraag tot verlenging van de toelating is
ingediend, een toelating van rechtswege krijgen totdat ze in

Meerjarenvisie

de EU-planning aan de beurt zijn. Het CTB ervaart de komst

In de meerjarenvisie staat de wettelijke kerntaak van het

van de regeling als een steun in de rug in zijn doelstelling

CTB voorop; het nemen van besluiten over de toelating van

zich maatschappelijk zo nuttig mogelijk te maken. De

bestrijdingsmiddelen op rechtmatige en doelmatige wijze.

regeling zal in werking treden met terugwerkende kracht

Hierbij zijn transparantie en open communicatie

tot 1 januari 2001. Het is te verwachten dat de definitieve

belangrijke uitgangspunten.

inwerkingtreding eind 2002 gerealiseerd is.

•Het accent voor de komende jaren ligt op het handhaven
van het hoge kwaliteitsniveau van de besluitvorming en

Voorlopige toelatingen en uitbreidingsaanvragen

het bewaken van de kwaliteit van het

Door belanghebbenden is gesignaleerd richting College en

besluitvormingsproces.

politiek dat er slechts in beperkte mate nieuwe toelatingen

•Het CTB wil blijven behoren tot de kwalitatieve top in
Europa inzake zijn wettelijke taak.
•Daarnaast dienen kosten en werkstroom te worden
beheerst.
•Binnen de wettelijke kaders wordt aandacht besteed aan
de maatschappelijke noden en wensen.
•Het CTB streeft naar een actieve opstelling bij de
totstandkoming van nieuwe beoordelingsmethodieken.
•Tenslotte wil het College een actieve bijdrage leveren aan

voor gewasbeschermingsmiddelen zijn. Om meer inzicht te
hebben in de achtergronden heeft het CTB in samenwerking
met LNV, VROM en Nefyto een nadere analyse gemaakt van
de status van de ingediende aanvragen voor een voorlopige
toelating op basis van nieuwe stoffen. Een belangrijke conclusie is dat ongeveer de helft van de dossiers incompleet
door aanvragers is ingediend, doordat standaarddossiervereisten ontbreken.
De overige aanvragen komen niet verder doordat de keuze is

de ondersteuning van het bestrijdingsmiddelenbeleid

gemaakt om aanvragen voor een voorlopige toelating te

vanuit de kennis en ervaring opgedaan met de kerntaken

behandelen als gewone aanvragen hetgeen er veelal toe leidt

van het College.

dat aanvullend onderzoek uitgevoerd moet worden alvorens
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een besluit genomen kan worden. Daarom is deze procedure

wordt tenminste een keer per jaar geëvalueerd en

aangepast. De essentie van de nieuwe procedure is dat voor

vastgesteld. Zorgvuldige implementatie van de nieuwe

NL specifieke aspecten (uitspoeling naar grondwater en

organisatie is voorzien uiterlijk voor de zomer 2002.

risico voor waterorganismen) de adequate risicobeoordeling
met meer expert judgement ingevuld zal gaan worden. Op
deze aspecten ondervinden de meeste aanvragen de grootste
vertraging. Verder zal een risicoschatting plaatsvinden voor
de overige milieuaspecten. Voor alle aspecten zal verkend
worden welke informatie en beoordelingen aanwezig zijn in
overeenkomstige lidstaten (met name de Noord Europese
landen) en zal waar mogelijk gebruik worden gemaakt van
de (eindpunten van) risicobeoordelingen die zijn gebruikt
bij voorlopige toelatingen in deze lidstaten. Het CTB beraadt
zich nog op een verdere optimalisatie van de procedure.
Daarnaast is een belangrijke ontwikkeling de aanpassing
van de regelgeving teneinde uitbreidingsaanvragen te
kunnen behandelen, zonder dat beoordeling op basis van de
volledige dossiervereisten dient plaats te vinden. De realisatie hiervan vindt waarschijnlijk niet voor eind 2002 plaats.

Onmisbaarheid
Met betrekking tot het instrument onmisbaarheid moet
worden geconstateerd dat kennelijk de drempels zodanig
hoog zijn dat de regeling niet kan voorzien in de behoefte
om voor een aantal toelatingen een verlenging te realiseren.

Bezwaar en beroep
Veelvuldig wordt gebruik gemaakt van bezwaar en beroep.
Enerzijds door aanvragers en toelatinghouders in verband
met het wegvallen van een groot aantal toepassingen,
anderzijds door met name de milieubeweging die zich keert
tegen de toelating van bestrijdingsmiddelen. Een voorbeeld
met verstrekkende gevolgen is dat het nieuwe beleid met
betrekking tot overgangs-, opgebruik-, en aflevertermijnen
dat voorzag in een afbouwperiode van maximaal
18 maanden niet mogelijk is gebleken. Het College heeft
inmiddels het beleid aangepast.

Bedrijfsvoering
Tenslotte heeft het CTB zich in de afgelopen periode
beraden over de wenselijke organisatie van de bedrijfsprocessen en de daarbij behorende organisatiestructuur en
besturingsfilosofie. De turbulente externe omgeving, in
combinatie met de wettelijke termijnen waarbinnen het
CTB het toelatingsproces dient af te ronden, vraagt om een
flexibele organisatievorm. De per 1 januari 2001 op
voorlopige basis ingevoerde taakgroepstructuur voldoet
daaraan. Taakstellingen en bemensing zijn - indien onze
omgeving daarom vraagt - op korte termijn uitwisselbaar en
aanpasbaar. De feitelijke invulling van taken en bemensing
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Maatschappelijke context

Gespreksonderwerpen

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

Met een vaste regelmaat houdt het CTB contact met de

gewasbeschermingsmiddelen als in het kader van de

diverse actoren in zijn omgeving om voeling te hebben en

biociden is intensief deelgenomen aan werkgroepen die zich

houden met de maatschappelijke context. Dit jaar stonden

bezighouden met dossiervereisten van bestrijdingsmiddelen,

onder andere de prioriteitstelling, de Helpdesk Toelatingen

toetsingskader voor bestrijdingsmiddelen alsmede met de

en de onmisbaarheid op de gespreksagenda.

ontwikkeling van guidance documenten op diverse

Nu de beleidsnota Zicht op Gezonde Teelt door de Tweede

procedurele en wetenschappelijke aspecten van toelating.

Kamer is aanvaard, zal uitvoering moeten worden gegeven

Het CTB is in 2001 wederom actief betrokken geweest bij

aan de nota. Verschillende projecten worden daartoe

training en opleiding alsmede informatieverschaffing over

gestart, waarbij het CTB ook betrokken is. Zo werd in het

de Gewasbeschermingsrichtlijn, de nationale en inter-

verslagjaar al deelgenomen aan projecten over teeltsysteem-

nationale procedures en het opzetten van nationale

benadering, aanvraagprocedures voor middelen van

registratieprocedures in lijn met de EU-verplichtingen. In dit

natuurlijke oorsprong, voorbereiding verruiming wettelijke

verband werden bezoeken afgelegd aan Slovenië en werd

mogelijkheden voor uitbreiding van toelatingen. De nota

een milieumedewerker uit Slovenïe bij het CTB verder

was daarom in de contacten met diverse organisaties uit de

opgeleid. Een van de medewerkers heeft in TAIEX-verband

omgeving van het CTB dan ook een belangrijk onderwerp

(Technical and Administrative Information Exchange)

van gesprek.

deelgenomen aan workshops ten behoeve van alle nieuwe
kandidaatlidstaten in Bratislawa en een aantal presentaties

Relatie met departementen

verzorgd voor parlementsleden uit de verschillende nieuwe

Het College hecht aan goed overleg met politiek en beleid

lidstaten. In 2001 heeft een werkbezoek plaatsgevonden van

en heeft daarom actief invulling gegeven aan de politiek-

de leiding van de Designated National Authorities van de

bestuurlijke contacten. In 2001 heeft een vertegenwoordi-

USA en Canada bij het CTB.

ging van het CTB twee keer overlegd met de vier
directeuren-generaal van de beleidsverantwoordelijke

Relatie met natuur- en milieuorganisaties

departementen. Belangrijke gespreksonderwerpen waren de

Het CTB heeft in 2001 meerdere keren overlegd met natuur-

meerjarenvisie en –begroting 2002-2006, de instelling van

en milieuorganisaties over bezwaar en beroep en het

een Commissie van toezicht CTB en de samenstelling van

hanteren van een grotere flexibiliteit bij overgangs-, aflever-

het College.

en opgebruiktermijnen. In de ogen van genoemde
organisaties is het essentieel dat er een daadwerkelijke

Relatie met het parlement

trendbreuk binnen de landbouwsectoren komt richting

Op 9 februari 2001 heeft een werkbezoek plaatsgevonden

geïntegreerde teelten onder andere door het ontwikkelen

van vrijwel alle woordvoerders van de fracties van de Vaste

van alternatieven.

Kamercommissie van landbouw ten kantore van het CTB. De
belangrijkste gespreksonderwerpen waren de rolverdeling

Relatie met waterbeheerders

tussen ‘Den Haag’ en het CTB, de kosten van toelatingen,

Het CTB heeft in 2001 meerdere keren overlegd met de

het toelatingsbeleid als onderdeel van het totale beleid, de

waterbeheerders (VEWIN en Unie van Waterschappen) over

Nederlandse versus de Europese planning, biociden,

onder andere het gebruik van meetgegevens van water-

communicatie en voorlichting. Het bezoek aan het CTB

beheerders bij de besluitvorming, EU ‘draft guidance

werd wederzijds als zeer nuttig ervaren.

document on metabolites’ en het Lozingenbesluit.

Internationale contacten

Relatie met producenten en gebruikers

Het CTB onderhoudt in het kader van de gewenste

Gewasbeschermingsmiddelenindustrie

kennisuitwisseling internationale contacten, vooral met

Het CTB overlegt meerdere keren per jaar met de

Europese Commissie en toelatingsautoriteiten in andere

vertegenwoordigers van de gewasbeschermingsmiddelen-

9<
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industrie, Nefyto. Belangrijke agendapunten in 2001 waren

Incidentele contacten

onder andere de vereenvoudiging uitbreidingsaanvragen,

Het CTB neemt op ad hoc basis contact op met organisaties

voorlopige toelatingen, tussentijds aanscherpen

die hun stem laten horen in het bestrijdingsmiddelendebat.

beoordelingscriteria (‘moving targets’), tarieven, de HTB en

Zo is er overleg geweest met het Centraal Bureau

de kwaliteit van aanvraagdossiers. Daarnaast is gesproken

Levensmiddelenhandel, AHOLD, Bakker Barendrecht, DLV-

over de door het CTB gehanteerde veiligheidstermijnen die

Adviesgroep en de HISWA. Door verschillende medewerkers

niet aansluiten bij de huidige landbouwkundige praktijk.

werd deelgenomen aan de praktijkbijeenkomsten, die over

Daardoor komen telers in problemen bij EUREPGAP-

praktijkproeven in het kader van Zicht op Gezonde Teelt

certificering1. In 2001 is aan een oplossing gewerkt door het

werden gehouden in diverse sectoren van de landbouw. In

CTB en dit zal zijn vervolg hebben in 2002.

deze bijeenkomsten werden de resultaten van een aantal
deelnemers aan de praktijkproef besproken en geëvalueerd

Biocidenindustrie

en werd gediscussieerd over de haalbaarheid van de plannen

Het CTB heeft enkele keren contact gehad met de

uit de regeringsnota.

vertegenwoordigers van biocidenindustrie, de in 2001
opgerichte Projectgroep Biociden. Belangrijk aandachtspunt

Helpdesk Toelatingen

hierbij was de Biocidenrichtlijn.

Een bijzondere vorm van de wijze waarop het CTB rekening
houdt met de maatschappelijke context vormt de Helpdesk

Landbouwbedrijfsleven

Toelatingen. De beschikbaarheid van de zogenaamde ‘kleine

In 2001 was vooral de beschikbaarheid van middelen

toepassingen’ voor de landbouw en de niet-landbouw heeft

belangrijk gespreksonderwerp bij diverse overleggen.

in de wereld van de bestrijdingmiddelen op deze wijze

Het CTB heeft in 2001 tevens uitvoerig overleg gepleegd met

bijzondere aandacht gekregen. Op 1 januari 2001 is de

de LTO-sectoren over knelpunten in het middelenpakket

Helpdesk Toelatingen, gericht op kleine toepassingen,

gewasbeschermingsmiddelen. Met de Stichting Trustee

officieel van start gegaan.

Bijzondere Toelatingen werd meerdere malen overleg

De Helpdesk fungeert als steunpunt voor aspirant-

gepleegd over de aanvraagprocedures voor uitbreiding van

aanvragers voor toelatingen voor kleine toepassingen van

middelen voor kleine toepassingen en voor middelen van

chemische middelen en voor biologische middelen (zoals

natuurlijke oorsprong, alsmede over de procedure voor

micro-organismen, plantversterkers en feromonen).

uitbreiding van toelatingen door ‘derden’, zoals telers-

In 2001 werd de Helpdesk zeer frequent telefonisch en

groepen. Met de projectgroep GENOEG (GEwasbescher-

schriftelijk geraadpleegd. Er werden 78 schriftelijke

mingsmiddelen van Natuurlijke Oorsprong Effectief

verzoeken ingediend, waarvoor uiteindelijk 75 adviezen

Gebruiken) werd diverse malen overleg gepleegd over de

werden opgesteld. Op grond van deze adviezen werden

toelaatbaarheid van middelen van natuurlijke oorsprong

3 aanvragen/verzoeken tot uitbreiding van de toelating

om daarmee bepaalde knelpunten in de gewasbescherming

ingediend, welke alle drie door het College positief zijn

te kunnen oplossen.

besloten. Tevens werden op grond van de gegeven adviezen
15 verzoeken tot financiële ondersteuning bij het Fonds

Relatie met handhavende instanties

Kleine Toepassingen ingediend.

Het CTB overlegt meerdere keren per jaar met de hand-

De algemene conclusies na een jaar functioneren:

havende instanties. Belangrijkste onderwerpen in het

De Helpdesk Toelatingen heeft een belangrijke bijdrage

afgelopen jaar waren onder andere de problematiek van

geleverd aan een adequate ondersteuning van aanvragers

handhaving bij een toenemende vraag naar maatwerk bij de

voor kleine toepassingen. De Helpdesk wordt echter slechts

toelating en de informatie-uitwisseling tussen handhavende

door een beperkt deel van de potentiële klanten benaderd.

instanties en het CTB. Het CTB heeft actief bijgedragen aan

De Helpdesk Toelatingen heeft niet voldaan aan de

de prioriteitstelling in het opsporingsprogramma 2002 voor

verwachtingen van de markt, dat knelpunten in het pakket

de controle van gewasbeschermingsmiddelen van de

bestrijdingsmiddelen met het instellen van de Helpdesk

Algemene Inspectie Dienst.

direct worden opgelost. De belangrijkste oorzaak hiervoor is
de onmogelijkheid voor het CTB om uitbreidingen voor
kleine toepassingen toe te staan zonder volledige toetsing
van alle aspecten conform de geldende criteria en vereisten,
zoals de Bmw 1962 voorschrijft. Inmiddels is actie

1

Certificering voor het telen van groente en fruit volgens de

ondernomen tot aanpassing van de wet.

