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1. Inleiding

Leeswijzer
Dit document bevat een inleiding en een vijftal hoofdstukken. Daarnaast is een aantal bijlagen
toegevoegd. Elk hoofdstuk begint met een korte inleiding en een beschrijving van het aantal paragrafen.
De volgende vijf hoofdstukken zijn in dit document opgenomen:
• De ontwikkelingen, ambities en strategische speerpunten
(Hoofdstuk 2.1 bevat tevens een management samenvatting van het primaire proces)
• Werkplan 2021
• Begroting 2021
• Een visie op de ontwikkelingen in het werkaanbod voor de komende jaren
• Meerjarenbegroting 2021-2025

Algemeen
Elk jaar stelt het College een werkplan en een begroting voor het eerstvolgende jaar vast. De basis
hiervoor is de heldere opdracht voor het Ctgb: “Het beoordelen ván en besluiten óver aanvragen voor de
toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden”. Daarnaast is een visie opgesteld waarin de
ontwikkelingen in het werkaanbod voor de volgende jaren zijn beschreven met betrekking tot aard en
omvang van de aan het College toebedeelde taken en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de
organisatie. Hierbij is tevens een meerjarenbegroting opgenomen.
De begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2021-2025 worden vóór 1 oktober aan de Minister van LNV
ter goedkeuring aangeboden. Het werkplan 2021 en de visie op de ontwikkelingen in het werkaanbod
worden ter kennisgeving aangeboden.

Strategische speerpunten en doelstellingen (planperiode 2020 tot 2024)
Het College heeft conform het sturingsarrangement voor de planperiode 2020 tot 2024 een strategische
meerjarenvisie vastgesteld. Op basis van een uitgebreide omgevings-, stakeholder- en interne analyse zijn
er vijf speerpunten bepaald. Deze strategische speerpunten zijn nader uitgewerkt in een
meerjarenprogramma en maken onderdeel uit van het werkplan. De betreffende programmaonderdelen
zijn in hoofdstuk 2 beschreven en vertaald naar verschillende activiteiten.

Titel Werkplan/(Meerjaren)Begroting 2021 V4.0
Datum 12-11-2020

Pagina 3

2. Ontwikkelingen, ambities en strategische speerpunten
(meerjarendoelstellingen en -activiteiten)
Dit hoofdstuk bestaat uit 2 paragrafen. In paragraaf 2.1 zijn de ontwikkelingen en ambities voor 2021
beschreven en bevat tevens een management samenvatting van het primaire proces. In paragraaf 2.2 zijn
de activiteiten voor 2021 opgenomen die voortvloeien uit de vastgestelde strategische speerpunten en
(meerjaren) doelstellingen.

2.1.

Ontwikkelingen en ambities

Ontwikkelingen algemeen
Corona
De langetermijneffecten van de coronacrisis zijn nu nog niet te overzien. Door tijdens de crisis snel te
faciliteren in mogelijkheden om volledig thuis te kunnen werken, heeft het Ctgb de kort termijneffecten
zoals vertraging in afronding van aanvragen, beleidstrajecten of interne projecten weten te beperken. Het
digitaal werken heeft ervoor gezorgd dat er minder gereisd hoeft te worden voor het werk. Het effect van
minder reizen heeft als gevolg dat er meer uren beschikbaar komen voor het uitvoeren van ons werk. Aan
de andere kant waren door de thuissituatie niet alle medewerkers in staat om hun volledige contracturen
te werken. Hoe zich dat zal ontwikkelen als we straks te maken krijgen met een mogelijk andere balans
tussen thuis en op kantoor werken is nog onduidelijk.
In september 2020 worden de gesprekken over de Cao heropend en ook de vakbonden hebben het
thuiswerken geagendeerd. Separaat wordt vanuit het project rijksdienst 2022 rijksbreed nagedacht over
wat gewenst is ten aanzien van thuiswerken en geleidelijk toegewerkt naar een gemeenschappelijk beeld
eind 2020.
Beide uitkomsten en onze eigen ervaringen zullen als input dienen voor een nieuw thuiswerkbeleid en de
mogelijk andere balans tussen thuiswerken en op kantoor werken.
Uitvoeringsprogramma toekomstvisie gewasbescherming 2030
Meer en meer krijgt de koersverlegging naar duurzaam en circulair vorm, zowel binnen Europa als binnen
Nederland. In Nederland heeft de minister van LNV in de ‘Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar
weerbare planten en teeltsystemen’, de visie op het duurzaam telen van land- en tuinbouwproducten
voor mens, dier en milieu, met economisch perspectief, gepresenteerd. In 2020 is deze visie
geconcretiseerd in het ‘Uitvoeringsprogramma toekomstvisie gewasbescherming 2030’. Het Ctgb levert
hier zijn bijdrage aan.
Onderdeel van het programma is het mogelijk maken van de verschuiving van het gebruik van chemische
stoffen en middelen naar niet-chemische maatregelen. En als gewasbeschermingsmiddelen noodzakelijk
zijn, moeten zoveel als mogelijk ‘groene middelen’ worden gebruikt. De druk op het uitfaseren van
‘chemie’ neemt hierdoor sterk toe. In Europa wordt middels Green Deal, Farm to Fork strategie,
biodiversiteitsstrategie, evaluatie van de richtlijn duurzaam gebruik en de REFIT van VO1107 eveneens
ingezet op verduurzaming en vergroening. Dit zien we ook terug in de aanvragen voor nieuwe werkzame
stoffen waarvoor Nederland rapporterend lidstaat is: in 2019 en 2020 was 70% op basis van microorganismen en plantenextracten.
In het kader van verduurzaming past verder een toenemende belangstelling voor innovatie. Slimme
technieken en geavanceerde risico-mitigerende maatregelen voor gewasbescherming en biociden zullen
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naar verwachting leiden tot de gewenste reductie in emissies. Maar ook zullen innovatieve nieuwe stoffen
ontwikkeld worden waarvoor op dit moment het toetsingskader nog ontbreekt. Voor dit onderwerp blijft
de politiek de komende jaren aandacht houden, zowel nationaal als Europees, met als gevolg een
blijvende vraag naar advisering en ontwikkeling van het toetsingskader. Voor biociden wordt door het
ministerie van IenW gewerkt aan een beleidsontwikkelingstraject biociden, waar het Ctgb in 2021 verder
aan zal bijdragen.
Harmonisatie
De beoordelingssystematiek is robuust, maar staat niet stil. Door het wegvallen van het Verenigd
Koninkrijk, werkdruk bij andere lidstaten en Europese Commissie is het ontwikkelen van inhoudelijke en
procedurele richtsnoeren onder druk komen staan, zowel bij gewasbescherming als biociden. Het Ctgb
onderschrijft het belang van geharmoniseerde werkwijzen en zal ook in 2021 zoveel als mogelijk bijdragen
aan verschillende Europese harmonisatietrajecten. Inzet daarbij is ook om ons in te spannen voor een
versimpeling waar mogelijk, bijvoorbeeld voor wat betreft datavereisten en uniforme beginselen voor
micro-organismen.
Politieke en maatschappelijke belangstelling
De politieke en maatschappelijke belangstelling voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden blijft
onverminderd toenemen en voedt de spanning tussen emotie en ratio over ontwikkelingen en
vraagstukken op ons terrein. Discussies hierover worden meer en meer in de media gevoerd. Daarom
blijven we inzetten op het vergroten van onze transparantie en het in gesprek gaan met onder meer
wetenschap en publiek.

