
Titel      Werkplan/(Meerjaren)Begroting 2018  V6.0 (Definitief) 

Datum  26-1-2018 Pagina 1  

 
  

 

 

       

 Werkplan 2018 

&  

Begroting 2018 

 

Meerjaren ontwikkeling  

2018 - 2022 

&  

Begroting  

2017 en 2018 – 2022 

 
 

 
 

College voor de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

 

“Wij dragen bij aan een verantwoord gebruik 

van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

binnen Europa voor mens, dier en milieu. Onze 

beoordelingen en adviezen zijn onafhankelijk 

en transparant. Zij komen tot stand binnen 

juridische kaders en zijn gebaseerd op 

wetenschappelijke inzichten”. 

 

 



 

Titel      Werkplan/(Meerjaren)Begroting 2018  V6.0 (Definitief) 

Datum  26-1-2018 Pagina 2  

 

Inhoudsopgave 

 

 
1. Algemene inleiding ............................................................................................................................................ 4 
2. Werkplan 2018 .................................................................................................................................................. 7 

2.1. Inleiding ................................................................................................................................................... 7 
2.2. Aanvragen werkzame stof en middel, beoordelingen en besluiten ................................................................. 7 

2.2.1. Pré-aanvragen / Servicedesk .................................................................................................................. 9 
2.2.2. Instroom nieuwe aanvragen (Gewasbescherming) ................................................................................. 10 
2.2.3. Uitvoeren Europese stofbeoordelingen (Gewasbescherming) ................................................................. 11 
2.2.4. Adviseren over Europese stofbeoordelingen (Gewasbescherming) .......................................................... 11 
2.2.5. Intake, beoordelen en besluiten over middelen in Nederland (Gewasbescherming) .................................. 12 
2.2.6. Instroom nieuwe aanvragen (Biociden) ................................................................................................. 12 
2.2.7. Uitvoeren Europese stofbeoordelingen (Biociden) ................................................................................. 13 
2.2.8. Adviseren over Europese stofbeoordelingen (Biociden) .......................................................................... 14 
2.2.9. Intake, beoordelen en besluiten over middelen in Nederland (Biociden) .................................................. 14 
2.2.10. Toegelaten Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden in Nederland ................................................... 15 
2.2.11. Post aanvragen, bezwaar en beroep & Juridische advisering .............................................................. 15 

2.3. Beleidsadvisering .................................................................................................................................... 17 
2.4. Bedrijfsvoering en organisatie ondersteuning ............................................................................................ 20 

2.4.1. Inleiding ............................................................................................................................................ 20 
2.4.2. Risico thema’s en beheersing ............................................................................................................... 20 
2.4.3. Financiën & Control ............................................................................................................................ 24 
2.4.4. Personeel & Organisatie ...................................................................................................................... 24 
2.4.5. Investeren, kennis- en kwaliteitsmanagement ....................................................................................... 24 
2.4.6. Communicatie .................................................................................................................................... 25 
2.4.7. Informatievoorziening en ICT projecten ................................................................................................ 26 

2.5. Bijlage:  Tabellen aantallen in te dienen en af te handelen aanvragen, verzoeken en adviezen in 2018 ............ 27 
3. Begroting 2018 ................................................................................................................................................ 32 

3.1. Algemeen ............................................................................................................................................... 32 
3.2. Financiële paragraaf 2018 ........................................................................................................................ 36 

4. Meerjaren ontwikkelingen 2018 - 2022 .............................................................................................................. 46 
4.1. Ontwikkelingen in werkaanbod ................................................................................................................ 46 
4.2. Ontwikkelingen in personeelsformatie ...................................................................................................... 56 

5. Begroting 2017 en 2018 - 2022 ......................................................................................................................... 59 
6. Bijlagen .......................................................................................................................................................... 63 

6.1.1. Missie, visie, strategie en activiteitenprogramma .................................................................................. 63 
6.1.2. Kaderbrief .......................................................................................................................................... 65 
6.1.3. Glossary............................................................................................................................................. 68 

 

  



 

Titel      Werkplan/(Meerjaren)Begroting 2018  V6.0 (Definitief) 

Datum  26-1-2018 Pagina 3  

 

 
Werkplan 2018  



 

Titel      Werkplan/(Meerjaren)Begroting 2018  V6.0 (Definitief) 

Datum  26-1-2018 Pagina 4  

1 .  A l g e m e n e  i n l e i d i n g  

 
 

Voor u ligt het Werkplan & Begroting 2018, waarin tevens is opgenomen de meerjaren ontwikkeling 

en (meerjaren) begroting voor 2018 – 2022. 

  

Het Ctgb heeft een heldere opdracht:  

Het beoordelen ván en besluiten óver aanvragen voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen 

en biociden.  

 

Het Ctgb wil zijn taak op een kwalitatief hoog niveau vervullen. Dat doet het Ctgb sinds de oprichting. 

Het werkplan 2018 is in dat opzicht  een momentopname en is ingekaderd in een missie, visie en 

(lange termijn) strategie. In 2015 zijn de missie, visie en strategie herijkt voor de planperiode 2016 tot 

2020 (opgenomen als bijlage). De strategische doelen voor 2018 hebben hun plaats gevonden in dit 

werkplan. De opdracht gevende departementen hebben voor 2018 een kaderbrief opgesteld die voor 

het Ctgb mede richting geeft aan het werkplan. De daaruit voortvloeiende activiteiten zijn in dit 

werkplan 2018 verwerkt. De kaderbrief is als aparte bijlage opgenomen. 

 

Ontwikkelingen algemeen 

In de omgeving van het Ctgb vinden moeilijk voorspelbare ontwikkelingen plaats, zoals de BREXIT, 

maar bijvoorbeeld ook de ontwikkeling van beleid voor hormoonverstoorders (endocriene 

disruptors). De gevolgen voor het werkaanbod zijn daardoor moeilijk te voorspellen. Zo betekent een 

BREXIT  dat meer aanvragen door de overige autoriteiten moeten worden verwerkt.  Ook kan een 

toename van de eisen aan stoffen leiden tot meer uren werk per dossier, maar mogelijk ook leiden 

tot vraaguitval omdat de kosten voor nieuwe stoffen (te) hoog worden.  

Inmiddels heeft de Commissie duidelijk aangegeven dat na de datum van de Brexit het Verenigd 

Koninkrijk (VK) als een derde land zal worden beschouwd. De industrie is gewaarschuwd dat 

aanvragen die dan niet afgerond zijn, niet in aanmerking komen voor een Europese toelating. Het 

Ctgb inventariseert de vraag en zal in 2018 hier met industrie en departementen over in gesprek 

gaan. Het Ctgb houdt de vinger aan de pols, zal zo nodig gecontroleerd groeien, maar streeft bovenal 

naar flexibiliteit om te kunnen reageren op de gewijzigde omstandigheden. 

 

In 2018 zal het Ctgb inzetten op een verdere efficiencyverbetering. Dit mede in het licht van het 

doelmatigheidsonderzoek uitgevoerd door de Galan Groep. Daarnaast heeft  de auditdienst van de 

Europese Commissie een samenvattend rapport uitgebracht over de toelatingsautoriteiten van 

zeven lidstaten. Hoewel Nederland niet ge-audit is, bevat het rapport aanbevelingen en ”best 

practices” die ook voor ons interessant zijn. Mede in het licht daarvan zullen de interne processen 

opnieuw tegen het licht worden gehouden om te bezien waar het sneller en effectiever kan.  

 

Het Ctgb blijft gecommitteerd aan het faciliteren van innovatie bij aanvragers en gebruikers, niet in 

de laatste plaats om vergroening een kans te geven. Innovatieve technieken zullen door ons ook 

gebruikt kunnen worden voor mitigerende maatregelen in de gebruiksvoorschriften.  

 

In 2018 zal wederom een Internationale Visitatie uitgevoerd worden, als onderdeel van de vijfjaar-

cyclus die in 2013 is gestart. Voor het Ctgb staat kwaliteit voorop en wij laten ons daarop toetsen 

door een commissie van internationale experts. Ook zal de kwaliteitsnorm ISO-9001-2015 standaard  
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worden geïmplementeerd, de opvolger van de huidige ISO-norm. Hiermee is zowel een inhoudelijke 

als procedurele kwaliteitstoets geborgd. 

 

Verder zal er in 2018 een stakeholderbijeenkomst plaatsvinden om terug te kijken op de behaalde 

doelstellingen en resultaten die als input dienen voor de start van de nieuwe missie, visie en 

strategie voor 2020 tot 2025. 

 

De afgelopen jaren is hard gewerkt om de organisatie op orde te brengen. Processen en procedures 

zijn tegen het licht gehouden, de capaciteit van de organisatie is verder uitgebreid, er is geïnvesteerd 

in nieuwe ICT-systemen en er is een architectuur informatieplan (AIP) opgesteld waarin de ICT-

architectuur voor de komende jaren is vastgelegd. 

 

Aangezien begin 2018 de ICT-ondersteuning op het gebied van planning volledig geïmplementeerd 

zal zijn, is de inzet om in 2018 beter voorspelbaar te worden en om efficiënter gebruik van de 

beschikbare capaciteit te maken. Overigens  zal dit ook betekenen dat het aantal 

“herstelmogelijkheden” voor bepaalde aanvraagtypen voor de aanvrager beperkt zal worden. De 

Verordeningen bieden die ruimte voor deze aanvraagtypen feitelijk niet, zoals de Europese 

auditdienst heeft vastgesteld. De cultuur van openheid en overleg zal echter blijven.   

 

In 2018 zal het strategisch personeelsplan verder worden geïmplementeerd met als doel het “binden 

en boeien” van de medewerkers. Dat komt de stabiliteit van de organisatie ten goede en daarmee de 

kwaliteit van het werk. 

 

Tenslotte is het in 2018 25 jaar geleden dat het college is ingesteld. Dat jubileum willen we niet 

ongemerkt voorbij laten gaan.   

 

Verkorten doorlooptijden en realisatie wettelijke termijnen 

Naast het beter voorspelbaar worden is het ook onze ambitie om de doorlooptijden te verkorten en 

de ontstane achterstand weg te werken, zodat we conform wettelijke termijnen aanvragen 

behandelen. Over alle aanvraagtypen heen werken we aan het verkorten van de doorlooptijden 

waarbij het effect voor  de kort cyclische aanvragen eerder zichtbaar zal zijn dan voor de lang 

cyclische aanvragen. Dit is in 2018 en 2019 haalbaar voor gewasbescherming, maar voor biociden is 

de toename in het werk zo omvangrijk dat daarvoor de doorlooptijden nog niet verkort kunnen 

worden. De personeelscapaciteit is de afgelopen jaren voor gewasbescherming op niveau gebracht, 

maar moet in 2018 nog groeien voor biociden.  

 

De focus komt te liggen op het verhogen van de output van de organisatie als geheel.  Dit willen we 

gaan bereiken doordat de nieuwe planningsmethodiek en –tool gaat zorgen voor een betere 

planning en sturing van alle werkzaamheden, de processen worden in 2018 nog eens kritisch 

geanalyseerd en waar mogelijk geoptimaliseerd en tenslotte gaan we de strategische inzet van onze 

Evaluerende Instanties (EI’s) en samenwerkingspartners optimaal vormgeven. Met deze inzet 

denken we de ambities te kunnen gaan realiseren.  

 

Werkaanbod en personeelscapaciteit 2018-2022 

Het werkaanbod voor 2018 laat een stijging van met name de hoeveelheid biocide aanvragen zien, 

daarna stabiliseert het totale werkaanbod. Om de vraag zo goed mogelijk te kunnen accommoderen 

zal de personeelsformatie in 2018 structureel verder worden uitgebreid van ca. 141 Fte (eind 2017)  
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naar ca. 150 Fte. De verwachting is dat de personeelsformatie in de jaren daarna net als het 

werkaanbod zal stabiliseren. 

De uitbreiding van capaciteit wordt met name voorzien binnen de functies van wetenschappelijk 

beoordelaar en projectleider (biociden). Er is bij deze formatie-uitbreiding nog nauwelijks rekening 

gehouden met de mogelijke gevolgen van de BREXIT en de consequenties daarvan voor het Ctgb.  

De BREXIT kan, zoals eerder aangegeven, consequenties hebben voor de hoeveelheid werk en de 

daarvoor benodigde personeelscapaciteit. In de risicoparagraaf wordt hier verder op ingegaan. 

 

De uitbreiding van de personeelsformatie gebeurt gecontroleerd. Dat wil zeggen dat afhankelijk van 

het absorptievermogen per aspect (de grootte van de groep, de balans tussen ervaren medewerkers 

en junior starters) de vacatures worden ingevuld. Daarnaast wordt er meer rekening gehouden met 

uitstroom van zittende medewerkers. De arbeidsmarkt is in beweging en dat heeft ook consequenties 

voor de Ctgb organisatie. We merken wel dat het Ctgb als een aantrekkelijke werkgever wordt gezien 

en door tijdig actief te werven en inzet van arbeidsmarktcommunicatie verwachten we de vacatures 

op te kunnen vullen.  

Er zal echter door allerlei factoren altijd spanning zijn tussen vraag en aanbod van capaciteit 

bijvoorbeeld door  een onverwachte stijging of daling van aanvragen, een onverwachte uitstroom van 

personeel of een onvoorzien hoog ziekteverzuim. Daarom is de inzet van EI’s structureel 

vormgegeven en wordt ook ingezet op maximale interne  flexibiliteit zodat we binnen en over 

aspecten heen bij piekbelasting snel kunnen handelen. 

 

 Financiën en Plan van Aanpak opbouw Eigen Vermogen 

Het Ctgb heeft in 2015 een plan van aanpak “terugdringen tekort Ctgb” opgesteld om het in 2014 

ontstane negatief eigen vermogen weer aan te vullen. Dit plan van aanpak voorziet in een 

structurele en gecontroleerde opbouw van het eigen vermogen.  

 

Het met het ministerie van LNV afgesproken plan van aanpak om de kosten voor externe inhuur van 

advocaten te beperken is in uitvoering. Een belangrijke stap zal zijn om zelf te gaan pleiten, te 

beginnen in eenvoudige zaken en al dan niet onder begeleiding van vaste advocaten. Tegelijkertijd 

zullen de imidacloprid-zaken naar verwachting een aanzienlijk bedrag aan externe advocaatkosten 

en interne uren vragen. De besparingen zullen daartegen wegvallen. Deze zaken worden naar 

verwachting begin 2018 gepland door het CBb. Het aantal bezwaar- en beroepszaken zal daardoor 

zeker niet afnemen. Met LNV is een betere monitoring van de kosten van met name zwaardere 

zaken afgesproken. Zo kan eerder gesignaleerd worden wanneer de begroting voor deze taak 

uitgeput raakt. 

 

Activiteitenprogramma met onderwerpen voor de agenda van 2018 

De activiteiten uit het meerjarenprogramma die op de agenda voor 2018 staan, zoals bijvoorbeeld 

het organiseren van een stakeholderbijeenkomst als start voor nieuwe missie, visie en strategie 2020 

tot 2025, het uitvoeren van verbeteracties genoemd in het evaluatierapport van de Galan Groep, de 

implementatie en uitvoering van het nieuwe kwaliteitsbeleid, e.d. zijn opgenomen in dit werkplan.  
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2 .  W e r k p l a n  2 0 1 8  

 

2 . 1 .  I n l e i d i n g   

 

In de paragrafen 2.2 en 2.3 worden de primaire activiteiten voor 2018 (beoordeling en afhandeling 

van aanvragen, stofadvisering, toelatingen/besluiten, bezwaar & beroep en beleidsadvisering) 

beschreven. De opzet en lay-out is ten opzichte van vorig jaar aangepast en volgt in principe het 

stroomschema van het primaire proces.  

 
Processchema; primair proces 

 

 

 

2 . 2 .  A a n v r a g e n  w e r k z a m e  s t o f  e n  m i d d e l ,  b e o o r d e l i n g e n  e n  

b e s l u i t e n  

 

De afgelopen jaren heeft een forse groei van personeelscapaciteit binnen het primaire proces 

plaatsgevonden (zie grafiek personeelsformatie in 4.2) en is er veel energie gestoken in het inwerken 

van (nieuwe) medewerkers. In 2018 gaan we een verdiepingsslag maken: naast een beperkte groei in 

personeelscapaciteit zal vooral geïnvesteerd worden om het optimale uit de bestaande formatie, 

systemen en processen te halen en de efficiency te verhogen. Het doel is om het primaire proces nog 

verder ‘in control’ te krijgen en de voorspelbaarheid te vergroten. 

 

Ambitie 

Zoals in de inleiding al is aangegeven hebben we naast beter voorspelbaar worden ook de ambitie 

om de doorlooptijden te verkorten en de ontstane achterstand weg te werken, zodat we conform 

wettelijke termijnen aanvragen behandelen. Voor gewasbescherming wordt dat de focus; voor 

biociden is de situatie heel anders (wordt hieronder nader toegelicht).  

 

Het verkorten van de doorlooptijden voor gewasbescherming willen we als volgt bereiken:  

- De formatie goed op orde hebben en houden. Ondanks én door de forse groei de afgelopen 

jaren was de hoeveelheid werk groter dan de beschikbare capaciteit. Nu is enige 

bestendiging nodig om het optimale uit de formatie te kunnen gaan halen. Nieuwe 

medewerkers vragen immers investering en dit resulteert in eerste instantie in een daling 

van de output, doordat ervaren medewerkers als mentor worden ingezet. Het werkplan voor 
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2018 laat zien dat de beschikbare capaciteit eind 2017 voor gewasbescherming toereikend 

is. Daarnaast anticiperen we in de begroting op natuurlijk verloop.  

- Extra uren begroten ten opzichte van de afgelopen jaren voor een snellere doorstroom van 

het onderhanden werk. Dit was de afgelopen jaren niet mogelijk door de investering in het 

inwerken van nieuwe collega’s. 

- Een betere planning en sturing van alle werkzaamheden door de implementatie van de 

nieuwe planningsmethodiek en –tool. 

- Procesanalyse en optimalisatie van de processen. 

- Het zo optimaal mogelijk vormgeven van de strategische inzet van onze EI’s  en 

samenwerkingspartners.  

Een aantal externe factoren speelt een belangrijke rol bij het kunnen realiseren van bovenstaande 

ambitie: 

- De (on)voorspelbaarheid van het tijdstip en de uitkomst van stof verlengingen, wat een grote 

impact kan hebben op het aantal te verwachten aanvragen voor middel verlengingen en het 

tijdstip van indiening. 

- De (on)voorspelbaarheid van het moment dat een aanvraag daadwerkelijk wordt ingediend. 

- Planning bij andere lidstaten, daar waar wij afhankelijk zijn van hun eerste beoordeling. 

- Groei in beoordelingsuren door grotere complexiteit van aanvragen, de-harmonisatie door het 

verleggen van onderdelen van de beoordeling naar lidstaatniveau en de toename van het aantal 

vragen vanuit Europa en andere lidstaten. 

- Onzekerheid over de mogelijke extra werklast ten gevolge van de BREXIT. 

- Een substantieel deel van de aanvragen (met name voor biociden) is van onvoldoende kwaliteit. 

Deze dossiers verstoren het beoordelingsproces, zorgen voor een toenemende workload en 

veroorzaken vertraging bij de afhandeling en resulteren in een toenemend aantal afwijzingen. 

 

Dit bemoeilijkt het inschatten van de benodigde capaciteit in het primaire proces.  Afgelopen jaren is 

de onderhanden werkpositie opgelopen en zal de ontstane achterstand niet binnen 1 jaar worden 

weggewerkt. Voor gewasbescherming is het streven om, bij gelijkblijvende omstandigheden, in 2018 

en 2019 de doorlooptijden zodanig te verkorten dat aanvragen eind 2019 binnen de wettelijke 

termijnen kunnen worden afgehandeld. Over alle aanvraagtypen heen werken we aan het verkorten 

van de doorlooptijden waarbij het effect  voor  de kort cyclische aanvragen eerder zichtbaar zal zijn 

dan voor de lang cyclische aanvragen. De meerjaren prognose voor gewasbescherming (zie  4.1) laat 

een stabiele werklast zien voor de komende jaren. Alleen in 2019 lijkt er vooralsnog sprake te zijn 

van een iets geringere hoeveelheid werk en met een lichte overcapaciteit kunnen dan de 

doorlooptijden verder worden verkort.   

 

Voor biociden ligt de situatie anders. Er is sprake van een sterke toename van de werklast van meer 

dan 60% in 2018 ten opzichte van 2017 (zie 4.1). Uitbreiding van de personeelscapaciteit is daar 

noodzakelijk, maar de toename in werk is zo groot dat de benodigde groei in capaciteit niet in 1 jaar 

te realiseren is (we hanteren het principe van gecontroleerde groei, zie de inleiding voor meer 

toelichting). En dat terwijl de onderhanden werkpositie in 2015 nog zo gering was dat 

vooruitblikkende groei van de formatie niet verantwoord was.  

Daar waar mogelijk gaan we medewerkers intern flexibil inzetten bij biociden om het oplopen van de 

achterstanden zoveel mogelijk te beperken.  Maar gezien de sterke toename van de werklast en de 

noodzakelijke investering in nieuwe medewerkers zullen de doorlooptijden voor biocide aanvragen 

verder oplopen in 2018. Vanaf 2020 stabiliseert de hoeveelheid werk en kunnen we gaan inzetten op 

verkorten van de doorlooptijden. 



