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voorwoord
Het jaar 2010 was in twee opzichten duidelijk een overgangsjaar.
In de eerste plaats omdat de nieuwe Europese verordening die in juni
2011 in werking treedt zijn schaduwen nadrukkelijk vooruit wierp. In
fasen zal de werkwijze bij het toelatingsproces drastisch veranderen,
en de voorbereidingen hiervoor drukten een duidelijk stempel op de
werkzaamheden in het jaar 2010.
In de tweede plaats was 2010 een overgangsjaar omdat de organisatie
moest worden aangepast aan de veranderende omstandigheden, waarbij nog scherper moet worden gelet op de combinatie van kwaliteit en
van efficiëntie. Ook de voor het verkorten van de doorlooptijd van aanvragen voor toelating noodzakelijke groei van het medewerkersbestand
maakte een herbezinning op de meest optimale organisatie wenselijk.
Vanzelfsprekend beïnvloedden beide aspecten elkaar in hoge mate.
Dit proces is door de secretaris-directeur met grote zorgvuldigheid
gevoerd, met opbouwend-kritische begeleiding door het college. De
constructieve bijdrage van de Ondernemingsraad is hierbij van grote
betekenis geweest, zowel door het actief bevorderen van de participatie
van de medewerkers als door overleg met de bestuurlijk-verantwoordelijken.
De druk op de organisatie was groot: niet alleen moest de “mindset”
worden aangepast aan de nieuwe regelgeving, en kwam de grootschalige handhavingsoperatie biociden op gang, maar ook moest de
reorganisatie worden voorbereid, moesten de doorlooptijden van de
toelatingsaanvragen worden verkort en nieuwe medewerkers ingewerkt.
De werkorganisatie heeft hier voortreffelijk op gereageerd, maar het was
wel duidelijk dat wij de rand van het mogelijke dicht waren genaderd.
Ook in 2011 zal dit het geval zijn. Wij realiseren ons dat terdege, maar
er is in het licht van het breed gedragen ambitieniveau ook geen keus.
Het college spreekt graag haar waardering uit in de richting van de medewerkers die onder niet gemakkelijke omstandigheden de vlag van het
Ctgb fier omhoog hebben gehouden. De daadwerkelijke verkorting van
de doorlooptijden van aanvragen tot toelating die in 2010 plaats vond is
een resultaat waarop zij met tevredenheid mogen terug kijken.
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Voor de toekomst van het Ctgb is de wijze waarop de nieuwe Verordening gewasbescherming in Nederland zal worden geïmplementeerd van
grote betekenis. Het was niet voor eenieder meteen duidelijk dat het
Ctgb hierbij een eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt. Het
college is niet voor niets een zelfstandig bestuursorgaan. Het feit dat

wij het primaat van het beleid voor honderd procent erkennen doet
hieraan niet af. Als het college de zaken simpelweg op zijn beloop had
gelaten toen duidelijkheid uitbleef over de koers die bij de implementatie van de Richtlijn zou worden gevoerd, zou daarop terecht kritiek
mogelijk zijn geweest.
Uitgangspunt voor de stellingname van het college was het veilig stellen van de beschermdoelen die met het regeringsbeleid nagestreefd
worden. Op de korte termijn maar vooral ook voor de langere termijn.
De nieuwe regelgeving geeft aan producenten de ruimte om te kiezen
voor een autoriteit die de basisbeoordeling op zich neemt die ten
grondslag ligt aan een toelating in meerdere lidstaten. Wanneer het
Ctgb door een te sterk afwijkend beoordelingskader hierin niet betrokken wordt verliest het op den duur zijn invloed op de kern van het toelatingsproces. Dit komt niet ten goede aan de door Nederland gewenste
kwaliteit van de hier toegelaten middelen, en ook niet aan het realiseren
van de gewenste beschermdoelen.
Intussen is gebleken dat het resultaat van de besluitvorming tot grote
tevredenheid stemt, en dat de uitwerking in voortreffelijk overleg tussen
de beide ministeries onderling en met het Ctgb vorm heeft gekregen.
Wij kunnen de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Dr. D.K.J. Tommel
Voorzitter
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1.

2010 in vogelvlucht
1.1 Meerjarenvisie
Het jaar 2010 stond in het teken van veranderen. Uit de meerjarenvisie
2010-2015 is voor het Ctgb een ambitieus programma voortgekomen.
Dit programma moet ertoe leiden dat het Ctgb zich manifesteert als
een toonaangevende autoriteit in Europa. Een Europa waarin de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden meer en meer
gecoördineerd wordt en waar de beoordelingen in samenspraak uitgevoerd worden. In dit samenwerkende Europa wil het Ctgb een vooraanstaande rol spelen om een bepalende invloed te kunnen hebben op
de toelating van middelen in Europa en in het bijzonder in Nederland.
Missie
Met het oog op de veiligheid voor de gebruiker, de volksgezondheid
en het milieu draagt het Ctgb met een kundige beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden bij aan het verantwoord gebruik
van bestrijdingsmiddelen op nationaal en Europees niveau.
De missie van het Ctgb vloeit voort uit de kerntaak om als zelfstandig
bestuursorgaan uitvoering te geven aan het gewasbeschermingsmiddelen- en biocidenbeleid van vier betrokken ministeries: Economie,
Landbouw en Innovatie (EL&I,) Infrastructuur en Milieu (I&M),
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
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Implementatie van nieuwe Europese verordening 1107/2009
De beoordeling en toelating van gewasbeschermingsmiddelen en
biociden wordt meer en meer Europees geregeld. In 2009 is de nieuwe
Europese verordening (1107/2009) voor het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen vastgesteld. Hierin wordt nader geregeld
hoe gewasbeschermingsmiddelen beoordeeld dienen te worden en
volgens welke procedures een toelating verleend kan worden. Kern van
deze verordening is dat bij zowel de beoordeling als de toelating een
vergaande afstemming en samenwerking tussen de lidstaten tot stand
komt. Op 14 juni 2011 gaat deze verordening van kracht.
Voor de toelating van middelen in Europese lidstaten krijgen producenten de keuzevrijheid om één of meerdere instanties te selecteren voor
het uitvoeren van een beoordeling van een werkzame stof of een daarvan afgeleid middel. Of de keuze in het voordeel van het Ctgb gemaakt
wordt, is afhankelijk van de kwaliteit, snelheid en voorspelbaarheid van
de door het Ctgb geboden dienstverlening.

Strategische doelstellingen
Zowel voor de registratie van werkzame stoffen als voor de daarvan
afgeleide middelen is de ambitie van het Ctgb om te blijven behoren
tot de top van Europese toelatingsautoriteiten.
Het Ctgb legt zich de komende jaren toe op:
• Aantrekken van opdrachten voor het beoordelen van nieuw
ontwikkelde werkzame stoffen;
• Intensief samenwerken met zusterorganisaties bij het beoordelen
van gewasbeschermingsmiddelen voor ‘grote teelten’;
• Optreden als hoofdbeoordelaar voor gewasbeschermingsmiddelen
toegesneden op teelten specifiek voor Nederland;
• Optreden als leidende Europese beoordelingsautoriteit voor biociden.
Het Ctgb richt zich daarnaast op de rol als onafhankelijke, gezaghebbende kennisautoriteit en professioneel adviesorgaan over de toelatingspraktijk. Concreet betekent dit voor het Ctgb dat ingezet wordt op:
• Advisering van ministeries ten behoeve van nationaal beleid;
• Advisering van ministeries ten behoeve van plaatsing van werkzame
stoffen op EU lijst van toegelaten stoffen;
• Advisering van zusterorganisaties over toelatingspraktijk;
• Advisering van (potentiële) aanvragers over dossiersamenstelling.

1.2 Organisatieontwikkeling
Deze ambitieuze doelstellingen vragen van het Ctgb dat het zijn processen verder optimaliseert en de doorlooptijden inkort, dat het pro-actief
handelt, transparant opereert en de communicatie over de aanvragen
verbetert. Om dit te bewerkstelligen is het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het aanpassen van de organisatie om beter te kunnen werken.
Een organisatiewijziging is voorbereid en het nieuw vormgegeven Ctgb
zal begin 2011 van start gaan. In deze nieuw vormgegeven organisatie
komt een sterker accent te liggen op dienstenontwikkeling, communicatie en relatiebeheer. Daarnaast wordt de flexibiliteit en de slagvaardigheid van de organisatie verhoogd.
In 2010 is het plan opgesteld om de organisatiestructuur aan te passen.
Volgend op een positief advies van de ondernemingsraad is in oktober
besloten over te gaan tot de uitvoering van het plan. In december zijn
alle medewerkers geïnformeerd over de voorgenomen benoemingen in
de nieuwe organisatie. Deze benoemingen betreffen alle vaste medewerkers.
Naast deze aanpassing van de organisatiestructuur zijn in 2010 ook
verschillende verbeterprojecten uitgevoerd. De projecten in 2010 waren
onder andere gericht op het op peil brengen van de basis ICT-voorzieningen, het implementeren van een gebruiksvriendelijk document
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management systeem, en het beheer van de verschillende ICT systemen.
De conclusie aan het eind van 2010 is dat de verschillende verbeterprojecten op schema liggen en de eerste vruchten geplukt kunnen worden.
De personeelsformatie is in 2010 gegroeid van 74 medewerkers
(65,7 fte in 2009) naar 80 medewerkers (69,94 fte). De vaste formatie
bedraagt aan het eind van het jaar 69 medewerkers (60,05 Fte). De
resterende 9,9 fte is ingevuld op detacheringbasis.

1.3 Toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen
en biociden
In 2010 is het aantal in Nederland toegelaten middelen met enkele
10-tallen toegenomen. In het totaal stonden er op 31 december 1595
toegelaten middelen geregistreerd. Ook het aantal werkzame stoffen
waarop deze middelen gebaseerd zijn is licht toegenomen. Op 31 december stonden 309 verschillende werkzame stoffen geregistreerd als
toegelaten in Nederland.

Toegelaten middelen en werkzame stoffen 2006 - 2010 (peildatum 31 december)
Middelen					Werkzame stoffen
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
Gewasbeschermingsmiddelen
722
697
699
759
766
229
218
Biociden
760
759
799
805
829
86
81
Totaal
1.482
1.456
1.498
1.564
1.595
287*
280*

2008
226
79
287*

2009
232
80
295*

2010
238
83
309*

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

Speerpunt in 2010 was het versnellen van het toelatingsproces. De
gemiddelde totale doorlooptijd van aanvraag tot eerste inhoudelijke
besluitvorming (besluit tot (niet) toelating of besluit tot het stellen
van aanvullende vragen) bedroeg in 2010 25 weken voor gewasbeschermingsmiddelen en 16 weken voor biociden. In vergelijking
met 2009 is dit een verbetering van 6 weken voor zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden.
Gemiddelde behandeltermijn in weken van aanvraag tot 1e inhoudelijke besluitvorming
(besluit tot toelating, besluit tot het stellen van aanvullende vragen, of besluit tot niet toelaten)
2006
2007
2008
2009
2010
Gewasbeschermingsmiddelen
26
28
36
31
25
Biociden
28
31
26
22
16

10

In 2010 zijn 19 bezwaarschriften ontvangen. Negen bezwaren zijn
gegrond verklaard. Hieronder waren een aantal bezwaren die om doelmatigheidsredenen gegrond verklaard, hoewel het bestreden besluit niet
onrechtmatig was.

1.4 Beoordeling van werkzame stoffen voor plaatsing
op de Europese lijst van toegestane stoffen
Werkzame stoffen dienen in Europees verband beoordeeld en toegestaan te worden voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen en
biociden. Nederland heeft bij monde van een vertegenwoordiger van
het ministerie van EL&I (gewasbeschermingsmiddelen) of I&M (biociden) een stem bij de beslissing over het al dan niet opnemen van een
werkzame stof in de lijst van toegestane stoffen. Het Ctgb adviseert de
betrokken ministeries hierin.
Het besluit over plaatsing wordt gebaseerd op het beoordelingsrapport
dat door een van de lidstaten opgesteld wordt. Namens Nederland
heeft het Ctgb ook dergelijke beoordelingsrapporten opgesteld (Nederland rapporteur lidstaat). Voor stoffen waarvoor het Ctgb geen rapport
heeft opgesteld is wel commentaar geleverd op het door een andere
lidstaat opgestelde rapport (Nederland niet-rapporteur).

1.5 Financiële resultaten
De combinatie van organisatieontwikkeling en presteren op de reguliere
werkzaamheden heeft tot hogere kosten geleid. De investeringen die
noodzakelijk waren voor het organisatieontwikkelingstraject zijn aan het
eigen vermogen onttrokken dat hiermee afgenomen is tot € 148.000,-.
Het Ctgb heeft het afgelopen boekjaar afgesloten met een negatief
bedrijfsresultaat van € 177.000,-. In de begroting bij aanvang van 2010
werd rekening gehouden met een positief resultaat van € 100.000,Bijzondere (mobiliteits)kosten ten behoeve van de organisatieontwikkeling waren niet in deze begroting opgenomen. Om deze extra kosten
te kunnen dragen, werd uitgegaan van een additionele financiering.
In het lopende organisatieontwikkelingsproces zijn deze kosten in
2010 wel gemaakt maar is extra financiering uitgebleven. Het definitieve negatieve besluit op het verzoek om extra financiering is door
de minister op 14 oktober 2010 bij brief aan het Ctgb medegedeeld.
De organisatieontwikkelingskosten voor 2010 zijn nu geheel ten laste
van het Ctgb gekomen, waardoor er sprake is van verdere afname van
het eigen vermogen.
Het is belangrijk dat het Ctgb de komende jaren het eigen vermogen,
dat nu € 148.000,- bedraagt, weer aanvult tot het toegestane maximum
van 5% van de omzet.
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De liquiditeitspositie van het Ctgb is goed. Met een liquiditeitsratio van
1,12 bevindt het Ctgb zich boven de norm van 1.0 die noodzakelijk is
om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.
De omzet (incl. mutatie onderhanden werk) is in 2010 gestegen. Dit
is met name te danken aan het project Gedifferentieerd handhavingsbeleid. De kosten zijn met € 1,5 miljoen gestegen ten opzichte van
2009. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn gelegen in een stijging
van de salarissen en sociale lasten, overige personeelskosten (inhuur
extern personeel), stijging van de ICT kosten en een stijging van de
projectkosten (organisatieontwikkeling).
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Berekening en opbouw tarieven en uurtarief.