Ontwikkelingen in het werkaanbod
Ons beleid is dat we de vraag accommoderen, binnen het concept van gecontroleerde groei van de
capaciteit. Dat wil zeggen dat de groei afhankelijk is van het absorptievermogen van de afdelingen en de
verschillende teams én de balans tussen de verschillende teams. We zien de vraag in Europa stijgen en
hebben daar de afgelopen jaren dus op ingespeeld, maar de meeste andere lidstaten hebben hun
capaciteit niet of nauwelijks kunnen verhogen. Het resultaat daarvan is dat het Ctgb al jaren meer dan een
‘fair share’ aan aanvragen voor middelen en stoffen voor biociden en gewasbescherming heeft
aangenomen, die ook door andere lidstaten beoordeeld zouden kunnen worden. Daarom streven we naar
een meer evenredige verdeling van Europese aanvragen over de lidstaten. Vergroting van de capaciteit en
verdere ontwikkeling van kennis en ervaring in de lidstaten is van groot belang voor een kwalitatief goed
peer review proces in Europa. Dit vormt de basis voor de Europese besluitvorming.
Aanvragen zijn omvangrijker en complexer geworden, doordat het om grote families gaat (bij biociden)
waarbij de kwaliteit van dossiers vaak matig is, of omdat veel hogere tierverfijningen nodig zijn om tot een
veilig gebruik te komen (bij gewasbeschermingsmiddelen). De Europese procedures worden ook steeds
intensiever en uitdagender. Sprekende voorbeelden hiervan zijn de beoordeling van hormoonverstorende
eigenschappen en van neurotoxiciteit. Dit signaal wordt bevestigd door aanvragers die zien dat meer data
nodig zijn om een veilig gebruik van stoffen en middelen aan te tonen. Ook de komende vijf jaren
verwachten we daardoor een toenemend werkaanbod in Europa en het moge duidelijk zijn dat het Ctgb
het gebrek aan capaciteit in Europa niet kan oplossen.
Het moment van indienen van diverse aanvraagtypen is onzeker net zoals de verhouding in
werkzaamheden tussen de teams. Onvoorziene omstandigheden, zoals vrijstellingen, veranderende
prioriteiten of een onbalans tussen de teams geven een behoorlijke verstoring op de reguliere planning en
doorlooptijden. Dit alles maakt het moeilijk om de hoeveelheid werk en benodigde capaciteit goed op
elkaar af te stemmen, voorspelbaar te worden en de doorlooptijden te verkorten. De onzekerheid over de
duur van de huidige coronacrisis en de impact op tijdige dossiervorming door aanvragers maakt de
inschatting voor de langere termijn nog lastiger.
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Ondanks dat de instroom qua absoluut aantal ingediende aanvragen de afgelopen jaren is afgenomen, is
de totale werkvoorraad qua uren in omvang ongeveer gelijk aan die van eind 2019. Dit wordt vooral
veroorzaakt door de eerder genoemde toegenomen complexiteit en de grotere omvang van de
aanvraagdossiers. Daarnaast is er sprake van een toename in het aantal stofaanvragen bij
gewasbescherming die qua omvang groot zijn en daardoor veel capaciteit vragen. Als gevolg daarvan is
voor zowel biociden als gewasbescherming de werklast in 2021 nog steeds groter dan de beschikbare
interne capaciteit (zie hoofdstuk 5 (grafiek 5.1.1 en 5.1.3)).
Om voorspelbaar te kunnen zijn en in te kunnen lopen op de werkvoorraad, zal in 2021 de instroom voor
nationale aanvragen biociden, aanvragen voor Unietoelatingen én de gewasbeschermingsaanvragen voor
stoffen en de zonale aanvragen (nieuwe middelen en wijzigingsaanvragen) worden beperkt. Door de al
aangegane verplichtingen zal dit pas echt effect hebben op de instroom vanaf 2022-2023.