 

Titel      Werkplan/(Meerjaren)Begroting 2018  V6.0 (Definitief) 

Datum  26-1-2018 Pagina 9  

 

2 . 2 . 1 .  P r é - a a n v r a g e n  /  S e r v i c e d e s k  

 Algemeen 

Informatieverstrekking is een wettelijke taak van het Ctgb. Voor vragen van aanvragers, 

toelatingshouders en samenleving is de Servicedesk het eerste aanspreekpunt. Vragen die de 

Servicedesk niet direct zelf kan beantwoorden, worden gecoördineerd doorgezet naar de backoffice. 

Daarnaast verzorgt de Servicedesk voor aanvragers en toelatinghouder;  PSM’s (Pre-Submission 

Meeting voor een vrijwel volledig aanvraagdossier vlak voor indiening), RFM’s (Request for Meeting, 

open agenda voor deelvragen over het dossier) en voorlichtingsbijeenkomsten.  

 

Samen met team Communicatie verzorgt de Servicedesk ook thematische workshops voor 

aanvragers, over nieuwe of complexe aanvraagonderdelen. Deze servicedeskproducten dragen bij 

aan de kwaliteit van de aanvraag, wat in het belang is van zowel de aanvrager, als de Ctgb-

organisatie.  

 

Twee criteria staan bij het werk van de Servicedesk centraal: 

- het verstrekken van kwalitatief goede informatie die aansluit bij de vraag van de stakeholder; 

- een efficiënte  (vraag)afhandeling.  

 

Voor vragen van burgers en (mede-)overheden is budget beschikbaar. Vragen vanuit de industrie die 

binnen vier uur zijn af te handelen, worden niet apart gefactureerd, deze worden gefinancierd uit 

een opslag binnen het uurtarief. Voor vragen die meer dan 4 uur tijd kosten worden, net als bij de 

RFM’s en de PSM’s, de uren apart gefactureerd.   

 

Als belangrijk communicatiekanaal heeft de Servicedesk een signaalfunctie voor de eigen organisatie 

met betrekking tot knelpunten, trends, ontwikkelingen en behoeften vanuit aanvragers en de 

maatschappij. De Servicedesk signaleert behoeften en omissies in de informatieverstrekking en geeft 

dit door aan de teams Beleid, Accountmanagement en Communicatie.   

 

Ontwikkelingen 

De Servicedesk ontvangt jaarlijks ca. 1600 vragen, waarvan ca. 30 > 4 uur. De belangstelling voor de 

voorlichtingsbijeenkomsten (basisinleiding op aanvragen biociden) loopt sterk terug. Een conclusie 

kan zijn dat de doelgroep voor dit product na drie jaar grotendeels bereikt is. Het Ctgb blijft 

voorlichtingsbijeenkomsten aanbieden; de investering in de voorbereiding is gering, zodat we 

flexibel kunnen reageren op belangstelling en aanmeldingen.  

 

De belangstelling voor met name biociden-RFM’s fluctueert sterk. Ook hier geldt dat we de vraag 

accommoderen. In 2016 zijn afspraken gemaakt waarmee de Servicedesk strenger kan toezien op de 

voorbereiding van de RFM’s (en PSM’s). Dit moet de kwaliteit van de bijeenkomst voor aanvrager en 

Ctgb verbeteren.  

 

Workshops 

In de workshops gaan we in op de inhoudelijke aspecten van dossieropbouw en beoordelingskader. 

Voor biociden worden dat in 2018 naar alle waarschijnlijkheid in situ gegenereerde actieve stoffen 

en insecticiden op basis van pyrethrins, pyrethroids, PBO, prallethrin en tetramethrin.  
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Voor het aantal RFM’s, PSM’s, voorlichtingsbijeenkomsten en workshops zie de tabel onder 2.5. 

‘Producten en aantallen Servicedeks/Frontoffice’. 

 

2 . 2 . 2 .  I n s t r o o m  n i e u w e  a a n v r a g e n  ( G e w a s b e s c h e r m i n g )  

 

Het aantal verwachte werkzame stofaanvragen (waarvoor Nederland rapporteur is) voor zowel 

nieuwe stoffen (NAS: new active substance) als voor het verlengen van stofgoedkeuring  

(AIR: Annex I Renewal) in 2018 is weergegeven in de tabel onder 2.5. Het betreft zowel stoffen 

waarvoor het Ctgb optreedt als Reporting Member State (RMS) en als co-Reporting Member State 

(co-RMS). 

 

In het werkplan is de afgelopen jaren altijd het aantal stofaanvragen weergegeven. Voor de 

verlengingsaanvragen is dit verwarrend, aangezien het dossier (veel) later wordt ingediend dan de 

aanvraag. Met andere woorden, het werk wordt (veel) later uitgevoerd. Daarom is ervoor gekozen 

om vanaf 2018 voor de verlengingsaanvragen het aantal dossiers aan te geven wat er per jaar wordt 

ingediend als uitvoerbaar werk. 

 

Wat betreft aanvragen voor een nieuwe werkzame stof leert de praktijk dat de instroom vaak 

significant later is dan vooraf wordt ingeschat door de aanvragers. Hier houden we in het werkplan 

zoveel mogelijk rekening mee.  

 

Concluderend verwachten we voor 2018 een instroom van stofaanvragen die vergelijkbaar is met 

2017. 

 

De instroom voor aanvragen van nieuwe middelen of wijzigingen op reeds toegelaten middelen 

waarvoor Nederland zonaal rapporteur (zRMS) is, is stabiel en vergelijkbaar met de  verwachte 

daadwerkelijke instroom in 2017. Hetzelfde geldt voor aanvragen voor kleine toepassingen, 

wederzijdse erkenningen, MTR , MRL en nationale wijzigingen. 

 

Het aantal aanvragen voor nieuwe middelen met Nederland als concerned member state (cMS) is in 

2016 en 2017 fors gedaald. Het aantal aanvragen in 2018 stijgt weer ten opzichte van de verwachte 

instroom in 2017, maar blijft onder het niveau van 2015. 

 

In 2018 worden in Nederland geen nieuwe aanvragen meer ingediend waarop het overgangsrecht 

nog van toepassing is (de ‘oude herregistraties‘). 

 

Naar verwachting zal een groei in instroom voortkomen uit een toename van aanvragen voor 

verlengingen van bestaande toelatingen. Dit is een relatief nieuwe categorie. Drie maanden na de 

afronding van de Europese herbeoordeling van een stof dient een aanvraag tot herbeoordeling en 

verlenging van de middeltoelatingen op basis van die stof te worden ingediend. Echter, doordat de 

Europese herbeoordelingen van de werkzame stoffen uitlopen, worden verlengingsaanvragen voor 

middelen uitgesteld. Een significant deel van deze aanvragen (ca. 40%)  krijgt uitstel voor het 

genereren van nieuwe gegevens, omdat de noodzaak voor deze gegevens niet te voorzien was vóór 

de EU goedkeuring van de nieuwe eindpuntenlijst van de stof of omdat een tweede werkzame stof 

binnen 1 jaar expireert en dan beide beoordelingen in 1 aanvraag gecombineerd mogen worden. Het 
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uitstel voor het leveren van nieuwe gegevens (de zogenaamde categorie 4 studies) betreft 

gemiddeld zo’n 2 jaar.  Daarnaast kan het niet verlengen van een stoftoelating grote impact hebben 

als hieraan veel middelen zijn gekoppeld.  

Door al deze factoren is de exacte instroom lastig in te schatten. Wat betreft de 

verlengingsaanvragen waarvoor Nederland cMS is wordt opgemerkt dat het werk aan die aanvragen 

voor het overgrote deel pas in 2019 kan worden uitgevoerd, aangezien de rapporterende lidstaat 

eerst de beoordeling moet uitvoeren.  

 

Onder 2.5 wordt in de tabel per aanvraagtype aangegeven hoeveel nieuwe aanvragen worden 

verwacht in 2018.  

 

Concluderend wordt voor 2018 voor de totale portefeuille een stabiele instroom in aanvragen voor 

gewasbescherming (middelen en stoffen) verwacht, die geen uitbreiding van personeelscapaciteit 

vraagt.   
 
 

2 . 2 . 3 .  U i t v o e r e n  E u r o p e s e  s t o f b e o o r d e l i n g e n  ( G e w a s b e s c h e r m i n g )  

 

Tot nu toe heeft het Ctgb een aanvraag voor een werkzame stof als afgehandeld gerapporteerd als 

er in de EU (in de Europese Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF))  een 

besluit genomen was over de wel of niet (hernieuwde) goedkeuring.  

 

De duur van het Europese besluitvormingsproces is echter onvoorspelbaar, met name de afgelopen 

jaren (mede door capaciteitsgebrek bij de Europese Commissie die daardoor achterloopt met het 

voorbereiden van besluiten over stoffen). Daarom zal het Ctgb vanaf 2018 een aanvraag voor een 

werkzame stof als afgehandeld rapporteren als de EFSA conclusie gereed is, immers, dan is voor het 

Ctgb als rapporteur het werk afgerond.  

 

In de tabel onder 2.5 is aangegeven hoeveel aanvragen voor werkzame stoffen we verwachten af te 

handelen in 2018. 
 

 

2 . 2 . 4 .  A d v i s e r e n  o v e r  E u r o p e s e  s t o f b e o o r d e l i n g e n  

( G e w a s b e s c h e r m i n g )  

Het leveren van commentaar op de beoordeling van een werkzame stof is een kwaliteitstoets op het 

(draft) Assessment Report (DAR) en het (draft) Renewal Assessment Report (RAR), dat opgesteld 

wordt door de rapporterend lidstaat. Deze kwaliteitstoets wordt uitgevoerd door de andere 

lidstaten, waaronder Nederland. Dat is van belang omdat het Assessment Report de basis is voor de 

toelating van alle middelen op basis van deze stof.  

Op basis van de DAR of RAR en het Europese review proces kan het Ctgb de departementen 

adviseren over het wel of niet goedkeuren van een werkzame stof in SCoPAFF. Daarnaast levert het 

bestuderen van de DAR en het leveren van commentaar een versnelling op van het proces van 

toelating van middelen op basis van de stof.   
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Het Ctgb zal als EU niet-rapporteur commentaar leveren op 30-40 door andere lidstaten opgestelde 

Draft Assessment Reports (DAR’s/ RAR’s) voor werkzame stoffen. 

 

 

2 . 2 . 5 .  I n t a k e ,  b e o o r d e l e n  e n  b e s l u i t e n  o v e r  m i d d e l e n  i n  N e d e r l a n d  

( G e w a s b e s c h e r m i n g )  

Onder 2.5 wordt in de tabel per aanvraagtype een prognose gegeven van het aantal af te handelen 

aanvragen in 2018. Als basis dienen de ingeschatte onderhanden werkpositie eind 2017 (werklast in 

uren) en de verwachtte instroom van nieuwe aanvragen (op basis van het gemiddelde aantal 

beoordelingsuren per aanvraagtype). 

 

Het aantal af te handelen aanvragen is op zich een inzichtelijke manier van begroten en rapporteren. 

Voor aanvraagtypen met een doorlooptijd van meer dan 1 jaar (bijv. zonale aanvragen, 

stofaanvragen) is er echter geen relatie tussen het aantal af te handelen aanvragen en de instroom 

van nieuwe aanvragen in datzelfde jaar. Met andere woorden, het afhandelen van een dergelijke 

aanvraag is het resultaat van het werk van het voorgaande jaar/de voorgaande jaren. Daarnaast 

kunnen aantallen aanvragen niet onderling worden vergeleken, aangezien er grote verschillen in 

werklast zijn tussen de verschillende aanvraagtypen.  

 

Voor 2018 is er per aanvraagtype zodanig begroot dat voor ieder aanvraagtype de werkachterstand 

kan worden verminderd en de doorlooptijden worden verkort. Dit heeft wel enig na-ijl effect (er 

worden ook nog aanvragen afgehandeld met reeds een langere doorlooptijd), dus verkorting van de 

doorlooptijden zal met name zichtbaar worden in de tweede helft van 2018 en in 2019.  
 

 
 

2 . 2 . 6 .  I n s t r o o m  n i e u w e  a a n v r a g e n  ( B i o c i d e n )  

 

Het aantal verwachte werkzame stofaanvragen (waarvoor Nederland rapporteur is) voor zowel 

nieuwe stoffen als voor het verlengen van stofgoedkeuring (stof renewal) in 2018 is weergegeven in 

de tabel onder 2.5. 

 

Vanaf 2018 wordt het aantal stofaanvragen uitgedrukt in het aantal stof/PT combinaties (PT: Product 

Type) dat wordt ingediend. Dit is conform EU methodiek; iedere stof/PT combinatie is een aanvraag. 

Dit betekent dat het aantal stofaanvragen wat hoger wordt, maar betekent geen evenredige stijging 

van de hoeveelheid werk, zie 2.2.7. voor nadere toelichting. 

 

Voor het beoordelen van de toelaatbaarheid van biociden in Nederland geldt dat deze in 

toenemende mate plaats vindt binnen de Europees geharmoniseerde context. Werkzame stoffen die 

op Europees niveau zijn goedgekeurd worden opgenomen in een Unielijst van goedgekeurde stoffen 

voor een specifiek product type (PT). Biociden die gebaseerd zijn op goedgekeurde stoffen worden 

beoordeeld volgens de Europees geharmoniseerde afspraken. Biociden op basis van werkzame 

stoffen die nog niet zijn opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde stoffen worden beoordeeld 
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volgens de Nederlandse Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de zogenaamde ‘NL 

aanvragen overgangsrecht’.  

 

Voor 2017 was het aantal aanvragen onder NL overgangsrecht hoger dan begroot. We verwachten 

voor 2018 eenzelfde beeld, omdat aanvragers ‘nog snel’ een product op de Nederlandse markt 

willen brengen, vóórdat de betreffende werkzame stof wordt goedgekeurd. Daarnaast zijn er 

aanvragers die niet eerder hun biociden (onder overgangsrecht) op de Nederlandse markt brachten, 

maar de Nederlandse beoordelingsmethodiek als een testcase zien voor toekomstige aanvragen 

onder de BPR. 

 

In 2018 zal het aantal EU nationale aanvragen stijgen, zowel voor verlenging (renewal) van 

toegelaten middelen als voor nieuwe producten. Het aantal aanvragen voor Unietoelatingen gaat 

nog niet stijgen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er in 2018 weinig stoffen worden 

goedgekeurd.   

 

Vanaf 2019 zal de groei van aanvragen voor Unietoelatingen naar verwachting doorzetten. Hiervoor 

zijn 2 duidelijke redenen:  

1. de industrie raakt beter bekend met deze vorm van toelating en ziet (administratieve en 

financiële) voordelen boven het alternatief van Nationale toelating met vervolgens wederzijdse 

erkenningen in andere lidstaten; 

2. de werkzame stoffen die de komende jaren worden goedgekeurd. Voor 2019 betreft dit o.a. 

natrium hypochloriet en propan-1-ol. Er zijn relatief veel biociden op de markt die gebaseerd zijn 

op deze werkzame stoffen.  

Gezien onze ervaring met het beoordelen van biociden zal naar verwachting een substantieel deel 

van deze aanvragen door Nederland beoordeeld gaan worden.  

 

Onder 2.5 wordt in de tabel per aanvraagtype aangegeven hoeveel nieuwe aanvragen we 

verwachten in 2018. 
 

Concluderend verwachten we voor 2018 en 2019 een sterk groeiende instroom in aanvragen voor 

biociden, die om een uitbreiding van personeelscapaciteit vraagt.  
 

 

2 . 2 . 7 .  U i t v o e r e n  E u r o p e s e  s t o f b e o o r d e l i n g e n  ( B i o c i d e n )  

 

Het feit dat er nu per stof/PT combinatie een aanvraag moet worden ingediend, betekent niet per 

definitie dat de hoeveelheid werk evenredig stijgt. In 2017 is de onderhanden werkpositie sterk 

gestegen, met name door de Europese deadline voor stoffen die in situ worden gegenereerd. Voor 

deze stoffen zijn meerdere PT’s aangevraagd en clustering is mogelijk voor de beoordeling. Ook is 

voor eenzelfde stof door meerdere aanvragers een aanvraag (of aanvragen) ingediend. Op basis van 

de huidige inzichten is zo goed mogelijk ingeschat hoeveel uren benodigd zijn voor de beoordeling. 
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2 . 2 . 8 .  A d v i s e r e n  o v e r  E u r o p e s e  s t o f b e o o r d e l i n g e n  ( B i o c i d e n )  

Op verzoek van het Ministerie van I&W worden alle Competent Authority (CA)-rapporten die door 

andere lidstaten worden opgeleverd, onderworpen aan een ‘peer review’ waarbij in principe 

aandacht wordt gegeven aan alle aspecten, met in het bijzonder aandacht voor humane toxicologie 

en milieu. Het Ctgb levert daartoe schriftelijk commentaar op zowel de concept CA-rapporten, de 

commentaartabellen (RCOM) als op de draft final CA rapporten.  

 

Tijdens de Working Groups wordt waar nodig uitleg gegeven of discussie gevoerd over het 

onderhavige punt. Hiervan wordt verslag gedaan aan de departementen middels het voorlopige 

Interdepartementaal Biociden Overleg (IBO)-stofadvies. 

 

Op basis van de planning van ECHA heeft het Ctgb voor 2018 een raming opgesteld van het aantal 

van 50 CA-rapporten dat beschikbaar komt voor commentaar voor Existing Active Substances (EAS) 

en New Active Substances (NAS) tezamen. 

 

 

2 . 2 . 9 .  I n t a k e ,  b e o o r d e l e n  e n  b e s l u i t e n  o v e r  m i d d e l e n  i n  N e d e r l a n d  

( B i o c i d e n )   

Onder 2.5 wordt in de tabel per aanvraagtype een prognose gegeven van het aantal af te handelen 

aanvragen in 2018. Als basis dienen de ingeschatte onderhanden werkpositie eind 2017 (werklast in 

uren) en de verwachtte instroom van nieuwe aanvragen (op basis van het gemiddelde aantal 

beoordelingsuren per aanvraagtype). 

 

Het aantal af te handelen aanvragen is op zich een inzichtelijke manier van begroten en rapporteren. 

Voor aanvraagtypen met een doorlooptijd van meer dan 1 jaar (bijv. aanvragen voor unietoelating, 

stofaanvragen) is er echter geen relatie tussen het aantal af te handelen aanvragen en de instroom 

van nieuwe aanvragen in datzelfde jaar. Met andere woorden, het afhandelen van een dergelijke 

aanvraag is het resultaat van het werk van het voorgaande jaar/de voorgaande jaren. Daarnaast 

kunnen aantallen aanvragen niet onderling worden vergeleken, aangezien er grote verschillen in 

werklast zijn tussen de verschillende aanvraagtypen. 

 

Zoals toegelicht onder 2.2 is er sprake van een forse toename van de hoeveelheid werk. De huidige 

omvang van de verschillende inhoudelijke teams voor biociden is relatief gering en het vermogen om 

nieuwe medewerkers te ‘absorberen’ is beperkt. In het najaar van 2017 zijn de vacatures reeds 

opengesteld. Het inwerken van de nieuwe medewerkers is een grote investering en heeft impact op 

de output. Resultaat is dat de doorlooptijden voor biocide aanvragen zullen oplopen in 2018. Vanaf 

2020 stabiliseert de hoeveelheid werk en kunnen we gaan inzetten op verkorten van de 

doorlooptijden. 
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2 . 2 . 1 0 .  T o e g e l a t e n  G e w a s b e s c h e r m i n g s m i d d e l e n  e n  B i o c i d e n  i n  

N e d e r l a n d  

Er wordt rekening gehouden met een totaal aantal van ca. 2.345 toegelaten middelen (ca. 895 

Gewasbeschermingsmiddelen en ca. 1.450 Biociden) op peildatum 1 februari 2018.  

 

 

Grafiek:  aantal toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

(inclusief afgeleide en parallel toegelaten middelen) periode 2013 - 2018 

 
* De aantallen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden zeggen niets over de diversiteit van het middelenpakket 

en evt. veranderingen daarin. Dit betreft alleen het totaal aantal toegelaten middelen die zijn opgenomen in het het Ctgb 

register. 

 

 

2 . 2 . 1 1 .  P o s t  a a n v r a g e n ,  b e z w a a r  e n  b e r o e p  &  J u r i d i s c h e  a d v i s e r i n g  

Plan van aanpak 

Het met het ministerie van LNV afgesproken plan van aanpak om o.a. de kosten voor externe inhuur 

van advocaten te beperken, zoals eerder in de algemene inleiding is aangegeven, is in uitvoering. Een 

belangrijke stap voor besparing zal zijn om zelf te gaan pleiten, te beginnen in eenvoudige zaken en 

al dan niet onder begeleiding van een van de vaste advocaten. De kennis hiervoor zal eind 

2017/begin 2018 verzameld zijn (cursussen/informatie door departementen en dergelijke).  