Tarievenbesluit

Uurtarief

Inkomsten

Inkomsten

Inkomsten

Jaarlijkse vergoeding

Aanvraag en beoordelingstarieven

Departementen en derden

Kosten

Kosten

Kosten

Kosten minimale bedrijfsvoering

Nederlandse aanvragen (interne en externe kosten)

Bezwaar en beroep

Europese stofbeoordeling (interne en externe kosten)

Beleidsadvisering

Exportverklaringen/registers

50% kosten advisering beoordelingsrapporten

Helpdeskverzoeken

Internationale kennisuitwisseling

Kosten HTB
50% kosten advisering beoordelingsrapporten

Bedrijfskosten
College en salariskosten
Huisvesting en kantoorkosten
Projectkosten

Totaal kosten

Af -/Kosten minimale bedrijfsomvang

Te dekken kosten

Omslag via productieve uren
van Ctgb-medewerkers

Bepaling intern uurtarief Ctgb

Bepaling tarieven in tarievenbesluit
o.b.v.

Intern uurtarief Ctgb
(interne inzet Ctgb medewerkers)

Gemiddeld uurtarieven Evaluerende instanties
(externe inzet bij samenvatten en evalueren)

Realisatie/analyse van benodigd aantal uren per product
(in afgelopen jaren)

13

2.

Gewasbeschermingsmiddelen
2.1 Nationale toelatingen gewasbeschermingsmiddelen
In 2010 zijn meer reguliere aanvragen ingediend dan begroot. Dit is
veroorzaakt doordat per 1 oktober de aanvragen in een nieuw format
moeten worden ingediend; namelijk met het binnen de EU afgestemde
draft registration report. Mogelijk om te voorkomen dat de aanvragen
moeten worden omgezet naar het nieuwe format, hebben de aanvragers versneld hun aanvragen ingediend.
Ook zijn er meer aanvragen tot vereenvoudigde uitbreiding ingediend.
Dit is een gevolg van het feit dat voor deze aanvragen tot aan de datum
van herregistratie van de werkzame stof gebruik kan worden gemaakt van
het overgangsrecht. Voorheen gold het overgangsrecht tot aan de datum
van de inwerkingtreding van het plaatsingsbesluit van de werkzame stof.

Mutaties toelatingen gewasbeschermingsmiddelen
Aantal
763
+56
-30
-23
766

Toelatingen 1 januari 2010
Nieuwe toelating
Vervallen op verzoek van de toelatinghouder
Beëindigingen door het Ctgb
Toelatingen 31 december 2010

Wederzijdse erkenningen
In 2010 zijn 16 besluiten tot toelating van een wederzijdse erkenning
genomen. In 2010 is veel werk verricht aan verduidelijking van deze
procedure. Dit heeft geresulteerd in een snellere afwerking van de aanvragen. Bovendien is de informatie-uitwisseling met de landen waar de
oorspronkelijke toelating is afgegeven verbeterd.

Overzicht ingediende en afgehandelde aanvragen
Aanvraagtype
Toelating aanvragen(incl. voorlopig)
Wederzijdse erkenningen
Uitbreiding gebruiksgebied (incl. voorlopig)
Vereenvoudigde uitbreidingen
Dringend vereiste gewasbeschermingsmiddelen
Wijziging etiket
Verlengingsaanvraag
Herregistratie
Administratieve besluiten
Verzoek inlichtingen dierproeven
Vrijstellingen voor proefdoeleinden
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Verwacht
35
20
20
10
40
40
2
25
142
20
300

Ingediend
58
17
20
18
27
53
11
136
19
404

Afgehandeld
18
16
27
11
27
52
19
181
17
415

Verloop aantal onderhanden aanvragen

Aantal nieuwe aanvragen

225

225

200

200

175

175

150

150

125

125

100

100

75
50

75
145

204*

196*

205

229

50

25

25

0

0
2006

2007

2008

2009

2010

89

76

82

116

137

2006

2007

2008

2009

2010

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

Wettelijke termijnen
De belangrijkste termijnen zijn de termijn voor het uitvoeren van de
eerste volledigheidsbeoordeling en de termijn vanaf de in behandeling
name tot de eerste Collegebehandeling. De termijn voor de volledigheidsbeoordeling is 14 weken, bestaande uit 4 weken voor de administratieve en 10 weken voor de inhoudelijke volledigheidsbeoordeling.
De termijn tot de eerste collegebehandeling is 34 weken. Ook van
belang is de 30 weken termijn, de termijn voor het beoordelen van de
aanvullend geleverde gegevens.
In 2010 heeft het Ctgb de gemiddelde doorlooptijd voor alle termijnen
verkort. Ook is het percentage binnen de termijn afgehandelde aanvragen voor de administratieve volledigheid en de 34-weken termijn
gestegen.
De termijn voor de inhoudelijke volledigheidsbeoordeling is licht
gedaald, er zijn meer aanvragen ingediend dan begroot. In de tabel
wordt de resultaten van 2009 en 2010 weergegeven.

Gemiddelde doorlooptijd in relatie tot wettelijk termijn, uitgedrukt in weken:
2009		
Binnen termijn Gemiddelde doorlooptijd
afgehandeld
(weken)
Administratieve volledigheid (4 weken) 73%
5
Inhoudelijke volledigheid (10 weken)
47%
12
Inhoudelijke beoordeling (34 weken)
68%
31
Aanvullende vragen (30 weken)
86%
24

2010
Binnen termijn
afgehandeld
88%
42%
84%
86%

Gemiddelde doorlooptijd
(weken)
3
9
25
17
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Herregistratie
Het betreft aanvragen tot herregistratie van middelen op basis van stoffen die op Bijlage 1 van richtlijn 91/414/EEG zijn geplaatst. Voorafgaand
aan herregistratie moet eerst een ‘compliance check’ worden uitgevoerd
om na te gaan of voldaan wordt aan de randvoorwaarden voor plaatsing
van een stof. In 2010 zijn 14 compliance-besluiten genomen.
Voor vrijwel alle herregistratieaanvragen werden aanvullende vragen
gesteld waarvoor het Ctgb de aanvrager de tijd moet geven deze te beantwoorden. Dit zorgt voor een extra tijdsbesteding: aanvullende vragen
moeten worden beantwoord en de beoordeling dient vervolgens te worden aangepast. Dit is een gevolg van het feit dat bij Bijlage I plaatsing
slechts één of een klein aantal toepassingen wordt beoordeeld. Bij de
herregistratie dienen alle toepassingen te worden beoordeeld.

Op basis van de volgende werkzame stoffen zijn in 2010 19 middelen geherregistreerd:
• spinosad
Tracer, 12567 N
• linuron
Brabant Linuron Flowable, 10372 N
		
Afalon Flow, 11019 N
		
Linurex 50 SC, 12557 N
• chloorprofam
Chlorisyl 11198 N
		
Brabant Chloor–IPC vl, 5134 N
• quinoclamine
Mogeton, 12599 N
• thiamethoxam
Cruiser 70 WS, 12852 N
• oxamyl
Vydate 10G, 12409 N
• rimsulfuron
Titus, 11393 N
• prothioconazool
Proline, 12725 N
• prothioconazool / trifloxystrobin Delaro, 12877 N
• fosetyl-aluminium
Aliette WG, 11561 N
• trinexapac-ethyl
Moddus 250 EC, 12063 N
• metconazool
Caramba, 12746 N
• tritosulfuron
Biothon, 13142 N
• folpet / pyraclostrobine
Securo, 12955 N

2.2 Europese stofbeoordelingen gewasbeschermingsmiddelen
Voor wat betreft de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden
in het kader van Richtlijn 91/414/EEG zijn in 2010 werkzaamheden
verricht voor verdere behandeling van de zogenaamde ‘resubmissions’
van niet-geplaatste stoffen. Ook is gewerkt aan de Annex I Renewal van
stoffen die inmiddels 10 jaar geplaatst zijn.
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In Verordening 33/2008 is de procedure voor de resubmission beschreven met daarin strikte deadlines voor de aanvragers, rapporteur
member state (RMS), EFSA en Commissie. Volgens deze procedure
diende de RMS eind 2009 voor al deze stoffen in ieder geval het addendum opgesteld te hebben. De peer review en besluitvorming door de
Commissie diende in 2010 plaats te vinden. In Verordening 741/2010

zijn de deadlines voor zowel de RMS als de Commissie aangepast.
Voor eind 2010 dient de RMS de addenda op te stellen en besluitvorming dient in 2011 plaats te vinden.
Het Ctgb heeft voor alle resubmissions de addenda in 2010 afgerond.
Verdere besluitvorming zal door EFSA plaatsvinden (voor fenamifos,
triflumizool en pyridaben is dit afgerond).
Imazalil is één van de stoffen uit het Annex I renewal project. Nederland
is rapporteur voor imazalil met Spanje als co-rapporteur. De verdere
behandeling en besluitvorming is in 2010 afgerond.
Nederland rapporteur
Nederland had op 31 december 2010 23 stoffen als rapporteur in
behandeling, 2 meer dan op 1 januari 2010 (zie tabel).
Nieuwe werkzame stoffen
De peer-review voor de nieuwe werkzame stoffen is uitgesteld tot 2011.
De verdere beoordeling en/of afronding van de besluitvorming voor de
volgende stoffen is hierdoor ernstig vertraagd:
• acequinocyl
• ascorbic acid
• BAS 650 F
• emamectin
• LP-systeem
• Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134
• Pseudozyma flocculosa
• pyridalyl
• spirodiclofen
• zilverthiosulfaat
Deze vertraging geldt ook voor het dossier van 1,4-dimethylnaftaleen
(1,4-DMN). In 2010 zijn hiervoor de concept DAR’s opgesteld. De verwachting is dat deze, na verwerking van het commentaar door de aanvrager, in het voorjaar van 2011 worden ingediend bij de EFSA. De DAR
voor cyflumetofen is in november ingediend bij EFSA en de Commissie.
In december zijn twee nieuwe werkzame stoffen ingediend: Bacillus
pumulis en S-abscisic acid. Beide dossiers zijn volledig verklaard.
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Stofbeoordelingen door het Ctgb
		
Lijst 2 bestaande werkzame stof (EAS)
Lijst 3a bestaande werkzame stof (EAS)
		
		
Lijst 3b bestaande werkzame stof (EAS)
		
		
		
Lijst 4
		
		
		
		
		
		
Bestaande werkzame stof (EAS)
Nieuwe werkzame stoffen (NAS)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Nieuw
		
		

Stofnaam
Fenamiphos
Clethodim
Pencycuron
Triflumizool
Bupirimaat
Etridiazool
Fenoxycarb
Pyridaben
Metarhizium anisopliae
Verticillium albo-atrum
Lecanicillium muscarium
Aluminiumsulfaat
Sodium hypochlorite
Streptomyces ludicus strain
WYEC 108
Imazalil
1,4-DMN
Acequinocyl
Ascorbic acid
BAS 650 F
Emamectin
LP-systeem
Pseudomonas sp. Strain
DSMZ 13134
Pseudozyma flocculosa
Pyridalyl
Silverthiosulphate
S-abscisic acid
Bacillus pumilis
Cyflumetofen

Resultaat
Beoordeling
Beoordeling
Beoordeling
Opstellen addendum
Beoordeling
Beoordeling
Beoordeling
Beoordeling
Beoordeling/besluitvorming
Beoordeling/besluitvorming
Beoordeling/besluitvorming
Beoordeling
Beoordeling/besluitvorming

Status
afgerond
gaande
gaande
afgerond
gaande
gaande
gaande
afgerond
Opm. 1
Opm. 1
Opm. 1
gaande
Opm. 1

Beoordeling/besluitvorming
Besluitvorming
Opstellen DAR
Addendum DAR
Beoordeling
Beoordeling
Beoordeling
Beoordeling

gaande
afgerond
gaande
Opm. 2
Opm. 2
Opm. 2
Opm. 2
Opm. 2

Beoordeling
Beoordeling
Opstellen addendum/peer review
Opstellen addendum/peer review
Volledigheidsbeoordeling/opstellen DAR
Volledigheidsbeoordeling/opstellen DAR
opstellen DAR

Opm. 2
Opm. 2
Opm. 2
Opm. 2
Gaande
Gaande
Gaande

Opm. 1: De peer-review voor deze lijst 4 stoffen is uitgesteld tot 2012. Voor dit jaar worden derhalve geen werkzaamheden voorzien.
Opm. 2: De peer-review voor deze NAS (new active substances) is uitgesteld tot 2011. Wel wordt nu de mogelijkheid geboden om de
DAR in 2010 te updaten.
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Nederland geen rapporteur
Vanwege de extreem korte deadlines voor het aanleveren van commentaar aan EFSA en de afwezigheid van een overzicht wanneer stukken
ter commentaar aangeboden zullen worden zodat daarop met het beschikbaar maken van capaciteit op te anticiperen is, is ervoor gekozen
om alleen commentaar te leveren voor de stoffen die in Nederland zijn
toegelaten. Als gevolg hiervan is op 84 addenda en 56 EFSA conclusies
geen commentaar geleverd. Voor 19 addenda is wel commentaar
geleverd.
Verder is deelgenomen aan zeven vergaderingen van Standing Committee/WG legislation, één vergadering is niet bezocht wegens capaciteitsgebrek. In 2010 zijn 14 PRAPeR meetings gehouden (aan vier nam het
Ctgb niet deel omdat daar geen werkzame stoffen besproken zijn waarvoor het Ctgb rapporteur is). Verder nam het Ctgb deel aan 9 van de 24
teleconferences (aan 15 teleconferences waar werkzame stoffen werden
besproken waar het Ctgb geen commentaar op had geleverd, werd niet
deelgenomen).
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3.

Biociden
3.1 Nationale toelatingen biociden
Vanaf 2010 zijn twee typen aanvragen voor nationale toelating van
biociden mogelijk bij het Ctgb. De eerste betreffen de aanvragen onder
overgangsrecht, dus de nationale aanvragen van middelen met werkzame stoffen die nog niet geplaatst zijn op Bijlage 1 van de Biocidenrichtlijn 98/8/EG. Daarnaast is een begin gemaakt met de behandeling
van nationale aanvragen onder het Europese regime, dus van middelen
met stoffen die wel geplaatst zijn op Bijlage 1 van de Biocidenrichtlijn
98/8/EG. Dit kunnen aanvragen zijn waarbij het Ctgb namens Nederland optreedt als reference member state (moedertoelatingen) of als
concerned member state (wederzijdse erkenningen).