EUREPGAP-standaarden.
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Aansturing, verantwoording en toezicht

Meerjarenvisie 2002-2006 en werkplan 2002

kwaliteit van de taakverrichting systematisch bewaakt en de

De wet bepaalt dat het CTB jaarlijks een werkplan moet

doeltreffendheid van de sturing van de organisatie. Op

vaststellen en een visie op de ontwikkelingen voor de

19 december 2001 is daartoe de Commissie van Toezicht CTB

eerstvolgende vier jaren moet neerleggen.

door de staatssecretaris LNV, in overeenstemming met de

Het werkplan is de basis voor de begroting waarmee de

ministers van VWS, VROM en de staatssecretaris van SZW,

beleidsverantwoordelijke bewindslieden moeten instemmen.

ingesteld. De Commissie verricht haar taken binnen de

De meerjarenvisie 2002-2006 en het werkplan 2002 zijn in

kaders van het toezichtarrangement dat is opgesteld en met

2001 vastgesteld en ter kennis gebracht van de betrokken

een schrijven van 20 december 2001 door de staatssecretaris

bewindslieden.

LNV aan het CTB is aangeboden. Het toezichtarrangement
zal een ontwikkelingstraject doorlopen en over twee jaar

Aansturing

worden geëvalueerd. In het toezichtarrangement is het te

Met de verzelfstandiging van het CTB is het een en ander

ontwikkelen kwaliteitssysteem verwoord.

gewijzigd in de relatie tussen het CTB en de beleidsverantwoordelijke departementen. Een sterkere politiek-

Algemene Rekenkamer

bestuurlijke aansturing wordt van beide zijden wenselijk

In 2001 is de Algemene Rekenkamer een onderzoek gestart

geacht. Daarnaast is de verwachting dat de maat-

naar het toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen.

schappelijke context waarbinnen het CTB functioneert tot

De onderzoeksopdracht luidt: ‘Toelatingsbeleid

commotie en politieke discussie zal blijven leiden. Het

gewasbeschermingsmiddelen’ met als onderzoeksvragen:

toelatingsbeleid, neergelegd in de wet- en regelgeving en

1 Heeft het ministerie van LNV de doelen van het

gebaseerd op door de politiek gemaakte keuzes, maakt
daarom meer overleg noodzakelijk. De aansturingsrelatie is
in een document vastgesteld. Besloten is dat er jaarlijks
overleg plaatsvindt tussen het CTB en de bewindslieden en
dat er bovendien een halfjaarlijks overleg komt tussen het
CTB en de directeuren-generaal van de vier departementen.

toelatingsbeleid adequaat geformuleerd?
2a Heeft het ministerie van LNV gezorgd voor een adequate
verantwoordelijkheidsverdeling voor de uitvoering van
het toelatingsbeleid?
2b Verzamelt de minister in de praktijk adequate
beleidsinformatie en gebruikt hij de informatie op
verantwoordelijke wijze?

Toezicht en verantwoording
Onderdeel van de verzelfstandiging van het CTB is het
creëren van een toezichtstructuur. Binnen deze structuur
wordt voorzien in toezicht op de uitvoering van het

3a Is de uitvoering van de wettelijke taak door het CTB van
voldoende kwaliteit?
3b Voldoen de sturing en het toezicht door de minister van
LNV aan de normen van de Rekenkamer?

toelatingsbeleid door het CTB en de aansturing daarvan

De onderzoeksvragen 1 en 2 richten zich meer op de

door de betrokken departementen.

beleidsmatige kant van het toelatingsbeleid. Het CTB is bij

Het CTB legt verantwoording af aan de beleidsverantwoor-

dit deel beperkt betrokken geweest. De onderzoeksvraag 3

delijke bewindslieden door middel van een werkplan, een

richtte zich vooral op het functioneren van het CTB als

begroting, een jaarrekening, kwartaalrapportages en een

uitvoeringsorgaan. Het onderzoeksteam van de Algemene

jaarverslag. De overige informatievoorziening is geregeld via

Rekenkamer heeft een achttal bezoeken afgelegd aan het

een informatieprotocol.

CTB. Daarnaast is additionele schriftelijke informatie

De (individuele) toelatingsbeslissingen van het College zijn

verstrekt en zijn vele afschriften van documenten en

als zodanig geen onderwerp van toezicht.

correspondentie rondom het functioneren van de CTB

Het toezicht wordt vorm gegeven door, kijkend naar de

verstrekt. De nota van bevindingen zal in maart 2002 ter

processen, een conclusie te trekken over de uitkomsten van

verificatie worden voorgelegd, waarna de eindrapportage

de beslissingen in het algemeen. Het toezicht bestaat uit het

van de Rekenkamer omstreeks juni 2002 zal verschijnen.

beoordelen van de kwaliteit van de uitvoering, de prestatiegegevens en financiële gegevens, de mate waarin het CTB de
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4

Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling

krijgen (informeel was daar al sprake van) en ook de daarbij

Het beheersbaar maken van de werkstroom en de opgelopen

behorende middelen en bevoegdheden zullen krijgen om

werkvoorraad was een aanleiding voor het herprioriterings-

deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen.

besluit van het College. Als direct uitvloeisel hiervan is de

Ten overvloede is in 2001 nog eens vastgesteld dat

organisatie van het werk aangepast.

toepassing van kennis feitelijk het bestaansrecht van het CTB

De tot en met 2000 bestaande verdeling van de werkzaam-

is, en dat die kennis gekoesterd moet worden. Reden om in

heden op basis van gewasbeschermingsmiddelen en

de nieuwe organisatiestructuur kennis te borgen en

biociden werd losgelaten en is op ad hoc basis vervangen

kennismanagement een herkenbare plaats in de organisatie

door de formering van vijf taakgroepen.

te geven. De visie op de organisatie is in oktober aan de
organisatie gepresenteerd. Uit de reacties kan worden

Belangrijkste taken

afgeleid dat een grote meerderheid van de medewerkers

- Taakgroep Nieuwe stoffen

zich in de gekozen richting kan vinden.

Het binnen de wettelijke termijnen behandelen van aanvragen die

Eind 2001 is –met nauwe betrokkenheid van de

vanaf 2001 in behandeling zijn genomen.

ondernemingsraad– het veranderingstraject in gang gezet.
De planning voorziet erin dat nog voor de zomer van 2002

- Taakgroep A-stoffen

de nieuwe organisatie van start gaat.

Het tijdig behandelen van verlengingsaanvragen op basis van
risicovolle A-stoffen, voornemens tot beëindiging.

Werkstroombeheersing
Het oplopen van de werkvoorraad einde jaren negentig

- Taakgroep B/C-stoffen

heeft de behoefte duidelijk gemaakt aan een systeem dat

Het tijdig behandelen van verlengingsaanvragen op basis van de

permanent inzicht geeft in de omvang en de status van de

minder risicovolle B/C-stoffen.

werkvoorraad van alle aanvragen.
Het management heeft in 2001 grote prioriteit toegekend

- Taakgroep Europese besluiten

aan de ontwikkeling en de implementatie van een systeem

Het opstellen van monographs, het adviseren van andere lidstaten

dat in deze informatiebehoefte voorziet. Deze doelstelling is

bij het opstellen monographs.

per ultimo 2001 gerealiseerd voor wat betreft de
Nederlandse aanvragen. In 2002 wordt dit systeem verder

- Taakgroep Werkvoorraad

uitgebouwd voor de EU-stofbeoordelingen en andere

Het binnen drie jaar behandelen van aanvragen die voor 2000 in

aanvraag-gerelateerde managementinformatie.

behandeling zijn genomen.

Kostendekkendheid tarieven
Deze werkwijze is medio 2001 geëvalueerd. Uitkomst was

De grootste financiële risico’s ten aanzien van de tarieven

dat de werkstroom beter beheersbaar is geworden en

liggen op het terrein van de samenvattings- en beoordelings-

planningen worden gehaald. De medewerkers ervaren de

kosten. Het huidige tariefstelsel voorziet erin dat bij de

werkwijze als positief. De ervaringen zijn gebruikt voor de

aanvrager voor een samenvattings- of een beoordelings-

organisatieontwikkeling zoals die in 2002 verder gestalte zal

aspect een gemiddeld tarief in rekening wordt gebracht,

krijgen.

terwijl de omvang en de complexiteit van de te verrichten

De essentie van de organisatieontwikkeling zal zijn dat het

werkzaamheden tot kosten leiden die niet altijd in relatie

CTB van een ‘dossiergerichte’ organisatie transformeert naar

staan tot dit tarief.

een meer flexibele, klantgerichte organisatie. In de

Op termijn is de oplossing een gedifferentieerder tarieven-

uitwerking zal dit betekenen dat de taakgroeporganisatie

stelsel dat een vrijwel eenduidige relatie waarborgt tussen

verder zal worden uitgebouwd op basis van de beginselen

kosten en de daarvoor in rekening te brengen tarieven.

van integraal management. Dat betekent dat o.a. hoofden
van de taakgroepen een eigen productverantwoordelijkheid
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Om dat binnen afzienbare tijd mogelijk te maken zijn in

werkplekinfrastructuur die niet alleen is voorzien van de

2001 de volgende acties ondernomen:

modernste standaardsoftware, maar die ook veilig en

• Het verzakelijken van de relatie met de evaluerende

flexibel is. Na een uitgebreide voorbereiding is dit project in

instanties (minder afhankelijkheid door meer

december op de werkvloer gestart, en zijn de laatste

marktwerking, nagaan mogelijkheid Europees

werkplekken eind januari 2002 opgeleverd.

aanbesteden etc.) en het actualiseren van de Service Level
Agreements met de evaluerende instanties;
• Een meer transparante registratie van de samenvattingsen beoordelingstarieven;
• Ontwikkeling offerteprocedure die gehanteerd zal
worden bij het uitbesteden van werk aan de evaluerende
instanties. Hierdoor wordt het kostenbewustzijn vergroot
en ontstaat een beter inzicht in de aangegane
verplichtingen.
Het inzicht in de kosten van een aanvraagbehandeling,
maar ook het inzicht in de kosten van overige projecten en
producten is verder verbeterd door een kostenregistratie per
aanvraag en per product. Na uitvoering van een succesvolle
tijdschrijf-pilot is dit systeem in het derde kwartaal in de
gehele organisatie geïmplementeerd.

Informatievoorziening en automatisering
Informatiesystemen
In 2001 zijn diverse geautomatiseerde informatiesystemen
ontwikkeld en in productie genomen ter ondersteuning van
met name het primaire proces.
Als gevolg van o.a. de voorrang die is gegeven aan het
ontwikkelen van een systeem van werkstroombesturing is in
2001 weinig voortgang geboekt met de ingebruikname van
alle toepassingsmogelijkheden
aanvraagbehandelingssysteem (ABS). Over de verdere
implementatie en vulling van het systeem zal besloten
worden na een in de eerste helft van 2002 uit te voeren
evaluatie van ABS.
Wel is in 2001 de prioriteit gelegd bij het functioneren van
de modules waarbij ABS de basis is:
1. De aangebouwde applicatie werkstroombesturing (WSB)
2. Het gebruik van standaardbrieven etc. (CTB sjablonen)
3. Het via intra/internet te raadplegen bestand met alle
toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Daarnaast heeft het CTB in 2001 de technische
infrastructuur uitgebreid, de Euro ‘ingevoerd’, de website
verder ontwikkeld en is de functionaliteit van de
Bestrijdingsmiddelendatabank op internet uitgebreid.

Kantoorautomatisering (de ICT-werkplek)
Voor de automatisering van de kantooromgeving, de
veranderende ICT-werkplek, is in 2001 verdere invulling
gegeven aan het beleid voor de komende jaren. De
belangrijkste doelstelling daarbij was de invoering van een
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5

Beheersen werkstroom

Inleiding

A-stoffen

In 2000 heeft het CTB de prioriteiten voor het jaar 2001

De doelstelling voor A-stoffen (stoffen met een hoog

vastgesteld om zo tot een betere beheersing van de werk-

risicoprofiel) is het binnen de wettelijke termijnen

voorraad te komen. In dit hoofdstuk worden de resultaten

behandelen van verlengingsaanvragen op basis van de 21

weergegeven van een jaar ‘prioriteitstelling’. In hoofdstuk 4

werkzame stoffen die in 2001 (en begin 2002) expireerden.

is reeds weergegeven op welke wijze de werkbelasting

Er werden 134 verlengingsaanvragen op basis van deze

organisatorisch is opgevangen.

stoffen ingediend.

Om de werkstroom beter te beheersen is niet alleen besloten
tot de prioriteitstelling; ook is gebleken dat de aanvraag-

Resultaten

procedure diende te worden aangepast. Teneinde te komen

Voor 10 werkzame stoffen werd de besluitvorming definitief

tot een efficiënte afwerking van aanvragen is de procedure

afgerond. De toelating van diverse middelen op basis van

van indiening strak getrokken. Een aanvrager wordt

A-stoffen is beëindigd, omdat niet voldaan werd aan de

éénmaal de gelegenheid geboden om een niet volledig

Bmw 1962. Zo zijn huishoudmiddelen voor de bestrijding

ingediend dossier binnen acht weken volledig te maken.

van insecten op basis van permethrin, deltamethrin en

Aanvragen die niet binnen de gestelde termijn volledig zijn,

(d-)tetramethrin niet meer toegelaten. Ook de toelatingen

worden definitief niet in behandeling genomen. Als gevolg

van de fungiciden op basis van chloorthalonil werden

van de nieuwe werkwijze gaan aanvragers zorgvuldiger te

beëindigd. Als gevolg van de levering van nieuwe gegevens

werk bij het indienen van nieuwe aanvragen.

en de uitkomst van een bezwaarschriftenprocedure is een
gedeelte van de toepassingen inmiddels weer toegelaten.

Nieuwe stoffen en nieuwe aanvragen

De overige 11 werkzame stoffen zijn wel volledig

De doelstelling voor nieuwe stoffen betreft het binnen de

beoordeeld, maar de besluitvorming kon nog niet definitief

wettelijke termijnen behandelen van aanvragen die vanaf

worden afgerond omdat de aanvrager de gelegenheid krijgt

2001 in behandeling zijn genomen. Het betreft de bestaande

de zogenoemde tenzij-bepaling in te vullen. Dit wil zeggen,

aanvragen tot toelating van middelen op basis van een voor

er is een overschrijding op basis van modelberekeningen

de EU nieuwe

stof1 en

de aanvragen (tot toelating, uitbrei-

geconstateerd en de aanvrager krijgt de gelegenheid dit

ding en wijziging samenstelling) ingediend na

door middel van veldonderzoek te weerleggen. In de

1 januari 2001.

Bmw 1962 is vastgelegd dat aanvragers deze gelegenheid

In 2001 is geen noemenswaardige stagnatie ondervonden bij

moeten krijgen.

de behandeling van de aanvragen. In het algemeen konden
de wettelijke termijnen (ruim) gehaald worden.