 

Tegelijkertijd zullen de imidacloprid-zaken (met enerzijds de vraag welke delen van de 250 studies 

openbaar moeten worden gemaakt en anderzijds de vraag of het Ctgb voldoende dan wel onnodig 

veel maatregelen heeft getroffen om bijen, vogels en waterorganismen te beschermen) naar 

verwachting een aanzienlijk bedrag aan externe advocaatkosten vragen. De besparingen zullen 

daartegen wegvallen. Deze zaken worden naar verwachting begin 2018 gepland door het CBb.  
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De bezetting van het team juristen is medio 2018 weer op orde. Er kan dan weer voortgang worden 

gemaakt met het wegwerken van de achterstanden in bezwaar.  

Het aantal bezwaar- en beroepszaken zal zeker niet afnemen. Met EZ is een betere monitoring van 

de kosten van met name zwaardere zaken afgesproken. Zo kan eerder gesignaleerd worden wanneer 

de begroting voor deze taak uitgeput raakt (nacalculatie).  

 

Bezwaar- en beroepszaken 

De imidacloprid-zaken lopen vanaf 2011. Bij ieder besluit over middelen met deze werkzame stof 

wordt er door twee NGO’s telkens weer bezwaar gemaakt, om openbaarmaking van alle studies 

gevraagd en beroep met verzoek versnelde behandeling aangetekend. Evenwel pas als het CBb heeft 

beslist over de vraag hoever de openbaarmakingsplichten (Aarhus) strekken in toelatingszaken, kan 

de inhoudelijke behandeling beginnen. Deze zaken zullen dus nog geruime tijd veel inzet vragen. 

 

Eén van de voorziene activiteiten is dat de werkwijze rondom openbaarmaking van studies met de 

toelatinghouders en de NGO’s, na de uitspraak hierover, zal worden besproken in het kader van het 

vergroten van transparantie en de noodzaak zo snel en soepel mogelijk per studie te kunnen 

beslissen. Dit is al aangekondigd bij de branchevereniging Nefyto.  

 

Op het aantal bezwaar- en beroepszaken kan nauwelijks tot geen invloed worden uitgeoefend: er is 

immers bijna altijd sprake van tegengestelde belangen. Wel zal vaker worden bezien in welke 

gevallen actievere communicatie en een intensiever zienswijzetraject, bijdraagt aan meer draagvlak 

voor het te nemen besluit. Van deze aanpak is inmiddels vast komen te staan dat die kan leiden tot 

minder bezwaren.  

 

Openbaarmakingsverzoeken 

Het aantal verzoeken neemt toe. Ook de complexiteit en de omvang van de gevraagde informatie 

nemen toe. Er zijn verzoeken die zich uitstrekken over meerdere jaren, of waarbij informatie van 

meerdere partijen wordt gevraagd waardoor er interdepartementaal moet worden afgestemd. Deze 

tendens begon medio 2017, en zal dus wederom meer inzet vragen.  

 

De Adviescommissie voor de bezwaarschriften 

Deze zal onverminderd betrokken worden als partijen gehoord wensen te worden. Gezien de 

aantallen bezwaren zal dat ook in 2018 het geval zijn.  

 

Schadeclaims 

Schadeclaims zijn lastig te voorzien. Een categorie daarvan wordt gevormd door rechterlijke 

uitspraken inhoudende dat het Ctgb ten onrechte een toelating heeft beperkt of beëindigd. Ook een 

dergelijk besluit in bezwaar kan aanleiding zijn tot het indienen van een schadeclaim. Vooralsnog 

worden er geen schadeclaims voor 2018 voorzien. 

 

Commissie van deskundigen 

Deze Commissie is in het leven geroepen om een rol te vervullen bij disputen over dierproeven, om 

onnodige herhaling daarvan te voorkomen. Deze Commissie is evenwel nog nooit bijeengeroepen. Er 

zal in 2018 worden bezien met welke alternatieven eveneens aan de wettelijke plichten van het Ctgb 

hieromtrent kan worden voldaan. 
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2 . 3 .  B e l e i d s a d v i s e r i n g   

 

Advies aan departementen 

Voor 2018 hebben de beleidsverantwoordelijke departementen met het Ctgb afspraken gemaakt 

over de financiering voor het uitvoeren van de reguliere beleidswerkzaamheden, de EU niet-

rapporteur werkzaamheden biociden (50/50 met industrie) en voor de kosten van bezwaar en 

beroep. Deze laatste post kent wel een open eind regeling.  

 

De focus van de reguliere beleidsadvisering voor 2018 ligt (1) op de advisering van de 

departementen ten behoeve van de Nederlandse inbreng in diverse gremia in Europa, met als doel 

harmonisatie van processen en kaders, (2) op advisering met betrekking tot de dossiers vergroening 

en verduurzaming, waarvoor de inzet van de departementen onverminderd hoog zal zijn (Europees 

en nationaal) en (3) op ad-hoc advisering ten behoeve van dossiers die de aandacht van de politiek 

vragen.  

 

Harmonisatie 

Harmonisatie zal ook in 2018 veel aandacht vragen, zowel op beleidsmatig niveau als in de 

uitvoeringspraktijk. Er zijn veel zorgen over het huidige functioneren van het EU-systeem van 

beoordeling van stoffen en middelen. Het Ctgb is van mening dat een efficiëntieslag nodig is, wil de 

uitvoeringspraktijk niet vastlopen. Een aantal acties zal daarvoor worden ingezet.  

 

Zo bereidt het Ctgb samen met een aantal andere lidstaten (met name Duitsland) een voorstel voor 

de Commissie voor waarin de mandaten van de verschillende EU-gremia (voor gewas) herijkt 

worden. Het doel is om de mandaten beter te definiëren en op elkaar af te stemmen, hiaten te 

identificeren en deze aan een gremium toe te wijzen. Dit zal bijdragen aan een effectievere 

besluitvorming binnen de EU. In samenhang hiermee zullen de resultaten van een Ctgb-interne 

prioritering van welke gremia (gewas en biociden) bezocht worden en met welk doel, ertoe kunnen 

leiden dat de slagkracht van de Ctgb-bijdrage wordt versterkt. Tegelijkertijd worden in 2018 de 

eerste resultaten verwacht van de REFIT, een evaluatie van Verordening 1107/2009 waaraan ook het 

Ctgb vanuit de uitvoeringspraktijk een bijdrage levert.  

 

Daarnaast zal conform de opdracht in de kaderbrief het Ctgb in 2018 het project ‘Knelpunten 

Europese harmonisatie biociden’ starten. Ook voor dit project liggen de acties onder meer op het 

gebied van het herijken van overlegstructuren. Verder zal binnen dit project extra aandacht kunnen 

worden gegeven aan het verbeteren van de interne (Ctgb) en externe (lidstaatniveau) communicatie 

om zodoende tot een betere uitwisseling van kennis en ervaring te komen.  

 

Harmonisatie van toetsingskader is een voorwaarde voor een efficiënt werkend systeem. De 

complexiteit van de beoordelingen en lacunes in de toetsingskaders leiden ertoe dat lidstaten tot 

‘work arounds’ overgaan of beoordelingsaspecten doorschuiven naar lidstaatniveau. Het blijven 

volgen, becommentariëren en stimuleren van ontwikkelingen in toetsingskaders (bijvoorbeeld ‘birds 

and mammals’ binnen de ecotox-beoordeling voor gewas; de werkzaamheidsbeoordeling van de 

‘biopesticides’; het aandragen van interim-oplossingen voor de problematiek rond de 

antifoulingsproducten (biociden)) zal daarom een speerpunt blijven binnen de beleidsbegroting.   
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Het Ctgb heeft in de afgelopen jaren een directeurenoverleg gestart voor zowel biociden als voor 

gewasbeschermingsmiddelen. Deze overleggen hebben als doel om op een hoger niveau 

beslissingen te kunnen nemen en besluiten van andere EU- gremia te bespreken, om zodoende 

implementatie binnen de EU te waarborgen en te bespoedigen. Doordat de directeuren elkaar 

kennen, wordt het bovendien gemakkelijker op dat niveau kleinere problemen tussen lidstaten één 

op één te bespreken en op te lossen.  

De basis voor deze overlegstructuren is nu gelegd maar om meer profijt te hebben van deze 

structuur zal er in 2018 nog extra aandacht aan worden besteed. Terwijl het directeurenoverleg voor 

gewasbeschermingsmiddelen nu momentum lijkt te hebben (wat moet worden bewaakt), staat dat 

van biociden nog in de kinderschoenen en gaat het Ctgb in samenwerking met ECHA in 2018 hier 

veel aandacht aan geven. 

 

Vergroening en verduurzaming 

Op het vlak van vergroening en verduurzaming zal het Ctgb in 2018 de departementen ondersteunen 

in een verdere Europese en nationale agendering en stimulering van de beoordeling en toelating van 

biologische en laag-risico stoffen en middelen. Concrete acties volgen uit de aanbevelingen van de 

Green Deal, die begin 2017 werd afgesloten en uit de leerlessen van de Pilots Systeemaanpak. Zo 

zullen als vervolg op de Green Deal de resultaten van het topsectorenonderzoek Green Deal verder 

worden verspreid en zal het pre-aanvraagtraject van laag-risico middelen verder worden 

vormgegeven.  

 

De coördinator biologische middelen zal wederom aanvraagtrajecten faciliteren. Op basis van EU- 

Guidance zal het toelatingsproces van laag-risico middelen verder worden uitgewerkt en 

geïmplementeerd. Voor biologische middelen zal verder worden verkend wat de mogelijkheden zijn 

om gedifferentieerde werkzaamheidscategorieën in het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) op te 

nemen.  

 

Binnen de lopende trajecten van de Pilots Systeemaanpak zullen de randvoorwaarden voor de 

toepassing van correctiemiddelen binnen IPM verder worden uitgewerkt en zal de werkwijze met 

betrekking tot het pleksgewijs toepassen van middelen opgenomen worden in de Evaluation 

Manual. Verder zal het Ctgb verkennen welk effect een veranderende landbouwpraktijk 

(precisielandbouw, strokenteelt, niet- kerende landbouw (zonder ploegen), groene maatregelen, 

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) heeft op het WG, de restrictiezinnen en de risicobeoordeling. 

Ook zal het Ctgb van nabij de ontwikkeling volgen van een tool waarmee de behaalde milieu winst 

gemeten kan worden. Het Ctgb zal hiervoor de ‘terms of reference’ opstellen.  

 

Ad-hoc beleidsadvisering 

De ad-hoc beleidsadvisering betreft zowel gevraagd als ongevraagd advies over (onvoorziene) 

beleidsmatige kwesties, bijdragen aan de beantwoording van Kamervragen en aan nota’s waarmee 

de Kamer wordt geïnformeerd.  

Enige krimp op deze posten in 2018 is onvermijdelijk gezien enerzijds de onder uitputting van deze 

posten in 2017 en anderzijds de noodzaak om het aantal uren op de beleidsfiches terug te brengen. 

Echter, de advisering aan de departementen mag niet verder onder druk komen te staan, in een jaar 

waarin, zoals de departementen zelf al aangaven, een nieuw aangetreden Tweede Kamer mogelijk 

juist meer aandacht zal vragen voor het gewasbeschermingsdossier dan in 2017 het geval was.  
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Budget reguliere beleidsadvisering 

De fiches voor de stofadvisering (gewasbescherming en biociden) zullen voor gewasbescherming 

krimpen ten opzichte van 2017. Voor biociden blijven ze op hetzelfde niveau, omdat de ervaring 

leert dat de vraag naar advisering rond het Europese werk, vooral voor biociden, voorlopig alleen 

maar toeneemt. Om uitvoering te geven aan het verzoek in de Kaderbrief 2018 (het accent te leggen 

op ‘het verbeteren van de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van de gebruiksvoorschriften’) 

zal het budget voor deze werkzaamheden worden verhoogd. Het ad-hoc budget voor gewas wordt 

verhoogd, aangezien de financiering van aparte projecten (zoals de Pilots systeemaanpak) binnen dit 

fiche dient te worden opgenomen. Voorts zal over resterende fiches een geringe krimp worden 

neergelegd.  

 

Budget 0,4 fte 

Het ministerie van I&W heeft taken op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

uitbesteed aan het Ctgb. Deze taken worden aanvullend gefinancierd. In 2017 is uit dit budget deels 

een tijdelijke detachering van een Ctgb-medewerker bij ECHA bekostigd, een situatie die tot 

halverwege 2018 zal voortduren.  

Voorts is het voornemen om in 2018 uit dit budget de uren te bekostigen die nodig zijn voor de 

werkzaamheden voor niet-rapporteur in het kader van de unietoelatingen. Deze werkzaamheden 

kunnen het beste worden vergeleken met de niet-rapporteur werkzaamheden voor werkzame 

stoffen: alleen door actieve Ctgb-deelname aan het peer-reviewproces en de EU-werkgroepen kan 

een adequate advisering met betrekking tot deze unietoelatingen ten behoeve van de 

standpuntbepaling in Europa (in BPC en SCBP) worden gegeven.  

Een precieze inschatting van het benodigd aantal uren voor deze advisering is op dit moment nog 

niet te geven, aangezien het traject van de unietoelatingen in Europa nu pas op gang komt. Het 

resterend budget binnen deze post zal, net als in andere jaren, worden besteed aan het 

beantwoorden van vragen betreffende toelatingsaspecten van biociden en 

gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw, de interpretatie van nationale en Europese 

regelgeving, vragen van burgers, organisaties en ministeries en ondersteuning bij de beantwoording 

van Kamervragen. 
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2 . 4 .  B e d r i j f s v o e r i n g  e n  o r g a n i s a t i e  o n d e r s t e u n i n g  

 

2 . 4 . 1 .  I n l e i d i n g  

Deze paragraaf bevat een apart hoofdstuk “Risico thema’s en beheersing” en een aantal hoofdstukken 

waarin alle bedrijfsvoerings- en organisatie ondersteunende activiteiten voor 2018 zijn beschreven.  

 

2 . 4 . 2 .  R i s i c o  t h e m a ’ s  e n  b e h e e r s i n g  

Om in te kunnen spelen op mogelijke bedrijfsrisico’s, zijn de potentiële gebeurtenissen ingeschaald op de 

kans dat ze voorkomen en de impact die het heeft als deze gebeurtenissen ondanks genomen 

maatregelen toch plaatsvinden. De navolgende potentiële gebeurtenissen kunnen mogelijk een 

bedrijfsrisico vormen:  

 

 

 

 

 

   

Strategisch Financieel Operationeel Wet- en regelgeving 

Brexit 

 

 

 

 

 

 

Onvoldoende omvang eigen 

vermogen 

• Geen verkorting van de 

doorlooptijden, realisatie 

wettelijke termijnen 

• Onvoldoende Interne 

capaciteit 

• Onvoldoende Externe 

capaciteit en kennis bij 

EI’s 

• Informatie beveiliging  

Uitspraak rechter 

openbaarmakings 

verzoeken 

     Strategisch  

 

BREXIT (Kans; groot – Impact; groot) 

In de omgeving van het Ctgb vinden moeilijk voorspelbare ontwikkelingen plaats, zoals de BREXIT. De 

gevolgen voor het werkaanbod zijn daardoor moeilijk te voorspellen.  

 

Risico’s  

Meer aanvragen moeten door de overige autoriteiten in de centrale zone worden verwerkt.  Het 

niet tijdig kunnen beschikken over voldoende capaciteit, waardoor het Ctgb niet kan voldoen aan 

de wettelijke termijnen. 

 

Maatregelen 

Het Ctgb houdt vooral de vinger aan de pols en zal zo nodig gecontroleerd groeien, maar streeft 

bovenal naar flexibiliteit om te kunnen reageren op de gewijzigde omstandigheden. De omvang 

en de gevolgen van de BREXIT zijn op dit moment niet in te schatten en daardoor is het erg lastig 
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om maatregelen te treffen. Het Ctgb gaat uit van een evenredige verdeling van de werklast 

binnen Europa. 

 

 Financieel  

 

Onvoldoende in staat om eigen vermogen te verhogen(Kans ; klein – Impact;  groot) 

De omvang van het eigen vermogen is sinds 2014 negatief. In het sturingsarrangement zijn afspraken 

gemaakt over de financiële aansprakelijkheid van het Ctgb en de toegestane algemene reserve als 

financiële buffer. Een buffer van maximaal 10% van de gemiddelde jaaromzet over de afgelopen drie 

jaren is toegestaan. 

 

Risico’s  

Door het ontbreken van een financiële buffer is de organisatie kwetsbaar.  

 

Maatregelen 

Het Ctgb heeft in 2015 een plan van aanpak “terugdringen tekort Ctgb” opgesteld om het in 2014 

ontstane negatief eigen vermogen weer aan te vullen. Dit plan van aanpak voorziet in een 

structurele en gecontroleerde opbouw van het eigen vermogen.  

 

 Operationeel  

 

Geen verkorting van doorlooptijden/ realisatie wettelijke termijnen (Kans; middelgroot – Impact; 

middelgroot) 

Ondanks de ambitie om tot verkorting van de doorlooptijden en realisatie van de wettelijke termijnen te 

komen, bestaat het risico dat deze ambitie niet kan worden gerealiseerd. 

 

Risico’s  

Als verkorting van doorlooptijden en/of realisatie van de wettelijke termijnen niet kan worden 

bereikt, ontstaat er een vergroting van de werkachterstand. De behandeling van de aanvragen 

duurt daardoor langer en worden daardoor duurder.  

Aanvragers moeten langer wachten op besluitvorming.  

 

Maatregelen 

De focus komt te liggen op het verhogen van de output van de organisatie als geheel.  Dit willen 

we gaan bereiken doordat de nieuwe planningsmethodiek en –tool gaat zorgen voor een betere 

planning en sturing van alle werkzaamheden. 

Daarnaast worden de processen in 2018 nog eens kritisch geanalyseerd en waar mogelijk 

geoptimaliseerd. 

Tenslotte gaan we de strategische inzet van onze EI’s en samenwerkingspartners optimaal 

vormgeven.  

 

Dit is in 2018 en 2019 haalbaar voor gewasbescherming, maar voor biociden is de toename in 

werk zo omvangrijk dat daarvoor de doorlooptijden nog niet verkort kunnen worden. De 

capaciteit is de afgelopen jaren voor gewasbescherming op niveau gebracht, maar moet in 2018 

nog groeien voor biociden.  
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Onvoldoende interne primaire capaciteit (Kans; middelgroot – Impact; groot) 

Het Ctgb heeft de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in de uitbreiding van de personeelsformatie binnen 

de primaire processen. Met uitzondering van de jaren 2014 en 2015 (toen was de uitstroom van 

personeel groter of gelijk aan de instroom) is de personeelsformatie van het Ctgb fors toegenomen. Ook 

was het in genoemde jaren lastig om binnen bepaalde expertises aan voldoende personeel te komen. 

Inmiddels verloopt de instroom van nieuw personeel weer voorspoedig, maar door het aantrekken van 

de arbeidsmarkt kan het tij ineens weer keren. 

 

Risico’s  

Bij onvoldoende interne primaire capaciteit kunnen de activiteiten uit het werkplan niet worden 

gerealiseerd. De doorlooptijden lopen op, de wettelijke termijnen worden niet gerealiseerd. 

Daarnaast kunnen er onvoldoende declarabele uren worden gemaakt, waardoor het uurtarief en 

de tarieven zullen stijgen.  

 

Maatregelen 

Het Ctgb anticipeert tijdig op de benodigde capaciteit, door vroegtijdig te gaan werven. Daarnaast 

wordt voor zover mogelijk rekening gehouden met uitstroom van zittende medewerkers.  

We werven actief en maken gebruik van arbeidsmarktcommunicatie (bijvoorbeeld door 

deelname aan de WUR carrière dagen), tevens maken we gebruik van de verschillende 

netwerken. Tevens zetten we in op maximale interne  flexibiliteit zodat we binnen en over 

aspecten heen bij piekbelasting snel kunnen handelen en de ontwikkelingen in het werkaanbod 

op kunnen vangen. 

Daarnaast maken we waar mogelijk gebruik van de inzet van EI’s (Evaluerende Instanties) en 

geven deze inzet structureel vorm. 

 

Onvoldoende Externe capaciteit en kennis bij EI’s (Kans; middelgroot – Impact; middelgroot) 

Ondanks dat de samenwerking met de EI’s structureel wordt vormgegeven; er zijn met verschillende EI’s  

meerjarige samenwerkingsovereenkomst (SLA’s) afgesloten en er worden jaarlijks capaciteit afspraken 

gemaakt; bestaat de kans dat het Ctgb niet tijdig over voldoende externe expertise kan beschikken. 

Daarnaast bestaat de kans dat er bij onvoldoende opdrachten vanuit het Ctgb niet meer geïnvesteerd 

wordt in de instandhouding van de kennis bij de EI’s.   

 

  Risico’s  

Het niet kunnen beschikken over voldoende externe capaciteit heeft gevolgen voor de overloop 

van werkzaamheden die wordt uitbesteed aan EI’s en voor de expertise die alleen door EI’s 

geleverd kan worden. Hier is het Ctgb van afhankelijk en dit heeft gevolgen voor de beoordeling 

van de dossiers. 