Mutaties toelatingen biociden
Toelatingen 1 januari 2010
Nieuwe toelating
Vervallen op verzoek van de toelatinghouder
Beëindigingen door het Ctgb
Toelatingen 31 december 2010

Aantal
813
+ 65
- 28
- 21
8029

Nationale aanvragen onder Europees regime
In 2010 zijn de eerste nationale aanvragen binnengekomen voor middelen op basis van stoffen geplaatst op Bijlage 1 bij de Biocidenrichtlijn.
Er zijn drie reguliere toelatingsaanvragen ingediend waarvoor Ctgb de
rapporterende autoriteit is (conform herregistratie gewasbescherming)
in plaats van één volgens begroting. Daarnaast zijn twee wederzijdse
erkenningen aangevraagd, zoals begroot. De stroom van nationale
aanvragen onder Europees regime zal komende jaren verder stijgen.
Nationale aanvragen onder overgangsrecht
Het aantal van 12 nieuwe reguliere aanvragen voor biociden is in 2010
onder het begrote aantal van 27 gebleven. Er zijn wel meer aanvragen
tot uitbreiding van toelatingen binnengekomen (9 t.o.v. 2 begroot). Dit
is waarschijnlijk het gevolg van twee deadlines waar veel producenten
van biociden mee te maken hadden dit jaar; namelijk ten eerste het
opleveren van dossiers voor Reach per 1 december en ten tweede de
aanvragen binnen het Gedifferentieerd handhaafbeleid voor 15 december. Met name rondom de zomer zijn er weinig tot geen aanvragen binnengekomen. Dit trok de laatste vier maanden weer aan. In 2010 is een
groot aantal verlengingsaanvragen afgehandeld.
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Overzicht ingediende en afgehandelde aanvragen
Aanvraagtype
Toelating (incl. voorlopig)
Wederzijdse erkenningen
Uitbreiding gebruiksgebied (incl. voorlopig)
Dringend vereiste biociden
Wijziging etiket
Kaderformulering
Verlengingsaanvraag
Herregistratie
Administratieve besluiten
Verzoek inlichtingen dierproeven
Vrijstellingen voor proefdoeleinden

Verwacht
25
2
2
2
5
1
43
128
1
20

Verloop aantal onderhanden aanvragen
225

225
200

175

175

150

150

125

125

100

100

75

75

50

50

0

Afgehandeld
20
2
4
6
32
148
19

Aantal nieuwe aanvragen

200

25

Ingediend
12
2
9
2
10
104
16

35

39

35

34

2006

2007

2008

2009

143*

25
0

2010

17

23

23

29

129*

2006

2007

2008

2009

2010

* inclusief aanvragen gedifferentieerd handhavingsbeleid

Wettelijke termijnen
De gemiddelde doorlooptijd van de besluitvorming over reguliere aanvragen, waar een wettelijk maximum van 34 weken aan is verbonden, is
in 2010 weer verkort en bedroeg 16 weken (2009: 22 weken). In 2010 is
de inhoudelijke beoordeling van alle aanvragen binnen de wettelijke
termijn van 34 weken afgehandeld. In 2009 was dit 86%. Deze verkorting
van de doorlooptijd is het gevolg van de verbeterde aanvraagbehandeling. Daarnaast zijn er ook minder aanvragen ingediend dan verwacht.

Gemiddelde doorlooptijd in relatie tot wettelijk termijn, uitgedrukt in weken:
2009		
Binnen termijn Gemiddelde doorlooptijd
afgehandeld
(weken)
Administratieve volledigheid (4 weken) 71%
3
Inhoudelijke volledigheid (10 weken)
27%
13
Inhoudelijke beoordeling (34 weken)
86%
22
Aanvullende vragen (30 weken)
100%
27

2010
Binnen termijn
afgehandeld
100%
72%
100%
100%

Gemiddelde doorlooptijd
(weken)
2
10
16
8
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Biociden zonder toelating
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt met het gedifferentieerd
handhavingsbeleid voor biociden paal en perk aan het op de markt
brengen van biociden zonder de vereiste wettelijke toelating. Het Ctgb
voert dit beleid uit in 4 fasen:
Fase 1: Inventarisatie van biociden die in Nederland op de markt zijn
zonder toelating door middel van een aanmelding. Deze fase
heeft in 2009 plaatsgevonden.
Fase 2: Voorlichting aan aanmelders opdat zij in staat zijn om een
aanvraag tot toelating voor hun product in te dienen. Deze
fase is eind 2009 gestart maar heeft grotendeels in 2010
plaatsgevonden.
Fase 3: Inrichting van een proces voor beoordeling van ingediende
aanvragen tot toelating. Deze fase is in januari 2010 gestart en
eind december beëindigd.
Fase 4: De beoordeling van aanvragen tot toelating van aangemelde
biociden. Deze fase is gestart op 15 december 2010 en loopt
door tot september 2014.
Fase 1
In fase 1 is de aanmelding van 638 biociden geaccepteerd. Voor de
beoordeling zijn de aanmeldingen verdeeld over drie risicoprofielen;
categorie rood voor het hoogste risico, oranje voor een normaal en
geel voor een laag risico. Van de aanmeldingen zijn 194 rood gecategoriseerde biociden, 171 oranje gecategoriseerde biociden en 272 geel
gecategoriseerde biociden.
Fase 2
Op 2 maart 2010 heeft het Ctgb een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor alle aanmelders. Deze druk bezochte bijeenkomst werd zeer
positief gewaardeerd en vormde voor firma’s een goede start voor het
samenstellen van een aanvraag tot toelating voor hun biociden.
Fase 3
Fase 3 betrof de inrichting van het beoordelingsproces en de voorbereidingen van de ontvangst van aanvragen van rood gecategoriseerde
biociden. Fase 3 is in z’n geheel in 2010 afgerond.
In voorbereiding op de afhandeling van de daadwerkelijke aanvraag verzocht het Ctgb de aanvragers een concept gebruiksvoorschrift volgens
een gestandaardiseerde vorm (PGB) in te dienen. Deze concepten zijn
voor het grootste deel in 2010 door het Ctgb nagekeken en waar nodig
in overleg met de aanmelder aangepast.
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Fase 4
Voor de 194 aangemelde rode biociden zijn 152 aanvragen tot toelating
ingediend (15 daarvan betreft een aanvraag tot afgeleide toelating). Eind
december 2010 is een eerste start gemaakt met de beoordeling van

deze aanvragen. Deze beoordeling leidt tot besluiten over toelating
van aangemelde biociden.
De kosten die tot nu toe gemaakt zijn door het Ctgb voor Biociden
zonder Toelating worden gedekt door het voorschot van € 5.000,dat elke aanmelder bij de aanmelding heeft moeten betalen.

3.2 Europese stofbeoordelingen biociden
Bij de inwerkingtreding van de richtlijn voor de toelating van biocide
producten (98/8/EG) heeft het Directoraat Generaal Milieu, afdeling
Chemicaliën, onderafdeling Biocide Producten, de lidstaten de bestaande werkzame stoffen toebedeeld ter beoordeling. De verdeling heeft
plaatsgevonden naar rato van de stemverhouding van de lidstaten.
Het ministerie van I&M heeft het Ctgb aangewezen om op te treden
als rapporteur van de stoffen die aan Nederland zijn toegewezen.
Het Ctgb werkt hieraan sinds 2004.
Het Permanent Comité voor Biocide Producten (SCBP) heeft in 2010
besloten tot opname van 10 werkzame stof/productsoort (PT) combinaties in Bijlage I van de Biocidenrichtlijn. De plaatsing van deze stoffen in
de Bijlage treedt in werking twee jaar na het nemen van het besluit.
Aangezien voor een aantal stoffen geen dossier is ingediend, worden
deze niet verdedigd in het toetsingsprogramma. De Commissie heeft
hierover in 2010 twee beschikkingen gepubliceerd (http://ec.europa.eu/
environment/biocides/withdrawals.htm). Middelen die deze werkzame
stoffen bevatten dienen één jaar na inwerkingtreding van de beschikkingen van de markt te zijn genomen. De gevolgen hiervan voor het
Nederlandse middelenpakket zijn beperkt.
Nederland rapporteur
Het Ctgb was namens Nederland rapporteur voor één stof/productsoort combinatie (spinosad; PT18) die in 2010 in Bijlage I is opgenomen. Op 31 december 2010 heeft het Ctgb als rapporteur lidstaat nog
16 stof/productsoort combinaties in behandeling.
De beoordeling van de stoffen die Nederland toegewezen zijn, verloopt
gestaag maar niet altijd snel. De meest relevante beperkende factoren
zijn gegevens die de aanvrager laat of niet leverde en de beperkte capaciteit bij het Ctgb en betrokken Evaluerende Instanties. Er had in 2010
voor nog een stof (abamectine; PT18) kunnen worden gestemd voor opname in Bijlage I, ware het niet dat de Commissie de procedures heeft
verscherpt waardoor de discussies nu wel zijn afgerond, maar stemming pas zal plaatsvinden in 2011.
Bestaande werkzame stoffen: 1e lijst van het toetsingsprogramma
De 1e lijst omvat werkzame stoffen die worden gebruikt als houtconserveringsmiddel (PT 8) en als rodenticide (PT14). De werkzaamheden van
het Ctgb voor deze lijst zijn vóór 2010 afgerond.
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Bestaande werkzame stoffen: 2e lijst
De 2e lijst bevat werkzame stoffen die worden gebruikt als molluscicide
(PT 16), insecticide, acaricide en product voor de bestrijding van andere
geleedpotigen (PT 18), insectenwerende en lokstof (PT 19) en als aangroeiwerend middel (PT 21). In de tabel ziet u voor welke stoffen het
Ctgb is aangewezen als rapporteur lidstaat.
Het Permanent Comité heeft m.b.t. spinosad (PT18) gestemd voor opname in Bijlage I. De bespreking van het concept definitieve CA-rapport
van abamectine door de Bevoegde Autoriteiten is afgerond. De aanvragers van transfluthrin en cybutryne hebben tegen het eind van 2010
aanvullende gegevens geleverd waardoor verder kan worden gewerkt
aan deze dossiers. In 2009 is het concept CA-rapport van pyriproxyfen
opgeleverd voor peer review door de lidstaten. In 2010 bleek dat commentaar zo ernstig te zijn dat de aanvrager besloot meer gegevens te
genereren zodat een hogere tier beoordeling mogelijk wordt.
Bestaande werkzame stoffen: 3e lijst
De 3e lijst bevat vooral werkzame stoffen die worden gebruikt als
ontsmettingsmiddel (PT 1-5) en enkele werkzame stoffen die worden
gebruikt als conserveringsmiddel (PT 6 en 13). Het Ctgb is rapporteur
lidstaat voor drie dossiers (zie tabel).
Het dossier voor salicylzuur is in vergelijking met de andere twee
dossiers later ingediend omdat de stof is overgenomen door andere
aanvragers die extra tijd kregen om hun dossier samen te stellen.
Bovendien was Litouwen oorspronkelijk aangewezen als rapporteur.
Litouwen heeft Nederland verzocht het dossier over te nemen. Het
concept CA-rapport zal begin 2011 beschikbaar zijn voor 1e commentaar
door de aanvrager.
Het concept CA-rapport van natriumbromide is eind van het jaar
beschikbaar gekomen voor peer-review door de andere lidstaten;
het rapport voor BCDMH wordt in 2011 verwacht.
Bestaande werkzame stoffen: 4e lijst
De 4e lijst bevat vooral conserveringsmiddelen (PT 7, 9-12), plus alle
‘restgroepen’ (PT 15, 17, 20, 22, 23). Het Ctgb treedt alleen op als rapporteur lidstaat van de stof/productsoort combinaties van productsoorten
11 en 12, respectievelijk conserveringsmiddelen voor vloeistofkoelingsen verwerkingssystemen, en slijmbestrijdingsmiddelen (zie tabel).
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Het concept CA-rapport voor natriumbromide is becommentarieerd
door de aanvrager en zal begin 2011 beschikbaar komen voor peerreview door de andere lidstaten.
Het concept CA-rapport voor BCDMH is opgeleverd en eind 2010 is de
nazorg gedaan. De dossiers van DCDMH-DCEMH en bromine chloride
werden aan eind van het jaar nog geëvalueerd.

Nieuwe werkzame stoffen
Nederland is in 2010 benaderd om rapporteur te worden van een nieuwe
werkzame stof (dat zijn stof/productsoort combinaties die voor 14 mei
2000 nog niet op de Europese markt waren als biocide), namelijk voor
salicylzuur/PT1 (biociden voor menselijke hygiëne). Het dossier hiervoor wordt verwacht in de eerste helft van 2011.
Stofbeoordelingen door Ctgb
2e lijst:
• insecticiden, acadiciden, geleedpotigen (PT 18:)
		
		
		
2e lijst:
• aangroeiwerend middel (PT 21)
3e lijst:
• PT 2 desinfecterende middelen voor privé-gebruik
en openbare gezondheidszorg
		
3e lijst:
• PT 2 desinfecterende middelen voor privé-gebruik en
openbare gezondheidszorg,
• PT 3 veterinaire hygiënedoeleinden en
• PT 4 zijn ontsmettingsmiddelen voor gebruik
in de sector voeding en diervoeders
4e lijst
• PT 11: conserveringsmiddelen voor vloeistofkoelingsen verwerkingssystemen
4e lijst:
• PT 11-12: conserveringsmiddelen voor vloeistofkoelings- en
verwerkings-systemen, en slijmbestrijdingsmiddelen
		
		
		
		
		
Nieuwe werkzame stof: PT 1: biociden voor menselijke hygiëne

Stofnaam

Status

abamectine
pyriproxyfen
spinosad
transfluthrin

Gaande
Gaande
Afgerond
Gaande

cybutryne

Gaande

BCDMH
(broom-chloordimethylhydantoine)
natriumbromide

Gaande
Gaande

salicylzuur

Gaande

bromine chloride

Gaande

broom-chloordimethylhydantoine
(BCDMH)
natriumbromide
1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoin en
1,3-dichloro-5-ethyl-5- methylimidazolidine2,4-dione (DCDMH-DCEMH)
salicylzuur

Nederland geen rapporteur
Het Ctgb heeft in 2010 commentaar geleverd op alle 27 concept
CA-rapporten aangeboden door andere lidstaten, en op alle 24 (draft)
final CA-rapporten. Dit aantal ligt onder het begrote aantal van 32 CArapporten dat gebaseerd was op de conservatieve aanname dat ongeveer 10% van het door de Commissie aangekondigde aantal rapporten
beschikbaar zou kunnen komen voor commentaar. Het is onduidelijk
wanneer de rapporten alsnog zullen worden aangeboden.
In 2010 adviseerde het Ctgb de ministeries over 17 stoffen voor de bijeenkomsten van het Bevoegd Gezag. Onder deze stoffen bevonden zich
twee werkzame stoffen waarvoor Nederland rapporteur was. Bovendien
heeft het Ctgb advies geleverd over de effecten voor het Nederlands
middelenpakket als gevolg van niet-opname van 29 stof/productsoort
combinaties. De bijeenkomsten van het Bevoegd Gezag dienen ter
voorbereiding op de stemming door de lidstaten over de plaatsing van
stoffen op Bijlage I.