Ambitie
De afgelopen zes jaar is fors geïnvesteerd in het vergroten van de capaciteit om de vraag te kunnen
accommoderen in een veranderende onvoorspelbare omgeving. De formatie is zowel voor
gewasbescherming als biociden uitgebreid, soms op een manier die boven gecontroleerde groei uitsteeg,
waarbij tegelijkertijd ook het natuurlijk verloop is opgevangen. De interne flexibiliteit is flink toegenomen:
een grote groep wetenschappelijk beoordelaars en projectleiders is inzetbaar bij een ander team of op
een ander terrein (gewasbescherming versus biociden). Door de genoemde toename van de werklast en
ondanks deze continue investeringen is het lastig gebleken om achterstanden in te lopen. We hebben nog
onvoldoende kunnen ‘oogsten’ na de gedane investeringen. Daarom zal het accent in 2021 liggen op
‘intern goed op orde komen na de jarenlange groei’ en het zo goed mogelijk in kunnen zetten van de
totaal beschikbare capaciteit. Hiermee willen we de voorspelbaarheid en output vergroten, de
werkvoorraad stabiliseren en vervolgens verkleinen met als resultaat verkorting van de doorlooptijden in
de toekomst.
Intern op orde komen
De ambitie ‘intern op orde komen’ wordt bereikt door de processen eenduidig te maken en te
optimaliseren, de consistentie en kwaliteit van het werk te verbeteren en binnen de afdelingen de
besluitvaardigheid vergroten om de processen te versnellen. Daarbij is een tijdige escalatie van belang.
Daarnaast blijven we uiteraard sturen op de output. Om dit te kunnen realiseren zal de focus liggen op het
behouden, ontwikkelen en intern flexibiliseren van de bestaande groep medewerkers en het beperken
van de instroom van aanvragen.
Vanuit deze kerngedachte wordt ingestoken op stabilisatie van de formatie in 2021. Vanzelfsprekend
houden we oog voor actuele ontwikkelingen die groei naast vervanging door natuurlijk verloop nodig
zouden maken (bijvoorbeeld een gewijzigde capaciteitsverhouding tussen de teams). Op deze manier
kunnen we meer aandacht besteden aan het inwerken van het relatief grote aantal nieuwe medewerkers
en de kennis van medewerkers vergroten en verbreden. Met de kennis van nu zullen we, gezien de
werkvoorraad, vanaf 2022 weer inzetten op gecontroleerde groei.
Vergroten voorspelbaarheid
Ondanks dat we te maken hebben met externe niet-beïnvloedbare factoren (zoals op de vorige pagina
aangegeven), is het naast ‘intern goed op orde komen’ onze ambitie om de voorspelbaarheid te
vergroten. Om de voorspelbaarheid van het verloop van de aanvragen (deadline, kosten en inhoudelijk
resultaat) te vergroten is in 2020 gestart met het programma ‘Voorspelbaarheid & doorlooptijden’. Op
basis van analyses op afgeronde en lopende aanvragen is de planning aangepast met meer realistische
ureninschattingen voor de grote aanvraagtypen. Ook is het planningsbeleid en -proces vastgesteld en
wordt de planningstool verder technisch doorontwikkeld.
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In 2021 wordt verder gewerkt aan een optimalisatie van de managementsturingsinformatie en
ureninschatting per aanvraag. De applicatie Workflow binnen het project “organisatie brede
samenwerkingsomgeving” (OBSO) wordt verder doorontwikkeld om de kerntaken binnen het
beoordelingsproces zo goed mogelijk en efficiënt uit te voeren, en om alle informatie rondom de aanvraag
integraal beschikbaar te stellen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de inhoudelijke werkwijze en het
ontsluiten van de ‘evaluation en registration manuals’. Ook wordt aangegeven welke onzekerheden er zijn
in de verschillende stappen in het aanvraagproces en hoe deze het verloop van de aanvraag kunnen
beïnvloeden. Tenslotte worden er acties ingezet om de beoordelingsprocessen verder te stroomlijnen en
te optimaliseren. Hiermee zijn de randvoorwaarden aanwezig om in 2021 de voorspelbaarheid te kunnen
vergroten.
Omvang werkvoorraad
De ambitie om de werkvoorraad te stabiliseren, uiteindelijk te verkleinen en in de toekomst een
verkorting van doorlooptijden te kunnen realiseren, is in onderstaande paragrafen voor
gewasbescherming en biociden beschreven. Om de werkvoorraad bij juristen te verkleinen en bij beleid
de formatie op termijn te stabiliseren is er in 2020 al ingezet op een uitbreiding van de capaciteit.
Gewasbescherming
Diverse externe factoren zullen ook in 2021 invloed hebben op de werkvoorraad: het moment van
indienen en de omvang van dossiers is onvoorspelbaar, eerder goedgekeurde stoffen verdwijnen en er
zijn vertragingen in het renewal proces en in de Europese besluitvorming. Hierdoor is het erg lastig om de
instroom voor middelaanvragen goed in te schatten, zowel in aantallen als in uren. Door strengere
(milieu)eisen zijn steeds meer modellen en verfijningsstudies nodig die meer beoordelingstijd kosten. Ook
is nog onbekend wat de gevolgen van de REFIT zijn en wat de uitwerking van de Farm to Fork-strategie
gaat betekenen.
De werkachterstand (aanvragen waarbij de wettelijke termijn is verstreken) bij gewasbescherming is in
verhouding tot biociden niet zo groot. Echter, de totale werkvoorraad (werkachterstand, lopende
aanvragen en prognose; omvang ruim 5 Fte) is wel toegenomen vanwege de omvang van aanvragen en
een toename in het aantal stofaanvragen. We zetten daarom, naast beperking van de instroom op
aantallen aanvragen, in op efficiëntieverhoging, verdere flexibilisering en structurele inzet van
evaluerende instanties (EI’s). Hierbij moet gedacht worden aan circa 3 Fte uitbesteding van werk.
Op deze manier kunnen we, in combinatie met het beperken van de instroom, de ambitie om de
werkvoorraad te stabiliseren in 2021 gaan waarmaken om uiteindelijk in de toekomst de doorlooptijden
te verkorten.
Biociden
Op dit moment hebben we nog een grote werkachterstand, ondanks een beperking op de instroom en
een gecontroleerde groei in aantal medewerkers. Het kost ongeveer een jaar om nieuwe medewerkers in
te werken waardoor de capaciteit niet snel genoeg vergroot kon worden, ook het absorptievermogen van
een team speelt hierbij een belangrijke rol. De grote werkachterstand is ook het gevolg van het aannemen
van meer dan een ‘fair share’ aan aanvragen, die veelal omvangrijker en ingewikkelder bleken dan in
eerste instantie ingeschat. Ook wordt voor sommige toepassingen en producttypen het toetsingskader
nog lopende het beoordelingsproces ontwikkeld, wat de doorlooptijd niet ten goede komt. Tenslotte kost
de afstemming met overige lidstaten veel tijd en mankracht. Veel, zo niet alle lidstaten kampen met een
gebrek aan capaciteit en hebben achterstanden in de afronding van aanvragen. Inmiddels is door de
Europese Commissie een actieplan opgesteld om het reviewprogramma voor werkzame stoffen te
versnellen en wordt vanuit de Europese Commissie en ECHA meer druk op de lidstaten uitgeoefend om de
doorlooptijden te verkorten en aan de wettelijke termijnen te voldoen.
De interne capaciteit is de afgelopen jaren flink toegenomen, echter het effect van verloop binnen één
team heeft snel gevolgen voor de balans tussen de teams met als gevolg dat de werkvoorraad verder zal
oplopen. Daarom blijven we inzetten op interne flexibilisering en snelle invulling van vacatures die
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ontstaan door natuurlijk verloop. Op basis van onze eerste ervaringen uit 2020 om biocidenbeoordelingswerk uit te zetten bij evaluerende instanties (EI’s), zal in 2021 de externe capaciteit waar
mogelijk worden uitgebreid. Op deze manier, in combinatie met een verdere beperking van de instroom,
kunnen we de ambitie om de werkvoorraad te stabiliseren in 2021 en uiteindelijk te verkleinen, gaan
waarmaken.