 

Maatregelen 

In het Ctgb kennisbeleid is vastgelegd over welke expertise het Ctgb zelf moet beschikken en 

welke expertise wordt ingehuurd bij de EI’s. Op basis hiervan worden strategische meerjaren 

werkafspraken gemaakt en samenwerkingsallianties aangegaan. Deze contracten geven houvast 

voor investeringen in kennis en capaciteit bij zowel het Ctgb als bij EI’s. Jaarlijks wordt deze 

samenwerking geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

 

Informatiebeveiliging(Kans; klein – Impact;groot) 

De soorten bedreigen die we qua informatiebeveiliging onderkennen zijn o.a.: verlies van 
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informatiedragers, diefstal van informatie, manipulatie (hacken) van gegevens en informatie, informatie 

in verkeerde handen, fysieke toegankelijkheid, etc.  

 

  Risico’s  

Het Ctgb beschikt over en werkt met zeer vertrouwelijke informatie. Het betreft vertrouwelijke 

informatie van aanvragers waarop het Ctgb zijn besluitvorming baseert. Het risico dat deze 

informatie in verkeerde handen of op straat komt te liggen mag daarom op geen enkele manier 

worden gelopen. 

  

Maatregelen 

Op tal van terreinen zijn diverse maatregelen getroffen om dit risico te vermijden: 

Er zijn strakke huisregels opgesteld waar iedereen zich aan moet houden. Medewerkers zijn op de 

hoogte van deze regels. Ons gebouw voorkomt het ongewenst indringen van de kantoorruimtes 

en het kantoor is beveiligd. Bezoek dient zich te legitimeren bij binnenkomst en ontvangt een pas 

die herkenbaar moet worden gedragen. Het bezoek wordt altijd intern begeleid. De rol van 

security officer is adequaat ingericht en die weet hoe te handelen. Er wordt gewerkt conform de 

informatie beveiligingsrijksregels (IB) en onze werkplekken en infrastructuur worden adequaat 

beveiligd. Onze bedrijfsapplicaties zijn strikt gescheiden van onze publieke website. Alle 

geautomatiseerde handelingen van medewerkers worden gelogd. De patch en archiefruimtes zijn 

beveiligd en er vindt periodiek een externe IB audit plaats. 

 

Informatiebeveiliging staat continue op de agenda en wordt telkens aangescherpt. Zo voorziet 

het nieuwe AIP in een reductie van het huidige applicatielandschap, wordt er geïnvesteerd in 

nieuwe systemen en nog beter beveiligde software en verbindingen en wordt de rol gebaseerde 

toegang tot functionaliteit en gegevens nog verder verscherpt. 

 

 Wet- en regelgeving  

Uitspraak rechter inzake openbaarmakingsverzoeken vergroot werklast en kosten(Kans; groot – Impact; 

groot) 

Op dit moment buigt het CBb zich over de zaak hoever de openbaarmakingsplichten (Aarhus) strekken in 

toelatingszaken.   

 

  Risico’s  

De uitspraak kan behoorlijke gevolgen hebben voor de interne capaciteit en de kosten om te 

kunnen voldoen aan de openbaarmakingsplicht. Daarnaast zal het inzetten van interne capaciteit 

voor openbaarmakingsverzoeken gevolgen hebben voor het realiseren van de doorlooptijden en 

het afhandelen van aanvragen. 

 

Maatregelen 

Eén van de maatregelen is dat de werkwijze rondom openbaarmaking van studies met de 

toelatinghouders en de NGO’s, na de uitspraak hierover, zal worden besproken in het kader van 

het vergroten van transparantie en de noodzaak zo snel en soepel mogelijk per studie te kunnen 

beslissen. Dit is al reeds aangekondigd bij de branchevereniging Nefyto. Daarnaast wordt in het 

opgestelde plan van Aanpak (afgesproken met LNV) al rekening gehouden met een kostenstijging 

voor extra inzet en capaciteit voor de afhandeling van de openbaarmakingsverzoeken. 
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2 . 4 . 3 .  F i n a n c i ë n  &  C o n t r o l  

 

Naast het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden, liggen in 2018 de accenten op: 

• Het monitoren van de acties naar aanleiding van de “Rapportage evaluatie Ctgb 2017” uitgevoerd 

door de Galan Groep. 

• Het samen met LNV verkennen om de bestaande kwartaalverslagen en jaarverslag compacter te 

maken en te verkennen of er nog een andere vorm van informatiebehoefte bestaat. 

• Een tijdige en strakke monitoring van budgetten en analyses.  

• Een goede integratie van data uit het financiële systeem, tijdschrijf- en planningssysteem, zodat er 

op een relatief eenvoudige manier de benodigde sturings- en verantwoordingsinformatie 

gegenereerd kan worden.  

• Risicobeheersing. 

 

2 . 4 . 4 .  P e r s o n e e l  &  O r g a n i s a t i e  

 

Naast het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden, zal er in 2018 aandacht besteed worden aan: 

• Het implementeren van en ondersteunen bij de uitvoering van het (in 2017) vastgestelde  

personeelsbeleid.  

• Het ondersteunen bij het integreren en implementeren van het (in 2017) vastgestelde kennisbeleid.  

• Het laten uitvoeren van het 2-jaarlijks medewerker onderzoek. 

• Het monitoren en bewaken van de verschillende personeelsontwikkelingen binnen de Rijksoverheid 

en dan met name de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), die Rijks breed en binnen 

het Ctgb naar verwachting ook de nodige impact zal krijgen. 

 

2 . 4 . 5 .  I n v e s t e r e n ,  k e n n i s -  e n  k w a l i t e i t s m a n a g e m e n t  

 

In 2017 is het nieuwe kennisbeleid vastgesteld.  Het beleid wordt in 2018 geïmplementeerd op basis 

van een roadmap waarin de geplande activiteiten zijn vastgelegd. Een belangrijk deel van de 

implementatie bestaat uit de realisatie van ondersteunende structuren en systemen. Door het 

nieuwe beleid zullen Kennisontwikkeling, borging en ontsluiting planmatiger worden aangepakt. 

 

Het in 2017 vernieuwde Intranet met het geïntegreerde Kennisportaal wordt in 2018 gefinetuned en 

van nieuwe functionaliteit voorzien. 

 

Het toetsingskader is intern in de tijd ontsloten. In 2018 wordt dat ook voor aanvragers en andere 

stakeholders extern gerealiseerd. Door een grotere transparantie m.b.t. ontwikkelingen binnen het 

toetsingskader kunnen aanvragers de kwaliteit van de aanvraagdossiers verbeteren. Betere 

aanvragen helpen om de doorlooptijden te verkorten.  
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Het Kwaliteitsbeleid dat in 2017 is vastgesteld wordt ook in 2018 geïmplementeerd op basis van een 

roadmap. Een belangrijk onderdeel van het nieuwe beleid is de invoering van de nieuwe ISO: 2015 

norm, die in de Certiked audit wordt gehanteerd. Naast de Certiked audit wordt de Internationale 

Visitatie Commissie bij zijn onderzoek gefaciliteerd en worden interne  audits uitgevoerd. 

 

Tenslotte wordt in 2018 begonnen met het formuleren van strategische plannen en 

meerjarenplannen voor  de periode 2020-2025. 

 

 

2 . 4 . 6 .  C o m m u n i c a t i e  

 

Algemeen 

Het strategisch communicatieplan 2015-2019 vormt de leidraad voor onze (externe) communicatie.  

Nu website, persbeleid en informatievoorziening op orde zijn, liggen de accenten in 2018 meer op 

het monitoren van (geluiden in) onze omgeving en constructieve reacties daarop. In het persbeleid 

richten wij ons vooral op vakpers en vakbladen, bij grotere onderwerpen bieden we ook de 

algemene pers informatie over bevoegdheden, werkwijze en (actuele) toelatingsprocessen.  

 

Ter verbetering van het wederzijds begrip tussen secretariaat en gebruikers/telers, organiseren we 

voor het eerst een ‘speeddate’ voor beide doelgroepen in ons kantoor. Het gebeurt steeds vaker dat 

het Ctgb WOB-verzoeken krijgt. Voor 2018 bekijken we kritische welke informatie wij zelf sneller en 

pro-actief op onze website openbaar willen maken. 

  

Omgevingsanalyse 

Om de ontwikkelingen in Europa goed te kunnen volgen is ook de komende jaren marktonderzoek 

van groot belang, zoveel mogelijk in samenwerking met andere lidstaten en Europese instanties als 

ECHA, EFSA, ECPA en Commissie. We kijken naar het aanbod van aanvragen, hoe zusterorganisaties 

zich ontwikkelen en hoe we beter met hen kunnen samenwerken op bijv. inhoud en werkverdeling. 

 

Accountmanagement 

Accountmanagers onderhouden gestructureerd en frequent contact met grote groepen stakeholders 

om relatiebeheer op kwalitatief hoog niveau te houden. Ook in 2018 ligt de focus op consolidatie en 

het onderhouden van deze relaties. De intensieve contacten leveren zeer waardevolle informatie op 

die het Ctgb gebruikt om zijn strategie te bepalen, gestelde doelen te behalen en processen en 

producten te verbeteren.  

 

Digitale communicatie 

In 2017 is de Ctgb-website flink aangepast, wat positief is ontvangen. In 2018 geven we uitvoering 

aan de vastgestelde online strategie, gebaseerd op tweezijdige communicatie via website/E-zine/ 

twitter/LinkedIn, die het Ctgb op ‘het web’ positioneert als deskundige. We willen zo nog beter 

doelgroepgericht informeren en meer dialoog te initiëren, om betrokkenheid bij het Ctgb te 

vergroten.  
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Ctgb Relatiedag en symposium 

De Ctgb Relatiedag is inmiddels een bekend en gewaardeerd communicatiemoment. Deze vindt in 

2018 plaats op donderdag 14 juni in Cinemec te Ede. Met het thema ‘innovatie’ vormt deze 

bijeenkomst een logisch vervolg op de Relatiedag van 2017 en zal daarnaast mede in het teken staan 

van het 25-jarig bestaan van het College.  

 

Klantonderzoek   

Het Ctgb monitort elke vier jaar (2014, 2018) de waardering en behoeften bij de verschillende 

stakeholders, met tussentijds een (kleinere) imagopeiling (2016, 2020). In 2018 wordt er conform 

planning weer een klantonderzoek uitgevoerd.  

 

 

2 . 4 . 7 .  I n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g  e n  I C T  p r o j e c t e n  

 
 

In 2016/2017 is qua informatievoorziening middels het AIP (Architectuur en Informatie Planning) het 

fundament gelegd voor de komende 3-5 jaar en daarna. Het AIP kent drie pijlers: de migratie van 

Dictu naar SSC Campus, het samenwerkingsplatform, en het professionaliseren van de 

informatievoorziening (IV). In 2017 is begonnen met het opzetten van deze pijlers, in 2018 worden 

deze verder versterkt en benut. 

 

In 2018 liggen de accenten op: 

• De digitale werkplek bij SSC Campus en het benutten van de mogelijkheden die SSC Campus 

biedt. Waar mogelijk zal hosting van bedrijfsapplicaties bij SSC Campus worden 

ondergebracht, dit om complexiteitsreductie te bewerkstelligen en veiligheid te 

waarborgen. 

• Een samenwerkingsplatform: in de eerste helft van 2018 wordt (middels een 

aanbestedingstraject) een keuze gemaakt voor een platformoplossing en de bijbehorende 

leverancier. In samenspraak met die leverancier zal door het Ctgb een keuze worden 

gemaakt voor de volgorde waarin de functionaliteit op het platform beschikbaar zal worden 

gesteld. In de tweede helft van 2018 zal een begin worden gemaakt van het ontsluiten van 

die functionaliteit, ter vervanging van bestaande applicaties. 

• Het professionaliseren van de informatievoorziening (IV): onder andere het gebruik van het 

AIP als toetsingskader bij keuzes met een IV-component; het verder standaardiseren en 

optimaliseren van operationele IV-processen (wijzigingsbeheer, beveiliging inclusief 

geformaliseerde werkwijze bij incidenten, etc.) om zo op een efficiënte en effectieve manier 

de organisatie te ondersteunen.  
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2 . 5 .  B i j l a g e :   T a b e l l e n  a a n t a l l e n  i n  t e  d i e n e n  e n  a f  t e  h a n d e l e n  

a a n v r a g e n ,  v e r z o e k e n  e n  a d v i e z e n  i n  2 0 1 8  

 
 

Tabel: Aantallen en producten Servicedesk/Frontoffice  

 

Product 

 

Productomschrijving 

 

Aantal begroot 2018 

Aantal uren begroot 

2018 

Vragen  Vragen < 4 uur Ca. 1.500 2.300 

Vragen Vragen > 4 uur Ca. 30 175 

RFM’s Request voor Meeting 50 (Biociden) 

40 
(Gewasbeschermingsmiddelen) 

1.550 

PSM’s Pre Submission Meeting 10 
(Gewasbeschermingsmiddelen) 

1.150 

VBK’s Voorlichtingsbijeenkomsten 4 25 

Workshops Toelichting op 

beoordelingskader & n.a.v. 

plaatsing biocide stof 

10 700 

 

 

Tabel: Aantallen EU stoffen (gewasbescherming) 

Product Productomschrijving OHW* 

aanvragen  

start 2018 

Nieuwe 

aanvragen 

Af te 

handelen 

stoffen ** 

OHW 

aanvragen 

start 2019 

EU stoffen RMS NAS-Chemische stoffen (incl. 

plant-extracten)  

4 3 0 7 

NAS- Micro-organismen 7 3 2 8 

AIR
1
- Chemische stoffen (incl. 

plantextracten) 

27 2 10 19 

AIR
1
- Micro-organismen 5 0 5 0 

Confirmatory data 5 1 4 2 

EU stoffen co-RMS NAS-Chemische stoffen (incl. 

plant-extracten) 

0 1 0 1 

AIR
1
 18 4 13 9 

* OHW = Onderhanden werk 
** Gezien de doorlooptijd (>1 jaar) is er geen relatie tussen het aantal nieuwe aanvragen en het aantal af te handelen aanvragen in 
2018. 
1
Het is mogelijk dat er per stof aanvragen (dossiers) komen van meerdere aanvragers, dit is meegenomen in 

  bovengenoemde aantallen. Voor verlengingsaanvragen is niet het aantal nieuwe aanvragen, maar het aantal in te dienen dossiers 
weergegeven (zie 2.2.2 voor toelichting). 

 

In 4.1 is te zien hoe de instroom van nieuwe aanvragen in 2018 zich verhoudt tot de voorgaande en 

komende jaren. 
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Tabel: Aantallen middel aanvragen tot toelating (gewasbescherming)  

Product Productomschrijving OHW 

aanvragen 

start 2018 

Nieuwe 

aanvragen 

Af te 

handelen 

in 2018 

OHW 

aanvragen 

start 2019 

Zonale  aanvragen 

NL ZRMS 

Zonale aanvragen voor nieuwe middelen  65 

 

27 27* 65 

Wijzigingsaanvragen zonaal (o.a. uitbreidingen 

en majeure wijziging samenstelling) 

36 17 11* 42 

Verlenging (renewal) van toelatingen o.b.v. 

een AIR-stof  

20 35 14** 41 

Zonale aanvragen  

NL CMS  

Aanvragen o.b.v. een zonale beoordeling voor 

nieuwe middelen opgesteld door een andere 

lidstaat; leveren van commentaar en 

beoordeling NL specifieke aspecten 

98 35 40* 93 

Aanvragen o.b.v. een zonale beoordeling voor  

wijzigingen /uitbreidingen opgesteld door een 

andere lidstaat; leveren van commentaar en 

beoordeling NL specifieke aspecten 

17 11 4* 24 

Verlenging (renewal) van toelatingen o.b.v. 

een AIR-stof 

54 80  25** 109 

Wijzigings- 

aanvragen 

nationaal  

Wijziging die toeziet op NL specifieke aspecten 

en waarvoor het core dossier niet hoeft te 

worden aangepast 

18 30 32 16 

Wederzijdse 

erkenningen 

Wederzijdse erkenning aanvragen  31 30 32 29 

Uitbreiding  

aanvragen Kleine 

toepassingen niet 

zonaal 

Aanvragen tot uitbreiding in NL (niet zonaal) 

van een bestaande toelating met alleen kleine 

toepassingen (NLKUG) 

21 35 35 21 

Overgangsrecht  Herregistratie (niet zonaal) 2 0 1 1 

Vrijwillig zonale herregistraties NL ZRMS 4 0 1 3 

Vrijwillig zonale herregistraties NL CMS 29 0 15 14 

Afleiden MTR (INS 

methodiek) 

Aanvragen tot afleiden norm in het kader van 

de KRW 

1 2 2 1 

Afleiden MRL Aanvragen tot afleiden van de Maximale 

Residu Limiet 

22 10 10 22 

Overige 

aanvragen 

Aanvragen voor toevoegingstoffen, 

inlichtingen voor dierproeven, 

naamswijzigingen en overschrijvingen, 

aanvragen voor mineure wijziging 

samenstelling, afgeleide en parallelle 

aanvragen, proefontheffingen, ‘administratief’ 

verlengen toelatingen op basis van 

wederzijdse erkenning,  intrekkingsverzoeken 

voor toelatingen en exportverklaringen, 

administratieve wijzigingen (WG)GA, wijziging 

etikettering, wijziging verpakking  

140 500 500 140 

* Gezien de doorlooptijd van dit aanvraagtype (>1 jaar) is er geen relatie tussen het aantal nieuwe aanvragen en het aantal af te 
handelen aanvragen in 2018.  
** Dit betreft een relatief nieuw aanvraagtype. Gezien de doorlooptijd van dit aanvraagtype in combinatie met het moment van 
indienen is er geen relatie tussen het aantal nieuwe aanvragen en het aantal af te handelen aanvragen in 2018.  
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In 4.1 is te zien hoe de instroom van nieuwe aanvragen in 2018 zich verhoudt tot de voorgaande en 

komende jaren. 

 

Tabel: Aantallen EU stoffen (biociden) 

Product  Productomschrijving OHW 

aanvragen 

start 2018 

Nieuwe 

aanvragen 

Af te 

handelen 

aanvragen 

* 

OHW 

aanvragen 

start 2019 

EU stoffen RMS Nieuwe of bestaande stof 

beoordeling 
53 10 4 59 

Stof renewal 0 0 0 0 

* Gezien de doorlooptijd (>1 jaar) is er geen relatie tussen het aantal nieuwe aanvragen en het aantal af te handelen aanvragen in 
2018. 

 

Tabel: Aantallen middel aanvragen tot toelating (biociden)  

Product Productomschrijving OHW 

aanvragen 

start 2018 

Nieuwe 

aanvragen 

Af te 

handelen 

in 2018 

OHW 

aanvragen 

start 2019 

NL aanvragen, 

overgangsrecht 

Aanvragen overgangsrecht (regulier en 

uitbreiding) 

125 75 60 140 

EU Nationale 

aanvragen 

Aanvragen voor een nieuw middel (NL 

eCA) 

46 36 10* 72 

EU Wederzijdse 

erkenningen  

‘in sequence’ 

Aanvragen tot wederzijdse erkenning van 

een nieuw middel of verlenging (NL CMS). 

De toelating is al gehonoreerd in een 

andere lidstaat. 

7 20 16 11 

EU Wederzijdse 

erkenningen 

‘in parallel’ 

Aanvragen tot wederzijdse erkenning van 

een nieuw middel of verlenging (NL CMS). 

De toelating wordt gelijktijdig afgegeven 

in RMS en CMSen. 

66 28 25* 69 

Renewals EU nationale 

aanvragen 

Verlenging (renewal) van toelatingen met 

NL als eCA 

7 4 7 4 

Renewals EU 

wederzijdse erkenning 

Verlenging (renewal) van toelatingen met 

NL als CMS  

33 2 31 4 

EU Unietoelatingen 

 

Aanvragen tot toelating van een biocide 

of een biocidefamilie in de gehele Unie, 

waarbij het Ctgb eCA is. De toelating 

wordt gehonoreerd door de Europese 

Commissie. 

35 12 3 44 

EU Vereenvoudigde 

toelatingen 

Aanvragen tot toelating van een biocide 

gebaseerd op een werkzame stof die is 

opgenomen in Annex I van de 

verordening 528/2012. 

2 5 2 5 

EU Same Biocidal 

Products 

Aanvragen tot toelating van een biocide 

dat identiek is aan een reeds in 

Nederland toegelaten referentieproduct.  

31 20 8** 43 

EU Wijzigings-

aanvragen (groot)  

Wijzigingsaanvragen van toelatingen met 

NL als eCA 

9 5 5 9 

EU Wijzigings-

aanvragen (groot) 

Wederzijdse erkenning  

Wijzigingsaanvragen van toelatingen met 

NL als CMS  

5 5 4 6 
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Product Productomschrijving OHW 

aanvragen 

start 2018 

Nieuwe 

aanvragen 

Af te 

handelen 

in 2018 

OHW 

aanvragen 

start 2019 

EU Wijzigings-

aanvragen (klein) 

 10 10 5 15 

Overige aanvragen inlichtingen voor dierproeven, 

naamswijzigingen en overschrijvingen, 

aanvragen voor mineure wijziging 

samenstelling, afgeleide en parallelle 

aanvragen, proefontheffingen en 

intrekkingsverzoeken voor toelatingen 

65 300 300 65 

* Gezien de doorlooptijd van dit aanvraagtype (≥ 1 jaar) is er geen relatie tussen het aantal nieuwe aanvragen en het aantal af te 
handelen aanvragen in 2018.  
** Het merendeel van de aanvragen moet wachten op de toelating van het referentieproduct in Nederland. Pas dan kan de 
aanvraag voor een Same Biocidal Product worden afgehandeld. 