Gaande
Gaande

Gaande
Gaande
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4.

Bezwaar en beroep
4.1 Bezwaar- en beroepsschriften ingediend
In 2010 zijn 24 bezwaarschriften ingediend en 18 bezwaarschriften
afgehandeld. Veel bezwaren hebben een lange doorlooptijd omdat veel
overleg wordt gevoerd of dat alsnog nieuwe informatie in de beoordeling wordt betrokken.
De doelstelling om 80% van de niet-ontvankelijke bezwaren binnen de
wettelijke termijn van de Awb af te handelen en 80% van de ontvankelijke bezwaren binnen 12 maanden af te ronden is net als in het voorgaande jaar ook in 2010 gerealiseerd.
Er zijn geen beroepen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven
(CBb) ingediend. Er is één verzoek ingediend om een voorlopige voorziening te treffen inzake het niet verlengen van de toelating Micron
kopervrij van International Paint. Het CBb heeft in deze zaak het Ctgb in
het gelijk gesteld en een voorziening behoefde niet getroffen te worden.

Ingediende bezwaarschriften

Ingediende beroepschriften

Biociden derden
Biociden toelatinghouders
80

20

Gewasbescherming derden

60

15

Gewasbescherming toelatinghouders

40

10

20

5
0

0
2006
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2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

4.2 Beslissingen op bezwaar
Negen van de ingediende bezwaren zijn gegrond verklaard. Een aantal
bezwaren zijn om doelmatigheidsredenen gegrond verklaard, hoewel
het bestreden besluit niet onrechtmatig was.
Analyse beslissingen op bezwaar
Niet-ontvankelijk*
Ongegrond
Gegrond
Intrekking
Doorgezonden

Totaal
4
3
9
1
2

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

4.3 Bezwaar- en beroepsprocedures met Europese
achtergrond
Het Europese Hof van Justitie heeft prejudiciële vragen beantwoord en
aangegeven dat de nationale rechter steeds bij elk verzoek om openbaarmaking een afweging moet maken van het algemene belang dat
met openbaarmaking is gediend, tegen het specifieke belang dat met
geheimhouding is gediend, ook wanneer de wet reeds algemene criteria
vastlegt.
Hiernaast heeft het CBb naar aanleiding van een eerder door Agrichem
aangespannen beroepszaak in mei een uitspraak gedaan, waarin het
Ctgb in het ongelijk is gesteld. De zaak had betrekking op de verdeling
van bewijslast in zaken waarin een wederzijdse erkenning van een toelating is gevraagd en de aanvrager een beroep doet op de vergelijkbaarheid van de relevante omstandigheden tussen de referentielidstaat en
Nederland.

4.4 Klachten en schadeclaims
In 2008 is een claim (verzoek om zelfstandig schadebesluit) ingediend
die ook in 2010 nog niet is afgehandeld. Deze claim houdt verband met
een rechterlijke uitspraak waaruit blijkt dat ten onrechte een grondontsmettingsmiddel voor een bepaalde (korte) periode niet op de markt
kon worden gebracht en gebruikt, waardoor de producent van de werkzame stof omzetderving meent te hebben geleden. Deze claim zal in
2011 verder behandeld worden.
Er zijn in 2010 geen klachten ingediend.
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4.5 Commissie van deskundigen dierproeven
Voordat dierproeven ter onderbouwing van een aanvraag worden gestart, dient een aanvrager bij het Ctgb te informeren of eerder vergelijkbare proeven op gewervelde dieren geleverd of geïnitieerd zijn ten bate
van een eerdere aanvraag tot toelating. Zijn vergelijkbare gegevens bij
het Ctgb bekend, dan rust op de aanvrager de inspanningsverplichting
om verwijsrecht naar deze gegevens te verkrijgen. Als dat niet lukt,
moet de aanvrager de bemiddeling van het Ctgb vragen. Het Ctgb stelt
dan op basis van een advies van een Commissie van deskundigen bindend de vergoeding vast waartegen de aanvrager verwijsrecht naar de
bedoelde gegevens verkrijgt. De Commissie bestaat uit drie leden,
waaronder de voorzitter, en wordt ambtelijk ondersteund door een jurist.
De Commissie heeft een reglement vastgesteld (Stcr. 2009, 19404).
Eind 2009 is het eerste verzoek om te bemiddelen ontvangen. Dit
verzoek is in 2010 afgehandeld.

Commissie van deskundigen dierproeven
dhr. mr. F.E. Hes
dhr. P.A.J. Smits
dhr. dr. J.S.M. Boleij
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lid
voorzitter

29

5.

Beleidsadvisering
5.1 EU toetsingskader gewasbeschermingsmiddelen
Het Ctgb neemt deel aan de discussies binnen de zonale steering
committee die binnen de centrale beoordelingszone de EU guidance
documenten opstelt over allerhande uitvoeringstechnische zaken.
In het kader van harmonisatie zullen er in deze steering committee
afspraken worden gemaakt die in de gehele zone zullen gelden.
Het Ctgb heeft een actieve bijdrage geleverd aan het opstellen van
nieuwe Annex II en III vereisten. Ook is eind 2010 gestart met de
ontwikkeling van een richtsnoer voor zaaizaad in samenwerking met
Frankrijk en Duitsland. Daarnaast heeft het Ctgb de gevraagde bijdragen geleverd ter beoordeling van nieuwe guidance documenten op
diverse aandachtsgebieden.

5.2 Implementatie verordening gewasbeschermingsmiddelen
De verordening gewasbeschermingsmiddelen wordt geïmplementeerd
in de Wgb, Bgb en Rgb. In 2010 is binnen de projectgroep Implementatie Communautaire Wetgeving Gewasbeschermingsmiddelen (ICWG;
en de daaronder ressorterende werkgroep verordening gewasbeschermingsmiddelen en de werkgroep richtlijn duurzaam gebruik bestrijdingsmiddelen) het wijzigingsbesluit voorbereid van het Bgb en in
procedure gebracht. Daaraan voorafgaand heeft het Ctgb een juridische
analyse opgesteld van de verordening gewasbeschermingsmiddelen.
In opdracht van departementen heeft het Ctgb een uitvoeringstoets
opgesteld van het gewijzigde Bgb.
In de tweede helft van 2010 is gestart met de aanpassing Rgb, een
proces dat begin 2011 zal worden afgerond. Voor het onderdeel ‘kleine
toepassingen’ is de geboden beleidsvrijheid onder de verordening
ingevuld door nVWA (Plantenziektenkundige Dienst) en Ctgb in een
daartoe opgestelde notitie en aangeboden aan de projectgroep ICWG.

5.3 Ontwikkeling nationaal toetsingskader
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Naar aanleiding van de behandeling van het wijzigingsvoorstel van de
Wgb in de Tweede Kamer is een discussie over ‘nationale koppen’ in het
toelatingsbeleid gevoerd. In een rondetafelgesprek van de vaste commissie EL&I van de Tweede Kamer heeft de voorzitter van het College

toegezegd een notitie te sturen aan de vaste commissie over dit onderwerp. Medio december is deze notitie aan de Tweede Kamer verzonden.
De behandeling van het wetsvoorstel zal in februari 2011 plaatsvinden.
In 2010 is geadviseerd aan de bewindslieden over de implementatie van
diverse Europese richtsnoeren en nationaal ontwikkelde beoordelingsmethodieken in het nationale toetsingskader. In 2010 heeft het Ctgb
verder deelgenomen aan diverse werkgroepen o.a die ter ontwikkeling
van een nieuwe nationale beslisboom water en een werkgroep ter ontwikkeling van robuuste gebruiksvoorschriften. Tevens zijn de normen in
de Bestrijdingsmiddelenatlas geactualiseerd.
Gezien de discussie tussen departementen en de aanvragers/toelatinghouders over de gevolgen van de invoering van de beslisboom water is in
2010 een impactanalyse van de interim beslisboom water uitgevoerd onder projectleiding van het Ctgb. Gekeken is naar de impact op de toelaatbaarheid, het effectief middelenpakket en op de aanvraagstrategie van de
industrie. Het rapport is eind 2010 aangeboden aan de departementen.
Het Ctgb heeft deelgenomen aan twee werkgroepen onder het Kennisnetwerk Biociden; de werkgroep Gebruiksvoorschriften en de werkgroep
Desinfectie. Daarnaast is het Ctgb vertegenwoordigd als agenda-lid in
de werkgroep Dierhouderij en als lid van de Adviesgroep voor het Kennisnetwerk. Deze laatste heeft als doel het netwerk te adviseren en te
ondersteunen.

5.4 Expert centre speciality crops
In juni 2010 heeft het Ctgb zich samen met het toenmalige ministerie
van LNV, Wageningen UR, LTO Nederland, Plantum NL, en Nefyto in
en memorandum of understanding gecommitteerd aan het initiatief dat
als doel heeft overeenstemming te bereiken over activiteiten die moeten
leiden tot de opzet van een Expertisecentrum voor speciality crops, een
(virtueel) kennisnetwerk toegesneden op kleine teelten en de middelen
en methoden die van belang zijn om deze hoogwaardige teelten in Nederland en Europa mogelijk te blijven maken.
In 2010 zijn nadere afspraken gemaakt over de betrokkenheid van het
Ctgb bij het opzetten van dit expert centre. In dit kader heeft het Ctgb
een coördinator kleine toepassingen benoemd en is concreet geadviseerd over de toelating van diverse kleine toepassingen.

5.5 Europese concept verordening biociden
Het Ctgb is gedurende 2010 nauw betrokken geweest bij de Europese
discussies over de concept EU verordening biociden (COM(2009)267)
door deel te nemen aan het door ministerie van Infrastructuur en
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Milieu opgerichte Dossierteam. Hierin nemen ook de ministeries van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie, Defensie, Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn
en Sport deel, alsmede het RIVM en de VROM Inspectie. Ook heeft het
Ctgb het ministerie van I&M geadviseerd voor discussiebijeenkomsten in
Europa, Raadswerkgroepen en expertmeetings in Brussel.
Het Ctgb heeft verder advies geleverd aan het ministerie van I&M over
vragen en tekstvoorstellen die met grote regelmaat door de Europese
Voorzitter (1e helft 2010 Spanje, 2e helft 2010 België) schriftelijk aan
de lidstaten werden voorgelegd. Deze adviezen betroffen zowel de
hoofdtekst van de verordening als de bijlagen. Daarnaast heeft het
Ctgb een impact assessment opgesteld waarin de mogelijke gevolgen
van het tekstvoorstel van de verordening van de Europese Commissie
(COM(2009)267) voor het Ctgb in kaart zijn gebracht en waarin aangegeven wordt welke mogelijkheden de Nederlandse overheid heeft
om in Europa invloed uit te oefenen. Deze impact assessment is door
het ministerie van I&M gebundeld met een impact assessment van de
Inspecties en één voor het Nederlandse bedrijfsleven.

5.6 EU toetsingskader biociden
Voor de ontwikkeling van het Guidance document van werkzaamheid
van desinfectantia heeft het Ctgb twee workshops georganiseerd.
Tevens is commentaar geleverd op de ontwikkeling van allerlei
beoordelingsmethodieken in Europees of internationaal verband.
Er is deelgenomen aan werkgroepen ter harmonisatie van de nationale
herregistratie na plaatsing van de stof op de bijlage bij de richtlijnen.
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Het Ctgb is in 2010 gestart met het omwerken van de Nederlandse
handleiding voor het beoordelen van middelen tot een EU handleiding
die moet zorgen voor harmonisatie van de beoordeling van middelen
in de EU. Dit leidde in juni 2010 tot een workshop tijdens de Technical
Meeting voor biociden. De conclusie van de workshop was dat een
dergelijk document zeer welkom is, maar dat het in deze versie te uitgebreid was en ook nog teveel informatie bevatte over het beoordelen van
de werkzame stof. Het ministerie van I&M heeft hierop voor aanvullende financiering gezorgd waardoor het Ctgb (i.s.m. Royal Haskoning)
deze handleiding kon herschrijven volgens de afspraken die gemaakt
zijn in bovengenoemde workshop.
In 2010 heeft het Ctgb de hoofdstukken voor werkzaamheid, milieu en
humane toxicologie herschreven. De overige lidstaten hebben hier vervolgens commentaar op kunnen leveren. Deze onderdelen zijn tijdens
de Technical Meeting van december besproken. Omdat een flink aantal
lidstaten aangaf dat ze meer tijd nodig hadden, is besloten om een langere reactietermijn in te stellen (tot eind januari 2011) en deze aspecten

tijdens de Technical Meeting in maart 2011 opnieuw te bespreken.
In 2011 zal ook het deel over de fysisch-chemische aspecten en de
analytische methodes herschreven worden. De financiering van I&M
omvat ook het onderhoud van de manual tot 2013, waarna deze werkzaamheden hopelijk overgenomen kunnen worden door het Europees
Chemicaliën Agentschap (ECHA) in Helsinki.

5.7 Advisering over tijdelijke vrijstellingen
Gewasbeschermingsmiddelen
In het jaar 2010 is er slechts een vrijstelling ex artikel 38 Wgb verleend.
Dit betreft een metam-natrium bevattend gewasbeschermingsmiddel
ter bestrijding van het stengelaaltje in bloembollen. Verder zijn departementen op de hoogte gehouden van eventuele ontwikkelingen rond de
indeling van formaldehyde als carcinogene stof in Europees kader. Dit
in verband met de in 2009 verleende vrijstelling artikel 38 Wgb voor de
toepassing van formaldehyde.
Biociden
In 2010 zijn adviezen verstrekt aan het ministerie van Infrastructuur
en Milieu (voorheen VROM) met betrekking tot voorgenomen vrijstellingen op grond van artikel 65 Wgb. Het betrof de middelen Vectobac
en Aqua K-othrine ter bestrijding van verschillende uitheemse muggensoorten die als vector kunnen dienen voor een aantal virussen.
Deze muggen werden op een aantal plaatsen in Brabant aangetroffen
gedurende de zomer. Voor deze middelen wordt momenteel door het
ministerie van I&M in overleg met de producenten van deze middelen
getracht tot een aanvraag voor een reguliere aanvraag te komen.