2.2.

Strategische speerpunten (meerjarendoelstellingen en -

activiteiten)
Voor de periode 2020 tot 2024 is conform het sturingsarrangement een nieuwe strategische
meerjarenvisie vastgesteld. Op basis hiervan zijn vijf strategische speerpunten en bijbehorende
doelstellingen vastgesteld om een goed gestructureerd organisatieontwikkelingsproces mogelijk te
maken. Deze speerpunten en doelstellingen zijn vertaald naar een concreet meerjarenprogramma. Dit
omvat verschillende activiteiten die als doel hebben om het primaire proces verder te faciliteren en te
verbeteren. De vijf strategische speerpunten zijn:
1. Om onze taken in de ketens effectief uit te voeren zetten we actief in op Europese harmonisatie en
verduurzaming.
2. Om effectiever en efficiënter samen te werken met stakeholders en collega’s verankeren en
versterken we onze communicatie.
3. Om beter in te kunnen spelen op veranderingen in de omgeving maken we onze organisatie
wendbaarder.
4. We leveren onze diensten binnen de wettelijke of overeengekomen termijnen.
5. Om onze processen en medewerkers beter te ondersteunen ontwikkelen, integreren en
implementeren we een nieuw applicatielandschap.

2.2.1. Om onze taken in de ketens effectief uit te voeren zetten
we actief in op Europese harmonisatie en verduurzaming

Doelstellingen 2020-2024
• We faciliteren de Europese harmonisatie actief door binnen geselecteerde gebieden een aanjagende
rol te spelen.
• We implementeren de consequenties van de visies op landbouw en gewasbescherming en de REFITevaluatie op ons beleid en werkwijzen.
• We dragen bij aan een beleidsontwikkelingstraject biociden (in lijn met de Europese kaders) en
internationale toetsingskaders en methodieken voor het beoordelen van stoffen, middelen en
families.
• Onze medewerkers beschikken over de benodigde kennis, vaardigheden en houding om vanuit hun rol
in nationale en internationale ketens en gremia effectief te participeren.
Activiteiten 2021 *
• Het implementeren van de voor het Ctgb relevante onderdelen uit het uitvoeringsprogramma
“Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen”.
• Het implementeren van de voor het Ctgb relevante onderdelen uit de REFIT-evaluatie, zoals het blijven
inzetten op het vereenvoudigen van de risicobeoordeling van low risk stoffen/middelen en op een
versnelling van de beschikbaarheid van deze stoffen/middelen.
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•
•
•

Agenderen en signaleren van en vanuit onze rol meewerken aan de benodigde methodiekontwikkeling
op nationaal en EU-niveau, ook bijvoorbeeld met het oog op nieuwe toedieningstechnieken, nieuwe
stoffen/middelen en dergelijke.
Het evalueren van de interne voorbereiding, de afstemming en terugkoppeling van EU-overleggen.
Bijdragen aan een beleidsontwikkelingstraject biociden vanuit onze rol als toelatingsautoriteit.
* Inzet is afhankelijk van de beschikbare financiële middelen

2.2.2.

Om effectiever en efficiënter samen te werken met
stakeholders en collega’s verankeren en versterken we
onze communicatie

Doelstellingen 2020-2024
• Door het voortzetten en faciliteren van de zorgvuldige dialoog met nationale en internationale
stakeholders waarborgen we onze rol in de ketens en netwerken.
• We maken onze informatie op geselecteerde thema’s toegankelijk voor een breed publiek.
• De communicatie met stakeholders over de status van diensten, toepassing van het toetsingskader en
prognose van de afhandeling in tijd en financiën is verankerd en versterkt.
• We gebruiken effectieve interne communicatiekanalen, en -methodieken, zodat informatie op
maat en gericht bij de juiste personen terechtkomt.
• Onze medewerkers beschikken over de benodigde kennis, vaardigheden en houding om hun
communicatierol binnen de processen en ketens effectief in te vullen.
Activiteiten 2021
• Het terugkoppelen van informatie uit nationale en internationale gremia en het implementeren van de
gemaakte afspraken (waar nodig) beter vormgeven, structureren en ontsluiten.
• Het selecteren van thema’s en ontwikkelen van informatiepagina’s voor de website en andere kanalen.
• Implementeren van een portal voor aanvragers/toelatinghouders.
• Het intern onder de aandacht brengen van het belang van communicatie en uitvoeren van het intern
communicatiebeleid .

2.2.3.

Om beter in te kunnen spelen op veranderingen in de
omgeving maken we onze organisatie wendbaarder

Doelstellingen 2020-2024
• We zijn nog beter in staat ontwikkelingen in de omgeving te signaleren, zodat we de effecten daarvan
op onze kerntaken effectief en efficiënt kunnen verwerken.
• Onze medewerkers zijn waar mogelijk flexibel inzetbaar in functies en rollen naar behoefte van de
organisatie en de medewerker.
• Onze interne organisatieaspecten worden, daar waar nodig, geflexibiliseerd.
• We investeren in kennis op terreinen waar innovatie plaatsvindt.
• Onze medewerkers beschikken over de kennis, vaardigheden en houding voor het uitvoeren van taken
in een flexibele inzet.
Activiteiten 2021
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•
•
•

Flexibiliteit in procesbeschrijvingen inbedden/concreet maken.
Flexibiliteitsbeleid opnemen in een organisatiebreed capaciteitsbeleid.
Optimaliseren inwerkprogramma’s, methoden tot kennisverbreding en kennisontsluiting voor het
flexibiliseren van medewerkers.