De fungiciden op basis van maneb werden per 1 juli 2001
verboden. Op basis van nieuwe inzichten en nieuwe

Resultaten

gegevens werden deze besluiten herzien en kon de toelating

Bij aanvang van 2001 bestond er bij het CTB een werk-

van deze middelen toch worden verlengd. De toelatingen

voorraad van 38 aanvragen. In de loop van het jaar zijn er

van de middelen op basis van de overige dithiocarbamaten

42 nieuwe aanvragen binnengekomen. Van de aanvragen

mancozeb en metiram werden ook verlengd. Overigens is

zijn er in 2001 10 afgehandeld. Aan het einde van het jaar

voor de dithiocarbamaten de besluitvorming nog niet

bedroeg de werkvoorraad dan ook 70 aanvragen. Een relatief

definitief afgerond.

groot aantal aanvragen is onvolledig gebleken op standaard-

De definitieve besluitvorming is eveneens nog niet afgerond

dossiervereisten. Dit heeft geleid tot buiten behandeling

voor de aangroeiwerende verven op basis van koper,

stelling van 4 aanvragen die zijn ingediend na 1 april 2001.

koper(I)oxide en diuron bestemd voor schepen met een
lengte van meer dan 25 meter. De toelatingen van deze

1

Stoffen die voor wat betreft gewasbeschermingsmiddelen vóór 25

middelen werden -in afwachting van nieuwe gegevens ten

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

aanzien van het risico voor de toepasser- verlengd. Op basis

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

van de beschikbare gegevens kon niet met zekerheid een
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risicobeoordeling voor de toepasser worden opgesteld.

aanvraag. Eind december 2001 bestond het onderhanden

De aanvragen tot verlenging van de toelating van hout-

werk uit 138 dossiers.

verduurzamingsmiddelen op basis van koper(II)carbonaat,

Voor 39 middelen op basis van 20 werkzame stoffen was in

koper(II)carbonaathydroxide en koper(II)oxide werden

2000 reeds besloten tot een voornemen tot beëindiging.

afgewezen.

Deze middelen zijn op de gebruikelijke wijze afgehandeld.

De toelatingen van onkruidbestrijdingsmiddelen op basis

De beoordeling van alle 39 middelen heeft plaatsgevonden.

van glyfosaat konden worden verlengd.

De belangrijkste besluiten betroffen de beëindiging van de
toelatingen van insecticiden op basis van chloorpyrifos, het

Dit heeft in 2001 geresulteerd in de volgende besluiten en

grondontsmettingsmiddel op basis van ethoprofos en de

acties (voor middelen op basis van A-stoffen):

giet-, dompel- en zaadbehandeling van fungiciden op basis
van carbendazim.

Besluit/actie

aantallen in 2001

Intrekkingen op verzoek aanvrager

5

Afwijzing van de verlengingsaanvraag

37

Toelatingen (verlenging van)

2

Verlengd in afwachting van tenzij-gegevens

Dit heeft in 2001 geresulteerd in de volgende besluiten en
acties (middelen op basis van B/C-stoffen; reeds geuite
voornemens tot beëindiging):

90

Totaal

134*

* Exclusief afgeleide en parallel toelatingen

Besluit/actie

aantallen in 2001

Definitieve beëindiging

10

Toelating verlengd

22

B- en C-stoffen

Verlengd in afwachting van tenzij-gegevens

Middelen op basis van B- en C-stoffen worden op grond van

Totaal

een administratieve volledigheidsbeoordeling verlengd

* Exclusief afgeleide en parallel toelatingen

7
39*

conform de EU-planning. Vanwege de beperkte capaciteit
zijn B-stoffen als C-stoffen behandeld.

Europese activiteiten

In 2001 zijn vrijwel alle aanvragers tijdig geïnformeerd over

De Europese activiteiten betreffen met name het opstellen

de eventuele procedurele verlenging van de toelatingen. Bij

van monographs (Nederland is de EU rapporteur), het

enkele stoffen is het echter voorgekomen dat de procedurele

adviseren van andere lidstaten bij het opstellen van mono-

verlengingsbesluiten met terugwerkende kracht moesten

graphs (Nederland is co-rapporteur), het becommentariëren

worden genomen.

van monographs opgesteld door andere lidstaten, voorbereiding en deelname aan Working Group evaluation en

Resultaten

het adviseren van departementen ten behoeve van Working

In 2001 moest over 441 toelatingen besluitvorming plaats-

Group legislation in het kader van de Gewasbeschermings-

vinden. Er zijn 399 verlengingsaanvragen beoordeeld.

richtlijn (91/414/EEG).
In 2001 zijn de door de Commissie gestelde deadlines

Dit heeft in 2001 geresulteerd in de volgende besluiten en

gehaald en is de uitvoering van EU-werkzaamheden volgens

acties (voor middelen op basis van B/C-stoffen;

planning verlopen.

administratieve verlenging):

Voor wat betreft de Biocidenrichtlijn (98/8/EG) beperken de
werkzaamheden zich op dit moment tot de totstandkoming

Besluit/actie

aantallen in 2001

Aanvraag volledig

392

Administratief onvolledig

7

Geen aanvraag tot verlenging ingediend
Totaal

van regelgeving.

42
441*

* Exclusief afgeleide en parallel toelatingen

Europees besluitvormingsproces
Voor plaatsing van een stof op de Europese stoffenlijst
(Bijlage 1 van richtlijn 91/414/EEG) dient een aanvrager een
dossier in te dienen bij een van de EU-lidstaten. Dit land
wordt de rapporteur lidstaat en dient de monograph op te

In 2001 is er ook gewerkt aan 202 toelatingen die in 2002

stellen. De rapporteur kan hierbij geadviseerd worden door

zullen expireren. Van de 138 ingediende verlengings-

een andere lidstaat (de zogenaamde co-rapporteur).

aanvragen zijn 88 aanvragen volledig bevonden en 50

Na indiening van het dossier wordt een volledigheidstoets

aanvragen zijn nog niet beoordeeld. Enkele toelating-

uitgevoerd. Vervolgens wordt de monograph opgesteld. De

houders hebben een verzoek ingediend voor uitstel van

monograph wordt besproken in ECCO-meetings (bijeen-

enige weken voor het indienen van hun verlengings-

komsten van deskundigen), waarbij aspecten als milieu en

> 20

toxicologie aan de orde komen. De uitkomsten hiervan

verantwoordelijk voor de voorbereiding en deelname aan

worden behandeld in de working groups evaluation en

WG-evaluation. In 2001 vonden vijf vergaderingen plaats van

legislation (WG-evaluation en WG-legislation).

WG-evaluation. Met betrekking tot WG-legislation –ook vijf

In WG-legislation wordt een advies uitgebracht over de

vergaderingen in 2001– heeft het CTB de departementen

plaatsing op Bijlage 1 en worden de eindpunten vastgesteld.

geadviseerd.

Wanneer besloten wordt tot plaatsing of tot niet-plaatsing
dienen alle EU-lidstaten de beslissing op nationaal niveau te

Werkvoorraad

implementeren.

De werkvoorraad bestaat uit alle toelatings- en uitbreidings-

De oude2 Stoffen zijn verdeeld in een aantal lijsten, welke in

aanvragen en alle aanvragen tot wijziging van de samen-

een aantal fasen zullen worden beoordeeld.

stelling ingediend vòòr 1 januari 2001. Voor de werkvoorraad is de doelstelling dat binnen drie jaar alle aanvragen

Nederland rapporteur

zijn behandeld volgens het systeem ‘first in, first out’. De

Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor Nederland

doelstelling voor 2001 om de werkvoorraad tot 200

rapporteur is, heeft in 2001 verdere beoordeling van stoffen

aanvragen op 31 december 2001 te reduceren is vrijwel

uit de zgn. 1ste lijst plaatsgevonden (voor Nederland:

gehaald.

chloorprofam, daminozide en chloorthalonil). Besprekingen

Nog 202 aanvragen waren eind 2001 in behandeling.

werden gehouden met de notifiers van de stoffen van de 2de

Daarvan bevonden zich nog 123 aanvragen in de fase van de

lijst waarvoor Nederland rapporteur is.

volledigheidsbeoordeling.

Ook het opstellen van monographs en de verdere beoordeling van een aantal nieuwe stoffen (ondermeer carvone,

De werkvoorraad omvatte een groep van 282 aanvragen. In

indoxacarb, spinosad, Spodoptera exigua kernpolyedervirus en

de periode van januari tot april 2001 is in overleg met

milbemectin) heeft de nodige tijd gevergd in 2001. Tevens

betrokkenen een plan van aanpak opgesteld. Vanaf april

werden nog 3 dossiers ingediend voor nieuwe stoffen

2001 is een aanvang gemaakt met de behandeling van de

(Pseudozyma flocculosa, bifenazate en spirodiclofen) waarvoor

werkvoorraad.

Nederland rapporteur is.

Aanvragen uit de werkvoorraad die zover gevorderd waren
dat ze mogelijk nog voor het begin van het toepassings-

Nederland had op 31 december 2001 twaalf stoffen als

seizoen in 2001 konden worden toegelaten, zijn begin 2001

rapporteur in behandeling. In 2001 is voor één stof een

geplaatst op een ‘hot list’. Voor 7 aanvragen is een verzoek

monograph afgerond, voor vier stoffen is Nederland nog

gedaan tot plaatsing op deze ‘hot list’. In 3 gevallen is de

bezig met het opstellen van een monograph en zeven

beoordeling voortgezet en in 1 geval heeft dit geleid tot een

stoffen bevinden zich in het besluitvormingsproces. Er zijn

toelating.

in 2001 geen stoffen waarvoor Nederland rapporteur is,
geplaatst op Bijlage 1.

Resultaat
Eind 2001 bestond de werkvoorraad nog uit 202 aanvragen.

Nederland geen rapporteur

In 2001 zijn 80 aanvragen afgewerkt. De volgende tabel geeft

Nederland adviseert andere lidstaten bij de beoordeling van

de aantallen besluiten met betrekking tot deze 80

monographs. In 2001 werd ten behoeve van twee ECCO-

aanvragen.

ronden commentaar verzorgd. Daarnaast werd nog voor 12
nieuwe stoffen commentaar op de monograph geleverd.

Besluit/actie

Het CTB heeft ook actief deelgenomen aan de beoordeling

Definitief niet in behandeling nemen,

van stoffen door middel van co-rapporteurschap of assistent

in verband met onvolledigheid

rapporteurschap. De resultaten van deze werkwijzen zullen

Intrekkingen op verzoek aanvrager

17

in 2002 worden geëvalueerd.

Afwijzing van de aanvraag

27

Deelname aan en voorbereiding van WG-evaluation en WGlegislation is volgens verwachting geweest. Het CTB is

aantallen in 2001
26

Toelatingen

6

Overig

4

Totaal

80*

* Exclusief afgeleide en parallel toelatingen

2

Stoffen die voor wat betreft gewasbeschermingsmiddelen vóór 25

juli 1993 in de EU op de markt waren.
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Overige werkzaamheden
Onmisbaarheid
Alle 19 ingediende aanvragen op basis van de van
rechtswege als onmisbaar aangemerkte stoffen zijn in de
volledigheidsbeoordeling onvolledig verklaard.
Er zijn in 2001 geen nieuwe aanvragen ingediend en de
verwachting is dat weinig toelatinghouders nog gebruik
zullen maken van deze regeling.

Aanvragen tot het vaststellen van importtoleranties
De taak inzake het voorstellen van importtoleranties3 (IT) is
in de loop van 2001 overgedragen van het ministerie van
VWS naar het CTB. In het laatste kwartaal is hiertoe een
procedure voorgelegd aan het ministerie van VWS. Er waren
9 aanvragen in portefeuille, waarvan er voor 3 van VWS
opdracht is verkregen tot het daadwerkelijk vaststellen van
importtoleranties.

Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen
In de loop van 2001 heeft het ministerie van LNV een
procedure ingevoerd voor het aanvullen van de gewasbeschermingsmiddelenlijst van de Regeling uitzondering
bestrijdingsmiddelen (Rub). Verzoeken tot plaatsing op de
Rub worden ingediend bij LNV en vervolgens behandeld
door de Plantenziektenkundige Dienst (PD). Het CTB
adviseert de PD in deze. Het ministerie van LNV beslist
tenslotte over al dan niet plaatsing op de lijst van de Rub.
In 2001 zijn 15 verzoeken gedaan tot plaatsing op de lijst. De
verzoeken zijn eind 2001 aan het CTB voorgelegd. Er zijn
nog geen adviezen uitgegaan.

3

Maximale hoeveelheid residu die mag voorkomen op een
voedingsgewas dat in Nederland niet wordt geteeld.
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6

Sociaal jaarverslag

Personeel

Leeftijdsopbouw man/vrouw

Formatie CTB

De leeftijdsopbouw bij het CTB is weergegeven in

De personeelsformatie in 2001 is ten opzichte van 2000

onderstaande grafiek.

ongeveer gelijk gebleven (namelijk 52,7 fte in 2000 en
20

51,1 fte in 2001).
De bezetting op 31 december 2001 was 52 medewerkers.

man

18

vrouw

16

In 2001 zijn er totaal 59 medewerkers (32 vrouwen en 27

14

mannen) bij het Collegesecretariaat werkzaam geweest.

12
10
8

Werkzaam in 2001

Aantal

Aantal fulltimer-

medewerkers

eenheden (fte’s)

In vaste dienst

45

39.8

4

3.7

Overig*

10

7.6

Totaal

59

51.1

In tijdelijke dienst

6
4
2
0

< 20 jr.

20-29 jr.

30-39 jr.

40-49 jr.

50-60 jr.

Diagram 2. Leeftijdsopbouw medewerkers

* via het uitzendbureau, externe bureau’s of via Interim

Salariëring

Functievervulling gedetacheerd bij het Collegesecretariaat

De bezoldiging bij het CTB is geregeld conform het

Personeelsverloop

Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren (BBRA) en het salaris

Het verloop van personeel bedroeg in 2001 11,8%

wordt toegekend conform de salarisschalen bij de

(7 van 59 mensen).

Rijksoverheid.
In 2001 zijn er nieuwe Rijks CAO afspraken gemaakt (deze

Inschaling medewerkers

CAO loop van 1 oktober 2001 tot 1 december 2002).

De verhouding man/vrouw en inschaling in de diverse

In de CAO is o.a. afgesproken dat er een premiespaar-

salarisniveaus in 2001 bij het CTB is weergegeven in

regeling ontwikkeld zou worden. Deze premiespaarregeling

onderstaande grafiek.

is met ingang van 19 september 2001 in werking getreden.

18
16

Deze premiespaarregeling komt naast de reeds bestaande
man

spaarloonregeling.

vrouw

14
12

Personeelshandboek

10

Eind 2001 heeft het CTB een eigen Personeelshandboek

8
6

vastgesteld. Dit handboek is een vraagbaak voor de

4

medewerkers van het CTB. Dit handboek is totstand-

2
0

gekomen door de ‘rechtspositie Rijksambtenaar’ te
<8

9 - 10

Diagram 1. Inschaling medewerkers

11 - 12

> 13

combineren met regelingen vanuit het Ministerie van LNV
en aangevuld met eigen CTB regelingen.

Functioneringsgesprekken
In 2001 is er een begin gemaakt met het systematisch
houden van functioneringsgesprekken. Er zijn 23
gesprekken gevoerd met de medewerkers. Uitgangspunt is
dat er jaarlijks met ieder personeelslid een functioneringsgesprek wordt gevoerd.

25 <

Ziekteverzuimpercentage

de bestuurder (directeur CTB).