5.8 Advisering reguliere toelating ethanol
Er bestaat al langere tijd zorg over het gebruik van alcohol voor desinfectie in ziekenhuizen (oppervlaktedesinfectie en handdesinfectie). Over
het gebruik van alcohol als desinfectiemiddel in ziekenhuizen waarvoor
deze middelen niet zijn toegelaten, heeft overleg plaatsgevonden tussen
de Werkgroep Infectiepreventie (WIP), IGZ, het ministerie I&M en Ctgb.
Daar bleek dat de meeste middelen die gebruikt worden in ziekenhuizen
zijn aangemeld onder het regime van het gedifferentieerd handhavingsbeleid biociden zonder toelating. De zorg betreft vooral de mogelijke
negatieve effecten van ethanol op de gezondheid en de vraag of de
voorschriften voor handdesinfectie wel leiden tot effectieve desinfectie
van de huid. De uitkomst is dat dergelijke zorgen meegenomen worden
in de beoordeling van deze middelen volgens het gedifferentieerd handhavingsbeleid. Derhalve worden er momenteel geen verdere stappen
ondernomen totdat de uitkomst van deze beoordelingen bekend is.
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6.

Communicatie en
kennisuitwisseling
Op gebied van communicatie heeft het Ctgb het afgelopen jaar flink wat
veranderingen laten zien. Enkele hoogtepunten waren het klantenonderzoek, het medewerkeronderzoek, de relatiedag in het kader van het
tienjarig jubileum en de nieuwe vorm van het jaarverslag. Ook konden
we ons verheugen op veel belangstelling van de media, inclusief radio
en televisie aan het einde van het jaar.

6.1 Klanten- en medewerkersonderzoek
In januari nodigde het Ctgb bijna 500 relaties uit voor deelname aan het
online Ctgb klantenonderzoek. Ruim 36% (184 deelnemers) gaf hieraan
gehoor. Voor het totaalcijfer ‘Algemene tevredenheid’ scoort het Ctgb
een matige 5,9. De klanten vinden het Ctgb deskundig en vriendelijk.
Flexibiliteit en pro-activiteit werden als onvoldoende beoordeeld.
Het onderzoek levert gedetailleerde informatie over de productmarktcombinaties (zie ter illustratie de resultaten voor algemene tevredenheid). Gegevens die waardevolle input zijn voor de diverse bedrijfsinnovatie projecten. De resultaten van het klantonderzoek worden
gebruikt als een eerste ijkpunt om de effecten van de in gang gezette
organisatieontwikkeling en de verschillende verbeterprojecten in het
kader van de huidige strategie 2010 - 2015 te volgen.

Algemene klanttevredenheid
Ctgb
Klantgroep Biociden
Klantgroep Gewasbescherming
Klantgroep Biociden en Gewasbescherming
Klantgroep Biociden zonder toelating
Klantgroep Overheid

5,9
6,5
5,5
5,0
6,3
7,5

Gelijktijdig met het klantenonderzoek is het medewerkersonderzoek
uitgevoerd. Wat tevredenheid bij de medewerkers betreft, scoort het
Ctgb een ruime voldoende: 6,8. Medewerkers zijn tevreden over hun
werkzaamheden (6,9) en de beloning (6,4). Over de ontwikkelingsmogelijkheden zijn de medewerkers minder tevreden (5,5).

34

Het onderzoek leverde gedetailleerde en waardevolle informatie op tot
op het niveau van afdelingen. Op basis van de resultaten zijn verbeterpunten geïdentificeerd en ter hand genomen.

6.2 Voorlichtingsbijeenkomsten
Het Ctgb heeft twee grootschalige bijeenkomsten georganiseerd in
2010. Dinsdag 2 maart namen circa 180 biocidenfabrikanten deel aan
de mede door het Ctgb georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst over
de uitvoering van het gedifferentieerd handhavingsbeleid middels het
project Biociden zonder toelating. Een verslag van de bijeenkomst en
veelgestelde vragen zijn op de website gepubliceerd.
Later in het jaar op 8 juni hebben ruim 200 relaties gehoor gegeven aan
een uitnodiging voor de eerste Ctgb relatiedag. In een plenaire sessie
is kort ingegaan op de situatie waarin het Ctgb zich bevindt en zijn de
resultaten gepresenteerd van het klantenonderzoek. Volgend daarop is
in twee parallel sessies aandacht besteed aan de verschillende zaken
die spelen bij de toelating van biociden en van gewasbeschermingsmiddelen. De belangstelling voor het parallel programma biociden en
gewasbescherming was gelijk verdeeld. De deelnemers maakten volop
gebruik van de mogelijkheid om in debat te gaan met de sprekers. De
waardering voor de dag en de gelegenheid die hiermee geboden werd
om met verschillende Ctgb medewerkers kennis te maken en van gedachten te wisselen werd bijzonder op prijs gesteld.

6.3 Het Ctgb in de media
In het vakblad Nieuwe Drogisterij verscheen een artikel over DEET
waaraan het Ctgb meewerkte. In de GPD dagbladen verscheen een
artikel over het niet-professioneel (particulier) gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dierplagen Informatie publiceerde een interview met directeur Bart Bosveld en in het Akkermagazine verscheen een interview
met collegevoorzitter Dick Tommel.
Er was dit jaar een meer dan gemiddelde belangstelling van RTVmedia. In februari is vanuit humane toxicologie meegewerkt aan het
radioprogramma Argos over het illegaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de rozenteelt. In november heeft het Ctgb een interview gegeven voor het VARA onderzoeksprogramma ZEMBLA over
gewasbeschermingsmiddelen en risico’s voor de volksgezondheid.
Het programma wordt in januari 2011 uitgezonden. Voor het VARA
consumentenprogramma KASSA verstrekte het Ctgb (buiten beeld) in
december informatie over een tweetal werkzame stoffen die KASSA in
uit Vietnam geïmporteerde pangasiusfilet (kweekvis) heeft aangetroffen.

6.4 Helpdesk
De Ctgb helpdesk staat ter beschikking van aanvragers die hulp zoeken
bij het doorlopen van het toelatingsproces. Naast informatieve vragen
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behandelt de Ctgb helpdesk tegen tarief ook de schriftelijke adviesaanvragen en volledigheidsbeoordelingen vooruitlopend op een definitieve
aanvraag. In 2010 zijn 2.366 verzoeken afgehandeld: een lichte stijging
van 1,6 % t.o.v. het vorige jaar.
Verzoeken helpdesk
Betaalde verzoeken
Pré aanvraag
Open/gesloten dossier
Overige vragen

Biociden
5
1
1
2.325

Gewasbescherming
29
4
-

6.5 Digitale informatie
Middels de website verstrekt het Ctgb algemene informatie over het Ctgb
en het toelatingsproces. Het aantal bezoekers van de website en de bezochte pagina’s daalde licht. De bestrijdingsmiddelendatabank is minder
bezocht dan voorgaand jaar (560.060 keer t.o.v. 622.798 keer in 2009).
Deze afname wordt mede veroorzaakt door de mogelijkheid om een
bestand met gegevens uit de bestrijdingsmiddelendatabank te downloaden. Verbetering van de prestaties van de site en de bestrijdingsmiddelendatabank staan gepland in de tweede helft van het jaar 2011.
Dit jaar is de papieren nieuwsbrief vervangen door een digitale nieuwsbrief. Hierin staan korte berichten met verwijzingen naar de informatie
op de website. De nieuwsbrief heeft nu ruim 1.450 abonnees en verscheen vanaf februari zes keer.
Bezoekersaantallen website
2005
Bezoekers
71.370
Bekeken pagina’s
1.045.384

2006
78.169
1.022.964

2007
85.406
956.622

2008
93.487
1.050.503

2009
102.319
1.027.410

2010
98.686
929.974

6.6 Kennisuitwisseling
In 2010 zijn relatief weinig activiteiten uitgevoerd in het kader van
internationale Kennisuitwisselingsprojecten. Met Kroatië zijn voorbereidingen getroffen om in 2011 de kennisuitwisseling op gebied van
biociden te concretiseren.
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Het Ctgb is door Ethiopië gevraagd te helpen bij het verbeteren van het
toelatingsproces van gewasbescherming. De geplande werkzaamheden
zijn doorgeschoven naar 2011.
Ter afronding van het handboek gewasbescherming voor de Chinese
toelatingsinstantie ICAMA hield het Ctgb een aantal workshops op het
gebied van de risicobeoordeling van uitspoeling, voor vogels en aquatische organismen.

Op verschillende congressen en symposia zijn door Ctgb medewerkers
voordrachten gehouden. Ctgb bijdragen aan congressen en symposia:
• Fresenius “The Biocidal Products Regulation” conference te Keulen (DE)
o The road to an EU Evaluation Manual for product authorisation
• Symposium on Product Authorisation te Wenen (AT)
o Experiences of CAs after having received applications for first
		 authorisation/registration of notifications or applications for
		 mutual recognition
o Data requirements in the authorisation/registration procedures
		 for biocidal products
o Risk assessment for biocidal products. Experiences and thoughts
		 of CAs after having received applications for first authorisation/
		 registration of biocidal products
o Way of granting authorisation/registration of biocidal products
		 directly or through mutual recognition
• Informa Life Sciences conference on Biocides te Lyon (FR)
o Developing guidelines for Efficacy Evaluation of Biocides
o The road to an EU Evaluation Manual for product authorisation
• Biocides 2010 Conference te Wenen (AT)
o The road to an EU Evaluation Manual for product authorisation
o The new approach for frame formulations, a practical solution?
• Bijenproblematiek naar aanleiding van bijensterfte in de publiciteit
• College Voedselveiligheid WUR
• Nefyto jaarvergadering.

6.7 Interne kennisontwikkeling
Intern begeleidt het Ctgb de kennisontwikkeling van wetenschappelijk
beoordelaars en stimuleert de kennisuitwisseling tussen medewerkers,
door een persoonlijk inwerkprogramma aan te bieden voor de nieuwe
medewerkers. Medewerkers wordt bovendien de mogelijkheid geboden
om vakspecifieke cursussen te volgen om wetenschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor het beoordelingswerk op peil te houden.
Bestaande kennis wordt horizontaal uitgewisseld via het Kennis Overdracht Programma (‘KOP sessies’). Tijdens deze bijeenkomsten worden
ook de raakvlakken met andere disciplines en aspecten verkend. In 2010
is aandacht besteed aan ziekten en plagen, etikettering en toxicologie.
Diverse wetenschappelijk beoordelaars namen deel aan de tweedaagse
conferentie The 4th Annual Classification, Labelling and Packaging of
Substances and Mixtures van Informa. Daar kwam o.a. de nieuwe
Global Harmonized System (GHS) Regulation aan de orde.
Ook hebben medewerkers deelgenomen aan praktijkdagen, (veld)
excursies en cursussen.
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7.

Organisatie en personeel
7.1 Organisatieontwikkeling
In 2010 is een organisatieontwikkelingstraject in gang gezet. Dit traject heeft als doel de organisatiestructuur aan te passen om daarmee
optimaal de realisatie van de strategische doelstellingen te kunnen
ondersteunen. Begin 2010 is een eerste blauwdruk voor de organisatievorm opgesteld. In juni is vervolgens een verder uitgewerkt plan aan
het personeel gepresenteerd en zijn kwartiermakers benoemd om de
in het plan beschreven vier afdelingen nader in te vullen. Dit is door
de kwartiermakers in samenspraak met de medewerkers gedaan. Het
definitieve organisatieplan is voorgelegd aan de ondernemingsraad die
in oktober hierop een positief advies uitgebracht heeft. Volgend daarop
zijn de managers voor de nieuw te vormen afdelingen benoemd en is
een plaatsingsadviescommissie geformeerd. Deze commissie heeft
een belangstellingregistratie bij de medewerkers uitgevoerd en heeft
gesprekken met gegadigden voor nieuwe functies gevoerd. Op basis
van deze gesprekken is een advies uitgebracht aan de directeur en heeft
deze in december de voorgenomen benoemingsbesluiten aan de medewerkers voorgelegd. Begin 2011 zullen de definitieve besluiten genomen
worden met het oogmerk de nieuwe organisatievorm per 1 februari
2011 in te laten gaan. De nieuwe organisatievorm omvat 4 afdelingen:
Toelating & Advies, Marketing & Relatiebeheer, Beheer & Services en
Organisatie & Innovatie.

7.2 Kwaliteitsmanagement
Evalueren en verbeteren
In 2010 heeft Certiked een controleonderzoek uitgevoerd wat heeft
geresulteerd in een nieuw certificaat op basis van ISO 9001:2008.
Het Ctgb heeft zich aangesloten bij de Rijksbrede Benchmarkgroep.
Dit leernetwerk stelt de deelnemers in staat te leren van elkaar en
kennis uit te wisselen. Hiervan zal een verdere impuls tot verbetering
op onder andere bedrijfsvoeringsvlak uitgaan.
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In 2010 is tweemaal een directiebeoordeling uitgevoerd. De verschillende lopende verbetermaatregelen zijn geïnventariseerd en besproken.
Tevens zijn beschikbare gegevens over primaire en ondersteunende
processen verder geanalyseerd en is de betekenis van wijzigingen in
de interne en externe omgeving geïdentificeerd. Het Ctgb MT heeft op

basis van de klantwensen, de vastgestelde strategie en vooral ook
de beschikbare middelen nieuwe verbetermaatregelen geformuleerd.
In de Business Innovation Projecten is aandacht besteed aan de
kwaliteit. Zo worden bijvoorbeeld expliciete acceptatiecriteria aan
de oplevering van een projectresultaat gesteld en is er aandacht voor
maatregelen om de inhoudelijke kwaliteit van projectproducten en
besluitvormingsprocessen daarover te beheersen.
In het project Huis op Orde zijn de primaire processen, bij de implementatie van het Document Management Systeem (DMS), nader
geanalyseerd en verder verbeterd. Vanuit kwaliteitsmanagement zijn
de uitgangspunten en procesontwerp principes voor het beschrijven
van processen opnieuw vastgesteld.
Om het overzicht en sturing op de verschillende verbeteracties beter
te monitoren, is een overzicht van verbeterkaarten ingevoerd. Elke
proceseigenaar benoemt in het overzicht de belangrijkste quick wins
en verbeteracties. De verbeteracties worden vervolgens in een kaart
SMART gemaakt zodat de voortgang beter gemonitord kan worden en
er gestuurd wordt bij afwijking.
Tenslotte is voor het kwaliteitsmanagement een plan van aanpak geschreven voor de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur.
Interne audits
In januari 2010 is het auditproces over 2009 geëvalueerd. Hieruit zijn
enkele verbetermaatregelen voortgekomen waaronder een verdere
professionalisering van de interne auditoren voor wat betreft kennis
van het Certiked model 2009 en audit technieken.
In 2010 zijn zeven audits gehouden. De audits betroffen de processen
Toelaten middelen NL, Adviseren Toelatingsbeleid, Evalueren en verbeteren, Uitvoeren Europese stofbeoordeling, Managen Communicatie,
Managen Kennis en Behandelen helpdeskvragen. De auditrapporten
hebben geleid tot verdere verbetermaatregelen door de proceseigenaren.