2.2.4. We leveren onze diensten binnen de wettelijke of
overeengekomen termijnen
Doelstellingen 2020-2024
• Onze processen en de planning zijn geoptimaliseerd, zodat deze een efficiënte samenwerking binnen
het Ctgb en met de stakeholders ondersteunen.
• Sturingsinformatie, voortgangsbewaking en effectieve escalatieprocessen maken een betrouwbare
voorspelling van doorlooptijden mogelijk.
• We faciliteren onze stakeholders in het leveren van de benodigde informatie, zodat we onze diensten
efficiënt kunnen uitvoeren.
• We streven naar een evenwichtigere verdeling tussen de lidstaten van het werkaanbod voor biociden.
• Onze medewerkers beschikken over de benodigde kennis, vaardigheden en houding voor het
uitvoeren van een adequate voortgangsbewaking en besluitvaardigheid.
Activiteiten 2021:
• Het meerjarenprogramma Voorspelbaarheid & Doorlooptijden (VSDL) (zie ook hoofdstuk 3, paragraaf
3.4.7) is in 2020 gestart met 15 activiteiten. De implementatie van deze activiteiten zal voor een groot
deel al plaatsvinden in 2020 en uitlopen naar 2021.
• Een deel van de activiteiten van het programma is doorlopend en blijft ook van belang voor 2021. Dit
zijn met name de activiteiten in het resultaatgebied “Samenwerking” gericht op het programma zelf en
op monitoring en evalueren van de voortgang.
• “Uitbouwen Samenwerking evaluerende instanties” en “Voeren van de Europese Dialoog over
Doorlooptijden” zijn activiteiten die ook doorlopen in 2021.
• Waar we in 2020 grote stappen hebben gezet in het vaststellen en ontsluiten van de
managementinformatie, willen we in 2021 beginnen met het vergroten van vaardigheden in het
omgaan met indicatoren, rapportages en in de voortgangsbewaking.
• In 2021 starten een aantal nieuwe activiteiten voor het optimaliseren van de processen en structuren:
o Evalueren van afgeronde aanvragen
o Optimaliseren van beoordelingsprocessen
o Implementeren van de koppelingen tussen het planningssysteem GRIP met andere applicaties
in het Ctgb applicatielandschap en het mogelijk maken om tijd te schrijven in het
planningssysteem.
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2.2.5. Om onze processen en medewerkers te ondersteunen
ontwikkelen, integreren en implementeren we een nieuw
applicatielandschap

Het nieuwe applicatielandschap is in onderstaand figuur 2.2.5.1 weergegeven. Vanuit het meerjarenproject
OBSO zullen de applicaties genoemd bij GroundLion (Blauw frame) en Office 365 & Sharepoint (Paars
frame) worden geïmplementeerd en gekoppeld met de reeds bestaande Ctgb applicaties zodat er een
volledig geïntegreerd applicatielandschap en volledig geïntegreerde samenwerkingsomgeving tot stand
komt.
Doelstellingen 2020-2024
• De interne en externe informatiestromen in onze processen zijn geoptimaliseerd, integraal
gedigitaliseerd en gebruiksvriendelijk toegankelijk via ondersteunende applicaties.
• Relevante informatietypen zijn gestructureerd en veilig ontsloten, en zijn effectief en efficiënt
doorzoekbaar.
• Het management beschikt over complete, betrouwbare en toegankelijke informatie voor de sturing
van het Ctgb.
• Onze medewerkers gaan effectief en efficiënt met de (nieuwe) applicaties om.
Activiteiten 2021
• Het meerjarenprogramma Organisatie brede Samenwerkingsomgeving (OBSO) (zie ook
hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.7) wordt verder doorgezet en de applicaties (Case management,
CRM, DMS, Managementinformatie en Intranet) worden gefinaliseerd en stap voor stap
geïmplementeerd.
• Medio 2021 worden de applicaties Case Management samen met Sharepoint leidend voor het
uitvoeren van de primaire processen.
• Voor de implementatie van de applicaties zal voldoende tijd genomen worden. Hierbij worden
structurele trainingen ingericht in het gebruik van alle Ctgb applicaties.
Figuur 2.2.5.1: Applicatielandschap OBSO
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3. Werkplan 2021 (primaire en ondersteunende activiteiten)

3.1.

Inleiding

Dit hoofdstuk bestaat uit vier paragrafen. In de paragrafen 3.2 en 3.3 zijn de primaire activiteiten voor
2021 (instroom, beoordeling besluiten en afhandeling van aanvragen, bezwaar & beroep en
beleidsadvisering) beschreven. In de paragrafen 3.4 en 3.5 wordt ingegaan op de bedrijfsvoering, de
organisatie en de risicobeheersing.
De opzet voor paragraaf 3.2 volgt in principe het stroomschema van het primaire proces.

Processchema; primair proces

3.2.