Het ziekteverzuimpercentage was in 2001 bij het CTB 7,19%

Belangrijke onderwerpen zijn o.a. geweest:

(inclusief zwangerschapsverlof); het percentage exclusief

•advisering over FIF-traject; traject achterstallig onderhoud

zwangerschapsverlof was 5,10%, dit is een afname van ruim

FIF’s (functiebeschrijvingen organisatie);

21% t.o.v. 2000, waar het ziekteverzuimpercentage 6,8%

•advisering over de reorganisatie/taakgroepindeling;

(inclusief zwangerschapsverlof) en 6,51% (exclusief

•instemming over plaatsingstraject binnen de reorganisatie

zwangerschapsverlof) was.

Personeelsvereniging POCO LOCO
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Op 1 januari 2001 is bij het CTB de personeelsvereniging

In 2001 viel één medewerker gedeeltelijk onder de WAO.

POCO LOCO opgericht.
Het doel van de vereniging is het bevorderen van een goede

Arbeidsomstandigheden

onderlinge verstandhouding van personeelsleden. Dit wordt

Het CTB streeft ernaar voorgenomen taken op het gebied

o.a. bereikt door het jaarlijks, buiten werktijd, organiseren

van ARBO-beleid vast te gaan leggen in een ARBO-jaarplan.

van circa zes activiteiten.

In 2001 is begonnen met het verkennen van de
mogelijkheden voor het opzetten van een eigen ARBO- en

Personeelsblad CTWeetje

ziekteverzuimbeleid binnen het CTB.

Vanaf begin 2001 geeft het CTB een eigen personeelsblaadje

Met het AMG (Arbo Management Groep) zijn in het najaar

CTWeetje uit dat is bestemd voor de medewerkers. Hierin

van 2001 oriënterende gesprekken gevoerd om een en ander

worden de personele, interne en informele aangelegen-

te verkennen. Vervolgens zijn er afspraken gemaakt om in

heden vermeld. De verschijningsfrequentie is elke

2002 te gaan starten met het opzetten van een eigen ARBO-

2-3 maanden.

en ziekteverzuimbeleid.
Er zal een ARBO-werkgroep bij het CTB worden
geïnstalleerd, waarin o.a. de bedrijfshulpverlening, de
arbocoördinator en Personeel & Organisatie
vertegenwoordigd zullen zijn.

Bedrijfshulpverlening
In 2001 had het CTB de beschikking over twee bedrijfshulpverleners (BHV-ers), beiden met EHBO-bevoegdheid.
In deze periode hebben zich geen persoonlijke ongevallen
voorgedaan en zodoende werd er geen beroep gedaan op de
Eerste Hulp. Twee ontruimingsoefeningen zijn gehouden in
2001. Verder is er door de BHV-ers een grote ontruimingsoefening bijgewoond bij een nabij gelegen bedrijf,
georganiseerd door het opleidingsverzorgende instituut
(Arbo en Milieu Dienst van de WUR). Dit heeft geresulteerd
in onderlinge afspraken over het inzetten van hulpverlening
in noodsituaties.

Medezeggenschap
Conform de afspraak met de directeur heeft de personeelsvertegenwoordiging (PVT) van het CTB, tot 1 oktober 2001
gefunctioneerd als ondernemingsraad (OR).
Op 1 oktober 2001 is de PVT officieel een OR geworden. Deze
overgang heeft er niet alleen mee te maken dat het CTB 50
medewerkers kent. Een ZBO (Zelfstandig Bestuursorgaan)
kan volgens de OR niet zonder een volwassen medezeggenschap. Door de instelling van een OR zal er sprake zijn van
een grotere meerwaarde voor de organisatie.
Er is in het afgelopen jaar regelmatig overleg geweest met

> 26
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Jaarrekening en accountantsverklaring

7.1 Waarderingsgrondslagen CTB

de daarvoor verschuldigde vergoedingen door de

Materiële vaste activa

toelatinghouder zijn voldaan, is er sprake van een negatieve

Conform art. III lid 2 van de

verzelfstandigingswet1 heeft

het

onderhanden werkpositie.

CTB de op 31 december 1999 in gebruik zijnde materiële
activa om niet verkregen.

Reserve tariefegalisatie

Omwille van het inzicht in de vermogenspositie van het

De door de Minister vastgestelde tarieven per 1 januari 2000

CTB, en de wenselijkheid om een ‘normale’ afschrijvingslast

waren volgens de begroting 2000 nog niet kostendekkend.

in de tarieven te verdisconteren, is ervoor gekozen om de

Er is besloten de resterende tariefaanpassingen in twee jaar

betreffende materiële vaste activa te waarderen tegen

in gelijke mate te verhogen naar het voor 2000 berekende

aanschaffingswaarde minus lineaire afschrijvingen. Doordat

kostendekkende niveau. De uitgangspositie is dan ook de

deze activa om niet zijn verkregen, is onder het eigen

aanwezigheid van een reserve, waaruit deze tekorten

vermogen een vervangingsreserve opgenomen die gelijk is

kunnen worden bestreden. Omdat de tarieven in 2002

aan de boekwaarde per 1 januari 2000.

kostendekkend dienen te zijn, vervalt deze reserve per
1 januari 2002.

Vanaf 1 januari 2000 gelden ten aanzien van de vaste activa
de volgende waarderingsgrondslagen:
Investeringen met een aanschaffingswaarde < NLG 2.000 (incl.
b.t.w.) 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: af te schrijven in 5 jaar
- Kantoorautomatisering
- Hardware: af te schrijven in 3 jaar
- Maatwerkapplicaties: af te schrijven in 5 jaar
- Standaardapplicaties: af te schrijven 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

1

rekening te brengen tarieven.

middelenwet 1962 in verband met de instelling van een College voor

Omdat aanvragen in behandeling worden genomen, nadat

de Toelating van Bestrijdingsmiddelen.

Wet van 12 november 1998 tot wijziging van de Bestrijdings-
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7.2 Balans per 31 december 2001 (bedragen in NLG x 1.000)
Activa

Passiva
31-12-2001

31-12-2000

147

145

1.260

1.318

Materiële vaste activa
Inventaris
Automatisering

31-12-2001

31-12-2000

0

0

Eigen vermogen
Algemene reserve
Nog te bestemmen resultaat 2001/2000

794

0

Vervangingsreserve

903

1.284

Reserve tariefsegalisatie
1.407

1.463

0

476

1.697

1.724

448

322

Voorzieningen
Wachtgelden
Vlottende activa
Handelsdebiteuren
Vorderingen op departementen
Overige vorderingen

Vlottende passiva
345

1.055

Onderhanden werk

6.147

10.053

4.958

9.609

Crediteuren

3.345

1.603

83

108

5.386

10.772

Liquide middelen

5.943

3.146

Totaal activa

12.736

15.381

Belasting en sociale lasten

128

323

Overige passiva

971

1.356

10.591

13.335

12.736

15.381

Totaal passiva
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7.3 Winst- en verliesrekening 2001 (per product) (bedragen in NLG x 1.000)
begroot2

werkelijk
2001

2001

werkelijk
2000

kosten

opbrengsten

resultaat

resultaat

resultaat

2.704

2.587

-117

-261

-259

759

1.070

311

389

484

0

0

0

-26

43

3.463

3.657

194

102

268

6.443

6.971

528

-567

-1.565

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

66

164

98

-8

132

Administratieve besluiten

115

160

45

-12

-220

Beoordeling EU-dossiers, Nederland rapporteur

885

0

-885

0

-813

19

11

-8

12

-26

7.528

7.306

-222

-575

-2.492

611

611

0

0

0

0

0

0

Informatieverstrekking
Resultaat tariefgebonden producten (b)
Overige producten
Beleidsadvisering
Essential uses
Bezwaar en Beroep
MTR

9

9

1.265

1.265

0

0

0

0

0

-30

18

18

0

0

0

Verzelfstandigingsbegroting

289

289

0

0

0

Overige (helpdesk)

173

173

2.365

2.365

0

0

-30

13.356

13.328

Importtoleranties

Resultaat overige producten (c)
Productresultaat (a+b+c)

0

-28

-473

-2.254

Dekkingsresultaat

-58

-3

292

Netto opbrengsten minus bedrijfslasten

-86

-476

-1.962

Rentebaten

58

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-28

Buitengewone baten en lasten

18
-476

0

-1.944
694

Mutatie reserves en voorzieningen

822

476

1.250

Resultaat

794

0

0

2

Betreft de oorspronkelijke (goedgekeurde) begroting.
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7.4 Toelichting op de balans

Overige vorderingen

(Alle bedragen in NLG x 1.000)
Bankgarantie huur

31-12-2001

31-12-2000

25

-

Vaste activa

Voorschotten personeel

3

8

Verwezen wordt naar de toelichting op de waarderings-

Vooruitbetaalde kosten

55

100

83

108

grondslagen. De om niet verkregen materiële vaste activa
zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke aanschaffings-

De vooruitbetaalde kosten betreffen vooruitbetaalde

waarde, verminderd met afschrijvingen op basis van het nu

termijnen van huur en onderhoudsabonnementen.

vastgestelde afschrijvingsregime.
Liquide middelen
31-12-2001

31-12-2000

111

100

Kas
Postbank

Inventaris
Kantoormeubilair
Kantoorapparatuur

36

45

147

145

324

257

Rabobank
Kruisposten

0

0

93

872

5.850

2.311

0

-37

5.943

3.146

Automatisering
Hardware (PC's, printers)
Software (ABS, WSB, Overig)
Totaal materiële vaste activa

Algemene reserve, nog te bestemmen resultaat 2001

936

1.061

Het CTB kende in 2001 nog geen algemene reserve.

1.260

1.318

Over de bestemming van het resultaat over 2001

1.407

1.463

ad NLG 793.625 dient het College nog een besluit te nemen.
Hierover zal eerst nog overleg plaatsvinden met de
departementen.

Vlottende activa
Vervangingsreserve

Handelsdebiteuren
Debiteuren

528

1.238

Voorziening dubieuze debiteuren

-183

-183

345

1.055

Stand 01-01

1.248

Mutatie

-346

Stand 31-12

902

Dit betreft de per balansdatum openstaande vordering met
betrekking tot de gefactureerde jaarvergoedingen.

Verwezen wordt naar het gestelde onder de waarderingsgrondslagen (materiële vaste activa) en de hiervoor gegeven

Vordering op departementen

toelichting op de waardering van de materiële vaste activa.

Dit betreft een vordering op de departementen van LNV,

In 2001 is een bedrag gelijk aan de afschrijving over de

VROM, SZW en VWS gezamenlijk.

meegekregen materiële vaste activa per 1 januari 2000 aan

Het verloop van de rekening-courant is als volgt:

het resultaat toegevoegd.

Te vorderen per 1 januari 2001

10.053

Af: verrekening geleverde diensten voor
departementen 2000

Bij de verzelfstandiging per 1 januari 2000 is vastgelegd dat
-444
9.609

Af: verrekening geleverde diensten
2.744

ontvangen vergoedingen 2001

2.863

verrekening over 2001
Af: gedeelt. betaling vordering openingsbalans
Bij: Overige mutaties 2001
Te vorderen per 31 december 2001

de tarieven in twee jaar naar een kostendekkend niveau
gebracht zullen worden. Voor de nog niet kostendekkende
jaren 2000 en 2001 hebben de departementen een reserve

voor departementen 2001

Af: betaling voorziening wachtgeld

Reserve voor tariefegalisatie

voor tariefegalisatie meegegeven. Voor 2001 voorzag de
reserve in een tekort van NLG 476.000. Dit bedrag is
-119
-5.000

vrijgevallen ten gunste van het resultaat, zodat het saldo
van de reserve per ultimo 2001 nihil bedraagt.

-200
668
4.958

Voorziening voor wachtgelden
Vanaf 2000 komen de financiële consequenties van
wachtgelden ten laste van het CTB. Hiervoor was bij de
verzelfstandiging nog geen voorziening aanwezig. Gezien de
hiermee gemoeide risico’s is het wenselijk om over een
voorziening te beschikken. In 2000 hebben de

> 30

departementen NLG 200.000 bijgedragen. Voeding van deze
voorziening vindt overigens plaats door inhouding van

10.000
8.000

premies op de salarissen en een bijdrage van het CTB. In

< 1 jaar oud
1-2 jaar oud
> 2 jaar oud

6.000

2001 is geen aanspraak gemaakt op de voorziening.
4.000

Het verloop van deze voorziening is als volgt:

2.000

Stand per 1 januari 2001

322

Bij: werkgevers- en werknemersbijdragen

126

Stand per 31 december 2001

448

0

Ultimo 2000

Ultimo 2001

Diagram 4. Omvang en samenstelling onderhanden werk
(Nederlandse aanvragen)

Vlottende passiva

Uit het overzicht blijkt dat het volume van de werkvoorraad

Onderhanden werk

belangrijk is teruggebracht.

Toelatingaanvragers betalen de tarieven voor de aanvraagbehandeling vooraf. Het onderhanden werk is een inschat-

Onderhanden werk met betrekking tot EU-monographs

ting van de kosten die voor de aanvraagbehandeling

Betreft nog te maken kosten werkzaamheden voor de

gemaakt moeten worden.

beoordeling van stoffen, waarvan de bijdrage van de

Het onderhanden werk heeft betrekking op Nederlandse

toelatinghouder in 2001 of eerder is ontvangen. In 2001 zijn

aanvragen en aanvragen in EU-verband, het opstellen van de

hiervoor werkzaamheden verricht, maar van geen enkele

zgn. monographs.

stof is in 2001 het beoordelingsproces (leidend tot plaatsing

Per balansdatum was de onderverdeling als volgt:

van de stof op een EU-annex) afgerond.
Crediteuren

31-12-2001

31-12-2000

5.293

8.863

Dit betreft schulden aan leveranciers van het secretariaat

854

1.190

van het College per 31 december 2001.

6.147

10.053

Onderhanden werk, NL aanvragen
Onderhanden werk, EU-monographs

Belasting en sociale lasten
Dit betreft de loonheffing over december 2001.
EU-monographs

31-12-2001

31-12-2000

Reservering vakantiegeld

169

150

Reservering vakantiedagen

158

158

48

48

Interim regeling ziektekosten

Nederlandse aanvragen

Vooruit ontvangen tarieven

113

Te restitueren tarieven

403

Overige nog te betalen kosten

80

Stelpost evaluerende instanties
Diagram 3. De verhouding onderhanden werk Nederlands

1.000
971

1.356

en EU in 2001
De reservering vakantiedagen is een inschatting van het
Onderhanden werk m.b.t. Nederlandse aanvragen

saldo aan vakantiedagen van de medewerkers van het CTB.

In het volgende overzicht is het onderhanden werk
weergegeven naar ouderdom. Bepalend hierbij is het jaar
waarin de tarieven voor de aanvraagbehandeling en/of de
samenvattings- en de beoordelaarswerkzaamheden van de
aanvrager zijn ontvangen.
> 2 jaar oud

1.962

2.995

1 - 2 jaar oud

1.499

912

1.832

4.956

5.293

8.863

< 1 jaar oud
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7.5 Toelichting op de resultatenrekening 2001

De uitkomsten van deze analyse waren deels in 2001 al

(per product)

bekend en hebben geleid tot een aangepast tarief per
1 januari 2002 voor het opstellen van EU-monographs.