7.3 Personeelszaken
Het afgelopen jaar verlieten zes medewerkers het Ctgb en zijn twaalf
nieuwe medewerkers verwelkomd.
Van de aangeboden ontwikkelingsmogelijkheden en stresspreventiemaatregelen zoals stoelmassage wordt ook in 2010 dankbaar gebruik
gemaakt. Ondanks deze inspanningen steeg het ziekteverzuim van
6% naar 9% (lang verzuim 6%, kort verzuim 3%). Met name het lang
verzuim is ten opzichte van voorgaande jaren gestegen. Lang verzuim
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kan ontstaan door de werksituatie, maar veelal liggen hier andere
(externe) oorzaken aan ten grondslag. Het Ctgb spant zich samen met
medewerkers en de bedrijfsarts in om medewerkers weer volledig te
reïntegreren. In 2010 zijn er geen medewerkers in de WIA ingestroomd.

Ziekteverzuim 2006-2010
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Personeelsbeleid
In 2010 zijn er geen externe en interne audits uitgevoerd voor de personeelsprocessen instroom, doorstroom en uitstroom. De personeelprocessen zijn op wat kleine verbeteringen na niet wezenlijk gewijzigd.
Instroom nieuwe medewerkers
De personeelsformatie is in 2010 gegroeid naar een omvang van 80
medewerkers (69,94 fte). De vaste formatie bedraagt aan het eind van
het jaar 69 medewerkers (60,05 Fte). De resterende 9,9 Fte is ingevuld
op detacheringbasis. Er zijn twee beoordelaars/projectleiders en twee
wetenschappelijk beoordelaars aan de vaste formatie toegevoegd.
Daarnaast is er onder meer tijdelijk extra capaciteit aangetrokken voor
het project biociden zonder toelating.
Verder is voor het realiseren van het werkplan daar waar mogelijk externe expertise ingehuurd. Een kostbare zaak die een behoorlijke impact
op het financiële bedrijfsresultaat heeft.
Het instroomproces (werving/selectie/aanstelling) wordt gebruikelijk
na de indiensttreding met de nieuwe medewerkers geëvalueerd. Op
basis hiervan kan het instroomproces worden aangepast. In 2010 heeft
de evaluatie niet geleid tot aanpassing van het instroomproces.
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Karakterisering samenstelling personeel
Van het totaal aantal medewerkers is 62,5% vrouw, zo bestond de
formatie in 2010 uit 50 vrouwen en 30 mannen. De gemiddelde leeftijd
in 2010 bedraagt 41,3 jaar.

Het percentage deeltijdwerkers stijgt in 2010 naar 66% (62% in 2009).
Met name het aantal mannen dat in deeltijd is gaan werken is gestegen;
namelijk van 37% in 2009 naar 53% in 2010.
Leeftijdsopbouw Ctgb
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Ouderschapsverlof
Ook in 2010 is veelvuldig gebruik gemaakt van betaald ouderschapsverlof. Afgelopen jaar hebben 11 medewerkers (13,7%) gebruik gemaakt
van deze regeling (2009; 13,5%).
Interne groeimogelijkheden
Medewerkers worden gestimuleerd zich verder te ontwikkelen. Het
gaat om persoonlijke ontwikkeling, maar ook verdere ontwikkeling en
bijhouden van kennis en vaardigheden. In dat kader hebben In 2010 alle
medewerkers de mogelijkheid gekregen een loopbaanscan te doen, om
zo inzicht te krijgen in de kwaliteiten en ontwikkelpunten. Ruim 75%
van de medewerkers heeft een loopbaanscan ingevuld. In een persoonlijke nabespreking met een psycholoog zijn de resultaten toegelicht
en is er geadviseerd over mogelijke vervolgstappen in het kader van
persoonlijke ontwikkeling.
In 2010 zijn er geen medewerkers intern doorgestroomd naar andere
functies. Dit in afwachting van de reorganisatie, waarbij er nieuwe
functies en mogelijkheden voor medewerkers worden gecreëerd.
Naast deelname aan de loopbaanscan en trainingen op het gebied van
kantoorautomatisering heeft 35% van de medewerker in 2010 opleidingen
en trainingen gevolgd op het gebied van kennis, coaching, persoonlijke
ontwikkeling of loopbaanbegeleiding.
Het Gesprek
Minstens één keer per jaar voert elke medewerker een functioneringsgesprek met de leidinggevende. Deze gesprekken hebben als doel:
persoonlijke aandacht, richting geven aan persoonlijke ambities en
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ontwikkeling en veranderende eisen van de organisatie aan werk en
medewerkers helder te houden en de optimale match te maken tussen
menselijk kapitaal en de organisatieopdracht.
In 2010 is 85% van de geplande functioneringsgesprekken gehouden
(2009; 87%). Dit percentage is ten opzichte van vorig jaar gedaald.
De niet gehouden gesprekken zijn in overleg met de medewerkers
uitgesteld.
Daarnaast zijn er regelmatig evaluatiegesprekken met medewerkers
gevoerd. Deze gesprekken hebben een frequentie van elke 2 tot 3 maanden. Tenslotte wordt met de wetenschappelijk beoordelaars jaarlijks een
kennisgesprek gevoerd. Dit dient als input voor het jaarlijkse functioneringsgesprek.

Verhouding man/vrouw in 2010 per salarisniveau
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Bijzondere beloningen 2010
In 2010 is in het kader van bewust belonen éénmaal een gratificatie
uitgereikt.
Wopt
Jaarlijks worden de salarissen aan de Wet openbaarmaking uit publieke
middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) getoetst. Het normbedrag
(gemiddeld belastbare jaarloon van ministers) is bij het Ctgb niet overschreden.
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Uitstroom
Vier medewerkers verlieten in 2010 het Ctgb. Daarnaast zijn twee medewerkers op detacheringbasis elders tewerkgesteld. Met vertrekkende
medewerkers wordt een exitgesprek gevoerd. De belangrijkste doelstelling van het exitgesprek is leren uit het vertrek van medewerkers: wat
kan er beter? De uitkomsten worden ook gebruikt om ongewenste
verloop van medewerkers te verminderen.
Het voeren van exitgesprekken levert input voor de directiebeoordeling
in het proces evalueren en verbeteren, onderdeel van het kwaliteits-

managementsysteem. De uitkomsten van deze gesprekken worden
schriftelijk vastgelegd en jaarlijks besproken met het managementteam.
In 2010 hebben de uitkomsten niet geleid tot aanpassing van de processen.
Sociale aspecten
Gedragscode Integriteit
Het Ctgb hecht veel waarde aan een open, transparante en professionele organisatie. Een organisatie waarin integer handelen als onderdeel
van professioneel handelen vanzelfsprekend is.
Aan de medewerkers worden via een speciale brochure handvatten
geboden voor integer handelen en als ondersteuning bij het maken van
de juiste keuzes. Deze brochure wordt standaard uitgereikt en toegelicht aan nieuwe medewerkers en is voor zittende medewerkers via het
intranet van het Ctgb te raadplegen. In 2010 zijn geen schendingen van
integriteit gemeld.
Arbeidsomstandigheden en bedrijfshulpverlening
De preventiemedewerker zorgt voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid van de Ctgb medewerkers en beschikt over de specifieke kennis
van arbo-risico’s die relevant zijn. De risico inventarisatie en evaluatie
(RI&E) van het Ctgb en het bijbehorende plan van aanpak vormen de
basis voor wat de preventiemedewerker moet weten. Medewerkers van
het Ctgb kunnen hun klachten op het gebied van arbeidsomstandigheden melden bij de preventiemedewerker. Afhankelijk van de klacht
wordt actie ondernomen en waar nodig doorverwezen naar leidinggevende, bedrijfsarts of deskundige.
In 2010 is bij vier medewerkers een individueel werkplek onderzoek
uitgevoerd. Dit naar aanleiding van een arbo-melding. Daarnaast zijn er
23 preventieve werkplekonderzoeken gedaan. Alle hieruit vloeiende benodigde aanpassingen of aanschaffingen zijn doorgevoerd (aangepaste
bureaustoel, aanpassen verlichting, bureau instellingen, herinrichten
van de werkplek, etc.).
Ook is besloten om stoelmassages als preventiemiddel voortaan standaard aan te bieden aan de medewerkers. Deze specifieke massage is
er op gericht om mensen (weer) vitaal te maken, zodat zij ontspannen
en actief (verder) kunnen bewegen en werken. De massage verlicht
de spierspanning, verhoogt de concentratie en wordt gebruikt als instrument voor stresspreventie en stresssignalering. Daarnaast draagt
het bij aan het welzijn en is een maatregel ter voorkoming van ziekteverzuim.
In 2010 maakte ruim 80% van de medewerkers hiervan gebruik.
Als uitgangspunt van het BHV beleid werd de situatie van het Ctgb in
2010 in acht genomen (betreffende het pand, inrichting van het pand,
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de werkzaamheden en het aantal medewerkers). Het Ctgb heeft één
hoofd BHV en vier BHV-ers, daarmee was de bedrijfshulpverlening in
2010 op sterkte. In 2010 hebben zich geen ongevallen voorgedaan.
De bedrijfshulpverlening is drie keer in actie gekomen voor incidenten
van medische aard.
De BHV-ers hebben in 2010 een BHV certificaat behaald bij een professionele opleider. Hiermee zijn ze voldoende opgeleid. In 2010 is er wel
een ontruimingsoefening gehouden maar er is geen BHV oefening gehouden. Deze staat voor 2011 wel op de planning.
Medezeggenschap
In 2010 bestond de OR uit vijf leden. Er hebben zeven overlegvergaderingen plaatsgevonden met de bestuurder. Tevens is er één overleg
geweest met de voorzitter van het College.
De inzet van de OR heeft in 2010 voornamelijk in het teken gestaan
van de organisatieontwikkeling. In dat kader is bij twee van de overlegvergaderingen ook het MT aanwezig geweest. Eén keer had dat overleg
het karakter van een brainstorm/discussie sessie en in het tweede overleg is de ‘adviesaanvraag uitvoering Organisatieplan Ctgb’ besproken.
Om input te krijgen vanuit de organisatie heeft de OR een uitgebreide
achterbanpeiling georganiseerd.
De OR heeft m.b.t. de organisatieontwikkeling twee adviezen uitgebracht:
• OR advies inzake adviesaanvraag uitvoering Organisatieplan Ctgb
• OR uitvoeringsadvies inzake detailontwerp
Daarnaast waren de belangrijkste (overleg)punten in 2010:
• werkdruk en timing/planning van organisatieontwikkeling en projecten;
• capaciteit van de organisatie en het aantal formatieplaatsen;
• de ontwikkelingen in de externe omgeving van het Ctgb, met name
de Europese verordening voor gewasbescherming;
• het gedifferentieerd handhavingsbeleid voor biociden;
• Klanten- en medewerkersonderzoek
• ARBO-zaken;
• de jaarlijks terugkerende belangrijke overlegpunten als CAO Rijk,
de meerjarenvisie, het werkplan 2011, de begroting voor 2011,
de meerjarenbegroting 2011-2015 en de quadrimesterrapportages.
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7.4 Managen ICT
Het project ‘Digitaal werken’ heeft begin 2009 een Business Informatie
Plan (BIP) opgeleverd. Het BIP geeft invulling aan de manier waarop
het Ctgb de komende 3-5 jaar (digitaal) gaat werken.
Bij uitbreiding van dit plan in 2010 met organisatiebrede verbeterprojecten is dit plan omgedoopt tot het Business Innovatie Plan.
In 2010 is het project ‘Huis op orde’ gestart conform de vastgestelde
projectenkalender. In dit project is het Documentmanagementsysteem
(DMS) geïmplementeerd. Voor de begeleiding van de implementatie is
een (intern) implementatieteam ingericht. Dit team helpt de medewerkers bij vragen en het oplossen van knelpunten. Daarnaast verzamelt
en identificeert dit team nieuwe mogelijkheden om met Documentmanagement processen gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken.
In 2010 zijn de basis ICT-voorzieningen van het Ctgb (de kantoorautomatisering) en de dienstverlening daarover uitbesteed aan DICTU/Capgemini. De interne ICT-afdeling van het Ctgb houdt zich niet meer bezig
met het operationeel ondersteunen van de basis ICT-voorzieningen
voor de Ctgb-medewerkers. In plaats daarvan bellen de medewerkers
rechtstreeks met de Servicedesk van DICTU/Capgemini als zij problemen hebben met hun werkplek.
De processen op het gebied van systeemeigenaarschap en functioneel
beheer zijn ingericht, de hulpmiddelen hiervoor zijn ontwikkeld en de
betreffende functionarissen zijn opgeleid. Naast het inrichten van de
rollen van systeemeigenaar en functioneel beheerder zijn de functies
binnen de ICT-afdeling opnieuw ingericht, zijnde de functie van informatiemanager en de functie van projectmanager.
Er is een Service Level Agreement (SLA) tussen Ctgb en DICTU, met
daarin de geformaliseerde ICT-dienstverlening van DICTU voor het
jaar 2010. In deze SLA zijn afspraken gemaakt over de af te nemen
dienstverlening en aan welke voorwaarden (prestatie-indicatoren) deze
dienstverlening moet voldoen. Ook zijn hierin afspraken gemaakt over
rapportages, escalaties en de juridische aspecten van de overeenkomst.
Het Ctgb heeft via de aanbesteding OverheidsTelefonie 2010 (OT2010)
contracten afgesloten met leveranciers op het gebied van telefonie. Het
betreft contracten met betrekking tot mobiele telefonie (en data), end
user devices (telefoons en smartphones), bulk sms (versturen van grote
hoeveelheden sms-jes) en vaste telefonie.
In verband met het beëindigen van het gebruik van LNVweb per
1 maart 2011 wordt de intranetomgeving vervangen. Het project heeft
als doelstelling de ontsluiting van alle digitale interne informatie op
voor medewerkers toegankelijke en begrijpelijke wijze en verbetering
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van de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie. Projectresultaten zijn een geïmplementeerd intranet alsmede een ingerichte
beheersorganisatie voor functioneel beheer en beheer van de content.
Redacteuren en functioneel beheerders zijn opgeleid. In 2011 wordt
het nieuwe intranet in gebruik genomen.
Het Ctgb maakt inmiddels gebruik van een standaard binnen LNV
beschikbare FTP service om grote documenten uit te wisselen. Op deze
manier is het Ctgb in staat efficiënter met externe organisaties samen
te werken in het opstellen van beoordelingen.