 

In 4.1 is te zien hoe de instroom van nieuwe aanvragen in 2018 zich verhoudt tot de voorgaande en 

komende jaren. 
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3 .  B e g r o t i n g  2 0 1 8  

 

3 . 1 .  A l g e m e e n  

Geldstromen en financiering 

De producten en diensten van het Ctgb worden gefinancierd uit drie geldstromen;  

1. Jaarlijkse bijdrage 

2. Aanvraag- en beoordelingstarieven 

3. Overige bijdragen (vergoedingen voor o.a. beleidsadvisering) 

 

 

1. Jaarlijkse bijdrage 

Voor alle toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden die zijn opgenomen in het register van 

het college, wordt bij de toelatinghouder een jaarlijkse bijdrage (tarief) in rekening gebracht ( WGB 

artikel 10, lid 1). De peildatum hiervoor is 1 februari van elk jaar.  

 

Dit tarief is opgebouwd uit: 

a) Een vaste bijdrage voor de “minimale bedrijfsomvang”, dit betreft o.a. het onderhoud van 

toelatingen en register, de kosten voor het onderhoud van de organisatie, de kosten voor 

investeringen in en het beheer van de register/database (ICT systemen). 

b) Een opslag voor de Europese stofadvisering biociden ( 50% financiering door industrie en 50% 

financiering door departementen). 

c) Een opslag voor algemene informatieverstrekking.  

d) Een opslag voor de Coördinatie “kleine toepassingen” en het onderhoud van diverse lijsten zoals 

de DTG lijst. 

e) Een opslag voor het uitvoeren werkzaamheden op grond van artikel 44 van Verordening 

1107/2009 

 

Toelichting: 

a. Vaste bijdrage voor  de “Minimale bedrijfsomvang”  en onderhoud en beheer van 

toelatingen/register 

Dit omvat onder meer de uitvoering van de volgende werkzaamheden; Het besluiten over toelatingen 

als gevolg van EU besluitvorming; het besluiten over de gevolgen voor bestaande toelatingen als 

gevolg van aanpassingen in het toetsingskader of nieuwe wetenschappelijke inzichten; het archiveren 

en ontsluiten van besluiten en dossiers en het in stand houden van deze archieven; het verstrekken 

van informatie over toegelaten middelen en genomen besluiten, maar ook de kosten voor het 

onderhoud van de organisatie en investeringen in de ICT systemen  zoals de register/database. 

 

Omdat de activiteiten ten behoeve van het onderhouden en beheer van de toelatingen/register lastig 

zijn te onderscheiden van de overige toelatingsactiviteiten, is ervoor gekozen de inkomsten uit deze 

vaste bijdrage in mindering te brengen op de totale bedrijfskosten. Dit betekent dat een vast 

percentage van de jaarlijkse totale bedrijfskosten wordt gefinancierd uit de jaarlijkse vaste bijdrage 

en niet uit de aanvraag en beoordelingstarieven.  Hierdoor is het uurtarief dat de basis vormt voor de 

aanvraag- en beoordelingstarieven lager. 
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b. Europese  stofadvisering biociden (EU niet rapporteur) 

Dit betreft de advisering over beoordelingsrapporten opgesteld door andere lidstaten. De kosten 

voor de stofadvisering biociden worden voor 50% gefinancierd uit de jaarlijkse bijdrage en voor 50% 

uit bijdragen door de departementen.  

 

c. Algemene informatieverstrekking  
Het Ctgb fungeert als een informatie loket. Voor een aantal vragen kan informatie worden verstrekt 

tegen een (helpdesk) tarief. Dit is niet mogelijk voor alle vragen en informatieverzoeken, daarom 

wordt een deel van de kosten via de jaarlijkse bijdrage geïnd, of wordt indien mogelijk doorverwezen 

naar de website of “Postbus 51” van de overheid. 

 

d. Kosten inzet Ctgb Expert Center Speciality Crops  (Coördinatie) en het onderhoud van lijsten (w.o. 

DTG lijst) 

De kosten voor coördinatie ten behoeve van de inzet van het Ctgb in het Expert Center Speciality 

Crops en de kosten voor het onderhouden van lijsten worden via een opslag op de jaarlijkse 

vergoeding voor gewasbeschermingsmiddelen geïnd. 

 

e. Kosten voor het uitvoeren werkzaamheden op grond van artikel 44 van Verordening 1107/2009 

De kosten  het uitvoeren van werkzaamheden op grond van artikel 44 van Verordening 1107/2009 

worden met ingang van 2017 via de jaarlijkse vergoeding in rekening gebracht (brief Ministerie van 

Economische Zaken d.d. 12 december 2016 DGAN-PAV/16183632). 

 

2. Aanvraag- en beoordelingstarieven  

Voor de behandeling van aanvragen, het uitvoeren van beoordelingen en het opstellen van adviezen 

worden kostendekkende tarieven in rekening gebracht. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld, 

goedgekeurd en vastgelegd in het Tarievenbesluit. Het Tarievenbesluit wordt gepubliceerd in de 

Staatscourant en op de website van het Ctgb. De opbouw van de tarieven is een samenstel van 

externe kosten en de  interne bewerkingstijd vermenigvuldigd met het uurtarief.  

 

3. Overige bijdragen (departementen) 

De beleidsverantwoordelijke departementen financieren de totale kosten voor beleidsadvisering, 

voor bezwaar & beroep en 50% van de kosten voor Europese stofadvisering biociden. De totale 

bijdrage wordt jaarlijks vooraf vastgesteld. 
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Interpretatie van de begrotingscijfers 

Het Ctgb verantwoordt zijn inkomsten en uitgaven op basis van het baten- en lastenstelsel. Dit houdt 

in dat het financiële resultaat op de behandeling van een aanvraag pas wordt genomen op het 

moment dat het toelatingsproces volledig is afgerond.  

 

Een consequente vertaling naar de financiële verslaglegging zou betekenen dat alleen de opbrengsten 

en kosten van de aanvragen waarvan de besluitvorming in dat jaar is afgerond in de 

resultatenrekening worden verantwoord. Het nadeel hiervan is dat er dan geen goed inzicht wordt 

geboden in het financiële verloop van de rest van de activiteiten in het lopende jaar. Dit is opgelost 

door in de kolommen “vergoedingen (inkomsten)” en “kosten (uitgaven) ” de werkelijk in dat jaar 

ontvangen vergoedingen en gemaakte kosten te verantwoorden en in de kolom “mutatie 

onderhanden werk” aan te geven wat in latere jaren tot een financieel resultaat zal leiden.  

 

Het resultaat van deze presentatie houdt in dat de begroting zowel inzicht geeft in de te verwachten 

totale kosten en inkomsten in 2018, alsook in het financieel resultaat op die aanvragen waarover in 

2018 een eindbesluit wordt genomen. 

 

Tijdsbesteding/uren 

In paragraaf 3.2 is een  urenoverzicht opgenomen met daarin het totaal aan uren dat nodig is voor de 

uitvoering van alle werkzaamheden en activiteiten in 2018. 

 

Berekening omvang formatie (capaciteitsvraag & aanbod ) 

Om inzicht te krijgen in de jaarlijks benodigde personeelscapaciteit wordt een intern overzicht (Vraag 

en Aanbodsheet)  opgesteld van alle te verwachten reguliere werkzaamheden en activiteiten in dat 

jaar inclusief de daarvoor benodigde uren en expertises (functies). Dit overzicht bevat naast de 

primaire werkzaamheden  ook de ondersteunende activiteiten zoals kennisontwikkeling, opleidingen,  

interne projecten, kwaliteitsmanagement, communicatie, personeelszaken, financiën, etc.  

 

Naast de capaciteitsvraag (wat is er nodig) wordt ook het capaciteitsaanbod inzichtelijk gemaakt (wat 

kan de zittende formatie aan uren bieden). Het capaciteitsaanbod wordt berekend aan de hand van 

het aantal beschikbare Fte’s per functie, het aantal werkbare uren in dat jaar en het declarabiliteits 

percentage per functie. Dit percentage is voor elke functie afzonderlijk bepaald. Op basis van vraag en 

beschikbaar aanbod wordt duidelijk waar mogelijk capaciteitsknelpunten ontstaan en waar 

uitbreiding van formatie (al dan niet tijdelijk) nodig is. 

 

Formatie 2018 

De zittende formatie bedraagt eind 2017 naar verwachting ca. 141 Fte. Om de vraag in 2018 zo goed 

mogelijk te kunnen blijven accommoderen zal de zittende formatie in 2018 structureel verder worden 

uitgebreid naar ca. 150 Fte. Tevens wordt hierbij al deels rekening gehouden met natuurlijk verloop.  

 

De uitbreiding van de formatie is met name voorzien binnen de functies van wetenschappelijk 

beoordelaar en projectleider (biociden). Afhankelijk van het absorptievermogen per aspect (de 

grootte van de groep, de balans tussen ervaren medewerkers en junior starters) worden de vacatures 

ingevuld. Er zal echter door allerlei factoren altijd spanning zijn tussen vraag en aanbod van capaciteit 

bijvoorbeeld door  een onverwachte stijging of daling van aanvragen, een onverwachte uitstroom van 

personeel of een onvoorzien hoog ziekteverzuim. Daarom is de inzet van EI’s structureel 

vormgegeven en blijft worden ingezet op maximale interne  flexibiliteit zodat we binnen en over 

aspecten heen bij piekbelasting snel kunnen handelen. 
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Tabel: Formatie in aantallen Fte’s 2017 en 2018 

Formatie Ctgb (per 

afdeling) 

Begroot 

2017 

Formatie 

realisatie tot en 

met Q2  

2017 

Prognose 

formatie 

realisatie eind 

2017 

Begroot aantal 

Fte 2018 

Begroot aantal 

medewerkers 

2018 

 

 

Fte Fte  Fte (afgerond) Fte (afgerond) Medewerkers 

Directie, MT, assistentie 

en Staf (Juristen, beleid en 

communicatie) 

8 24 Ca. 26 26 29 

Wetenschappelijke 

beoordeling en advisering 

(WBA)  

68 62,7 Ca. 64 70 76 

Collegeadvies en 

Projectplanning (C&P) 

 

25 26 Ca. 28 30 32 

Beleidsadvisering en 

relatiemanagement 

(B&R)*  

 

16* 0 0 0 0 

Bedrijfsvoering (BV) 

 

 

25 24 Ca. 24 24 28 

 

Totaal aantal Fte’s 

 

Ca. 142 Fte 136,7 Fte Ca. 141 Fte 150 Fte 165 

* De organisatiestructuur is met ingang van 2017 aangepast. De afdeling B&R is opgeheven en ondergebracht bij “Directie, MT  en Staf. Dit 

verklaart de toename van het aantal Fte’s bij Directie, MT en staf.  
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3 . 2 .  F i n a n c i ë l e  p a r a g r a a f  2 0 1 8   

 

Omvang eigen vermogen en Plan van Aanpak opbouw EV 

Het Ctgb heeft in 2015 een plan van aanpak “terugdringen tekort Ctgb” opgesteld om het in 2014 

ontstane negatief eigen vermogen weer aan te vullen. Dit plan van aanpak voorziet in een structurele 

en gecontroleerde opbouw van het eigen vermogen. Boekjaar 2017 is met een minder positief 

resultaat geëindigd dan was verwacht wat consequenties heeft voor de beginbalans 2018. Vanaf 

2019 is saldo eigen vermogen weer positief en zal de komende jaren verder worden aangevuld.  

 

Grafiek: Ontwikkeling omvang bedrijfsresultaat en eigen vermogen (2009 – 2022) 

 

 
 

Uurtarief  

Het uurtarief wordt jaarlijks vastgesteld door de totale bedrijfskosten (verminderd met de 

opbrengsten uit de jaarlijkse bijdrage) te delen door het totaal aantal declarabele (productieve) uren 

dat de organisatie in dat jaar kan maken.  

 

De stijging van het uurtarief in 2018 ten opzichte van 2017 is in overeenstemming  met de meerjaren 

prognose en komt zoals verwacht uit op; € 132,-.  Deze stijging wordt o.a. veroorzaakt door een 

uitbreiding van de formatie, het investeren in het inwerken van deze nieuwe medewerkers, een 

mogelijk verdere CAO stijging van salarissen, een stijging van de ICT kosten en een prijsindexatie van 

de overige bedrijfskosten, zoals kantoor- en huisvestingskosten. Een overzicht en toelichting op de 

totale bedrijfskosten is verderop in deze paragraaf opgenomen. 
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Tabel: Berekening uurtarief  2017 en 2018 

x € 1.000 

Berekening uurtarief  2017 2018 

Totale bedrijfskosten 

 

€ 15.781 € 16.581 

Opbouw Eigen Vermogen 

 

€ 150 € 150 

Opbouw Wachtgeld 

 

€ 0 € 0 

Subtotaal bedrijfskosten 

 

€ 15.931 € 16.731 

Af: kosten minimale bedrijfsomvang.  

De bijdrage voor deze kosten wordt geïnd 

via de jaarlijkse vergoeding 

€ -2.200 € -2.265 

Totaal te dekken kosten 

 

€ 13.731 € 14.466 

Totaal aantal productieve/declarabele 

uren Ctgb organisatie 

107.000 (uren) 110.000 (uren) 

Uurtarief 

 

€ 13.731 ./. 107 = 

 

€ 128,- 

 

€ 14.466./. 110 

 

€ 132 

 

Aantal toegelaten middelen en tarief voor de  jaarlijkse vergoeding (gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden (inclusief afgeleide en parallel toegelaten middelen)) 

Het totaal aantal toegelaten middelen verwacht op peildatum 1 februari 2018 bedraagt: 

 ca. 2.345 middelen (ca. 895 gewasbeschermingsmiddelen en ca. 1.450 biociden). 

Totaalaantal toegelaten middelen:  2017; 2.300, 2016; 2.250, 2015; 2.045, 2014; 1.950 en 2013; 

1.720.  

 

Het tarief voor de jaarlijkse vergoeding voor gewasbeschermingsmiddelen wordt voor 2018 

vastgesteld op:  € 1.571,- en voor biociden op; € 1.178,- 

 

Toelichting tarief voor gewasbeschermingsmiddelen 

Er wordt rekening gehouden met de situatie dat vanaf 2018 de kosten voor de werkzaamheden EU 

stofadvisering (NL niet rapporteur) gewasbescherming volledig door de toelatinghouders moeten 

worden betaald. Dit heeft als consequentie dat het tarief voor de jaarlijkse vergoeding voor 

gewasbeschermingsmiddelen stijgt.  

 

Toelichting tarief voor biociden 

Het tarief voor biociden blijft nagenoeg gelijk aan het tarief van 2017. De reguliere kostenstijging  

(prijsindexatie) wordt opgevangen doordat het aantal toegelaten middelen in 2018 naar verwachting 

hoger is dan in 2017, hierdoor kan het tarief nagenoeg gelijk blijven. 
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Tabel: Tarieven jaarlijkse vergoeding (2013 – 2018) 

Tarief 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gewasbeschermingsmiddelen 

 
€ 1.340 € 1.275 € 1.300 € 1.300 

 

€ 1.419 

 

€ 1.571 

Biociden 

 
€ 1.258 € 1.195 € 1.195 € 1.170 € 1.175 € 1.178 

 
 

Bedrijfskosten  

Tabel: Bedrijfskosten 2017 en 2018 

x € 1.000 

Omschrijving 

Kosten 

Begroot 2017 

(afgerond) 

Kosten 

Begroot 2018 

(afgerond) 

Toelichting 

Collegekosten € 219 € 223 

De collegevergoedingen zijn conform BBRA schalen. 

Er wordt rekening gehouden met een verdere 

indexatie van de BBRA schalen en een reguliere 

prijsindexatie van de reis- en overige kosten van het 

college. 

Commissie van 

deskundigen 
€ 1 € 1 

Geen bijzonderheden 

Salariskosten € 10.950 € 11.955 

De post salariskosten stijgt als gevolg van een 

uitbreiding van de formatie (van ca 141 Fte naar ca 

150 Fte) en er wordt rekening gehouden met een 

mogelijk verdere indexatie van de BBRA schalen en 

premies. Daarnaast zijn de kosten voor “inhuur van 

derden” (wegens ziekte/zwangerschap e.d.) bij deze 

post ondergebracht. 

Overige 

personeelskosten;  

(reiskosten, opleidingen, 

arbo-kosten, etc. inhuur 

capaciteit (ziekte/ZW) 

€ 1.102 € 761 

Met ingang van 2018 wordende kosten “inhuur van 

derden” (wegens ziekte/zwangerschap e.d.) 

overgeheveld naar  de post “Salariskosten”,  

hierdoor is deze post lager dan in 2017. 

 

Huisvestingskosten 

 

€ 614 € 651 

Een reguliere prijsindexatie van de 

huisvestingskosten, inclusief verwerking huurkorting 

over langere periode.  

Kantoorkosten € 195 € 217 

Ivm het 25-jarig jubileum van het college is er extra 

budget opgenomen voor een “jubileum symposium”  

 

 

Overige bedrijfskosten 

 

€ 189 € 233 

Een prijsindexatie van de reguliere kosten, daarnaast 

zijn er in 2018 extra kosten voor  het uitvoeren van 

de Internationale Visitatie, het uitvoeren van het 2 

jaarlijkse klantonderzoek en medewerker 

onderzoek.  

Tevens is er voor 2018 een reservering opgenomen 

voor de uitvoering van het nieuwe strategie traject  

in 2019/2020. 

Afschrijvingen 

 
€ 625 € 575 

De post afschrijvingen daalt in 2018 conform 

prognose.  

ICT-kosten € 1.350 € 1.550 
De kosten stijgen als gevolg van uitbreiding van  

personeelsformatie (werkplekken) en het 
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onderhoud van nieuwe systemen. 

Projectkosten € 225 € 225 

Dit betreft de kosten voor inhuur van externe 

expertise en ondersteuning bij projecten (w.o. Grip 

op planning en de vervolgfase voor MST).  

Daarnaast wordt een dotatie gedaan aan een 

voorziening voor het doen van investeringen (ICT, 

systemen en organisatie). 

Overige 

organisatiekosten 
€ 313 € 190 

Deze kosten dalen doordat een deel van deze kosten 

(outplacement) als voorziening moeten worden 

opgenomen.  

Subtotaal € 15.781 € 16.581  

Opbouw Eigen vermogen 

 
€ 150 € 150 

Ook in 2018 wordt conform plan van aanpak het 

eigen vermogen weer aangevuld uit het 

exploitatieresultaat. 

Opbouw wachtgeld 

 
€ 0 € 0 

In 2018 vindt nog geen opbouw plaats. Dit wordt 

voorzien vanaf 2019. 

Totaal € 15.931 € 16.731  
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Productbegroting 2018 

Tabel: Productbegroting 2018         X € 1.000 
Omschrijving Kosten Vergoeding  

uit tarief 

Verg. 

dep. 

Verg. dep. 

separate 

financiering 

Totaal 

vergoedingen 

Mutatie 

OHW 

Exploitatie 

resultaat 

 

Onderhoud toelatingen 2.265 2.429   2.429  163 1) 

Coördinatie kleine 

toepassingen en onderhoud 

DTG lijst 

99 99   99  0 

 

Artikel 44 Verordening 

1107/2009 
0 100   100  100 

2) 

Advisering EU stofbeoord. 

Gewasb. 
264 264   264  0 

3) 

Advisering EU stofbeoord. 

biociden 
330 165 165  330  0 

 

Resultaat op jaarlijkse 

vergoedingen 

2.958 3.057 165  3.222 0 263  

Aanvragen Gewasb. 6.474 6.418   6.418 -57 1  

Aanvragen Biociden 3.748 4.288   4.288 539 1  

Besluitvorming op aanvragen 10.222 10.706   10.706 483 2  

Uitvoeren EU stofbeoord. 

Gewasb. 
1.545 1.495    -50 0 

 

Uitvoeren EU stofbeoord. 

Biociden 
977 1.125    148 0 

 

Resultaat op tarief gebonden 

producten 
2.522 2.620   2.620 98 0 

 

Beleidsadvisering regulier 1.235  1.235  1.235  0  

I&W  taken (0,4fte) 96   96 96  0  

Harmonisatie biociden 66   66 66  0  

CCPR (VWS) 12   12 12  0  

Herbeoordeling risico 

omwonenden 
5   5 5  0 

 

Triazolen 5   5 5  0  

RUB 4     -4 0  

Vrijstellingen 165 165     0  

Bezwaar en beroep 800  800  800  0  

Openbaarmakingsverzoeken 

(externe kosten) 
200*)   200*) 200*)   

 

Openbaarmakingsverzoeken 

(interne capaciteit) 
PM   PM PM   

 

Servicedesk 556 556   556  0  

Kennisuitwisseling 69 69   69  0  

Resultaat op overige 

producten 
3.213 790 2.035 384 3.209 -4 0 

 

Subtotaal 18.915 17.173 2.200 384 19.756 577 265  

Voorziening (dub. debiteuren 

jubileum Uitkering) 
      -15 

 

Voorziening Art. 44 

Verordening 1107/2009 

(Ambtshalve ingrijpen) 

      -100 

 

Netto resultaat       150 4) 

 
1) Net zoals in 2017 is in het tarief voor de jaarlijkse vergoeding een opslag opgenomen voor investeringen in ICT-kosten. 