Analyse van het resultaat 2001

De kostendekkendheid van de overige tarieven wordt in

Over 2001 is een positief resultaat behaald van NLG 794.000

2002 nader geanalyseerd, met als mogelijk resultaat een

positief. Exclusief mutaties reserves en voorzieningen is het

tariefaanpassing.

resultaat NLG 28.000 negatief. Eén mutatie betreft de vrijval

7.6 Winst- en verliesrekening over 2001

van de reserve voor tariefegalisatie ad NLG 476.000. Dit
bedrag is bij de verzelfstandiging door de departementen

(per kostensoort, bedragen x NLG 1.000)

meegegeven omdat voorzien was dat de tarieven in 2001
nog niet kostendekkend zouden zijn. Indien dit tekort wordt
ingecalculeerd is het resultaat over 2001 NLG 448.000

Netto omzet

werkelijk

begroot

13.327

11.609

5.430

4.212

positiever.
Een nadere analyse leert dat het resultaat ad negatief

Kosten uitbesteed werk

NLG 28.000 is bepaald door de volgende factoren
(x NLG 1.000) :

Collegekosten
Voordelig

Nadelig

Personeelskosten

292

315

6.071

5.882

Herprioritering:

Huisvesting

575

582

Als gevolg van de herprioritering

Kantoorkosten

273

313

worden niet alle verlengingsaanvragen

Reis- en Verblijfskosten

35

74

inhoudelijk beoordeeld. Het bij de

Representatiekosten

33

18

verzelfstandiging voorziene (en in de

Diensten door derden

458

359

openingsbalans verwerkte) tekort bij de

Overige bedrijfskosten

106

164

behandeling van deze aanvragen is in

Automatiseringskosten

157

149

2001 vrijgevallen ten gunste van het

Afschrijvingen op materiële vaste activa 272

347

Overige kosten

-289

-333

7.983

7.870

13.413

12.082

Netto opbrengsten minus bedrijfslasten -86

-473

resultaat

735

Tarief opstellen EU-monographs:

Totaal overige kosten

Dit tarief was in 2000 en 2001 niet
kostendekkend. Hierdoor zijn tekorten

Som der bedrijfslasten

ontstaan op stoffen die bij de
verzelfstandiging bij het CTB in
behandeling waren (o.a. chloortalonil)

885

Rentebaten

58

Vrijval reserves en voorzieningen

822

822

Netto resultaat

794

349

Kostendekkendheid overige tarieven:
Tekorten (deels voorzien) op de
samenvattings- en beoordelingstarieven;
Overschot op aanvraagtarieven
B/C-stoffen. Per saldo

207

Overige kosten (1.912)

Resultaat op jaarlijkse vergoedingen:
Uit de jaarlijkse vergoedingen wordt
ook de advisering van andere EUlidstaten gefinancierd. In 2001 is hieraan door het CTB minder tijd besteed

Uitbesteed werk (5.430)

dan waarmee bij de bepaling van de

Personeelskosten (6.071)

jaarlijkse vergoeding rekening is gehouden. Hierdoor is een overdekking

Diagram 5. Kostenverdeling 2001

ontstaan.

194

Overig

135

Totaal (per saldo NLG 28.000 nadelig)

1.064

1.092
> 32

16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

7.7 Toelichting op de winst- en verliesrekening
(per kostensoort)
Vergelijking met kosten 2000
De rubricering van de kosten in 2000 wijkt af van de
indeling die gehanteerd is bij het opstellen van de begroting

Uitbesteed

Werkelijk 2001

Personeel

Overig

Werkelijk 2000

Begroot 2001

en de jaarrekening 2001. Een vergelijking op detailniveau

Diagram 7. Kosten excl. rentebaten en -lasten (hoogte en

wordt daarom niet zinvol geacht. Op hoofdlijnen is wel een

samenstelling)

vergelijking mogelijk (x NLG 1.000):
Werkelijk
Netto omzet

Begroot

Werkelijk

2001

2001

2000

13.327

11.609

11.343

Kosten uitbesteed werk

5.430

4.212

6.302

Personeelskosten

6.071

5.882

5.259

Overige Collegekosten
Totaal kosten

Lonen en salarissen
Sociale lasten

5.589

5.274

279

247

Overige personeelskosten

203

362

6.071

5.883

1.912

1.988

1.744

12.082

13.305

- 86

- 473

- 1.962

Automatiseringskosten

58

0

18

Automatisering derden

83

60

Onderhoud hard- en software

59

73

- 28

- 473

- 1.944

Huurlijnen

15

16

157

149

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening

Begroot

13.413

Netto opbrengst -/- bedrijfslasten
Rentebaten

Werkelijk
Personeelskosten

Hieronder volgen de specificaties van enkele posten uit de
winst- en verliesrekening over 2001, in vergelijking met de

Afschrijvingen op materiële vaste activa

begroting ovcer 2001.

Kantoormeubilair

23

62

Hard- en software

249

285

272

347

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

2001

2001

2000

3.277

3.067

3.362

Overige bedrijfskosten

Aanvraag/beoordelingstarieven 7.306

6.156

5.836

Diensten derden

458

359

Vergoedingen departementen

2.744

2.386

2.145

Verzekeringen en overigen

106

164

13.327

11.609

11.343

Netto omzet
Jaarlijkse vergoedingen

14.000

Departmenten

Jaarlijkse vergoedingen

Representatie en advertenties

33

18

597

541

Tarieven

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

Werkelijk 2001

Begroot 2001

Werkelijk 2000

Diagram 6. Opbrengsten (hoogte en samenstelling)
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Accountantsverklaring
Opdracht
Wij hebben de jaarrekening 2001 van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB), gevestigd te Wageningen
gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het College. Het is onze verantwoordelijkheid een
accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten en in overeenstemming met het controleprotocol CTB. Volgens deze richtlijnen en het controleprotocol dient onze
controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat er een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van
deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de 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 College daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele
beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen op
31 december 2001 en het resultaat over 2001 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de
financiële verslaggeving en voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.
Voorts verklaren wij dat voldaan is aan de geldende wet- en regelgeving voor zover deze betrekking heeft op de toewijzing en
de besteding van de rijks- en tariefgelden.
Auditdienst i.o. van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

A. de Schipper AA
Accountant

B. Alblas RA
Plv. directeur

Den Haag, 21 maart 2002
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bijlage
1
Wet- en regelgeving en EU-harmonisatie
1.1 Wet en regelgeving

Onmisbaarheidregelgeving

Gewasbeschermingsrichtlijn

Voor de landbouwkundige onmisbare gewasbeschermings-

Met Richtlijn 2001/36/EG van de Commissie van 16 mei 2001

middelen is bij wet van 25 januari 2001, een artikel 25c in

werden de dossiervereisten voor micro-organismen en

de Bmw 1962 gevoegd. Hiermee is een voorziening getroffen

virussen, alsmede voor preparaten op basis van micro-

voor gewasbeschermingsmiddelen die landbouwkundig

organismen en virussen vastgesteld. In voorjaar 2002 zullen

onmisbaar zijn.

de aanvraagformulieren van het CTB op deze nieuwe

Verder is een overgangsregime gecreëerd voor gewas-

dossiervereisten worden aangepast.

beschermingsmiddelen op basis van stoffen die in de bijlage

Verder heeft het ministerie van LNV diverse richtlijnen

bij deze wet zijn opgenomen. Het gaat om elf werkzame

gepubliceerd in de Staatscourant over de plaatsing van

stoffen (carbaryl, carbofuran, chloorpyrifos, chloridazon,

stoffen voor Bijlage 1 bij 91/414/EG.

dichloorvos, fenbutinoxide, parathion-ethyl, penconazol,
pirimifos-methyl, propachloor, simazin) die voor bepaalde

Biocidenrichtlijn

doeleinden mogen worden gebruikt. De overgangsregeling

In 2001 is de Biocidenrichtlijn 98/8/EG nog niet

houdt in dat als vóór 1 juli 2001 een volledige aanvraag was

geïmplementeerd in de Bmw 1962.

ingediend de toelating van dat bestrijdingsmiddel van
rechtswege werd verlengd tot 1 juli 2002 om de

Prioriteitstelling

besluitvorming af te ronden.

Eind 2001 is de wijziging van de Bmw 1962 ter implemen-

In verband met deze wetswijziging is ook de Regeling

tatie van de Biocidenrichtlijn door de Tweede Kamer

toelating bestrijdingsmiddelen 1995 gewijzigd (Stcr. 22

aangenomen. Daarbij is tevens het amendement Feenstra-

februari 2001). Deze wijziging diende om de reguliere

Udo aangenomen, dat een wettelijke basis biedt voor een

aanvraag- en behandelingsprocedure ook toe te snijden op

van rechtswege verlenging van de toelating van middelen

bovengenoemde toelatingen. Daarnaast is de Regeling

op basis van stoffen van de B- en C-lijsten van de prioriteit-

toelatingseisen landbouwkundig onmisbare

stelling. Met het oog op het (opnieuw) vaststellen van deze

gewasbeschermingsmiddelen in werking getreden (Stcr. 28

lijsten en het aanbieden daarvan aan de Tweede Kamer in

februari 2001, nr. 42).

het kader van de zogeheten ‘voorhangprocedure’, is het
College eind 2001 gestart met een consultatieronde bij de

Afgeleide en parallelle toelatingen

ministeries en de maatschappelijke organisaties ter

In de Staatscourant van 23 april 2001 is een wijziging van de

inventarisatie van de eventuele goed onderbouwde

Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995 gepubliceerd

aanpassingsvoorstellen. De verwachting is dat de definitieve

die voorziet in de vastlegging van een vereenvoudigde

lijsten door het College in maart 2002 worden vastgesteld.

procedure voor de afhandeling van aanvragen voor afgeleide
en parallelle toelatingen.

Etikettering gevaarlijke preparaten
Eind 2001 werd een vervolg gegeven aan de inventarisatie

Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

van werkzaamheden samenhangend met richtlijn

Voorts is de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen

1999/45/EG (etikettering van gevaarlijke preparaten), welke

gewijzigd (30 maart 2001). Deze wijziging strekt tot

richtlijn ook bestrijdingsmiddelen omvat. Het CTB zal

uitvoering van meerdere richtlijnen.

moeten bewerkstelligen dat met ingang van 30 juli 2004
bestrijdingsmiddelen volgens deze richtlijn van een juist
etiket zijn voorzien. Hiertoe wordt een projectvoorstel
opgesteld dat in 2002 aan de ministeries zal worden
aangeboden.
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1.2 Voortgang EU-harmonisatie

Commissie worden aangeboden aan de Raad voor verdere

Gewasbeschermingsmiddelen

besluitvorming. Tevens is in OECD verband gewerkt aan een

De Europese Commissie heeft in 2001 gerapporteerd aan het

guidance document voor de indiening van dossiers en voor

Europees Parlement over de voortgang van de werkzaam-

het opstellen van een monograph. De conceptdocumenten

heden met betrekking tot Richtlijn 91/414/EEG.

voor micro-organismen zullen naar verwachting midden

De belangrijkste constatering is de achterstand in het

2002 gereed zijn.

beoordelen van nieuwe en oude stoffen. Deze rapportage is
in de Milieu- en de Landbouwraad besproken. In de voort-

Feromonen

gangsrapportage wordt voorgesteld het herbeoordelings-

De Europese Commissie werkt samen met de OECD aan de

programma oude stoffen met vijf jaar te verlengen tot 2008.

totstandkoming van dossiervereisten voor feromonen. Naar

Daarnaast worden een aantal andere voorstellen gedaan

aanleiding van een in 1999 gehouden werkconferentie en

voor aanpassing van de Gewasbeschermingsrichtlijn.

OECD-workshop heeft een OECD-werkgroep (BioPesticides

Concrete voorstellen voor aanpassing van 91/414/EEG zullen

Steering Group), waarin Nederland deelneemt, de opdracht

in 2002 uitgewerkt worden.

gekregen om een guidance document op te stellen voor de

De Commissie verwacht bovengenoemde achterstand in

indiening van dossiers en voor het opstellen van een

beoordelen door wijziging van enkele procedures en door

monograph. In het verslagjaar is hard gewerkt aan de

verdere voortgang in het opstellen van uniforme beoor-

concepten van de diverse documenten. De concept-

delingsmethodieken, in te kunnen lopen. De Commissie

documenten voor feromonen zijn in 2001 afgerond en

heeft vervolg gegeven aan de ontwikkeling van initiatieven

zullen begin 2002 aan de OECD worden aangeboden voor

om te komen tot snellere besluitvorming over ‘nieuwe’

een commentaarronde. Definitieve vaststelling is in de loop

stoffen. Naast het zogenaamde ‘co-rapporteurschap’ is

van 2002 voorzien. Ook voor de feromonen geldt dat er in

binnen dit kader ook geëxperimenteerd met ‘assistent-

Nederland al wordt gewerkt volgens deze uitgangspunten.

rapporteur’. Daarnaast is een begin gemaakt met de samen-

Het College heeft deze uitgangspunten in 2001 formeel

werking op OECD-niveau door middel van ‘worksharing’.

vastgesteld.

In 2001 werd door het CTB een actieve bijdrage geleverd aan

Guidance document metabolieten

de voorbereiding van EU-richtlijnen en het opstellen van

Pas eind 2001 heeft de EU de discussie rond het guidance

EU-guidance documenten voor de beoordeling van gewas-

document over relevante metabolieten in het grondwater

beschermingmiddelen. Actief werd deelgenomen aan

weer opgepakt. De Commissie is voornemens dit document

besprekingen over essential uses, beoordelingsprocedures

in 2002 -na verdere bespreking met alle lidstaten- als

3e en 4e lijst stoffen, dossiervereisten microbiologische

guidance document vast te stellen.

middelen en feromonen, alsmede uniforme beginselen voor
microbiologische middelen.

Uitkomsten EU-besluitvorming

Het CTB heeft namens Nederland voortouw genomen bij het

Nieuwe stoffen en voorlopige toelatingen

guidance document over plantversterkers.

Met betrekking tot ‘nieuwe’ stoffen (stoffen die op 25 juli

Geconstateerd moet worden dat de ontwikkeling van

1993 nog niet in de EU op de markt waren) zijn momenteel

dergelijke guidance documenten zeer lang duurt, waardoor

ca 85 stoffen, waaronder 8 micro-organismen, aangemeld

harmonisatie later tot stand komt dan wenselijk is. Gevolg is

voor plaatsing op Bijlage I. Van deze stoffen zijn er

dat op nationaal niveau lidstaten hun eigen weg nog

inmiddels 13 geplaatst op Bijlage I van de richtlijn. In 2001

bewandelen totdat dergelijke guidance documenten

betrof dat: acibenzolar-S-methyl, cyclanilide, ijzer(III)fosfaat,

definitief zijn. Voor Nederland geldt dat voornamelijk voor

flupyrsulfuron-methyl, Paecilomyces fumosoroseus,

de milieucriteria en beoordelingswijzen in het Bmb,

pymetrozine en pyraflufen-ethyl. Hierbij wordt opgemerkt

alsmede voor de afleiding van de risico’s voor de toepasser.

dat Paecilomyces fumosoroseus het eerste micro-organisme is
dat op Bijlage I geplaatst is.