7.5 Project- en Portfoliomanagement
In 2010 is een start gemaakt met het professionaliseren van Projecten Portfoliomanagement.Er zijn spelregels afgesproken met projectmanagers, opdrachtgevers en de afdeling Financiën over het opstarten
en beëindigen van projecten, het opstellen van budgetten, rollen in
projecten en het rapporteren over projecten. Er zijn standaarden vastgesteld voor de meest voorkomende projectdocumenten.

Veranderkalender Business Informatie Plan

		
P1.

Selectie standaardpaketten

P2. Huis op Orde
N11. Uitrol overige processen Huis op Orde
P4. Communiceren met de klant
P5.

Samen werken met externe partijen

P6. Kennismanagement
P7.

Marketing en acquisitie

P8. ICT op orde
P9. Inrichting van de informatievoorzieningsfunctie
P10. Vervangen intranetomgeving
P11. Aanpassen organisatiestructuur
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De projecten die in 2010 uitgevoerd worden, zijn in een projectoverzicht
opgenomen inclusief financiën en uren. Dit projectoverzicht wordt in
het MT gebruikt om op portfolioniveau te sturen. Projectleiders worden
begeleid in het inrichten van het project en het rapporteren daarover.

7.6 Managen documenten
Er is een ordeningsplan opgesteld dat is gebruikt bij de functionele
inrichting van het Document Management Systeem (DMS). Verder
is er een opleidingsplan voor key-users en medewerkers opgezet in
samenwerking met de externe leverancier en projectteam. Vanaf
september is het DMS stapsgewijs geïmplementeerd. Dit is gebeurt
in het kader van het project ‘Huis op Orde.’
Archiefbescheiden die volgens het Basis Selectie Document (vastgesteld in 2007) voor vernietiging in aanmerking kwamen, zijn vernietigd. Het gaat om financiële archiefstukken, vervallen stoffendossiers,
overlegverslagen, administratieve aanvragen en 4 meter van het
onderwerpsarchief uit de periode 1971-2004.
De wettelijke eisen en regelgeving met betrekking tot substitutie zijn in
kaart gebracht. Vervanging houdt in: het vervangen van archiefbescheiden door reproducties. De originele bescheiden worden vervolgens
vernietigd. De reproducties nemen dus volledig de plaats in van de
oorspronkelijke bescheiden. Zij worden daarmee archiefbescheiden in
de zin van de Archiefwet en Besluit 1995. De vervangende informatiedragers, bijvoorbeeld microfilms en optische schijven, moeten dan ook
voldoen aan de eisen die worden gesteld in de Archiefregeling 2009,
die vanaf 1 april 2010 van kracht is. Het Ctgb is voornemens om in 2011
een substitutie project te starten.
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8.

Jaarrekening 2010

8.1 Balans per 31 december 2010
(bedragen in duizenden euro’s)

Activa
31 dec. 2010
31 dec. 2009
Materiele vaste activa			
Verbouwing
113
165
Kantoorinventaris
46
49
Hard- en software
102
45
Subtotaal
261
259

Passiva
31 dec. 2010 31 dec. 2009
Eigen vermogen		
Algemene reserve
325
640
Onverdeeld resultaat
-177
-315
Subtotaal
148
325

Vlottende activa			
Debiteuren
584
410
Rekening courant
Departementen
108
129
Overige vorderingen
174
198
Subtotaal
866
737

Voorzieningen
Wachtgeld

574

634

Jubileum uitkering
Subtotaal

43
617

38
672

			
			
			
			
			
Liquide middelen
5.910
6.198

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

5.026
540
155
551
6.272

5.103
490
151
453
6.197

Totaal

Totaal

7.037

7.194
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7.037

7.194

8.2 Winst- en verliesrekening 2010
(per product, bedragen in duizenden euro’s)

werkelijk 2010
8.772
77
8.849

werkelijk 2009
10.415
-3.240
7.175

Uitbesteed werk

1.818

1.476

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

158
6
4.422
1.143
367
146
81
332
531
135
-15
7.306

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

Som der bedrijfslasten

9.124

7.583

-275
98
-177

-408
93
-315

Netto omzet
Mutatie Onderhanden Werk

Netto opbrengsten minus bedrijfslasten
Rentebaten
Netto resultaat
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8.3 Kasstroomoverzicht over 2010
(bedragen in duizenden euro’s)
2010
-177

2009
-315

Afschrijvingen

135

156

Mutatie voorziening
Mutatie werkkapitaal

-55
-54

-8
3.186

Kasstroom uit operationele activiteiten

-151

3.019

Investeringen

-137

-34

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-137

-34

-

-

-288

2.985

Resultaat boekjaar

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
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8.4 Waarderingsgrondslagen Ctgb
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel
9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en
passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde.
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen
vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn
op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van
activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin
de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft.
In de winst- en verliesrekening worden alle in het boekjaar gemaakte
kosten en opbrengsten verantwoord, gecorrigeerd voor de per saldo
mutatie in het onderhanden werk van de lopende projecten. Resultaten
op de behandeling van Nederlandse aanvragen, het opstellen van EUrapporten en overige projecten worden verantwoord in het jaar waarin
over een aanvraag een definitief collegebesluit is genomen, c.q. in het
jaar waarin de Europese Commissie een definitief besluit heeft genomen over het door Nederland opgestelde beoordelingsrapport.
De overige opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode
waarop zij betrekking hebben.
De in hoofdstuk 5.7 opgenomen (product) winst- en verliesrekening
volgt het begrotingsmodel zoals dat met de aansturende departementen is overeengekomen.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen
reële waarde. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel
uit van de eerste waardering.
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Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna
beschreven manier gewaardeerd.
Overige vorderingen
Overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde,
verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Overige financiële verplichtingen
Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen nominale waarde gewaardeerd.
Materiële vaste activa
Vanaf 1 januari 2000 gelden t.a.v. de vaste activa de volgende waarderingsgrondslagen:
Investeringen met een aanschaffingswaarde < € 1.000,- (2009: € 1.000,) worden niet geactiveerd en komen direct ten laste van het resultaat.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs
verminderd met lineaire afschrijvingen. Alleen uitgaven aan derden
komen als investering in aanmerking. Bijdragen van derden worden in
mindering gebracht op de verkrijgingprijs.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
- Verbouwing
af te schrijven in 5 jaar
- Kantoorinventaris
af te schrijven in 5 jaar
- Hard- en software:
Hardware
af te schrijven in 3 jaar
Maatwerkapplicaties af te schrijven in 5 jaar
Standaardapplicaties af te schrijven in 3 jaar
Bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op
bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een
actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van
activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een
actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde
en de realiseerbare waarde.
Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen en effecten is
beschreven in de paragraaf ‘Financiële instrumenten’.
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Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de nominale waarde
van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, hetzij de contante waarde van die
uitgaven.
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is
van:
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is
van een gebeurtenis in het verleden; en
• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een
uitstroom van middelen nodig is.
De voorziening voor wachtgeld houdt verband met de geschatte kosten
van personeel die gebruik kunnen maken van deze rechten.
De voorziening voor jubileum houdt verband met de geschatte kosten
van jubilerend personeel in de toekomst.
Personeelsbeloningen/pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast
gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde
pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen.
Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor
zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de
werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van
die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de
omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al
dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan
de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete)
toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd
tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds
wordt een vordering opgenomen als de onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot
naar de onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
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Kortlopende schulden
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder de kop
financiële instrumenten.
Onderhanden werk
Betreft de waardering van de werkvoorraad van de in behandeling
zijnde en nog in behandeling te nemen verlengingsaanvragen. De
waardering geschiedt tegen de bestede kosten (op basis van integrale
kostprijs), verminderd met de daarvoor in rekening gebrachte tarieven.
Indien verliezen bij de behandeling van aanvragen worden verwacht,
wordt een voorziening ten laste van het resultaat getroffen.
Omdat aanvragen in behandeling worden genomen nadat de daarvoor
verschuldigde vergoedingen door de aanvrager zijn voldaan, is er
sprake van een negatieve onderhandenwerk positie.
Opbrengstverantwoording
Omzet wordt alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat
dat toekomstige voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en
dat deze voordelen betrouwbaar kunnen worden geschat.
Onderhanden projecten
De mate waarin prestaties van een onderhanden project zijn verricht
wordt bepaald aan de hand van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Indien
het resultaat van een onderhanden project niet betrouwbaar kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten slechts verwerkt tot het
bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden
verhaald. Verwachte verliezen op projecten worden onmiddellijk in de
winst- en verliesrekening opgenomen.
Uitbesteed werk
Betreft de direct aan de netto-omzet toerekenbare kosten van
uitbesteed werk.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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8.5 Toelichting op de balans (bedragen in duizenden euro’s)
Vaste activa
Verwezen wordt naar de toelichting op de waarderingsgrondslagen.
		
Verbouwing
kantoor
Hard- en
			 inventaris
software
Stand op 31 december 2009
Aanschafwaarde
412
310
1.099
Cumulatieve afschrijvingen
-247
-261
-1.054
Boekwaarde
165
49
45
Mutaties 2010
Investeringen
29
20
88
Desinvestering
Afschrijvingen
-81
-23
-31
Desinvestering
Totaal
-52
-3
57
Stand op 31 december 2010
Aanschafwaarde
441
330
1.187
Cumulatieve afschrijvingen
-328
-284
-1.085
Boekwaarde
113
46
102
Vlottende activa
Debiteuren
2010
2009
Debiteuren
634
503
Voorziening dubieuze debiteuren
-50
-93
		
584
410
Dit betreft de per balansdatum openstaande vordering met betrekking
tot de gefactureerde jaarvergoedingen en overige vorderingen. Vaststelling van de voorziening voor dubieuze debiteuren vindt plaats
door individuele beoordeling van de vorderingen. Alle vorderingen op
handelsdebiteuren hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar.
Rekening courant departementen
2010
Saldo 1 januari
-129
Werkzaamheden voor departementen - regulier
-1683
Ontvangen voorschotten op basis van begroting 1608
Werkzaamheden project Wederzijdse erkenning		
Eindafrekening project Wederzijdse erkenning		
Eindafrekening boekjaar 2008		
Eindafrekening vrijstellingen 2008		
Openstaande facturen knelpunten 2008
96
-108

2009
-452
-1224
1128
19
-19
222
197
-129

Dit betreft een vordering op de beleidsverantwoordelijke departementen.
Over de vordering wordt geen rente vergoed. De vordering heeft een
resterende looptijd korter dan 1 jaar.
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Overige vorderingen
Bankgarantie huur
Vooruitbetaalde kosten
Te ontvangen bedragen
Te ontvangen rente

2010
57
48
15
54
174

2009
57
23
45
73
198

De vooruitbetaalde kosten betreffen vooruitbetaalde termijnen van huur
en (onderhoud)abonnementen. De overige vorderingen hebben een
resterende looptijd korter dan 1 jaar.
Liquide middelen
Postbank
Rabobank

2010
1
5.909
5.910

2009
1
6.197
6.198

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.
Eigen vermogen (algemeen)
In de goedkeuringbrief begroting Ctgb 2008 (DL.2008/304 d.d. 25 april
2008) is de hoogte van het eigen vermogen vastgesteld op maximaal
5% van de gemiddelde omzet over vijf jaar.
Algemene reserve
Betreft de resultaten over 2000 tot en met 2009. De mutatie betreft de
verwerking van het onverdeeld resultaat 2009, conform voorstel.
Onverdeeld resultaat, voorstel bestemming resultaat 2010

Stand 1 januari
AF: naar de algemene reserve
Af: onverdeeld resultaat boekjaar
Stand 31 december

2010
-315
315
-177
-177

2009
-274
274
-315
-315

Het College heeft besloten om het onverdeelde resultaat over 2010
(€ -177.000,-) ten laste van de algemene reserve te brengen.
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Voorziening voor wachtgelden
Vanaf 2000 komen de financiële consequenties van wachtgelden ten
laste van het Ctgb. Het Ctgb beschikt over een voorziening wachtgeld.
Sinds 1 januari 2009 wordt er geen premie ten behoeve van de voorziening wachtgelden op de salarissen meer ingehouden.
In 2010 is een deel uit de voorziening gehaald in verband met vertrek
van enkele medewerkers waarvoor de wachtgeldverplichting is overgenomen.

Het verloop van deze voorziening is als volgt:

Stand 1 januari
Bij: Werknemersbijdrage
Af: Bijdrage werknemer uit dienst
Onttrekking: T.b.v. medewerkers waarvoor
wachtgeldverplichting is overgedragen.