Aanvragen werkzame stof en middel , intake, beoordelingen,

besluiten en post aanvraagtraject

Algemeen
Voor 2021 en de jaren daarna is de ambitie om voorspelbaarder te worden, maar ook om de
werkvoorraad te stabiliseren en uiteindelijk te verkleinen om zo in de toekomst de doorlooptijden te
kunnen verkorten. Ondanks het investeren in uitbreiding van capaciteit blijft de werkvoorraad in 2021 bij
gewasbescherming (circa 81.000 uur) behoorlijk groter dan de beschikbare capaciteit (circa 63.500 uur, zie
ook grafiek 5.1.1) en ontkomen we er niet aan om de instroom bij gewasbescherming te beperken om
deze ambitie te kunnen realiseren. Dit gaan we doen voor de zonale middelaanvragen (uitbreiding en
wijzigingen) en de nieuwe stofaanvragen (NL-RMS). In de praktijk kan de instroom van voornoemde
aanvragen voor 2021 niet meer worden beperkt en zal de instroom pas feitelijk beperkt worden vanaf
2022.
Onduidelijk is nog wat het effect van de coronacrisis zal zijn op de instroom, vooralsnog lijkt het effect bij
gewasbescherming beperkt en wordt er bij biociden zelfs een toename in reguliere aanvragen en/of
uitbreidingen voor desinfectiemiddelen verwacht, gezien de vele verzoeken om vrijstelling. Ten slotte
heeft ook de BREXIT een blijvend effect op de werklast in Europa.
Om de ambitie te kunnen halen, is ook een goede balans tussen de capaciteit van de verschillende teams
en de projectleiders essentieel. Sinds de tweede helft van 2018 heeft het Ctgb fors geïnvesteerd in het
verbreden van de kennis van de medewerkers. Zij zijn daardoor breder inzetbaar waardoor fluctuaties in
het werkaanbod beter opgevangen kunnen worden.
Naast deze interne flexibiliteit is in 2020 ook ingezet op een structurele inzet van evaluerende instanties
(EI’s). In 2021 zullen beide sporen worden voortgezet. Opgemerkt dient te worden dat uitbesteding aan
EI’s de ondercapaciteit aan Fte’s niet volledig kan opvangen, gezien de grote variatie aan expertise die we
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nodig hebben. Het blijft lastig en een grote uitdaging om een zo goed mogelijke balans tussen de
verschillende teams te behouden.
In het werkplan is er voor het eerst voor gekozen om de instroom en het aantal af te handelen aanvragen
in een range weer te geven. Dit omdat er een groot aantal onzekerheden is, waardoor voor een
aanzienlijk deel van de aanvragen het exacte moment van instroom alsook het aantal onzeker en lastig te
voorspellen is, net zoals het exact aantal af te handelen aanvragen.
In de volgende paragrafen wordt een prognose gegeven van het aantal nieuwe verwachte aanvragen en
af te handelen aanvragen in 2021. Voor aanvraagtypen met een doorlooptijd van meer dan 1 jaar (zoals
aanvragen voor Unietoelating, stofaanvragen, zonale aanvragen) is er 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/jaren.
Daarnaast kunnen aantallen aanvragen niet onderling worden vergeleken, doordat er grote verschillen in
werklast zijn tussen de verschillende aanvraagtypen en zelfs binnen één aanvraagtype kunnen de
verschillen in werklast groot zijn.

3.2.1. Pré-aanvragen / Servicedesk
Algemeen
Informatieverstrekking is een belangrijke en wettelijke taak van het Ctgb. Voor vragen van aanvragers en
toelatingshouders is de Servicedesk het eerste aanspreekpunt (front office), daarnaast beantwoorden we
veel vragen van toepassers, handhavers en burgers. Voor aanvragers en toelatinghouders organiseert de
Servicedesk de zogeheten PSM’s (Pre-Submission Meeting): overleg met een open agenda over de juiste
interpretatie van de guidances en onderbouwing van het dossier. Tevens verzorgt de Servicedesk
thematische workshops voor aanvragers over nieuwe of complexe aanvraagonderdelen. Deze
servicedeskproducten dragen bij aan de kwaliteit van het aanvraagdossier, wat in 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;
• een efficiënte (vraag)afhandeling zoveel mogelijk door Servicedeskmedewerkers zelf.
Voor vragen van burgers en (mede-)overheden is een beperkt budget beschikbaar. Vragen vanuit de
industrie die binnen vier uur zijn af te handelen, worden niet apart gefactureerd, maar worden
gefinancierd uit een opslag in het uurtarief. Vragen die meer dan 4 uur tijd kosten worden tegen uurtarief
gefactureerd. Ook PSM’s worden tegen uurtarief gefactureerd, workshops worden aangeboden tegen een
bedrag dat de inzet van Ctgb-medewerkers en hun voorbereiding dekt.
Als belangrijk communicatiekanaal heeft de Servicedesk een signaalfunctie voor de eigen organisatie voor
knelpunten, trends, ontwikkelingen en behoeften vanuit aanvragers en de maatschappij. De Servicedesk
signaleert behoeften en omissies in de informatieverstrekking en geeft die door aan het betreffende team
in de organisatie.
Ontwikkelingen
Met ingang van 2021 worden de servicedeskproducten RFM en PSM samengevoegd tot het product PSM.
In de PSM kunnen alle vragen en onderwerpen voorgelegd worden die bijdragen aan een betere
onderbouwing van het in te dienen aanvraagdossier. Per aanvraagdossier zijn meerdere PSM’s mogelijk.
Het Ctgb gaat ervan uit dat een zo goed en compleet mogelijk aanvraagdossier bijdraagt aan een
efficiënte beoordeling en wil daar met makkelijk toegankelijke PSM’s aan bijdragen. De belangstelling
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voor biociden-PSM’s zal naar verwachting in 2021 beperkt zijn omdat er een beperkt aantal Unieaanvragen en EU nationale aanvragen zal worden ingediend dat jaar.
Vanaf 2021 biedt het Ctgb geen voorlichtingsbijeenkomsten biociden meer aan. De belangstelling
hiervoor was al enkele jaren beperkt en de BPR-vereisten zijn inmiddels voldoende bekend. Zie voor
aantallen en producten van de Servicedesk onderstaande tabel.
Tabel 3.2.1.1: Aantallen en producten Servicedesk/Frontoffice
Product

Productomschrijving

Vragen

Vragen afhandeling Servicedesk

PSM’s

Pre Submission Meeting

Workshops

Toelichting op beoordelingskader
& n.a.v. plaatsing biocide stof

Aantal begroot 2021

Aantal directe uren
begroot 2021

Ca. 1.600

1.400

5 (Biociden)
40
(Gewasbeschermingsmiddelen)
8

1.250

950

3.2.2. Gewasbescherming - Stoffen
Het Ctgb voert stofbeoordelingen voor Europese goedkeuring uit. Dit kan zowel ten behoeve van de
eerste goedkeuring van nieuwe werkzame stoffen zijn als voor hernieuwde goedkeuring van reeds
goedgekeurde werkzame stoffen (verlengen stofgoedkeuringen, AIR: Annex I Renewal). Het Ctgb kan
daarbij optreden als rapporteur of als co-rapporteur. Daarnaast levert het Ctgb commentaar op de
beoordeling van een werkzame stof, Draft Assessment Report, opgesteld door een andere rapporterende
lidstaat (EU niet-rapporteur).
In onderstaande tabel is per aanvraag een range aangegeven van het aantal nieuwe en af te handelen
stofaanvragen dat wordt verwacht in 2021.
Tabel 3.2.2.1: Aantallen EU stoffen tot goedkeuring (gewasbescherming)
Product

Productomschrijving

EU stoffen RMS

Nieuwe chemische stoffen inclusief
plantextracten en feromonen
Nieuwe micro-organismen
AIR1,2- chemische stoffen inclusief
plantextracten en feromonen
AIR1,2- micro-organismen
Beoordeling confirmatory data
Data matching verzoek