Micro-organismen en virussen

Daarnaast zijn er in vele EU-landen voorlopige toelatingen

De dossiervereisten (Bijlage II en III) voor micro-organismen

afgegeven conform de daarvoor getroffen overgangsregeling.

en virussen zijn in 2001 vastgesteld. In Nederland wordt al

In 2001 heeft het CTB voorlopige toelatingen afgegeven voor

enkele jaren gewerkt volgens deze uitgangspunten.

middelen op basis van de werkzame stoffen florasulam,

Tevens is vooruitgang geboekt met het consolideren van de

dimethenamid-P, mepanipyrim, mesotrione en metalaxyl-M.

‘Uniforme Beginselen’ (Bijlage VI) voor micro-organismen en
virussen. Het document zal begin 2002 door de Europese
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Eerste lijst

Essential uses

Een groot deel van de stoffen uit de eerste fase (eerste lijst

In 2000 had de Europese Commissie de mogelijkheid

van 90 te beoordelen stoffen) bevindt zich nu in een

aangekondigd om maatregelen te treffen voor toepassingen

vergevorderd stadium van beoordeling. Op een enkele

van middelen op basis van stoffen van de eerste en de

uitzondering na zijn alle concept-monographs in 2001

tweede lijst, die niet langer verdedigd zullen worden en

ingediend; de overige zijn door de rapporteurlidstaten voor

waarvoor nog geen effectief landbouwkundig alternatief

begin 2002 toegezegd.

beschikbaar is. In 2001 heeft het CTB -in samenwerking met

Over iets meer dan eenderde van de 90 stoffen van de eerste

de PD en teeltorganisaties- de inventarisatie naar eventuele

lijst is inmiddels een besluit genomen. In 2001 zijn

landbouwkundige knelpunten (‘essential uses’) afgerond

besluiten tot plaatsing op Bijlage I van richtlijn 91/414/EEG

(Rapport Gevolgen uitvoering Verordening 451/2000/EG

voor de volgende oude werkzame stoffen genomen: 2,4-D,

essential uses). Op basis hiervan heeft het ministerie van

glyfosaat, isoproturon en thifensulfuron-methyl.

LNV bepaald welke knelpunten voor een tijdelijke maatregel

In 2001 zijn besluiten tot niet-plaatsing op Bijlage I van

worden voorgedragen. Definitieve besluitvorming

richtlijn 91/414/EEG voor de volgende oude werkzame stof-

hieromtrent zal in 2002 of 2003 plaatsvinden.

fen genomen: fentin-acetaat, fentinhydroxide en parathion.
Binnen de door de Europese Commissie gestelde termijn

Biociden

dienen alle EU-lidstaten de toelatingen op basis van deze

Op 28 september 2000 is de Verordening EG 1896/2000

stoffen te beëindigen. In Nederland zijn er geen middelen

(zie: Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L

(meer) toegelaten op basis van deze stoffen met uitzonde-

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

ring van de stof fentin-acetaat. De toelatingen op basis van

regelt de eerste fase van het tienjarig EU-werkprogramma in

fentin-acetaat zullen in de loop van 2002 worden beëindigd.

het kader van Richtlijn 98/8/EG (Biocidenrichtlijn). Het
betreft de verordening genoemd in artikel 16, tweede lid

Tweede lijst

van 98/8. Op grond van de richtlijn wordt er een begin

In 2001 heeft met betrekking tot het zogenaamde tweede

gemaakt met een werkprogramma voor de beoordeling van

reviewprogramma (de tweede lijst te beoordelen stoffen) de

alle werkzame stoffen van biociden die op 14 mei 2000 op

definitieve toewijzing van rapporteurlidstaten plaatsgevon-

de markt zijn (bestaande werkzame stoffen). De eerste fase

den. Nederland zal rapporteurlidstaat worden voor de

van het werkprogramma loopt vanaf 28 september 2000 tot

volgende genotificeerde stoffen: clodinafop, ethefon,

ongeveer najaar 2002 en omvat:

fenamifos, tolclofos-methyl en trinexapac. Dossiers dienen

• identificatie en kennisgeving van bestaande stoffen door

uiterlijk 30 april 2002 te worden ingediend.

belanghebbenden;
• opstellen van lijsten van stoffen die op de markt mogen

Derde lijst

blijven totdat besloten is over hun plaatsing op een der

Voor de derde lijst voldoen voor ongeveer 170 stoffen de

Bijlagen van de Biocidenrichtlijn;

notificaties. In 2001 is uitvoerig gesproken over de richtlijn
waarin termijnen voor het indienen van dossiers en de

• opstellen van lijsten van stoffen die niet langer op de
markt mogen blijven met de beëindigingsdata;

behandeling door lidstaten zijn opgenomen. Tevens heeft

• data voor de indiening van dossiers voor de producttypen

een eerste discussie plaatsgevonden over de verdeling en

8 (houtverduurzamingsmiddelen) en 14 (rodenticiden).

toewijzing van de stoffen over de lidstaten. De verwachting

De eerste fase van het werkprogramma wordt uitgevoerd bij

is dat de betreffende richtlijn in 2002 zal worden

het ECB in Ispra (Italië). In 2001 is door het CTB deel-

aangenomen.

genomen aan verschillende vergaderingen, georganiseerd
door de afdeling Chemicals van het Directoraat Generaal

Vierde lijst

Milieu van de Europese Commissie inzake de uitvoering van

Op de vierde lijst staan een aantal groepen gewasbescher-

de Biocidenrichtlijn (98/8/EG). Deze vergaderingen hebben

mingsmiddelen, op basis van werkzame stoffen die onder

de opstelling van regelgeving (verordeningen) en

een bepaalde groep vallen, zoals de micro-organismen dan

richtsnoeren ten doel.

wel stoffen waarvan het gebruik is toegestaan in voedingsmiddelen, plantenextracten e.d. Met betrekking tot de
stoffen van de vierde lijst heeft in 2001 een eerste discussie
plaatsgevonden over de wijze waarop de notificaties
ingediend zouden moeten worden. Dit zal vervolgd worden
in 2002.
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bijlage
2
Besluiten over toelating
2.1 Kerngegevens
Tabel 1. Kerngegevens van 2001 inzake toelatingen
desinfectiemiddelen

huishoudmiddelen

houtconserveringsmiddelen

7

3

0

0

3

16

5

gewasbescher- veterinaire totalen
mingsmiddelen middelen

Aanvragen
- door aanvrager ingetrokken
- door CTB afgewezen
- definitief buiten behandeling gesteld

54

2

66

0

4

0

7

8

11

0

40

Toelatingen
Nieuwe originele toelatingen

2

0

1

6

0

9

Nieuwe afgeleide toelatingen

44

8

0

14

0

66

Nieuwe parallel toelatingen

0

0

0

9

0

9

Verlenging van toelatingen die a-stoffen bevatten

78

85

72

247

3

485

Verlenging van toelatingen met b en/of c-stoffen

218

38

44

264

5

569

Beëindiging van toelatingen door CTB

58

40

34

52

0

184

Vervallen toelatingen op verzoek toelatinghouder

34

5

17

38

1

95

5

10

0

101

0

116

Wijziging van toelatingen*
Wijziging van de etiketteringsvoorschriften
Overschrijving/adreswijziging toelatinghouder
Wijziging naam toegelaten middel
Totalen

0

11

0

31

0

42

20

10

3

26

8

67

7

7

5

6

1

26

489

225

184

863

20

1778

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

2.2 Aanvragen
Deze tabel geeft een overzicht van het aantal ingediende
aanvragen in afgelopen vier jaren.
Tabel 2. Aanvragen in 1998-2001
1998

1999

2000

2001

Aanvragen tot toelating

94

69

62

31

Aanvragen tot uitbreiding gebruiksgebied

21

19

18

7

9

3

2

4

Aanvragen tot verlenging toelating

308

127

110

106

Aanvragen voor afgeleide toelating

62

77

77

80

129

64

121

50

1

2

10

17

Aanvragen voor wijziging samenstelling van toegelaten middel

Aanvragen tot verlenging afgeleide toelating
Aanvragen voor toelating parallel import
Aanvragen tot verlenging toelating parallel import
Totalen

41

18

3

3

665

379

403

298

2.3 Toegelaten middelen
2.3.1 Totalen
De tabel geeft per jaar een overzicht van het totale aantal
werkzame stoffen en toegelaten bestrijdingsmiddelen dat op
basis van die stoffen is toegelaten.
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Tabel 3. Toegelaten bestrijdingsmiddelen en werkzame stoffen
Middelen

Werkzame stoffen

1998

1999

2000

2001

1998

1999

2000

2001

Desinfectiemiddelen

457

458

442

406

53

47

43

41

Huishoudmiddelen

215

179

185

126

42

38

38

32

Houtconserveermiddelen

185

164

146

111

53

51

40

30

Gewasbeschermingsmiddelen

971

789

759

692

265

233

210

198

Veterinaire middelen
Totaal

41

28

27

32

17

14

17

11

1869

1618

1559

1367

356

311

302

264

(De totalen bij ‘werkzame stoffen’ zijn niet in overeenstemming met de optelsom van de afzonderlijke toepassingsgebieden, omdat in
verschillende toepassingsgebieden dezelfde werkzame stoffen kunnen voorkomen)
2.500
2.000
Middelen
1.500
1.000
Werkzame stoffen

500
0
1998

1999

2000

2001

Diagram 8. Toegelaten bestrijdingsmiddelen en werkzame stoffen

2.3.2 Toelatingen op basis van voor Nederland nieuwe
werkzame stoffen
Toelatingen nieuwe stoffen
Aluminiumsulfaat (CHRYSAL RVB - 12192 N)
Het middel is toegelaten als voorbehandelingsmiddel in de
teelt van roos, Bouvardia en chrysant.
Florasulam (PRIMUS - 12175 N)
Het middel is toegelaten als herbicide in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, winterhaver en
spelt.
Salicylzuur (Dual-CIP - 12186 N)
Het middel is toegelaten als desinfectant voor oppervlakken
waar drinkwaren en grondstoffen hiervoor worden bereid,
behandeld en bewaard, echter met uitzondering van
melkwinningsapparatuur op de boerderij en keukens in
instellingen voor de gezondheidszorg.
Mesotrione (Callisto - 12204 N)
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van snijmaïs en korrelmaïs.
Octaanzuur en decaanzuur (SEPTACID BN - 12212 N)
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter
bestrijding van bacteriën (excl. Bacteriesporen) en gisten in
bierbrouwerijen, kelderbiertanks en dranknijverheid.
Mepanipyrim (Frupica - 12221 N)
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van aardbeien.
39 <

Mepanipyrim (Frupica SC - 12229 N)
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling
in de teelt van aardbeien en bloembol- en knolgewassen.

Toelatingen gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke
oorsprong
In 2001 zijn er geen middelen toegelaten op basis van voor
Nederland nieuwe plantenextracten, feromonen of microorganismen. Wel zijn er twee middelen toegelaten op basis
van werkzame stoffen van natuurlijke oorsprong
(salicylzuur en octaanzuur/decaanzuur).

2.4 Beëindigingen/beperkingen van toelatingen
2.4.1 Totalen
In de tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de toelatingen
die vervallen zijn op verzoek van de toelatinghouder. Tabel 5
geeft een overzicht van de toelatingen die beëindigd zijn
door het CTB. Het diagram geeft inzicht in de verhouding
tussen cijfers uit beide tabellen.
Tabel 4. Vervallen toelatingen op verzoek van de
toelatinghouder, 1998-2001
1998

1999

2000

2001

38

29

48

34

Huishoudmiddelen

18

40

8

5

Houtconserveringsmiddelen

40

17

12

17

132

88

42

38

3

12

1

1

231

186

111

95

Desinfectiemiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen
Veterinaire middelen
Totalen
Tabel 5. Beëindiging van toelatingen door het CTB, 1998-2001

1998

1999

2000

2001

Desinfectiemiddelen

4

5

7

58

Huishoudmiddelen

9

9

3

40

Houtconserveringsmiddelen

3

6

10

34

Gewasbeschermingsmiddelen

8

118

44

52

Veterinaire middelen
Totalen

250

-

2

1

0

24

140

65

184

Beëindiging door toelatinghouder
Beëindiging door CTB

200
150
100
50

1998

1999

2000

2001

Diagram 9. Beëindiging van toelatingen door de
toelatinghouder in verhouding tot die door het CTB
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2.4.2 Beëindigingen/intrekkingen/beperkingen van toelatingen

2.5.2 Advisering 16a Ontheffingen

Voor toelatingen op basis van de volgende werkzame stoffen

16a-bevoegdheid na verzelfstandiging

heeft het CTB een definitief besluit tot beëindiging/

Sinds de verzelfstandiging op 1 januari 2000 heeft het CTB

intrekking/beperking genomen.

geen bevoegdheid meer tot het verlenen van ontheffingen
als bedoeld in artikel 16a Bmw 1962. De 16a-bevoegdheid

Wegens het risico voor milieu

ligt bij de betrokken bewindslieden. Het CTB adviseert de

- Alfa-cypermethrin

betreffende minister in voorkomende gevallen over

- Bupirimaat

mogelijke neveneffecten en over de voorwaarden waaronder

- Carbendazim

de ontheffing verleend kan worden.

- Chloorpyrifos
- Chloorthalonil

Adviezen

- Ethoprofos*

In 2001 werd de minister van VWS geadviseerd over een te

- Flutolanil

verlenen ontheffing op basis van artikel 16a Bmw van het

- Methiocarb

desinfecteren van de medische inventaris van een

- Thiodicarb

brandwondencentrum met het oog op de bestrijding van

- Ziram

resistente micro-organismen, waaronder MRSA.

Wegens het risico voor volksgezondheid
- Bitertanol

Het ministerie van LNV werd geadviseerd over gebruiks-

- Deltamethrin

voorschriften ten behoeve van het gebruik van een

- Fentinhydroxide*

dichloorvos-bevattend middel in een uitroeiingscenario van

- Kasugamycine

Thrips palmi.

- Permethrin
- Tetramethrin en d-tetramethrin
Wegens het risico voor milieu én volksgezondheid
- Tolylfluanide
* Er zijn geen toelatingen meer op basis van de werkzame stof.

2.5 Ontheffingen
2.5.1 Ontheffingen voor proefdoeleinden
Voor niet toegelaten bestrijdingsmiddelen dan wel toepassingen kan een ontheffing worden verleend voor het
uitvoeren van proefnemingen. Het betreft ontheffingen voor
proefdoeleinden zoals bedoeld in artikel 15 van de Bmw
1962 en artikel 18 van het Bestrijdingsmiddelenbesluit. In
de ontheffing worden voorschriften gegeven over het
afleveren, voorhanden of in voorraad hebben en gebruiken
van (toepassingen van) bestrijdingsmiddelen die kennelijk
in een proefstadium verkeren. In het jaar 2001 zijn 329
ontheffingen verleend voor middelen met een
landbouwtoepassing en 9 ontheffingen voor middelen met
een biocide toepassing.
In tabel 6 worden de besluiten op aanvragen voor een
ontheffing voor proefdoeleinden weergegeven.

Tabel 6. Ontheffingen voor proefdoeleinden in 1998-2001
Verleende ontheffingen

1998

1999

2000

2001

350

362

322

338

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

8

2

3

10

358

364

325

349
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bijlage
3
Bezwaar en beroep
3.1 Inleiding

De adviescommissie voor de bezwaarschriften CTB heeft in

Tegen besluiten van het CTB kan bezwaar worden gemaakt.