2) De werkzaamheden op grond van artikel 44 van Verordening 1107/2009 zijn verwerkt in het tarief voor de jaarlijkse 

vergoeding. Komen er gedurende het jaar geen artikel 44 aanvragen dan worden de opbrengsten conform afspraak als 

voorziening naar de balans overgeheveld.  
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3) Vanaf 2018 worden de kosten voor de werkzaamheden EU stofadvisering (NL niet rapporteur) gewasbescherming volledig 

door de toelatinghouders betaald. 

4) In 2018 wordt een opbouw van het eigen vermogen voorzien van € 150.000,-. Het netto bedrijfsresultaat komt ten gunste van 

het eigen vermogen. 

*) Dit betreft een inschatting van de externe kosten. 

 

Balans 2018 

 

Tabel: Balans 2018 

X € 1.000 
Vaste activa 1-1-2018 31-12-2018 

Materiele vaste activa   

Verbouwing 850 650 

Kantoorinventaris 60 45 

Hard- en software 890 750 

Subtotaal 1.800 1.445 

   

Vlottende activa   

Debiteuren 700 700 

Rekening courant departementen 150 150 

Overige vorderingen 150 150 

Liquide middelen 9.120 10.305 

Subtotaal 10.120 11.305 

   

Totaal activa 11.920 12.750 

   

Passiva 1-1-2018 31-12-2018 

Eigen vermogen*   

Algemeen reserve -197 -197 

Onverdeeld resultaat 0 150 

Subtotaal -197 -47 

   

Voorzieningen   

Jubileum uitkering 80 80 

Voorziening ambtshalve ingrijpen 102 202 

Subtotaal 182 282 

   

Kortlopende schulden   

Onderhanden projecten 10.488 11.065 

Crediteuren 450 450 

Belasting en sociale lasten / pensioenpremies 174 250 

Overige passiva 823 750 

Subtotaal 11.935 12.515 

   

Totaal passiva 11.920 12.750 
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Toelichting op balans: 

 

Materiele vaste activa 

In 2017 is de nieuwe database (MST) en het nieuwe planningssysteem (GRIP) opgeleverd. Deze systemen 

worden de komende jaren afgeschreven. 

 

Vlottende activa 

In het uurtarief zit een marge in voor het opbouwen van het eigen vermogen. De liquide middelen zullen 

daarom  toenemen. Ook lopen de achterstanden van de biociden aanvragen op, de kosten voor deze 

aanvragen worden nog niet gemaakt maar de tarieven zijn al wel ontvangen. 

 

Eigen vermogen 

Het saldo eigen vermogen is vanaf 2014 negatief. Voor boekjaar 2018 wordt er een positief 

bedrijfsresultaat voorzien van € 150.000,- waarmee het saldo eigen vermogen weer wordt aangevuld en 

uitkomt op € -47.000,-.  

 

Voorzieningen 

De verwachting is dat de inkomsten uit de jaarlijkse vergoeding voor Ambtshalve intrekkingen (artikel 44 

van Verordening 1107/2009) net zoals is 2017 niet aangewend zullen worden, deze inkomsten worden 

conform afspraak overgeheveld naar de balans als voorziening.  

 

Onderhanden Projecten 

De doorlooptijden van de biociden aanvragen zullen ook in 2018 oplopen wat resulteert in een opbouw 

van de post “Onderhanden projecten”.  

 

Current Ratio: 

Current ratio is een kengetal dat de liquiditeit meet, anders gezegd in hoeverre is het Ctgb in staat om 

haar kortlopende schulden te betalen. Het Ctgb stelt de norm van 1 voor de current ratio.  

 

De current ratio is in 2018 lager dan onze norm maar neemt toe ten opzichte van de beginbalans (van 

0,87 naar 0,92). Het Ctgb heeft in het uurtarief 2018 een marge opgenomen die resulteert in een positief 

eigen vermogen en een hogere liquiditeit. Dit is ook meegenomen in het meerjaren uurtarief. 

Daarnaast zorgt de instroom van nieuwe aanvragen voor voldoende liquiditeit in 2018 en de jaren daarna 

en is de continuïteit van het Ctgb geborgd.  
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Urenoverzicht 2016 – 2018 

 

 

 

  

Urenoverzicht 2016 - 2018

Begroot Realisatie Begroot Realisatie Begroot

half jaar

2016 2016 2017 2017 2018

Productien te financieren uit jaarlijkse vergoeding 2.475 3.042 2.765 1.050 3.100

Ambtshalve ingrijpen * 781 0 758

Toelaten middelen in NL Gewasbescherming 39.492 37.816 42.527 18.960 45.983

Toelaten middelen in NL Biociden 15.948 12.729 19.530 8.249 28.392

Algemeen taakgroep / Portefeuille en relatiebeheer 2.185 0 0 184 0

Uitvoeren Europese stofbeoordeling Gewasb. (NL rapporteur) 15.948 10.107 12.629 6.426 9.145

Adviseren over EU stofb.. Gewasb. 2.164 2.162 2.024 1.087 2.000

Uitvoeren Europese stofbeoordeling Biociden (NL rapporteur) 3.331 1.778 7.429 976 7.403

Adviseren over EU stofb. Biociden 2.594 2.393 2.500 1.022 2.500

Exp.verklaringen/Registers 0 78 0 9 0

Adviseren over toelatingsbeleid ** 19.117 13.308 11.618 4.844 10.785

Vrijstellingen 1.300 457 1.250

Behandelen Bezwaar en Beroep ** 3.000 4.410 2.147 2.836 4.925

Servicedesk 5.680 3.909 5.404 1.373 4.060

Kennisuitwisseling 0 515 200 329 520

Uitzetten werkzaamheden bij Evaluerende Instanties 5.000 4.500

111.934 92.247 115.854 47.802 125.321

 

Begroot Realisatie Begroot Realisatie Begroot

half jaar

2016 2016 2017 2017 2018

Overhead Management 21.020 20.137 21.134 12.333 25.948

Bedrijfsvoering 16.395 21.842 19.980 10.432 22.510

37.415 41.979 41.114 22.765 48.458

Investeren Inwerken 1.975 14.615 5.300 6.367 10.110

Kennis/kwaliteit/organisatie 27.640 16.413 25.144 9.933 24.628

Organisatieprojecten 4.280 1.462 4.335 1.787 3.740

Beleidsadvies & relatiemanagement 7.970 7.627 2.620 1.589 2.833

Juridische advisering 1.100 1.641 1.285 589 1.900

42.965 27.143 38.684 20.265 43.211

Niet declarabel 17.495 17.832 20.730 13.577 23.636

Totaal interne uren 97.875 86.954 100.528 56.607 115.305

Totaal uren 209.809 179.201 216.382 104.409 240.626

Bovengenoemde uren betreft de uren nodig voor de activiteiten in het werkplan. 

** In 2015 en 2016 zijn er in de begroting uren gereserveerd voor extra beleidsvragen en extra werkzaamheden voor Bezwaar en Beroep.

Totaal declarabele uren

Ondersteunende en interne activiteiten

* De uren voor Ambtshalve intrekkingen zijn meegenomen in de urenbegroting, bij het opstellen van de begroting was de verwachting dat er geen groot traject 

uitgevoerd hoeft te worden. De opbrengst die hiervoor staat zal dan op de balans komen als voorziening.
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Productbegroting 2017 (prognose) en exploitatieresultaat 2013 - 2016

## 128

## 84

Externe Aantal uren Interne Totaal Vergoedingen Vergoedingen Separate Totaal

kosten intern kosten kosten uit tarief departementen financiering vergoedingen

Producten te financieren uit jaarlijkse vergoedingen:

Onderhoud toelatingen/Toetsingskader 1.850            2.200.000      2.200.000      2.455.831         -                               2.455.831        255.831                  1) 161.900      261.509           240.447            120.375        102.800       

Ambtshalve Intrekkingen -                     -                        -                        102.486             -                               102.486            -                         102.486                  2) -                    

Coordinatie kleine toepassingen 540                69.120            69.120            71.021               -                               71.021              1.901                       8                   4.839               13.450              3.595            30.592          

Onderhoud DTG lijst 25.000      -                     -                        25.000            27.869               -                               27.869              2.869                       -                    -                        20.640              

Advisering Europsese stofbeoordelingen gewasbescherming (50%) 2.000            256.000          256.000          133.052             129.000                  129.000                262.052            6.052                       36-                 8.314               11.389              14.893          109.148-       

Advisering Europese stofbeoordelingen biociden (50%) 2.050            262.400          262.400          166.432             160.000                  160.000                326.432            64.032                    400-               18.384             24.092              82.468          27.918          

Resultaat op jaarlijkse vergoedingen 25.000      6.440            2.787.520      2.812.520      2.956.691         289.000                  289.000                -                     3.245.691        -                         433.171                  161.472      293.046           310.018            221.331        52.162          

Totaal gewas 185.000   35.000          4.480.000      4.665.000      4.200.000         -                               -                             4.200.000        488.000-            23.000                    5.958           25.412             227.483            299.934-        163.377-       

Totaal biociden 7.500        16.000          2.048.000      2.055.500      3.500.000         -                               -                             3.500.000        1.677.000        232.500-                  3) 7.966           32.574             59.980              82.277          8.097            

Uren projectleiding en uitvoering -                     -                        -                        -                          -                                100.000-            206.432-        

Besluitvorming op aanvragen, totaal 192.500   51.000          6.528.000      6.720.500      7.700.000         -                               -                             -                     7.700.000        1.189.000        209.500-                  13.924         57.986             187.463            424.089-        155.280-       

Uitvoeren Europese stofbeoordelingen (gewasbescherming) Ned. Rapporteur100.000   12.500          1.600.000      1.700.000      1.300.000         1.300.000        420.000-            20.000                    -                    20.085             45.203              215.679        171.036       

Uitvoeren Europese stofbeoordeling (biociden) Ned. Rapporteur 2.000            256.000          256.000          1.050.000         -                               1.050.000        795.500            1.500-                       -                    1.483               9-                         29.611-          -                     

Export / Registers 31                  3.968               3.968               4.000                 -                               4.000                32                             -                    248                   1.128                12                  -                     

Resultaat op tariefgebonden producten 100.000   14.531          1.859.968      1.959.968      2.354.000         -                               2.354.000        375.500            18.532                    -                    21.816             46.322              186.080        171.036       

Overige producten:

Adviseren over toelatingsbeleid -                 9.265            1.185.920      1.185.920      1.186.000              1.162.000            1.186.000        -                         80                             -                    -                        689                    -                     -                     

Beleidsprojecten voorzien -                 938                120.064          120.064          -                               120.064        120.064            -                         -                                -                    296-                   79-                      -                     -                     

Ontheffing gewas 1.652            211.456          211.456          181.504             29.952          211.456            -                                -                    -                        -                         -                     -                     

Behandelen Bezwaar en Beroep 183.050   5.536            708.608          891.658          425.000                  445.000                466.658        891.658            -                         -                                -                    -                        99-                      -                     -                     

Servicedesk 6.000        2.750            352.000          358.000          358.000             -                               358.000            -                                -                    25.147             4.925                133.146-        216.846-       

Algemene informatie voorziening 558                71.424            71.424            71.550               -                               71.550              126                          -                    743                   12.796              70                  2.757            

Kennisuitwisseling 400                51.200            51.200            51.200               -                               51.200              -                                -                    2.285-               2.174-                4.427            4.144-            

Resultaat overige producten 189.050   21.099          2.700.672      2.889.722      662.254             1.611.000              1.607.000            616.674        2.889.928        -                         206                          -                    23.309             16.058              128.649-        218.233-       

Subtotaal 506.550   93.070          13.876.160    14.382.710    13.672.945       1.900.000              1.896.000            616.674        16.189.619      1.564.500        242.409                  175.396      396.157           559.861            145.327-        150.315-       

600.000-       

Dekkingsresultaat 100.000-                  150.000      110.354-           731.120-            268.809-        600.000       

Voorziening ambtshalve ingrijpen / ICT kosten 102.000-                  160.000-      -                        

Vrijval / Dotatie voorziening huurkosten -                                -                    240.000            240.000-        

Vrijval/dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren/personeelskosten 40.000-                    15.000-         92.791-             24.231              66.298-          3.337-            

Rentebaten  -                                -                    14.473             12.421              31.499          49.861          

Kosten niet inbare vorderingen (faillissement) -                                -                         3.926-            4.672-            

Netto resultaat 506.550   93.070          13.876.160    14.382.710    13.672.945       1.900.000              1.896.000            616.674        16.189.619      1.564.500        409                          150.396      207.485           105.393            692.861-        108.463-       

1)

2)

3) In 2017 is er een analyse uitgevoerd op de normuren. Grote wijziging is dat de biociden BPR aanvragen meer uren nodig hebben dan was verwacht. Gevolg hiervan is dat de 

aanvragen die in 2017 zijn ingediend niet kostendekkend zullen zijn. 

In het tarief voor de jaarlijkse vergoeding is een reservering opgenomen voor ICT kosten. 

Verwachting is dat de opbrengst uit de jaarlijkse vergoeding welke bestemd is voor ambtshalve intrekkingen niet wordt besteedt, de opbrengst wordt overgeheveld naar de 

balans als Voorziening ambtshalve intrekkingen. 

Begroting 

2017

Exploitatie 

resultaat 

2014

Begroot 

vergoeding 

departementen

Exploitatie 

resultaat 

2013

Mutatie OHW

Prognose 

exploitatie 

resultaat 2017

Exploitatie 

resultaat 2015

Exploitatie 

resultaat 2016
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Meerjaren ontwikkelingen  

2018- 2022  
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4 .  M e e r j a r e n  o n t w i k k e l i n g e n  2 0 1 8  -  2 0 2 2  

 

4 . 1 .  O n t w i k k e l i n g e n  i n  w e r k a a n b o d   

Prognose aantal requests for meeting (RFM) en pre-submission meetings (PSM) voor 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden(2018 – 2022) 

  

Het aantal RFM’s en PSM’s voor gewasbeschermingsmiddelen blijft de komende jaren stabiel. Het 

aantal RFM’s blijft stabiel op 40 meetings per jaar, het aantal PSM blijft stabiel op 10 meetings 

per jaar. Het aantal RFM’s voor biociden blijft de komende jaren stabiel op 50 meetings per jaar.  

 

Gewasbescherming 

 

Basis voor de meerjarenprognose 

De meerjaren prognose is gebaseerd op ervaringen met het zonale systeem, marktverkenning, 

signalen vanuit de toelatingshouders en er is waar mogelijk geanticipeerd op de nog te 

verwachten vertraging bij het beoordelen van stoffen voor verlenging van de goedkeuring.   

 

Vooralsnog is in deze meerjarenbegroting minimaal rekening gehouden met (eventuele) gevolgen 

van de BREXIT omdat er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om hier op een 

verantwoorde manier rekening mee te houden. Voor nu is het aantal aanvragen voor nieuwe 

middelen waarvoor Nederland RMS is iets hoger ingeschat en hetzelfde geldt voor de werkzame 

stoffen uit het renewal programma (AIR 4 en AIR 5) waarvoor Nederland RMS is. Het Ctgb volgt 

de ontwikkelingen op de voet.  

 

Alhoewel het effect van het EU beleid rondom hormoon verstorende stoffen ook nog niet goed is 

in te schatten, is hiervoor in de begroting van het aantal te verlengen middelen een schatting van 

het effect meegenomen. 

 

Ontwikkelingen algemeen 

Het aantal nieuwe chemische stoffen dat wordt ontwikkeld is de laatste jaren afgenomen en zeer 

beperkt. Wel wordt in plaats hiervan veel inspanning verricht om zogenaamde ‘biopesticiden’ te 

ontwikkelen. Dit is in lijn met de ontwikkelingen op gebied van vergroening/verduurzaming die is 

ingezet door de sector (ambitie LTO). 

 

Of er de komende jaren een significante vermindering van het aantal voor de praktijk beschikbare 

middelen mag worden verwacht hangt af van een aantal ontwikkelingen waarvan de belangrijkste 

zijn het effect van : 

 

- De beoordeling van stoffen voor verlenging van de goedkeuring is volop gaande. De vraag is 

hoeveel stoffen niet voor verlenging in aanmerking komen of worden beperkt in het gebruik. 

Evengoed kan dit laatste leiden tot het van de markt halen (door b.v. niet te gaan voor 

verlenging) van een middel door de firma om economische redenen.  
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- Het wordt steeds complexer om een nieuw middel toegelaten te krijgen (In 2017 leek het aantal 

aanvragen voor nieuwe middelen in Europa terug te lopen ten opzichte van 2016).  

- Comparative assessment (CA) wat vanaf 1 september 2016 een vast onderdeel van de 

beoordelingsprocedure is geworden.  De ervaringen hiermee zijn nog zeer beperkt. 

- Het beleid ten aanzien van hormoon verstorende stoffen.  

- Het beleid ten aanzien van het verbod van schadelijke co-formulanten. 

In 2017 is de instroom aan verlengingsaanvragen voor middelen achter gebleven bij de 

verwachting. Ook voor 2018 is het maken van een goede inschatting hiervan lastig.  De instroom 

is afhankelijk van:  

 

- het wel of niet uitstellen van expiratiedata van stoffen door de Europese Commissie (EC) en 

de duur van een eventueel uitstel; 

- de door de EC te hanteren werkvolgorde m.b.t de verschillende  Annex I Renewal (AIR) 

programma’s; 

- het aantal door de EC af te ronden stofbeoordelingen; 

- het wel of niet op de markt willen houden van middelen door de toelatingshouders.  

Op voornoemde punten is in de begroting voor zover mogelijk geanticipeerd.  

Het aantal aanvragen voor verlenging wordt veel hoger dan voorheen bij herregistratie doordat in 

principe na verlenging van iedere  werkzame stof in een middel, ook het middel moet worden 

beoordeeld voor verlenging. Voor zowel de industrie als de toelatingsautoriteiten is het 

respecteren van de kortere tijdslijnen een enorme uitdaging.  

 

Daarnaast zal in bepaalde gevallen, waarbij er nog aanvullende studies nodig zijn, extra tijd aan 

de aanvragers  worden  gegeven om het aanvraagdossier af te ronden. Doordat er nog weinig 

ervaring op dit gebied is, is het lastig in te schatten bij hoeveel aanvragen er pas later een 

verlengingsdossier met dRR wordt geleverd. Het exacte aantal verlengingsaanvragen blijft 

onzeker.  

Dit is met name afhankelijk van het tijdstip van goedkeuring van de stofverlenging door de 

Europese Commissie. Er wordt vanuit gegaan dat er wederom goedkeuringstermijnen van stoffen 

worden verlengd om het verlengingsprogramma voor zowel stoffen als middelen behapbaar te 

houden. In deze begroting is daarmee zoveel als mogelijk rekening gehouden. Het voorgaande is 

een complicerende factor bij het inschatten van de benodigde capaciteit.  

 

De komende jaren zal een grote inspanning moeten worden geleverd door de industrie, de 

lidstaten en de Central Zone Steering Committee om tot een goede verdeling van de werklast 

over de lidstaten te komen.   

 

Ontwikkeling aanvraagportfolio 

Voor de meeste aanvraagtypen worden vooralsnog de komende jaren geen grote veranderingen 

in aantallen verwacht en in onderstaande figuur is dan ook te zien dat de werklast voor 

gewasbescherming vanaf 2018 stabiel is. 

 

In onderstaande tabel zijn de te verwachten aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen en 

werkzame stoffen in vorige en komende jaren (2015– 2022) weergegeven. De geprognotiseerde 

cijfers worden periodiek bijgesteld op basis van marktonderzoek.   
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Grafiek: Omvang totaal werkaanbod gewasbescherming (excl. BREXIT) (2015 – 2022) 

 
 

Het aantal aanvragen voor nieuwe producten waarvoor Nederland optreed als zonaal rapporteur 

zou zonder de BREXIT naar verwachting  zijn teruggelopen. Verwacht wordt dat de andere landen 

in de Centrale Zone  als gevolg van de BREXIT vaker zullen worden gevraagd op te treden als 

zonaal rapporteur waardoor per saldo er bij dit type aanvraag  geen vermindering in het aantal 

aanvragen wordt verwacht (en mogelijk zelfs een lichte stijging).  

 

Het aantal aanvragen voor met name nieuwe middelen waarvoor Nederland optreedt als 

concerned  member state zal naar verwachting lager zijn dan eerder werd voorzien.  

 

Het aantal verlengingsaanvragen voor stoffen waarbij Nederland als RMS optreedt piekt in 2018. 