Bij benadering
de OHW
aanvragen
start 2021
9
13
24

Nieuwe
aanvragen

Af te handelen
aanvragen *

3-5

0-1

Bij benadering
de OHW
aanvragen
start 2022
13

3-5
4-5

0
4-6

17
24

1
0-1
0
1
2
0-2
1
2
0
4-6
3-5
1
EU stoffen co-RMS1
23
1-2
3-5
21
* Gezien de doorlooptijd (>1 jaar) is er geen relatie tussen het aantal nieuwe aanvragen en het aantal af te handelen aanvragen in 2021.
1Het is mogelijk dat er per stof aanvragen komen van meerdere aanvragers, dit is niet meegenomen in
bovengenoemde aantallen.
2AIR (Annex I Renewal) - aanvragen voor het verlengen van een stofgoedkeuring

Voor aanvragen voor de goedkeuring van een nieuwe werkzame stof leert de ervaring dat het moment
van indienen voor aanvragers vaak lastig is in te schatten. Sinds we voor dit type aanvragen met
‘timeslots’ werken gaat dit beter. Verwacht wordt dat het aantal aanvragen voor het verlengen van
stofgoedkeuringen in 2021 hoger zal zijn dan in 2020. Zoals hierboven beschreven zal de instroom van
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nieuwe stofaanvragen de komende jaren worden beperkt. Voor 2021 wordt deze beperking niet
doorgevoerd omdat het werk hiervoor al is aangenomen.
Na verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof moeten generieke firma’s voor het indienen
van een verlengingsaanvraag voor hun middel aantonen dat ze toegang hebben tot het voor de
goedkeuring benodigde werkzame stofdossier of aantonen dat zij over een eigen equivalent dossier
beschikken. Dit kan door een datamatching-verzoek in te dienen.
Het is lastig om een goede inschatting te geven voor de verwachte instroom voor verzoeken voor
datamatching. De instroom is afhankelijk van meerdere factoren. Ervaringsgetallen moeten nog worden
vergaard.
Het Ctgb zal als EU niet-rapporteur commentaar leveren op door andere lidstaten opgestelde Draft
Assessment Reports voor werkzame stoffen. Daarnaast dragen we op verzoek van EFSA bij aan het
bespreken van deze werkzame stoffen in Europese expert meetings.
De afhandeling van werkzame stoffen loopt tot nu toe in 2020 conform werkplan. Door zowel een
toename in de omvang van de werkzame stofdossiers als een toename in het aantal werkzame
stofaanvragen in 2021 is het aantal af te handelen aanvragen lager begroot. Uiteraard realiseren we wel
de uren, maar doordat een aanvraag meer tijd in beslag neemt, is de verwachting dat we minder kunnen
afhandelen.

3.2.3.

Gewasbescherming - middelen

Het Ctgb staat voor een deskundige beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen op risico’s voor mens,
dier en milieu. Deze risicobeoordeling volgt Europese en nationale regelgeving. Middelen worden veelal
op Europees niveau beoordeeld, maar de besluiten om ze wel of niet toe te laten worden in de
afzonderlijke lidstaten genomen.
In onderstaande tabel is per aanvraagtype een range aangegeven van het aantal nieuwe en af te handelen
aanvragen dat wordt verwacht in 2021.
Tabel 3.2.3.1: Aantallen middel aanvragen tot toelating (gewasbescherming)
Product

Productomschrijving

Zonale aanvragen NL Zonale aanvragen voor nieuwe middelen
zRMS
Wijzigingsaanvragen zonaal (o.a. uitbreidingen en
majeure wijziging samenstelling)
Verlenging (renewal) van toelatingen o.b.v. een AIRstof
Zonale aanvragen NL Aanvragen o.b.v. een zonale beoordeling voor nieuwe
cMS
middelen opgesteld door een andere lidstaat; leveren
van commentaar en beoordeling NL specifieke
aspecten
Aanvragen o.b.v. een zonale beoordeling voor
wijzigingen /uitbreidingen opgesteld door een andere
lidstaat; leveren van commentaar en beoordeling NL
specifieke aspecten
Verlenging (renewal) van toelatingen o.b.v. een AIRstof
WijzigingsWijziging die toeziet op NL specifieke aspecten en
aanvragen nationaal waarvoor het core dossier niet hoeft te worden
aangepast
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Bij
benadering
de OHW
aanvragen
start 2021
44
43

Nieuwe
aanvragen

Af te
handelen in
2021

Bij
benadering
de OHW
aanvragen
start 2022
44
50

13-17
16-20

12-18*
8-12*

62

18-22

10-18*

70

68

27-33

25-30*

70

22

10-14

3-5*

28

76

18-22

12-16*

80

15

22-28

20-24

17
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Product

Productomschrijving

Wederzijdse
erkenningen
Uitbreiding
aanvragen Kleine
toepassingen niet
zonaal
Overgangsrecht

Wederzijdse erkenning aanvragen

Bij
benadering
de OHW
aanvragen
start 2021
55

Nieuwe
aanvragen

Af te
handelen in
2021

36-44

22-30

Bij
benadering
de OHW
aanvragen
start 2022
65

Aanvragen tot uitbreiding in NL (niet zonaal) van een
bestaande toelating met alleen kleine toepassingen
(NLKUG)

28

27-33

25-35

30

Herregistratie (niet zonaal)
Vrijwillig zonale herregistraties NL CMS
Aanvragen tot afleiden norm in het kader van de KRW

1
2
1

0
0
0-2

1
2
1

0
0
1

Afleiden MTR (INS
methodiek)
Afleiden MRL
Aanvragen tot afleiden van de Maximale Residu Limiet
9
10-14
6-10
11
* 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 2021.