2001 13 hoorzittingen gehouden. In totaal heeft de advies-

Sinds de verzelfstandiging handelt het College bezwaren

commissie 12 adviezen uitgebracht. Bij 1 advies is er op

tegen besluiten van het CTB zelf af. Er is een onafhankelijke

grond van artikel 7:3 Algemene wet bestuursrecht van

adviescommissie voor de bezwaren ingesteld.

afgezien om te horen. Dit bezwaar was kennelijk niet-

Tegen beslissingen op bezwaar kan beroep worden ingesteld

ontvankelijk. Ten aanzien van de overige bezwaarschriften

bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

heeft de adviescommissie in 6 gevallen het CTB geadviseerd

Tevens kan zowel bij bezwaar als bij beroep een voorlopige

de bezwaren ongegrond te verklaren, in 2 gevallen

voorziening (bijvoorbeeld in de vorm van schorsing van het

geadviseerd de bezwaren gegrond te verklaren en in één

bestreden besluit) worden gevraagd bij de President van het

geval geadviseerd de bezwaren deels gegrond en deels

CBb.

ongegrond te verklaren. In de twee overige gevallen diende
nader onderzoek dan wel een op een andere rechtsgrond-

Naast beroep en bezwaar is er ook de mogelijkheid het

slag te nemen besluit uit te wijzen of het CTB de bezwaren

ongenoegen te uiten over een geleverde dienst of een

al dan niet gegrond diende te verklaren. Bij de behandeling

bejegening in het contact met het CTB. Dergelijke uitingen

van twee bezwaarschriften heeft de adviescommissie de

vallen onder de klachtenprocedure. In het kader van

zitting geschorst om partijen in de gelegenheid te stellen in

Hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht over

overleg met elkaar te treden. Indien bezwaarden en het CTB

Klachtbehandeling is in 2001 één schriftelijke klacht van

niet tot overeenstemming komen zal de zitting worden

een natuurlijk persoon ontvangen. Deze klacht is conform

voortgezet. Van deze zittingen is uitgebreid verslag gedaan.

de regeling schriftelijk afgehandeld.

3.3 Aantallen ingediende bezwaar- en beroepschriften
3.2 Adviescommissie voor de bezwaarschriften CTB

In 2001 zijn 104 bezwaarschriften ingediend. Hiervan

De samenstelling van de Adviescommissie voor de

betreffen er 77 (39 van toelatinghouders en 38 van derden)

bezwaarschriften in 2001 is opgenomen in bijlage 5. In 2001

gewasbeschermingsmiddelen en 27 niet-landbouw-

heeft het College, na overleg met de adviescommissie, de

bestrijdingsmiddelen (23 van toelatinghouders en drie van

Regeling Adviescommissie voor de bezwaarschriften CTB

derden).

vastgesteld. De regeling bevat bepalingen met betrekking tot

In 2000 ging het om 43 bezwaarschriften waarvan 35

onder andere de samenstelling en de benoeming van de

betreffende gewasbeschermingsmiddelen en 8 betreffende

adviescommissie en het secretariaat. De Adviescommissie

niet-landbouwbestrijdingsmiddelen. Het aantal toelating-

heeft vervolgens op basis van deze Regeling een reglement

houders dat in 2000 bezwaar maakte was 14 en het aantal

omtrent haar werkwijze vastgesteld.

derden 29.

Tabel 7. Overzicht van ingediende bezwaar- en beroepschriften in 1997-2001
Bezwaar
1998

1999

toelatinghouders

13

derden

14

Beroep

2000

2001

1998

1999

2000

23

8

6

27

18

30

7

9

2001

39

-

1

9

4

38

1

2

7

10

6

24

5

4

5

2

2

3

1

2

6

-

Gewasbescherming

Biociden
toelatinghouders
derden
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Er werd in 2001 16 keer beroep ingesteld tegen een beslis-

3.5 Opvallende zaken

sing op bezwaar. Bovendien is er 16 keer een voorlopige

Gebruiksvoorschriften om risico’s in te perken

voorziening gevraagd.

Uitspraak van het CBb van 30 maart 2001 in het beroep van

Opvallend is de stijging in het aantal bezwaarprocedures

de toelatinghouders inzake elektronische muggenstekkers

van de toelatinghouders. Dit heeft te maken met het grotere

op basis van pyrethroïden. In de uitspraak werd het beroep

aantal aanvragen tot verlenging/toelating dat is afgewezen.

tegen de beslissing op het bezwaarschrift, waarbij de

Een andere belangrijke reden is dat het bestrijdings-

bezwaren tegen het primaire besluit van het CTB tot niet-

middelen betrof die veel gebruikt worden waardoor er

verlenging van de diverse middelen van genoemde

meerdere toelatinghouders zijn die worden getroffen. De

toelatinghouders afgewezen waren, door het CBb ongegrond

stijging van het aantal bezwaren ingesteld door derden laat

verklaard. Deze uitspraak is om twee redenen van belang.

zich onder meer verklaren uit het besluit van het CTB om

Ten eerste is door het CBb overwogen dat er tenminste een

prioriteit te geven aan de behandeling van de meest

wetenschappelijk te funderen aanwijzing moet bestaan dat

risicovolle werkzame stoffen en voor bestrijdingsmiddelen

het middel nadelige gevolgen kan hebben, in deze zaak

die een minder risicovolle werkzame stof bevatten aan te

betrof dat het aspect ‘humane gezondheid’. De toelatings-

sluiten bij de Europese besluitvorming. Voor deze laatste

aanvrager dient vervolgens aan te tonen dat het middel

stoffen worden procedurele verlengingen afgegeven waarbij

geen schadelijke uitwerking heeft. De toelating kan worden

de toelatingstermijn is gekoppeld aan de termijn die

geweigerd als de aanvrager niet de door het CTB nood-

waarschijnlijk op Europees niveau nodig is om te beslissen

zakelijk geachte gegevens levert om dit vast te stellen.

omtrent de plaatsing van de werkzame stof op Bijlage I van

Het tweede belang van deze uitspraak is dat het CTB

de gewasbeschermingsrichtlijn. De toename van het aantal

gebruiksvoorschriften kan stellen aan een toelating. Het

bezwaren inzake biociden laat zich eveneens verklaren uit

CTB zal in dat kader de risico’s dat een gebruiksvoorschrift

het feit dat er meerdere toelatinghouders bij zijn betrokken.

niet zal worden nageleefd moeten beoordelen alsmede de
ernst van de risico’s die gepaard gaan met een mogelijke

3.4 De resultaten van bezwaar/ beroep en voorlopige

niet-naleving van dat voorschrift.

voorzieningen
De beslissingen op bezwaarschrift kunnen als volgt worden

Uitspraak van het CBb van 15 november 2001 tegen de

geanalyseerd:

beslissing op het bezwaarschrift van het Ministerie van

- niet-ontvankelijk 8

VWS, waarbij de bezwaren tegen het besluit tot het niet

- ongegrond 10

toelaten van bepaalde bestrijdingsmiddelen op grond van de

- deels gegrond/ deels ongegrond 0

werkzame stof dichloorvos ongegrond werd verklaard.

- gegrond 7

Het CBb oordeelt dat het voorkomen van een schadelijke

- ingetrokken 10

uitwerking van bestrijdingsmiddelen op de gezondheid van
de mens onder omstandigheden ook kan worden bereikt

Het aantal beslissingen komt niet overeen met het aantal

door het verbinden van een gebruiksvoorschrift aan een te

ingediende bezwaarschriften omdat in 2001 nog

verlenen (verlenging van een) toelating in plaats van door

beslissingen zijn genomen op grond van bezwaarschriften

weigering van een zodanige toelating. Een algehele

uit 2000 en omdat een aantal bezwaarschriften uit 2001 in

weigering levert strijd op met het evenredigheidsbeginsel.

2002 wordt afgehandeld. Bij de besluiten om een bezwaarde

De motivering van het CTB in bovengenoemd geval komt

niet-ontvankelijk te verklaren ging het onder meer om

volgens het CBb neer op een categorische weigering van de

bezwaren die buiten de termijn werden ingediend, de

toelating van dergelijke middelen. Dat is in strijd met het

bezwaarde niet-ontvankelijk was of dat de bezwaren niet op

wettelijk stelsel. Het CTB moet aannemelijk maken dat bij

tijd werden aangevuld.

de toepassing van het bestrijdingsmiddel, het ook met een
gebruiksvoorschrift onmogelijk is om de aanwezig geachte

Door de President van het CBb zijn de volgende beslissingen

gezondheidsrisico’s voldoende weg te nemen. De besluiten

genomen:

moeten een uitdrukkelijk op dit aspect gerichte motivering

Voorlopige voorzieningen ingetrokken 5

bevatten. Dit betekent een andere, meer genuanceerde,

Voorlopige voorzieningen toegewezen 6

benadering dan tot nu toe, omdat niet iedere potentieel

Voorlopige voorzieningen afgewezen 4

schadelijke uitwerking van het gebruik van een

Beroepen ingetrokken 1

bestrijdingsmiddel dient te leiden tot een weigering van een

Beroepen gegrond 1

toelating.

Beroepen ongegrond 5
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Vaststellen van aflever- en opgebruiktermijnen
Op 12 juni 2001 heeft de President van het CBb een
uitspraak gedaan inzake het besluit om aflevering- en
opgebruiktermijnen vast te stellen voor negen niet meer
toegelaten bestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame
stof chloorthalonil. De President achtte deze besluiten in
strijd met de richtlijn 91/414/EEG en de Bmw 1962. Naar het
oordeel van de President had het CTB zich een te ruime
bevoegdheid toegekend voor het vaststellen van de een
afleverings- en opgebruiktermijn. De President concludeert
dat de ruimte om een afleverings- en opgebruiktermijn toe
te staan is beperkt tot gevallen waarin een toelating wordt
ingetrokken. Van intrekking is volgens de President sprake
als het gaat om een ingreep in reguliere toelatingen,
waarvan de geldigheidsduur nog niet is verstreken (Dit is in
een latere uitspraak nog eens overwogen). Daarvan is
volgens de President in dit geval geen sprake; de toelatingen
waren immers al geëindigd. Voorts kunnen de toelatinghouders volgens de President nooit zijn verrast door het
eindigen van de toelating; dit gelet op het specifieke
karakter van de zaak en dat reeds in november 2000 voor de
toelatinghouders duidelijk had moeten zijn dat een einde
van de toelating tot de reële mogelijkheden behoorde.
De uitspraak betekende dat het CTB zich nogmaals over het
beleid inzake overgangs-, afleverings- en opgebruiktermijnen heeft gebogen. Het gevolg van de uitspraak is dat
het beleid is heroverwogen. Het CTB heeft op
8 augustus 2001 het nieuwe beleid vastgesteld. Deze
‘Vaststellingsregeling beleid overgangs-, afleverings- en
opgebruiktermijn CTB 2001’ is gepubliceerd in de
Staatscourant van 16 augustus 2001 (nr. 157, pag. 11).
Het karakter van de procedurele verlenging
De uitspraak van het CBb van 30 augustus 2001 inzake de
vaststelling van een afleverings- en opgebruiktermijn voor
middelen op basis van maneb, biedt het volgende punt van
aandacht. De President overweegt dat door de afwijzing van
de verlengingsaanvragen de toelatingen zijn beëindigd. De
President gaat er kennelijk van uit dat een procedurele
verlenging van tijdelijke aard is, namelijk dat de toelating
geldt voor zolang nog niet is besloten op de verlengingsaanvraag. Dit lijkt in de lijn te liggen met eerdere uitspraken van de President van het CBb (8 september 2000 en
16 februari 2001, beide uitspraken betreffen bestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof chloorthalonil).
Aangezien de President in dit geval een heel andere
benadering kiest dan bij het CTB tot nu toe gebruikelijk is
en het een voorlopig oordeel betreft, zal het CTB op dit punt
bezien hoe hiermee om te gaan.
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bijlage
4 en communicatie
Beleidsadvisering
4.1 Beleidsadvisering

ingediende dossiers en de inhoudelijke en

Algemeen

wetenschappelijke volledigheid daarvan. Ten behoeve van

In 2001 heeft het CTB veel tijd geïnvesteerd in de

deze aanvragen voor landbouwkundige onmisbaarheid had

(mede)beantwoording van kamervragen rond het vervallen

het CTB begin 2001 reeds een aanvraagformulier GO

van de van rechtswege toegelaten bestrijdingsmiddelen, de

ontwikkeld.

discussies van de vaste Kamercommissie met de
bewindslieden en met LTO Nederland over de nota ‘Zicht op

Handleiding Toelating Bestrijdingsmiddelen

gezonde teelt’ en deelname aan overleg in het kader van

De Handleiding toelating bestrijdingsmiddelen (HTB) werd

systeemgerichte benadering in het toelatingsbeleid.

geactualiseerd tot een nieuwe versie 0.2 die voorgelegd werd

In het kader van het werkplan 2002 zijn er voor beleids-

voor commentaar bij belanghebbenden. De actualisatie

advisering een aantal specifiek beleidsondersteunende

richtte zich op het huidige toetsingskader voor

projecten geïdentificeerd door de departementen en het

gewasbeschermingsmiddelen en het toevoegen van enkele

CTB. Voorbeelden zijn: bijdragen aan de EU guidance

nieuwe onderdelen zoals Werkzaamheid en Fysisch

documenten, deelname aan OECD werkgroepen en het

chemische eigenschappen. Tevens is in de HTB een

Project Adequaat middelenpakket waarbij een follow-up

inventarisatie gemaakt van verschillen in het nationale en

wordt gegeven aan maatwerk in de toelatingsbeoordeling.

EU toetsingskader. Het College zal in 2002 deze nieuwe

Hierover zijn verdere prijsprestatie-afspraken gemaakt.

editie vaststellen.
Daarbij is een nieuwe procedure vastgesteld voor het

Dossiervereisten gewasbeschermingsmiddelen

vaststellen van wijzigingen in het toetsingskader en de

In het kader van de gelijkschakeling van de nationale en EU-

actualisatie van de HTB. Hierin richt het CTB zich op een

dossiervereisten, is in 2001 het nieuwe aanvraagformulier G

jaarlijkse actualisatie van de HTB.

(gewasbeschermingsmiddelen) en bijbehorende
overgangsregeling gereed gekomen. In het formulier is

Voorlopige toelatingen

aangesloten bij de EU-dossiervereisten, zoals vastgelegd in

In overleg met de betrokken ministeries en Nefyto is

de Gewasbeschermingsrichtlijn 91/414/EG. Waar nodig zijn

gekomen tot een nieuwe werkwijze rond de ‘voorlopige

de vereisten aangevuld naar de Nederlandse situatie. Tevens

toelatingen’ van gewasbeschermingsmiddelen op basis van

is het formulier vertaalt in het Engels.

voor Europa nieuwe stoffen. Zodra deze aanpak is
vastgesteld zal in de beoordeling van een voorlopige

Essential uses

toelating de beoordeling van andere lidstaten worden

Medio 2001 werd door het CTB het rapport opgeleverd

meegenomen, teneinde de toelating van middelen op basis

‘Gevolgen uitvoering Verordening 451/2000/EG (essential

van nieuwe stoffen te kunnen bespoedigen.

uses)’. Het betreft hier een inventarisatie van essentiele
(onmisbare) toepassingen uit de 2e en 3e lijst stoffen die

Advisering importtoleranties

beoordeeld zullen worden in het kader van de Gewas-

Eind 2001 werd met het ministerie van VWS

beschermingsrichtlijn. Het gaat om toepassingen die na in

overeenstemming bereikt over de advisering door het CTB

werkingtreding van de betreffende Verordening aangemerkt

en financiering daarvan van een aantal liggende aanvragen

kunnen worden als essentieel en als zodanig in Brussel

voor importtoleranties.

kunnen worden voorgedragen.