Echter, voor veel stoffen wordt door de Europese Commissie de expiratiedatum verschoven en 

daarmee verschuift ook de datum voor het indienen van het dossier. De grootste werklast in uren 

voor het Ctgb verschuift daardoor naar 2020. Dat is de reden dat in de meerjaren prognose voor 

verlengingsaanvragen niet het aantal ingediende aanvragen, maar het aantal ingediende dossiers 

wordt weergegeven. Het aantal verlengingsaanvragen kan per jaar behoorlijk variëren, 

afhankelijk van de totale omvang van het Europese renewal programma.   

 

Verwacht wordt dat middeltoelatingen in de verschillende landen voorafgaand aan het verlengen 

ervan in een aantal gevallen worden geharmoniseerd middels wederzijdse erkenningsaanvragen. 

Hoe het aantal aanvragen voor het verlengen van middeltoelatingen zich ontwikkeld zal per jaar 

moeten worden bekeken. Dit is sterk afhankelijk van het beleid ten aanzien van het spreiden in 

de tijd van de werklast door de Europese Commissie.  

 

Het aantal aanvragen voor het beoordelen van nieuwe stoffen op basis van een micro-organisme 

is tot op heden achter gebleven ten opzichte van de verwachting gebaseerd op signalen van de 

potentiële aanvragers. Tot op heden wordt de beoogde indiendatum vaak uitgesteld.  

 

Risico’s 

Er zullen veel aanvragen worden ingediend voor het verlengen van middeltoelatingen. 

Onduidelijk is of en hoeveel effect dit heeft op het aantal andere aanvragen. 
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Het Ctgb heeft veel verzoeken geaccepteerd om op te treden als rapporteur voor het beoordelen 

van nieuwe stoffen op basis van een micro-organisme. Het indienen van de dossiers hiervoor 

loopt achter op schema. Het gevaar bestaat daarom dat er een onevenwichtige instroom kan 

ontstaan (teveel aanvragen in korte tijd). Om het risico hierop zoveel mogelijk te beperken is 

hierover regelmatig contact met de aanvragers.  

 

Wanneer het Verenigd Koninkrijk in de nabije toekomst er voor zou kiezen om niet meer conform 

verordening 1107/2009 te werken kunnen er problemen worden verwacht bij het herverdelen 

van de werklast in de Centrale Zone. Dit zal tot aanzienlijk meer aanvragen leiden in de andere 

lidstaten. Hiervoor zal dan op Europees niveau  naar een oplossing moeten worden gezocht.    

 

Het effect van het beleid rondom de hormoonverstorende stoffen kan eveneens verstrekkende 

negatieve gevolgen hebben voor zowel het aantal toegelaten middelen als het aantal 

toekomstige aanvragen. In beide gevallen zal dan sprake zijn van een afname. Bij het begroten 

van het aantal verlengingsaanvragen voor middelen is vooruitlopend hierop wel alvast, voor zover 

mogelijk, rekening gehouden met een ingeschat effect hiervan.  

 

Tot slot is momenteel nog onduidelijk wat het effect zal zijn op de werklast van het verbieden van 

bepaalde co-formulanten. Ook daarvoor is momenteel onvoldoende informatie om de effecten te 

kwantificeren.    

 

Geconcludeerd kan worden dat deze meerjarenbegroting te maken heeft met nog relatief veel 

onzekerheden. 
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Tabel: Aantallen in te dienen aanvragen gewasbeschermingsmiddelen en werkzame stoffen 

 (2015 – 2022) 
Product Productomschrijving 2015 2016 2017 

Prognose  

na Q2 

2018 2019 2020 2021 2022 

Zonale  

aanvragen NL 

ZRMS  

Zonale aanvragen voor nieuwe 

middelen  
29 16 27 27 28 28 28 28 

Wijzigingsaanvragen zonaal (o.a. 

uitbreidingen en majeure wijziging 

samenstelling) 

14 10 19 17 17 17 17 17 

Verlenging (renewal) van toelatingen 

o.b.v. een AIR stof  
0 16 8 35 40 30 30 30 

          

Zonale 

aanvragen  NL 

CMS  

Aanvragen op basis van een zonale 

beoordeling voor nieuwe middelen 

opgesteld door een andere lidstaat; 

leveren van commentaar en 

beoordeling NL specifieke aspecten 

52 29 24 35 35 35 35 35 

Aanvragen op basis van een zonale 

beoordeling voor  

wijzigingen/uitbreidingen opgesteld 

door een andere lidstaat; leveren 

van commentaar en beoordeling NL 

specifieke aspecten 

6 8 6 11 11 11 11 11 

Verlenging (renewal) van toelatingen 

o.b.v. een AIR stof  
6 22 38 80 50 30 45 45 

          

Wijziging 

nationaal 

Wijziging die toeziet op NL specifieke 

aspecten en waarvoor het core 

dossier niet hoeft te worden 

aangepast. 

21 42 30 30 30 30 30 30 

          

Wederzijdse 

erkenningen 

Wederzijdse erkenning aanvragen  
46 29 32 30 30 30 30 30 

          

Uitbreidingsaan

vragen Kleine 

toepassingen 

niet zonaal 

Niet zonale uitbreidingen met kleine 

toepassingen (NLKUG) 
24 31 33 35 35 35 35 35 

  
        

Overgangsrecht Herregistratie (niet zonaal) 2 0 0 0 0 0 0 0 

Vrijwillig zonale herregistraties NL 

ZRMS 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Vrijwillig zonale herregistraties NL 

CMS 
7 0 0 0 0 0 0 0 

          

Afleiden MTR 

(INS methodiek) 

Aanvragen tot afleiden norm in het 

kader van de KRW 
0 1 2 2 2 2 2 2 

          

Afleiden MRL Aanvragen tot het afleiden van de 

Maximale Residu Limiet 
10 15 10 10 10 10 10 10 

          

Overige 

aanvragen 

Aanvragen voor toevoegingstoffen, 

inlichtingen voor dierproeven, 

naamswijzigingen en 

overschrijvingen, aanvragen voor 

mineure wijziging samenstelling, 

afgeleide en parallelle aanvragen, 

proefontheffingen, ‘administratief’ 

verlengen toelatingen op basis van 

wederzijdse erkenning,  

intrekkingsverzoeken voor 

toelatingen en exportverklaringen, 

442 489 490 500 500 500 500 500 
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Product Productomschrijving 2015 2016 2017 

Prognose  

na Q2 

2018 2019 2020 2021 2022 

administratieve wijzigingen (wg)ga, 

wijziging etikettering, wijziging 

verpakking. 

EU stoffen RMS NAS-Chemische stoffen (incl. plant-

extracten)  
3 1 3 3 3 2 2 2 

NAS- Micro-organismen 0 0 3 3 3 3 3 3 

AIR
1
- Chemische stoffen (incl. plant-

extracten) 
4 18 1 2 3 9 4 2 

AIR
1
- Micro-organismen 0 5 0 0 0 0 0 1 

Confirmatory data 2 8 1 1 1 1 1 1 

EU stoffen co-

RMS. 

NAS-Chemische stoffen (incl. plant-

extracten) 
0 0 0 1 0 0 0 0 

AIR
1
 5 17 1 1 1 4 3 2 

1
Het is mogelijk dat er per stof aanvragen (dossiers) komen van meerdere aanvragers, dit is meegenomen in 

  bovengenoemde aantallen 

 

 

Biociden 

 

Basis voor de meerjarenbegroting 

In 2014 werden de eerste effecten van de biociden verordening (528/2012/EU) zichtbaar, het 

aantal aanvragen was echter nog gering. In de jaren daarna is een duidelijke groei van het aantal 

aanvragen onder de verordening op gang gekomen; deze groei zal ook in 2018 doorzetten.  

 

Grafiek: Omvang totaal werkaanbod biociden (excl. BREXIT) (2015 – 2022) 

 
 

Aanvragen onder de verordening voor middelen zijn (nog) voornamelijk gekoppeld aan de 

goedkeuringsdatum van de werkzame stoffen van betreffende middelen. De goedkeuringsdatum 

van de werkzame stof is tevens de deadline voor het indienen van verlengingsaanvragen 

(renewal).  

Naar verwachting zal de groei het sterkst zijn bij de aanvragen voor EU Unietoelatingen. Het jaar 

2018 laat echter een dip zien in het aantal aanvragen voor EU Unietoelating. De oorzaak hiervan 

is de goedkeuring van een aantal werkzame stoffen voor anti-fouling (PT21) in 2018. De 

mogelijkheid voor EU Unietoelating staat niet open voor anti-fouling middelen.  
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Voor middelen op basis van werkzame stoffen die zijn goedgekeurd is het niet meer mogelijk een 

aanvraag in te dienen onder het NL overgangsrecht. Het aantal aanvragen onder overgangsrecht 

zal voor 2018 nog ongeveer op het peil van de voorgaande jaren blijven en in de jaren daarna 

afnemen. De verwachte afname van het aantal aanvragen onder NL overgangsrecht gaat zeer 

geleidelijk en is in 2016 en 2017 zelfs toegenomen t.o.v. 2015 en de jaren daarvoor.   

 

Het aantal verwachte aanvragen voor stofbeoordelingen is ongeveer 4 nieuwe stoffen per jaar.  

Daarnaast wordt er in 2018 een aantal aanvragen verwacht voor stoffen die vallen onder de 

“herdefinitie als in-situ gegenereerde actieve stoffen”.  

Vanaf 2019 zal het aantal renewals van werkzame stoffen gaan toenemen, hierbij zijn de stoffen 

voor houtverduurzaming (PT8) als eerste aan de beurt. Voor de PT8-stoffen waarbij Nederland als 

RMS heeft gefungeerd, zullen de renewal aanvragen in 2020 ingediend gaan worden.  

 

Ontwikkelingen 

 

Biocidal Product Families, Unietoelatingen en vorming van consortia 

Het Midden en Kleibedrijf (MKB) vormt consortia voor het aanvragen van EU toelatingen voor 

middelen. De consequentie van deze trend is dat middelen geclusterd als Biocidal Product 

Families (BPF’s) binnenkomen, veelal als aanvraag voor een Unietoelating. Als gevolg hiervan 

zullen relatief minder individuele aanvragen ingediend worden. Ondanks deze ontwikkeling zal in 

absolute zin het aantal BPR aanvragen de komende jaren zeker blijven stijgen. De resultaten van 

de huidige consortia zullen zeker van invloed zijn op de formatie van nieuwe consortia en 

daarmee ook het aantal nieuwe EU aanvragen beïnvloeden. De ontwikkelingen worden gevolgd.  

Het Ctgb is op dit moment de eerste keus voor consortia en consultants en ontvangt daardoor 

relatief veel aanvragen voor Unietoelatingen.    

 

Capaciteitsproblemen bij Competent Authorities 

Veel EU lidstaten kampen met capaciteitsproblemen. Aanvragers komen daardoor eerder bij het 

Ctgb terecht, ook als Nederland niet het land is waar de grootste markt voor deze aanvragers ligt. 

 

Risico’s en mogelijke invloed BREXIT 

Ten opzichte van andere EU lidstaten krijgt het Ctgb op dit moment relatief veel BPR aanvragen 

binnen; dit geldt in versterkte mate voor de Unie-aanvragen. Voor de continuïteit en 

voorspelbaarheid van de aanvragenstroom is het van belang dat expertise en capaciteit van het 

Ctgb op orde blijft. Wettelijke termijnen zullen waargemaakt moeten worden. 

 

Een groot aantal BPR aanvragen wordt ingediend in het Verenigd Koninkrijk. Dit heeft 

voornamelijk betrekking op de EU nationale aanvragen. Tot en met 2016 betrof dit ruim 15% van 

het totaal aantal aanvragen. Ter vergelijking, in Nederland wordt ongeveer 10% van het totaal 

aantal aanvragen in de EU ingediend. Indien als gevolg van de BREXIT de aanvragen verdeeld 

moeten worden over de resterende EU lidstaten, behoeft dit (mede gezien het gebrek aan 

capaciteit bij veel andere EU lidstaten) overleg op Europees niveau. De eventuele gevolgen 

hiervan zijn niet meegenomen in de meerjaren prognose vanwege de grote onzekerheid over de 

impact van de BREXIT. 

 

De eerste effecten zijn echter al wel zichtbaar geworden in 2017. Een aantal aanvragers heeft 

gemeld de uitkomst van de EU onderhandelingen over de BREXIT niet af te wachten en het een te 
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groot risico te vinden een aanvraag in het Verenigd Koninkrijk (als eCA) in te dienen. Deze 

ontwikkeling is meegenomen in de meerjaren prognose. 

 

Tabel: Aantallen in te dienen aanvragen biociden (2015 – 2022) 
Product Productomschrijving 2015 2016 2017 

prognose 

na Q2 

2018 2019 2020 2021 2022 

NL aanvragen, 

overgangsrecht 

Aanvragen overgangsrecht 

(regulier en uitbreiding) 

48 87 76 75 50 40 30 25 

EU Unietoelatingen Aanvragen voor Unietoelatingen 

met NL als eCA 

6 8 21 12 20 25 25 25 

EU Nationale 

aanvragen 

Aanvragen tot toelating van een 

nieuwe biocide en aanvragen 

tot toelating d.m.v. verlenging 

van een al in NL toegelaten 

biocide (eCA) 

23 22 50* 36 40 50 50 50 

EU Wederzijdse 

erkenningen  

‘in sequence’ 

Aanvragen tot toelating van een 

nieuwe biocide o.b.v. een 

toelating in een andere EU-

lidstaat (CMS) 39** 

9 12 20 20 30 30 30 

EU Wederzijdse 

erkenningen 

‘in parallel’ 

Aanvragen tot toelating van een 

biocide o.b.v. een aanvraag in 

een andere EU-lidstaat (CMS) 

24 25 28 40 50 50 50 

Renewals EU nationale 

aanvragen 

Verlenging (renewal) van 

toelatingen met NL als eCA 

0 0 * 4 10 5 5 5 

Renewals EU 

wederzijdse erkenning 

Verlenging (renewal) van 

toelatingen met NL als CMS  

0 0 * 2 5 5 5 5 

EU Vereenvoudigde 

toelatingen  

Aanvragen tot Unietoelating van 

laag-risico middelen met NL als 

eCA 

2 3 2 5 5 10 10 10 

EU Same Biocidal 

Products 

BPR variant van de “afgeleide 

toelating” onder overgangsrecht 

17 13 17 20 30 40 40 40 

EU Wijzigings-

aanvragen (groot)  

Wijzigingsaanvragen van 

toelatingen met NL als eCA 

29*** 7*** 8*** 

5 5 10 10 10 

EU Wijzigings-

aanvragen (groot) 

wederzijdse erkenning  

Wijzigingsaanvragen van 

toelatingen met NL als CMS  

5 5 10 10 10 

EU Wijzigings-

aanvragen (klein) 

 13 11 11 10 20 30 30 30 

EU Stofbeoordeling 

Biociden 

Beoordelen van nieuwe stoffen 

en renewals van bestaande 

stoffen 

4 12 14 10 4 10 5 5 

Overige aanvragen Inlichtingen voor dierproeven, 

naamswijzigingen en 

overschrijvingen, aanvragen 

voor mineure wijziging 

samenstelling, afgeleide en 

parallelle aanvragen, 

proefontheffingen en 

intrekkingverzoeken voor 

toelatingen 

348 361 300 300 300 300 300 300 

* In tegenstelling tot 2018 waren in 2017 EU nationale aanvragen nog niet gesplitst in (in 2015 en 2016 waren er nog 

geen verlengingsaanvragen): 

- EU nationale aanvragen voor een nieuw middel (NL als rapporterend lidstaat) 

- EU nationale aanvragen voor verlenging van een toelating (NL als rapporterend lidstaat) 

- EU nationale aanvragen voor verlenging van een toelating (NL als CMS) 

** In 2015 waren wederzijdse erkenningen nog niet gesplitst in ‘in sequence’ en ‘in parallel’ 

*** In tegenstelling tot 2018 waren voorheen EU wijzigingsaanvragen (groot) nog niet gesplitst in: 

- EU wijzigingsaanvragen (NL als rapporterend lidstaat) 

- EU wijzigingsaanvragen (NL als CMS) 
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Bezwaar en beroep 

Voor de komende jaren is geen afname van de omvang en zwaarte van de bezwaar- en 

beroepszaken te verwachten. Datzelfde geldt voor de wob- en openbaarmakingsverzoeken. Het is 

dus reëel om in de begroting voor 2018 en de jaren daarna substantiële bedragen voor deze 

taken op te blijven nemen.  

 

Het lijkt te lukken om de externe kosten voor bezwaar en beroep minder te laten stijgen ondanks 

de gelijkblijvende zwaarte van de zaken. Deze kosten betreffen de kosten voor inhuur van 

advocaten. In 2018 zullen de inspanningen op dit gebied naar verwachting zichtbaarder worden. 

Wel nemen de interne uren toe als gevolg van het meer zelf verrichten van taken in plaats van 

uitbesteden, maar dat is per saldo goedkoper. Daarnaast is met LNV afgesproken dat de 

prognoses worden verbeterd, zodat de omvang van overschrijdingen eerder bekend is. Ook is te 

verwachten dat er naast externe kosten ook blijvend veel inzet (interne uren) nodig zal zijn voor 

de behandeling van wob-zaken over publieksgevoelige onderwerpen of stoffen. 

 

  Beleidsadvisering 

De meerjaren prognose voor de beleidsadvisering gaat uit van een ondergrens van circa 9.300 uur 

(rond ca. € 1.234 mln) per jaar. Dit betekent dat, effectief, door een verdere stijging van het 

uurtarief, het aantal uren dat beschikbaar is voor deze beleidsadvisering per jaar met ongeveer 

3% zal dalen. Hiermee zal in de verdeling van de uren over de verschillende onderdelen van de 

advisering rekening gehouden moeten worden.  

 

Grote verschuivingen in de aandachtsgebieden van de beleidsadvisering (1. harmonisatie; 2. 

vergroening en verduurzaming en 3. ad-hoc beleidsadvisering) worden niet verwacht. Binnen die 

gebieden zullen wel verschuivingen plaatsvinden. Zo zullen aan de gewasbeschermingskant de 

resultaten van de Refit (Verordening 1107/2009) mogelijk aanleiding zijn om bestaande 

processen te herzien, hetgeen consequenties zal hebben voor de uitvoeringspraktijk.  

 

De aandacht, nationaal en Europees, voor vergroening en verduurzaming zal naar verwachting 

verder toenemen. De kennis en expertise van het Ctgb op het gebied van met name 

microbiologische stoffen en middelen worden inmiddels Europees erkend. De komende jaren zal 

er waarschijnlijk dan ook een toenemende vraag zijn naar coördinatie, advisering en 

kennisuitwisseling rondom dit onderwerp. Met een groeiende vraag naar vergroening en 

verduurzaming zal ook de druk toenemen op de kaders voor de ‘chemische’ gewasbescherming. 

Voor dit onderwerp zal in de politiek steeds meer aandacht zijn, zowel nationaal als Europees, 

met als gevolg ook hier een toenemende vraag naar advisering.  

 

Aan de biociden kant zal men de komende jaren een ontwikkeling zien naar een daadwerkelijk 

level playing field voor de biociden producten. In Europees perspectief is het biociden werkveld 

relatief jong en vanwege de vele toepassingen zeer complex. Nederland heeft, anders dan de 

meeste lidstaten, wel al jaren ervaring met het beoordelen en toelaten van biociden (gebaseerd 

op nationale wetgeving). Nu de verordening enige tijd van kracht is wordt steeds duidelijker dat 

interpretatieverschillen en hiaten in regelgeving en toetsingskaders de gewenste harmonisatie in 

de weg staan. Het ligt voor de hand dat de kennis en expertise die het Ctgb heeft op dit vlak de 

komende jaren steeds meer zullen worden aangesproken.  
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Grafiek: Omvang totaal werkaanbod overige declarabele activiteiten (excl. BREXIT) (2015 – 2022) 

 
 

Totaal  werkaanbod 2015– 2022 

In de onderstaande grafiek is het totale werkaanbod (werklast in uren) dat werd verwacht in 

vorige jaren en wordt verwacht voor de komende jaren weergegeven. Dit betreft zowel alle 

reguliere primaire werkzaamheden voor gewasbescherming, biociden, beleidsadvisering, bezwaar 

en beroep, etc. alsook de interne (niet declarabele) werkzaamheden zoals; kennisontwikkeling, 

opleidingen, interne projecten, communicatie en de overhead.  

 

De grafiek laat zien dat het totale werkaanbod in 2018 ten opzichte van 2017 stijgt , dit als gevolg 

van een toename van vooral het biociden werk. De daaropvolgende jaren is de omvang van het 

totale werkaanbod weer vrij stabiel. Hierbij is geen rekening gehouden met de consequenties 

voor het werkaanbod als gevolg van de BREXIT. 

 

Grafiek: Omvang  totaal  werkaanbod (excl. BREXIT)(2015 – 2022) 
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4 . 2 .  O n t w i k k e l i n g e n  i n  p e r s o n e e l s f o r m a t i e  

BREXIT 

De gevolgen van de BREXIT en de consequenties voor de Ctgb organisatie zijn niet meegenomen 

in het onderstaande formatieoverzicht. Het onderstaande formatieoverzicht gaat uit van de 

huidige prognoses van het werkaanbod voor de komende jaren. 