2010
634
-7

2009
640
-6

-53
574

634

Voorziening voor jubileumuitkering
De voorziening voor jubileumuitkering is opgenomen rekening houdend
met het toekomstig verloop van medewerkers, verwachte salarisstijging
en is berekend tegen de contante waarde van de verplichting.
Pensioenregeling
De pensioenregeling van het Ctgb is een toegezegde pensioenregeling,
ondergebracht bij het ABP. Het Ctgb heeft geen additionele verplichting
tot het voldoen van aanvullende verplichtingen naar ABP. In de jaarrekening bestaat de uitstaande verplichting dan ook uit de nog te betalen premies.
Onderhanden werk
Aanvragers betalen de tarieven voor de aanvraagbehandeling vooraf.
Het onderhanden werk is een inschatting van de kosten die voor de
aanvraagbehandeling gemaakt moeten worden.
Het onderhanden werk heeft betrekking op Nederlandse aanvragen,
aanvragen in EU verband, het opstellen van de zgn. beoordelingsrapporten, en op enkele beleidsprojecten en kennisuitwisselingsprojecten.
De in rekening gebrachte tarieven met betrekking tot de onderhandenwerkprojecten bedragen, inclusief voorzieningen, per 31 december 2010
€ 9,7 mln. (31 december 2009: € 9,1 mln.)
Op basis van ervaringscijfers over doorlooptijden van de beoordelingsprocessen is de verwachting dat circa tweederde (ca. € 1,8 mln.) van het
onderhanden werk in één jaar wordt afgewikkeld. Met uitzondering van
het project Gedifferentieerd handhaafbeleid, dit project zal meerdere
jaren in beslag nemen.
De toename van de post onderhandenwerk wordt veroorzaakt door het
project Gedifferentieerd handhaafbeleid, hier zijn de tarieven gedeeltelijk vooruit ontvangen. De werkzaamheden hiervoor zullen de komende
jaren uitgevoerd worden.
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Per balansdatum was de onderverdeling als volgt:
2010
Onderhanden werk m.b.t. Nederlandse aanvragen 1.678
Onderhanden werk m.b.t. Gedifferentieerd
handhavingsbeleid
2.274
Onderhanden werk m.b.t. EU-monografieën
Onderhanden werk beleidprojecten
Onderhanden werk kennisuitwisselingsprojecten

1.149
-70
-5
5.026

2009
1.540
2.835
700
28
5.103

Crediteuren
Dit betreft schulden aan leveranciers van het secretariaat van het
College per 31 december 2010.
Belasting en sociale lasten
Dit betreft de loonheffing en sociale lasten over december 2010.
Overige passiva
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen
Vooruitontvangen/ te restitueren tarieven
Overige nog te betalen kosten
Vooruitontvangen in depot
Terug te betalen debiteuren

2010
164
59
82
183
11
52
551

2009
153
72
72
21
30
105
453

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Juridische en financiële aansprakelijkheid voor genomen besluiten
De rechter kan het Ctgb schadeplichtig verklaren, bijvoorbeeld als
gevolg van een naar het oordeel van de rechter foutief Collegebesluit.
Gegeven de economische schade die hiermee gemoeid kan zijn, is het
mogelijk dat de omvang van een dergelijke claim het eigen vermogen
van het College te boven gaat. In de afgelopen jaren bleken verzekeraars niet bereid dit risico tegen acceptabele voorwaarden te verzekeren
en het Ctgb heeft van de betrokken ministeries niet de ruimte gekregen
om over te gaan tot het aanleggen van een gedegen reservering voor
eventuele schade-uitkeringen, omdat daardoor het eigen vermogen te
hoog zou worden.
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Lopende claims
Er is in 2008 één schadeclaim ingediend. De claim houdt verband met
een rechterlijke uitspraak waaruit blijkt dat ten onrechte een grondontsmettingsmiddel voor een bepaalde (korte) periode niet op de markt

kon worden gebracht en gebruikt, waardoor de producent van de werkzame stof omzetderving meent te hebben geleden. Deze zaak is op dit
moment nog in behandeling. Deze claim is in de jaarrekening 2010 niet
voorzien, omdat de financiële omvang niet betrouwbaar is in te schatten.
Het Ctgb heeft sinds 2008 aangegeven dat het er op grond van gemaakte afspraken vanuit gaat dat de betrokken ministeries de financiële
eindverantwoordelijkheid voor een eventuele schade-uitkering over
zullen nemen. Het Ctgb heeft voor een eventuele schade-uitkering niet
kunnen reserveren. De betrokken ministeries hebben dit echter nog niet
bevestigd.
Wel is door de aansturende ministeries in het interdepartementaal overleg gewasbeschermingsmiddelen en biociden geconcludeerd dat het
niet in de rede ligt de financiële verantwoordelijkheid van de lopende
claim bij het Ctgb te leggen. Indien het Ctgb wel zelfstandig financieel
eindverantwoordelijk is, dan is de consequentie dat bij uitbetaling van
de claim, het eigen vermogen negatief zal zijn. Hierdoor zou er sprake
kunnen zijn van een continuïteitsvraagstuk op langere termijn.
Langlopende verplichtingen
Medewerker
Voor één medewerker, die uit dienst is getreden bij het Ctgb, is een
inkomensgarantie afgegeven voor een bepaalde tijd. De omvang van
de eventuele hiervoor benodigde voorziening is niet betrouwbaar in te
schatten, omdat dit afhangt van het moment van feitelijk indiensttreding
bij een andere werkgever. De niet in de jaarrekening opgenomen verplichting bedraagt maximaal € 48.000, en heeft een looptijd heeft korter
dan 1 jaar.
Het Ctgb is langlopende verplichtingen aangegaan voor in hoofdzaak
de huur van de kantoorpanden en kosten van de kantoorautomatisering.
De verplichting (x € 1.000) strekt zich uit over de volgende jaren:
Vervallend in 2011; 597
Vervallend in 2012 t/m 2015; 2.245
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8.6 Toelichting op de resultatenrekening 2010
(per product, bedragen in duizenden euro’s)
Hieronder volgen specificaties van enkele posten uit de winst- en verliesrekening over 2010,
in vergelijking met de begroting over 2010 en werkelijk 2009.
Netto-omzet
Ten opzichte van 2009 daalde de netto-omzet met 16%.
2010

begroot 2010

2009

151
7
158

156
8
164

149
12
161

5
1
6

5
1
6

5
5

3.731
4.143
204
216
487
606
4.422
4.965
			
Aantal Fte’s per 31 december
69,9
70,2

3.438
176
429
4.043

Collegekosten
Vergoeding
Reiskosten en overig

Kosten college deskundigen
Vergoeding
Reiskosten

Salarissen en sociale lasten
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies

Overige personeelskosten
Reis- en verblijfkosten
POP Cursussen/congressen/seminars
ARBO en organisatiekosten
Werkgeversrisico/inhuur derden
(inhuur personeel ivm ziekte)
Wervingskosten personeel
Jubileumuitkering
Voorziening personeelskosten

Huisvestingskosten
Huur/onderhoud/OZB
Gas/Water/Elektra
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingskosten
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65,7

98
127
58

90
186
45

90
110
62

848
7
5

400
50
-

539
87
-2

1.143

771

886

263
8
71
25
367

263
10
80
25
378

239
9
65
26
339

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

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

ICT kosten
Onderhoud hard- en software
Licentiekosten
Automatiseringskosten derden
Projectkosten digitaal werken

Projectkosten
Organisatie ontwikkelingskosten
Projectkosten

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

31
13
12
29
3
9
18
2

35
20
10
25
5
18
20
1

37
13
9
16
4
12
20
-

28
1
146

5
2
141

2
2
115

18
6
2
32
14
9
81

15
8
2
33
3
6
67

21
7
2
37
1
4
72

172
65
95
332

318
31
100
449

35
18
55
57
165

317
214
531

115
200
315

189
189

81
23
31
135

72
17
136
225

77
27
52
156
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8.7 Winst- en verliesrekening over 2010
(per kostensoort, bedragen in duizenden euro’s)
werkelijk 2010
begroot werkelijk
			
mutatie		 2010
2009
		
kosten opbrengsten OHW resultaat resultaat resultaat
Producten jaarlijkse vergoedingen
1 Onderhoud toelatingen
1.565
1.571		
6
11
2 Beoordelingen EU-dossiers gwb,
Nederland geen rapporteur (50%)
300
367		
67
2
3 Beoordelingen EU-dossiers biociden,						
Nederland geen rapporteur (50%)
348
342		
-6
3
a Resultaat jaarlijkse vergoedingen
2.213
2.280
67
16
Tariefgebonden producten
4 a.Besluitvorming op aanvragen
gewasbescherming
2.269
2.514
251
-6
34
b.Besluitvorming op aanvragen biociden 389
346
-42
-1
20
c. Verlengingsaanvragen en Herregistratie
gewasbescherming
714
733
17
2
34
d. Verlengingsaanvragen biociden
133
90
-43
e. Project gedifferentieerd
handhavingsbeleid
541
-20
-561
5 a.Ontheffingen proefdoeleinden
gewasbescherming
114
120
1
5
4
b.Ontheffingen proefdoeleinden biociden
9
6
-3
-4
6 a.Administratieve besluiten
gewasbescherming
135
79
-57
1
14
b.Administratieve besluiten biociden
23
26		
3
28
7 a.Beoordeling EU-dossiers, Nederland						
rapporteur (gewasbescherming)
300
427
127
b.Beoordeling EU-dossiers, Nederland						
rapporteur (biociden)
658
1.028
323
47
8 Informatieverstrekking
8
11
3		
b Resultaat tariefgebonden producten
5.293
5.360
16
51
130
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-1
13
69
81

18
2
5
-4
8
-1
5
3
36

werkelijk 2010
begroot werkelijk
			
mutatie		 2010
2009
		
kosten opbrengsten OHW resultaat resultaat resultaat
Overige producten
9 a. Beleidsadvisering
b. Evaluation manual
c. WG-project
d. Micro organismen
10 Bezwaar en Beroep
11 Overige projecten (helpdesk)
12 Kennisuitwisseling
c Resultaat overige producten

691
74
15
4
418
156
6
1.364

691		
-74
-15
-4		
418
18
-138
5
-1
1.132
-93
-139

-95
-95

Productresultaat (a+b+c)
8.870
8.772
-77
-21
51
Dekkingsresultaat				
-269
Netto opbrengsten minus bedrijfslasten				
-290
51
Rentebaten				
98
50
					
-192
101
							
Vrijval/dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren/personeelskosten
15		
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening				
-177
101
Bestemmingsresultaat						
Onverdeeld resultaat				
-177
					
-177

-92
-2
-94
23
-455
-432
93
-339
24
-315

-315
-315
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8.8 Toelichting op de winst-en-verliesrekening
(per kostensoort, alle bedragen in duizenden euro’s)
Analyse van het resultaat op de netto opbrengsten minus bedrijfslasten
2010 ten opzichte van de begroting 2010.
Over 2010 is een negatief resultaat behaald van € 177.000,-. Begroot
was een positief resultaat van € 101.000,-, een negatief verschil van
€ 278.000,-. De belangrijkste verschillen tussen begroot en gerealiseerd
kunnen als volgt worden gespecificeerd (x € 1.000):

Voordelig
EU niet rapporteur gewasbescherming
Er zijn minder uren aan Eu niet rapporteur
gewasbescherming besteed dan begroot.
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EU niet rapporteur biociden
Er zijn meer externe kosten gemaakt voor
EU niet rapporteur biociden dan was begroot.		

8

Nadeliger resultaat op tariefgebonden producten		

79

Nadelig resultaat op Helpdesk
Er zijn meer uren besteed aan niet betaalde
verzoeken dan was begroot.		

44

Nadelig dekkingsresultaat op intern uurtarief
De begrote productieve uren zijn niet gehaald
voor 2010, hierdoor is er onvoldoende dekking
voor de overheadkosten.		

269

Positief rentebaten

48

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren niet begroot
Door het voortzetten van de incassoprocedure zijn er
openstaande posten ontvangen die reeds in de
voorziening waren opgenomen.

15

Diversen		
Totaal (per saldo negatief €278.000)
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Nadelig

128

6
406

Analyse van het resultaat op de netto opbrengsten minus bedrijfslasten
ten opzichte van 2009
Het negatieve resultaat over 2010 ad € 177.000,- is minder negatief dan
2009, toen een negatief saldo van € 315.000,- werd gerealiseerd.
De belangrijkste oorzaken zijn:
• Het dekkingsresultaat: een negatief saldo van € 269.000,- over 2010
(in 2009 was dit een negatief saldo van € 455.000,-). Dit negatieve
dekkingsresultaat wordt veroorzaakt door het niet voldoende realiseren van productieve uren, als gevolg van het niet volledig op orde
zijn van de begrote formatie en meer deeltijd werken door medewerkers.
• Resultaat op jaarlijkse vergoedingen: een positief resultaat van
€ 67.000 over 2010 (in 2009 was dit een positief resultaat van
€ 81.000)
• Resultaat op de helpdesk: een negatief resultaat van € 139.000
over 2010 (in 2009 was dit een negatief resultaat van € 92.000)
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen
en biociden.
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2010 van College
voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)
te Wageningen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans
per 31 december 2010 en de winst-en-verliesrekening over 2010 met de
toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het college
Het college is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening
die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede
voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW)
en het controleprotocol Ctgb. Het college is tevens verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht
in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden, en het controleprotocol Ctgb. Dit vereist dat wij
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij
onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van
materieel belang bevat.
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging
van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de
jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van
deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing
in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en
voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te
brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van het college.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid

van de door het college gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie
van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie
voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te
bieden.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van het College voor de toelating
van gewasbeschermingsmiddelen per 31 december 2010 en van het
resultaat over 2010 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en het
controleprotocol Ctgb.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen
tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel
9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en
met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat
het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is
met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Utrecht, 30 maart 2011
KPMG ACCOUNTANTS N.V.
J. Kruithof RA
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voorzitter
dhr. prof. dr. M. van den Berg
lid
dhr. mr. M.J.A.H. Kling
lid
mw. prof. dr. ir. I.M.C.M. Rietjens lid
mw. mr. M.S. Mehilal (extern)
secretaris vanaf 1-12-2009

Commissie van deskundigen dierproeven
dhr. mr. F.E. Hes
lid
dhr. P.A.J. Smits
lid
dhr. dr. J.S.M. Boleij
voorzitter

Ctgb directie en management
dhr. dr. A.T.C. Bosveld
mw. ir. W.J. van den Bos

secretaris/directeur
manager gewasbeschermingsmiddelen en plaatsvervangend
secretaris / directeur
mw. drs. J.M.C. de Bruijn
manager bedrijfsvoering
mw. I. van Geerenstein-Klarenbeek manager algemene zaken
mw. dr. ir. M.C. Lans
manager biociden en manager
kenniseenheid
dhr. mr. M.K. Polano
manager bestuurlijke &
juridische zaken
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