4.2 Communicatie
Onmisbaarheid

Het CTB op Internet

In 2001 werd veel aandacht besteed aan de van rechtswege

De site bevat naast actuele informatie over de aanvraag-

toelating van onmisbare gewasbeschermingsmiddelen.

procedure, de aanvraagformulieren, dossiervereisten, de

Rondom de in de wet vermelde vervaldatum was er brede

Biocidenrichtlijn, de prioriteitstelling van de werkvoorraad

maatschappelijke belangstelling voor de bij het CTB

en de Helpdesk Toelatingen ook informatie over de

45 <

klachtenregeling van het CTB. Tevens zijn sinds 2001 zowel
de regeling als het reglement van de Adviescommissie voor
de Bezwaarschriften te raadplegen op de website. Op de site
wordt ook tot in detail vermeld welke bezwaarschriften
tegen welke besluiten van het CTB tijdens een zitting
behandeld zullen worden. Hiermee is voor belanghebbenden de informatie toegankelijker gemaakt.
De bestrijdingsmiddelendatabank is al enige jaren beschikbaar op de homepage. Deze openbare databank omvat alle
gegevens over bestrijdingsmiddelen in Nederland. Deze
gegevens worden maandelijks bijgewerkt.
Bezoekers van de site www.ctb-wageningen.nl kunnen alle
actuele Collegebesluiten over toelatingen, wijzigingen,
verlengingen en beëindigingen hier raadplegen.
De onderstaande internet-statistieken laten zien dat
bezoekers de site van het CTB steeds beter weten te vinden
(tabel 8 en diagram 10).
Tabel 8. Internet-statistieken
Bezoeken CTB pagina’s (incl. opgevraagde besluiten)

1998

1999

2000

2001

ca. 138.850

ca. 280.000

ca. 325.300

ca. 529.800

Zoekacties Bestrijdingsmiddelendatabank

ca. 124.100

ca. 235.000

ca. 256.300

ca. 218.000

Opgevraagde Collegebesluiten

ca. 52.150

ca. 92.000

ca. 102.900

ca. 144.000

Opgevraagde nieuwsbrieven

ca.

1.545

ca.

3.000

ca.

3.300

ca.

3.900

Jaarverslag

ca.

735

ca.

850

ca.

1.200

ca.

500

Bestrijdingsmiddelenbulletin

ca.

1.680

ca.

3.400

ca.

3.400

ca.

3.500

600.000
500.000

Bezoeken CTB pagina’s
Zoekacties Bestrijdingsmiddelendatabank

400.000
300.000
200.000
100.000
1998

1999

2000

2001

Diagram 10. Bezoeken CTB-website

Perscontacten
Het CTB heeft in het afgelopen jaar veel in de belangstelling
van de landelijke, regionale en vakpers gestaan. Het gaat
hierbij om zowel de geschreven media als radio en tv.
Bij de aandacht voor de besluiten van het CTB stonden
vooral de volgende onderwerpen centraal: houtverduurzamingsmiddelen op basis van koper en/of chroom en/of
arseenverbindingen, de eerste derdenuitbreiding, de besluitvorming over chloorthalonil, Plantomycin, dichlobenil,
methylbromide, spuitzwavel.
Voor wat betreft wijzigingen in regelgeving, illegaal gebruik
enzovoort ging de aandacht van de media vooral uit naar:
prioriteitstelling, de (aanvragen voor) onmisbaarheid, de
opgebruik- en aflevertermijnen, desinfectantia in het kader
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van de MKZ-bestrijding, phytophthora op aardappel,
bestrijdingsmiddelen van natuurlijke oorsprong, residuen
op aardbeien, amendement Feenstra/Udo in relatie tot de
prioriteitstelling, hulpstoffen, legionellabestrijding.

Overige communicatie
De nieuwsbrief ‘Toelichting’ is in het verslagjaar vier maal
verschenen. In deze nieuwsbrief staan procedurele en
inhoudelijke aspecten van de besluitvorming bij het CTB
centraal. Bovendien publiceert het CTB haar algemene
beleidslijnen in de nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt
verstuurd naar onder meer alle aanvragers/ toelatinghouders, milieuorganisaties, waterbeheerders, voorlichtende
instanties, evaluerende instanties en de betrokken
departementen.
Milieuorganisaties, toelatinghouders, voorlichtende
instanties en onderzoeksinstellingen vragen het CTB vaak
om informatie. Deze verzoeken worden schriftelijk,
telefonisch of per e-mail gedaan en zijn al of niet gebaseerd
op de Wet openbaarheid van bestuur of de Bmw 1962. In
ruim dertig gevallen is de informatie verschaft in de vorm
van kopieën van besluiten, risicobeoordelingen en
vergaderstukken van Collegevergaderingen. Door het CTB
wordt steeds meer actieve openbaarheid van stukken
betracht, middels publicatie op de internetsite. Hier wordt
in toenemende mate gebruik van gemaakt.
Medewerkers van het CTB hebben bij verschillende
gelegenheden presentaties gegeven over ontwikkelingen
rond het toelatingsbeleid van bestrijdingsmiddelen zowel
nationaal als internationaal. Presentaties werden onder
andere gegeven bij de KNCV, de ZLTO, de projectgroep
biociden, TNO voeding, NVZ, Imag, Haarlemse chemische
kring, Nederlandse Golffederatie, DLV-gewasbeschermingsspecialisten, een symposium over nieuwe technieken en
nieuwe bestrijdingsmiddelen en een symposium over de
toelating van genetisch gemodificeerde maïs.
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College, bezwaarschriftencommissie en secretariaat
5.1 College
Het College bestond in 2001 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

5.2 Bezwaarschriftencommissie
De bezwaarschriftencommissie bestond in 2001 uit de volgende personen:
mw. mr. W. Sorgdrager

voorzitter

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

lid

dhr. mr. J.G.Th. Engelberts

lid

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

lid

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

lid

5.3 Collegesecretariaat
Het Collegesecretariaat bestond in 2001 uit de volgende personen:
dhr. J.J. Akker

medewerker documentaire informatievoorziening

dhr. ir. J.W. Andriessen

taakgroepleider

mw. ir. J.M.C. Appelman

wetenschappelijk beoordelaar (milieu)

dhr. ir. ing. A.N. Arissen

adjunct beoordelaar

dhr. W.W. Baars

interne bedrijfsvoering en automatisering

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

hoofd eenheid bedrijfsvoering/lid managementteam

dhr. dr. J.S.M. Boleij

secretaris/directeur

mw. ir. W.J. van den Bos

taakgroepleider

mw. dr. S. Bosman-Hoefakker

wetenschappelijk beoordelaar (toxicologie)

mw. E.L. de Bourgraaf

projectmedewerker literatuurbestand toelatingen

mw. mr. L.B. Bovendeert-Bijl

secretaris bezwaarschriftencommissie

dhr. ing. R.J.T. Camps

projectmedewerker literatuurbestand toelatingen

mw. ing. A.A. Cornelese (vanaf 1/8,detach. RIVM)

wetenschappelijk beoordelaar (milieu)

dhr. drs. F.O. Dorgelo

beleidsmedewerker

dhr. dr. H.E. Falke

wetenschappelijk beoordelaar (toxicologie)

dhr. ing. K.P.J. Gaisch (tot 1/11)

projectmedewerker literatuurbestand toelatingen

mw. ir. J.A. Garthoff

wetenschappelijk beoordelaar (toxicologie)

mw. I. van Geerenstein-Klarenbeek

stafmedewerker algemene zaken/hoofd directiesecretariaat, secretaris OR

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

wetenschappelijk beoordelaar (milieu), lid OR

mw. ir. A. van Gelder

wetenschappelijk beoordelaar (milieu)

mw. dr. C.E. Goewie

taakgroepleider

mw. S.E. Gort

medewerker directiesecretariaat
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mw. mr. A.M.C. Groenhuis (vanaf 1/6)

jurist

mw. T.J. van Harselaar-Bonder

directiesecretaresse, lid Poco Loco

mw. mr. E. Hazeleger (tot 1/7)

jurist

dhr. J.H. Heuver

documentalist

dhr. dr. H.P. Hofs

wetenschappelijk beoordelaar (toxicologie)

mw. I. Jensma

adjunct beoordelaar

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

interim hoofd bedrijfsvoering/ lid managementteam

mw. ir. T. de Koeijer (tot 8/9)

adjunct beoordelaar

dhr. dr. J.H. Krook

wetenschappelijk beoordelaar (toxicologie)

dhr. mr. H.P. Kylstra (tot 1/9)

hoofd eenheid toelatingen/lid managementteam

mw. ir. A.M.C. Laméris

taakgroepleider

mw. dr.ir. M.C. Lans

beleidsmedewerker

mw. E.C.C. Lintner (vanaf 1/8)

adjunct beoordelaar

dhr. L.A.J. Lubbe

medewerker documentaire informatievoorziening

mw. L. Makkinga

medewerker directiesecretariaat

dhr. dr. ir. M.P.J.C. Marinussen

wetenschappelijk beoordelaar (milieu), voorzitter Poco Loco

dhr. ir. J.J. Meeussen

taakgroepleider, lid OR

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 (tot 1/10)

wetenschappelijk beoordelaar (milieu)

dhr. ir. ing. J.W. Pol

wetenschappelijk beoordelaar (milieu), voorzitter OR

dhr. mr. M.K. Polano

jurist, secretaris Poco Loco

mw. drs. A. Scheevelenbos

wetenschappelijk beoordelaar (toxicologie)

dhr. drs.ing. R.H. Schreuder

wetenschappelijk beoordelaar (fysisch-chemisch)/beoordelaar

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

wetenschappelijk beoordelaar (toxicologie), penningmeester Poco Loco

mw. dr. J.W. Tas (tot 1/10, gedetacheerd bij VROM) wetenschappelijk beoordelaar (milieu)
mw. B. Uittenhout-van Dijk

medewerker directiesecretariaat

mw. drs. C.M.A. Verkleij

PR en voorlichting

mw. L.M.E. Vivas-Welgraven

medewerker directiesecretariaat

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

wetenschappelijk beoordelaar (milieu)

dhr. ir. R.A.N. Vijfigschild (vanaf 1/6)

PR en voorlichting

mw. mr. A.L. Waterreus (vanaf 1/12)

jurist

mw. ir. H.J.M. Westland-Kaijser

beoordelaar

dhr. ing. E. Witting

informatiemanagement

mw. J. de Wolf

medewerker directiesecretariaat
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Summary of the 2001 annual report
The CTB was established in 1993 in order to take decisions

which it was allowed to exhaust supplies (which allowed a

on the authorisation of pesticides. The definition of

run-down period of at most 18 months) turned out to be

pesticides in the Dutch 1962 Pesticides Act embraces both

unfeasible. The Board therefore adapted this policy.

those used in agriculture (including veterinary agents) and
those used in other fields (eg household agents, wood

A special way in which the Board keeps in touch with the

preservatives, disinfectants and antifouling paints). The

field is by operating an applications helpdesk. This was

Board takes decisions on the authorisation of pesticides

created in order to assist people who consider applying for

within the framework of the rules and legislation

the approval of the small-scale application of chemical and

concerned.

biological agents (eg microorganisms, plant-strengthening
agents, pheromones).

On 1 January 2000, the Board became an independent
administrative body. It is supervised and supplied with

In 2001, the Board took 1,778 decisions on the authorisation

general frameworks by the ministries involved, ie the

of pesticides and registered seven pesticides based on new

Ministry of Agriculture, Nature Management & Fisheries,

active substances. The authorisation of certain pesticides

the Ministry of Public Health, Welfare & Sports, the

based on 17 old active ingredients was terminated/limited.

Ministry of Housing, Spatial Planning & Environment, and
the Ministry for Social Services & Employment.

An objection or appeal can be lodged against a decision
taken by the Board. Since the Board is now independent, it

In 2001, the CTB obtained the first results since it began to

is authorized to deal with such objections and has

operate as a company. It managed to control the workflow

appointed an objection committee. In 2001, a total of 104

as a result of having set priorities and extended its capacity.

written objections were submitted (77 regarding pesticides

The objectives formulated according to the priorities set

used in agriculture and 27 regarding pesticides used in

have easily been attained: all applications made in 2001

other fields) and a total of 16 appeals were lodged

were processed within the legal terms, and those made in

(14 regarding pesticides used in agriculture and two

2000 and still to be dealt with were processed according to

regarding pesticides used in other fields). A total of

the planning. Furthermore, intensive consultations were

25 decisions were taken on the objections: 10 were declared

held with representatives of the field in which the Board

unfounded, eight inadmissible and seven founded.

operates in order to keep in touch with this field. And
additional rules were established concerning the control of
the CTB by the ministries concerned, how the CTB should
report to the ministries on the progress of its activities, and
how the CTB and its control by the ministries should be
supervised.
It was found that, despite the implementation of
regulations regarding pesticides considered to be
indispensable, still bottlenecks occurred. Therefore, the CTB
adapted its priorities, made it easier to have pesticides
provisionally approved and simplified the procedure for
extending the area of use of pesticides.
Many objections and appeals were lodged against decisions
taken by the Board. An example was the new policy on
transitional terms, terms of delivery and the terms during
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Lijst van afkortingen
ABS

Aanvraagbehandelingssysteem

AMG

Arbo Management Groep

BBRA

Bezolderingsbesluit Rijksambtenaren

BHV

Bedrijfshulpverlening

Bmb

Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen

Bmnl

Besluit milieutoelatingseisen niet-landbouwbestrijdingsmiddelen

Bmw 1962 Bestrijdingsmiddelenwet 1962
CBb

College van Beroep voor het bedrijfsleven

CTB

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

DLV

De Landbouw Voorlichting

ECB

European Chemical Bureau

EG/EEG

Europese Gemeenschap

EU

Europese Unie

EUREPGAP Euro-Retailer Produce Working Group (EUREP) Good Agricultural Practice (GAP)
FIF

Functie informatie formulier

GENOEG

GEwasbeschermingsmiddelen van Natuurlijke Oorsprong Effectief Gebruiken

HTB

Handleiding Toelating Bestrijdingsmiddelen

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

IMAG

Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen

IT

Importtoleranties

KNCV

Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

LTO

Land- en Tuinbouworganisatie

MKZ

Mond- en Klauwzeer

MRSA

Multi Resistent Staphylococcus Aureus

NVZ

Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten

OECD

Organisation for Economic Cooperation and Development

OR

Ondernemingsraad

PD

Plantenziektenkundige Dienst

PVT

Personeelsvertegenwoordiging

Rtb 1995

Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995

Rub

Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen

Stcr

Staatscourant

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TAIEX

Technical and Administrative Information Exchange

TK

Tweede Kamer

TNO

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

VROM

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WG

Working Group

WOB

Wet Openbaarheid van Bestuur

WSB

Werkstroombesturing

WUR

Wageningen Universiteit en Researchcentrum

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZLTO

Zuidelijke Land en Tuinbouworganisatie
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