 

Formatie 

Gezien de ontwikkeling van het werkaanbod in 2018 zal worden ingezet op een gecontroleerde 

groei van de huidige formatie  eind 2017  (ca. 141 Fte)  naar ca.150 Fte in 2018. De jaren daarna 

stabiliseert het werkaanbod en zal een verdere uitbreiding van de personeelsformatie vooralsnog 

niet aan de orde zijn. Fluctuaties in het werkaanbod worden waar mogelijk door interne 

flexibiliteit en inhuur van tijdelijke capaciteit opgevangen en zal werk waar mogelijk structureel 

worden uitbesteed aan EI’s. 

 

Tabel: Overzicht en aantal len Fte’s per afdeling (2017 – 2022) 

Formatie Ctgb 

 

2017 Prognose 

eind 2017 

2018 2019 2020 2021 2022 

Directie, MT, Staf 

(Juristen, beleid en 

communicatie) 

8 25 26 26 26 26 26 

Wetenschappelijk 

beoordeling en 

advisering 

68 64 70 70 70 70 70 

Collegeadvies en 

projectplanning 

 

25 28 30 30 30 30 30 

Beleidsadvisering en 

relatiemanagement* 

 

16 0 0 0 0 0 0 

Bedrijfsvoering 

 

 

25 24 24 24 24 24 24 

Prognose benodigd 

aantal Fte’s  

 

Ca. 142 

Fte 

Ca. 141 

Fte 

Ca. 150 

Fte 

Ca. 150 

Fte 

Ca. 150 

Fte 

Ca. 150 

Fte 

Ca. 150 

Fte 

* De organisatiestructuur is met ingang van 2017 aangepast. De afdeling B&R is opgeheven en ondergebracht bij “Directie, MT  en Staf. Dit 

verklaart de toename van het aantal Fte’s bij Directie, MT en staf.  
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Grafiek: Ontwikkeling personeelsformatie (2009 – 2022) 

 
 
Bovenstaande grafiek laat zien hoe de totale personeelsformatie zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld 

en inmiddels ten opzichte van 2009 is verdubbeld.  

De komende jaren zal de personeelsformatie naar verwachting weer stabiliseren rekening houdend met 

het te verwachten werkaanbod. Hierbij is, zoals al eerder aangegeven, nog geen rekening gehouden met 

de gevolgen van de BREXIT. Een eventuele verdere uitbreiding van de personeelsformatie als gevolg van 

de BREXIT wordt niet uitgesloten.  
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Begroting 2017 en 2018 - 2022 
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5 .  B e g r o t i n g  2 0 1 7  e n  2 0 1 8  -  2 0 2 2  

 

Bedrijfskosten 2017 - 2022 

Onderstaande tabel betreft een overzicht van de bedrijfskosten (2017 – 2022). 

 

Tabel: Overzicht bedrijfskosten (2017 – 2022) 

x € 1.000 

Bedrijfskosten 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Collegekosten 

 
219 223 227 232 237 241 

Commissie van 

deskundigen 
1 1 1 1 1 1 

Salariskosten 

 
10.950 11.955 12.141 12.382 12.628 12.928 

Overige 

personeelskosten 

 

1.102 761 776 792 808 824 

Huisvestingskosten 

 
614 651 664 677 690 704 

Kantoorkosten 

 
195 217 196 200 204 208 

Overige 

bedrijfskosten 

 

189 233 186 227 193 234 

Afschrijvingen 

 
625 575 648 553 410 425 

ICT-kosten 

 
1.350 1.550 1.581 1.613 1.645 1.678 

Projectkosten/ 

investeringen 

 

225 225 350 300 450 500 

Overige 

organisatiekosten 

 

313 190 192 195 198 201 

Subtotaal 15.781 16.581 17.013 17.271 17.564 17.996 

Opbouw Eigen 

Vermogen 

 

150 150 150 150 150 150 

Opbouw wachtgeld 

 
0 0 100 100 100 100 

Totaal 15.931 16.731 17.263 17.521 17.814 18.246 
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Toelichting op tabel bedrijfskosten (2017 -2022) 

 

Algemeen: 

De bedrijfskosten stijgen de komende jaren door een uitbreiding van personeelsformatie in 2018, 

het gecontroleerd en regulier opbouwen (aanvullen) van het eigen vermogen, opbouw wachtgeld 

en de onderhoudskosten voor nieuwe ICT systemen. 

 

Meest in het oog springende kostenposten 

 

Post Salariskosten: 

Deze post stijgt in 2018 ten opzichte van 2017 als gevolg van formatie uitbreiding  en door het 

onderbrengen van de kosten voor inhuur derden (tot 2017 onderdeel van de post overige 

personeelskosten). De jaren daarna wordt rekening gehouden met een reguliere kostenstijging als 

gevolg van prijsindexatie. 

 

Post overige personeelskosten 

Deze post daalt in 2018 aanzienlijk ten opzichte van 2017 omdat de post inhuur derden is 

overgeheveld naar de post “salariskosten”. De jaren daarna wordt rekening gehouden met een 

reguliere kostenstijging als gevolg van prijsindexatie.  

 

Post huisvestingskosten 

Deze post stijgt in 2018 ten opzichte van 2017 als gevolg van verdere aankleding  en inrichting van 

het kantoorpand (o.a. planten en kunst) en het onderhoud daarvan. De jaren daarna wordt 

rekening gehouden met een reguliere kostenstijging als gevolg van prijsindexatie. 

 

Post Kantoorkosten 

Een eenmalige stijging van de kosten in 2018 ten behoeve van het 25 jarig jubileum van het 

College. De jaren daarna wordt rekening gehouden met een reguliere kostenstijging als gevolg van 

prijsindexatie. 

 

Overige bedrijfskosten 

Deze post stijgt in 2018 in verband met het uitvoeren van het 2 jaarlijks klant- en medewerker 

onderzoek en de Internationale  Visitatie. Dit kent een periodieke cyclus van 2 en 5 jaar. 

 

ICT kosten 

Deze post stijgt als gevolg van uitbreiding van de formatie en onderhoudskosten van de nieuwe 

systemen. De jaren daarna wordt rekening gehouden met een reguliere kostenstijging als gevolg 

van prijsindexatie. 

 

Overige Organisatiekosten 

Deze kosten dalen in 2018 omdat een deel van deze kosten (outplacement) als voorziening zijn 

opgenomen. De jaren daarna blijft de post qua omvang vooralsnog stabiel. 

 

Opbouw wachtgeld 

Vanaf 2019 wordt de post wachtgeld weer opgebouwd, zodat mogelijke toekomstige aanspraken 

op wachtgeld kunnen worden gefinancierd. Het Ctgb is eigen risicodrager. 
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Kosten minimale bedrijfsomvang  

Onderstaande tabel betreft een overzicht van de kosten voor de minimale bedrijfsomvang voor de 

jaren 2017 – 2022.  

 

Tabel: Kosten minimale bedrijfsomvang (2017-2022) 

x € 1.000 

Kosten minimale 

bedrijfsomvang 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

Totaal 

 

€2.200 €2.265 €2.330 €2.395 €2.460 € 2.525 

 

 

Berekening uurtarief  

Onderstaande tabel betreft een berekening van het uurtarief voor de jaren 2017 – 2022. 

 

Tabel: Berekening uurtarief (2017-2022) 

x € 1.000 

Berekening uurtarief  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Totale bedrijfskosten 

 
€ 15.781 16.581 17.013 17.271 17.564 17.996 

Opbouw Eigen 

Vermogen 
€ 150 150 150 150 150 150 

Opbouw Wachtgeld 

 
€ 0 0 100 100 100 100 

Subtotaal 

bedrijfskosten 
€ 15.931 16.731 17.263 17.521 17.814 18.246 

Af: kosten minimale 

bedrijfsomvang. 

De bijdrage voor deze 

kosten wordt geïnd via 

de jaarlijkse vergoeding 

€ -2.200 € -2.265 € -2.330 € -2.395 € -2.460 € -2.525 

Totaal te dekken kosten 

 
€ 13.731 14.466 14.933 15.126 15.354 15.721 

Totaal aantal 

productieve/declarabele 

uren Ctgb organisatie 

107.000 

(uren) 
110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 

 

Uurtarief 

 

€ 128 132 136 138 140 144 
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Meerjaren productbegroting 2018 - 2022

bedragen x € 1.000

1000 1000 1000 1000 1000

Vergoeding aanvullende Kosten Mutatie Resultaat Vergoeding Kosten Resultaat Vergoeding Kosten Resultaat Vergoeding Kosten Resultaat Vergoeding Kosten Resultaat

Tarief Dep. financiering OHW Tarief Dep. Tarief Dep. Tarief Dep. Tarief Dep.

Onderhoud toelatingen/toetsingskader 2.428          -                   2.265          163              2.330             2.230          100              2.395          2.295          100              2.460          2.360              100              2.525          2.425          100              

Coordinatie kleine toepassingen en onderhoud DTG lijst 98                -                   98                -                   100                 -                   100              -                   102              -                   102              -                   103              103                 -                   106              -                   106              -                   

Ambsthalve ingrijpen 100              -                   -                   -                   100              100                 -                   100              -                   100              -                   100              -                   100              -                   100                 -                   100              -                   100              -                   

Adv. Over EU stofbeoordelingen gewasbesch. 264              -                   264              -                   272                 272              -                   276              276              -                   280              280                 -                   288              288              -                   

Adv. Over EU stofbeoordelingen biociden (50%) 165              165              330              -                   177                 177              354              -                   179              179              359              -                   182              182              364                 -                   187              187              374              -                   

Resultaat op jaarlijkse vergoedingen 3.055          165              2.957          -                   263              2.979             177              3.056          100              3.052          179              3.132          100              3.125          182              3.207              100              3.206          187              3.293          100              

Totaal gewasbescherming 6.418          -                   6.474          57-                1                  6.460             -                   6.460          -                   6.383          -                   6.383          -                   6.846          -                   6.846              -                   7.286          -                   7.286          -                   

Totaal biociden 4.288          -                   3.748          539              1                  4.046             -                   4.046          -                   4.968          -                   4.968          -                   5.110          -                   5.110              -                   5.198          -                   5.198          -                   

Besluitvorming op aanvragen 10.706        -                   10.222        482              2                  10.574           -                   10.574        -                   11.420        -                   11.420        -                   12.026        -                   12.026           -                   12.557        -                   12.557        -                   

Europese stofbeoordeling gewasbescherming Ned. Rapp. 1.495          1.545          50-                -                   1.132             1.132          -                   1.983          1.983          -                   1.377          1.377              -                   1.198          1.198          -                   

Europese stofbeoordeling biociden Ned. Rapp. 1.125          977              148              -                   1.360             1.360          -                   828              828              -                   700              700                 -                   720              720              -                   

WOB / Export / Registers -                   -                   -                   -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                       -                   -                   -                   -                   

Resultaat op tariefgebonden prod. 2.620          -                   2.522          98                -                   2.492             -                   2.492          -                   2.811          -                   2.811          -                   2.077          -                   2.077              -                   1.918          -                   1.918          -                   

Beleidsadvisering

Reguliere beleidsadviseringe (fiches) -                   1.235          -                   1.235          -                   -                   -                      1.183          1.183          -                   -                   1.201          1.201          -                   -                   1.218          1.218              -                   -                   1.253          1.253          -                   

I&M taken (0,4 fte) -                   -                   96                96                -                   -                   -                      99                99                 -                   101              101               -                   102              102                  -                   105              105              

Harmonisatie Biociden -                   -                   66                66                -                   -                   -                      67                67                -                   -                   68                68                -                   -                   -                   -                       -                   -                   -                   -                   -                   

B24 CCPR (VWS) -                   -                   12                12                -                   -                   -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                       -                   -                   -                   -                   -                   

B14 Herbeoordeling risico omwonenden 1300018817 -                   -                   5                  5                  -                   -                   -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                       -                   -                   -                   -                   -                   

B15 Triazolen (130018817) -                   -                   5                  5                  -                   -                   -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                       -                   -                   -                   -                   -                   

B21 RUB -                   -                   -                   5                  5-                  -                   -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                       -                   -                   -                   -                   -                   

Vrijstellingen 165              -                   -                   165              -                   -                   170                 -                   170              -                   173              -                   173              -                   175              -                   175                 -                   180              -                   180              -                   

-                   

Behandelen Bezwaar en Beroep -                   1.000          1.000          -                   -                   -                      830              830              -                   -                   840              840              -                   -                   850              850                 -                   -                   870              870              -                   

-                   

Servicedesk 556              -                   -                   556              -                   -                   552                 -                   552              -                   560              -                   560              -                   568              -                   568                 -                   585              -                   585              -                   

-                   

Kennisuitwisseling 69                -                   -                   69                -                   -                   68                   -                   68                -                   69                -                   69                -                   70                -                   70                    -                   72                -                   72                -                   

Resultaat op overige producten 790              2.235          184              3.214          5-                  -                   790                 2.179          2.969          -                   802              2.209          3.011          -                   813              2.170          2.984              -                   837              2.228          3.065          -                   

Subtotaal 17.171        2.400          184              18.915        575              265              16.834           2.356          19.091        100              18.085        2.388          20.373        100              18.041        2.352          20.293           100              18.518        2.415          20.833        100              

Voorziening (dotatie dubieuze debiteuren/jubileum uitkering) 15-                15-                15-                15-                15-                

Dekkingsresultaat (opbouw eigen vermogen, pva garantstelling) -                   165              165              165              165              

Voorziening ambtshalve ingrijpen 100-              

Opbouw wachtgeld -                   100-              100-              100-              100-              

Nettoresultaat 150              150              150              150              150              

2018 20222019 2020 2021



Titel      Werkplan/(Meerjaren)Begroting 2018  V6.0 (Definitief) 

Datum  26-1-2018 Pagina 63  

6 .  B i j l a g e n  

 

6 . 1 . 1 .  M i s s i e ,  v i s i e ,  s t r a t e g i e  e n  a c t i v i t e i t e n p r o g r a m m a  

 

Missie 
Het Ctgb is een zelfstandig bestuursorgaan dat zijn werkzaamheden verricht binnen de 

beleidskaders van vier departementen: Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV), 

Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS).  

Het College beslist op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden over het toelaten 

van de middelen in Nederland en adviseert over het plaatsen van werkzame stoffen op de lijst van 

toegelaten stoffen in de Europese Unie. Daarnaast draagt het Ctgb bij aan het ontwikkelen en 

uitvoeren van wet- en regelgeving en beleid in Nederland en in Europa. 

 

 

Wij dragen bij aan een verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden binnen 

Europa voor mens, dier en milieu. Onze beoordelingen en adviezen zijn onafhankelijk en transparant. Zij 

komen tot stand binnen juridische kaders en zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. 

 

 

Visie 
Wij maken deel uit van de ketens tussen wetgever, producent, distributeur, handhaver, 

wetenschap, gebruiker, consument en maatschappij. Wij zijn in continue interactie met onze 

omgeving. Onze rol en verantwoordelijkheden in de ketens zijn duidelijk en we gedragen ons 

rolvast. Door onze onafhankelijke opstelling vormen wij een stabiele factor en dragen wij bij aan de 

continuïteit, effectiviteit en voorspelbaarheid van de ketens. 

 

 

Strategische doelstellingen 

 

Kerntaken 

 
a. Beoordeling van stoffen en middelen 

De beoordeling van stoffen en middelen leidt tot juiste besluiten voor middelen en 

internationaal geaccepteerde adviezen over stofbeoordeling. 

b. (Beleids)advies aan ministeries 

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies en leggen met onze adviezen ook 

verantwoording af over wat wij doen. 

c. Bijdragen en beheren beoordelingssystematiek, procedurele- en inhoudelijke 

uitvoeringskaders 

Becommentariëren van de ontwikkeling van beoordelingsmethodieken, procedurele en 

inhoudelijke toetsingskaders. 

d. Informatieverstrekking 

Het verstrekken van informatie en verantwoording afleggen aan de diverse stakeholders. 
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Omgeving 

Wij maken deel uit van de volgende ketens: 

 

a. Kennisketen 

We dragen bij aan de ontwikkeling van up to date beoordelingsmethoden waarvoor het 

RIVM en NVWA het voortouw nemen i.s.m. andere kennisinstituten door lacunes in de 

beschikbare methodieken aan te geven en door het delen van onze kennis en ervaring. 

b. Producent-distributeur-gebruiker-consument 

Wij dragen bij aan een verantwoord gebruik van middelen door onafhankelijke, transparante 

beoordelingen en praktisch hanteerbare toelatingen. 

Goed geïnformeerde aanvragers leveren volledige en juiste aanvragen aan, die op een tijdige, 

efficiënte en voorspelbare wijze worden afgehandeld . 

c. Wetgever – toezichthouder – gebruiker 

Door onze onafhankelijke adviezen dragen wij bij aan verantwoorde besluitvorming en een 

hoogwaardige wet- en regelgeving. 

(De handhaving van) het veilig gebruik van middelen is mede mogelijk doordat wij de 

benodigde informatie ontsluiten en verstrekken. 

d. EU – NL  

Het Ctgb wordt als een gezaghebbende instantie gezien. Door een actieve rol in het 

harmonisatieproces en kennisontwikkeling te spelen dragen wij bij aan een eenduidige, 

consequente wijze waarop beoordelingen binnen de EU worden uitgevoerd, die voldoet aan 

de door Nederland gewenste kwaliteitsnormen. 

 
 

Activiteitenprogramma 
 

Het Ctgb heeft zich in 2015 met interne en externe stakeholders uitgebreid georiënteerd op de 

herijkte strategie die loopt van 2016 tot 2020. Hieruit is een meerjaren activiteitenprogramma 

opgesteld dat geënt is op de strategische keuzes die zijn gemaakt aan de hand van uitgebreide 

analyses.  

 

Met dit programma wil het Ctgb een goed gestructureerd organisatieontwikkelingsproces mogelijk 

maken. Dit meerjaren activiteitenprogramma zet een visie neer over de verschillende elementen 

van de organisatie en vormt daarmee een meetlat om toekomstige activiteiten en besluiten aan te 

spiegelen. Daarnaast is het de  kapstok voor activiteiten die het Ctgb de komende jaren wil 

uitvoeren. 
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6 . 1 . 2 .  K a d e r b r i e f  
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6 . 1 . 3 .  G l o s s a r y  

 

AIP  Architectuur en Informatieplanning 

AIR Annex I Renewal 

BPC Biocidal Product Committee 

BPF  Biocidal Product Families 

BPR  Biocidal Product Regulation 

BREXIT  Britain Exit 

C&P  College advies & Projectplanning 

CA Comparative Assessment 

CA  Comparative Authority 

CBb   College van Beroep voor het bedrijfsleven 

CG Coordination Group 

cMS concerned Member State 

co RMS Co- Rapporteur Member State 

CRM  Customer Relation Management 

Ctgb  College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

DAR  Draft Assessment Report 

dRR  draft Registration Report 

DTG Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen 

EAS  Existing Active Substances 

EC  Europese Commissie 

eCA  evaluating Competent Authority 

ECHA  European Chemicals Agency 

ECPA   European Crop Protection Association 

EFSA  European Food Safety Authority 

EI  Evaluerende Instantie 

EU  Europese Unie 

E-zine  Electronic magazine 

F&C  Financiën en control 

Fte  Fulltime equivalent 

GBM Gewasbeschermingsmiddelen 

GD  Guidance document 

HelpEx Online discussieplatform voor Lidstaten ECHA 

IBO  Interdepartementaal Biociden Overleg  

ICT Informatie en Communicatie Technologie 

I&W Infrastructuur en Waterstaat 

IPM Integrated Pest Management 

ISO  International Organization for Standardization 

IV  Informatievoorziening 

IVC Internationale visitatiecommissie 

KIP  Kennis informatieplatform 

KRW Kaderrichtlijn Water 

LNV  Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

MKB Midden en Kleinbedrijf 
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MRL  Maximaal Residu Limiet 

MST Middelen, stoffen en toepassingen 

MT  Managementteam 

MTR  Maximaal toelaatbaar risico 

NAS  New Active Substances 

NVWA Nederlandse voedsel en waren autoriteit 

P&O  Personeel  en  Organisatie 

PAI   Post Approval Issues 

PAR  Product Assessment Report 

PAV  Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit 

PPR  Pesticide Peer Review 

PSM Pre-Submission Meeting 

PT Product Type 

Q&A  Questions & Answers 

RAR  Renewal Assessment Report 

RCOM Response to comments 

Refit  Commissieprogramma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving 

RFM Request for Meeting 

RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

RMS  Rapporteur Member State 

SCBP Standing Committee for Biocical Products 

SCoPAFF Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed 

SGGV  Slim geregeld goed verbonden 

SLA  Service Level Agreement 

SPC  Summary of Product Characteristics 

SCC  Shared Service Centre 

SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

VBK  Voorlichtingsbijeenkomst 

VK  Verenigd Koninkrijk 

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

WBA Wetenschappelijke beoordeling & -advisering 

Wgb  Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden 

WOB Wet openbaarheid van bestuur 

WUR  Wageningen University & Research 

ZBO Zelfstandig Bestuursorgaan 

zRMS  zonal Rapporteur Member State 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 