De vraag om op te treden als zonaal rapporteur (zRMS) voor aanvragen voor nieuwe middelen en
aanvragen voor wijzigingen in bestaande toelatingen is groot. Het Ctgb kan in verband met de beschikbare
capaciteit niet alle verzoeken honoreren en zal de instroom van deze aanvragen een aantal jaren
beperken. Voor 2021 wordt deze beperking niet doorgevoerd omdat het werk hiervoor reeds is
aangenomen.
Uiteraard treden we wel op als zRMS voor de zonale aanvragen voor de zogenaamde referentiemiddelen
waarbij het Ctgb als RMS voor de nieuwe werkzame stof heeft opgetreden. Gezien de toename in nieuwe
werkzame stofaanvragen zal het aandeel van deze referentiemiddel-aanvragen binnen de zonale
middelaanvragen de komende jaren groter worden.
Aanvragen waarvoor het Ctgb niet op kan treden als zRMS zullen waarschijnlijk als concerned member
state (CMS) aanvraag worden ingediend.
Het aantal verwachte aanvragen voor het verlengen van middeltoelatingen zal in 2021 lager zijn dan
eerder ingeschat vanwege vertraging in het Europese proces. Dit proces blijft een onzekere en
onvoorspelbare factor waarop het Ctgb, met uitzondering van de werkverdeling over de lidstaten, geen
invloed heeft. 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 later ingediend. Daarnaast kan het niet verlengen van een
stoftoelating grote impact hebben als hieraan veel middelen zijn gekoppeld. Ook het nieuwe beleid voor
het beoordelen van hormoonverstorende stoffen dat in 2018 van kracht is geworden, kan nog een effect
hebben op de instroom van verlengingsaanvragen voor middelen in 2021. Met voornoemde zaken is in de
(meerjaren) begroting zoveel mogelijk rekening gehouden.
Verwacht wordt dat in de loop van 2020 de Europese lijst (betreft Annex III van Verordening 1107) met
verboden co-formulanten wordt vastgesteld. De samenstelling van middelen, die een verboden coformulant bevatten, dient vooralsnog uiterlijk 2 jaar na vaststelling van deze lijst te zijn aangepast in
overeenstemming met de Annex. De aard van de wijziging (significante of niet significante wijziging)
bepaalt of een zonale of een nationale wijzigingsaanvraag nodig is. Met de huidige kennis is de
verwachting dat aanvragen hiervoor rond Q3 2021 ingediend moeten worden. Vooralsnog worden enkele
zonale wijzigingsaanvragen verwacht. Hier is in de begroting rekening mee gehouden.
Voor 2021 wordt, in tegenstelling tot wat eerder werd verwacht, geen toename in het aantal aanvragen
voor wederzijdse erkenningen voorzien. Het ziet ernaar uit dat de instroom stabiliseert.
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Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend waarop het overgangsrecht nog van
toepassing is (de ‘oude herregistraties‘; de laatste aanvragen lopen nog en worden naar verwachting in
2021 afgehandeld).
Door toename in de omvang van de aanvraagdossiers en de onderhanden zijnde stofaanvragen zien we in
2020 dat we minder afhandelen dan begroot. We realiseren wel de uren maar, doordat een aanvraag
meer uren kost dan begroot, handelen we minder aanvragen af dan begroot. Dit effect verwachten we
ook nog in 2021, derhalve zijn de aantallen af te handelen aanvragen lager begroot.

3.2.4.

Biociden – Stoffen

Het beoordelingsproces van de bestaande stoffen (stoffen die op 14 mei 2000 in de handel waren als
werkzame stof voor biociden) zoals genoemd in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1451/2007 loopt al
enige jaren achter doordat gedurende de beoordelingen niet alle beoordelingscriteria in Europa duidelijk
waren. Hierdoor loopt het afhandelen van werkzame stoffen ook achter. Dit is een punt van zorg.
Binnen het Ctgb zijn in 2020 alle aanvragen geïnventariseerd en is er een plan van aanpak opgesteld om
deze structureel te gaan oppakken om tot afhandeling te komen.
Dit plan sluit aan bij het werkzame stof actieplan van de Europese Commissie om het zogenaamde EUreviewprogramma voor werkzame stoffen binnen de wettelijke termijn af te ronden (31-12-2024).
Daarnaast levert het Ctgb commentaar op zowel de concept Competent Authority (CA) rapporten, de
commentaartabellen (RCOM) als op de draft final CA-rapporten opgesteld door andere lidstaten. In
onderstaande tabel is per stofaanvraag een range aangegeven van het aantal nieuwe en af te handelen
aanvragen dat wordt verwacht in 2021.
Tabel 3.2.4.1: Aantallen EU stoffen tot goedkeuring (biociden)
Product

Productomschrijving

EU stoffen RMS

Nieuwe of bestaande stofbeoordeling
Verlenging goedkeuring werkzame stof

Bij
benadering
de OHW
aanvragen
start 2021

Nieuwe
aanvragen in
2021

Af te
handelen
aanvragen *

Bij
benadering
de OHW
aanvragen
start 2022

39

1

3-5

36

2

1

2

1

* Gezien de doorlooptijd (>1 jaar) is er geen relatie tussen het aantal nieuwe aanvragen en het aantal af te handelen aanvragen in 2021.

Binnen de Europese Unie bestaat de afspraak dat lidstaten een aanvraag voor renewal van een werkzame
stof accepteren als evaluerende lidstaat als zij ook de initiële aanvraag voor goedkeuring hebben
beoordeeld. Het Ctgb verwacht conform deze afspraak één stofaanvraag voor renewal te accepteren als
beoordelende lidstaat in 2021.
Daarnaast zal er ook één aanvraag voor een nieuwe werkzame stof worden geaccepteerd als
beoordelende lidstaat, omdat deze aanvraag in de gedelegeerde verordening (EU) 2017/698 betreffende
een update van het Review Programma is toegewezen aan NL.
Door de vertraging in het EU-reviewprogramma kwamen er slechts een gering aantal CA-rapporten
beschikbaar voor commentaar. De verwachting is dat dit in 2021 aantrekt en de aantallen hoger zullen zijn
(max 2.500 uur).
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3.2.5. Biociden - middelen
Voor het beoordelen van de toelaatbaarheid van biociden middelen in Nederland geldt dat dit in
toenemende mate plaatsvindt binnen de Europees geharmoniseerde context. Werkzame stoffen die op
Europees niveau zijn goedgekeurd, worden opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde stoffen voor een
specifiek producttype (PT). Biociden die gebaseerd zijn op goedgekeurde stoffen worden beoordeeld
onder de Europese verordening. Biociden op basis van werkzame stoffen die nog niet zijn opgenomen in
de Unielijst van goedgekeurde stoffen worden beoordeeld volgens de Nederlandse Wet
gewasbeschermingsmiddelen en biociden, dit zijn de zogenaamde ‘NL aanvragen overgangsrecht’.
In onderstaande tabel is per aanvraag een range aangegeven van het aantal nieuwe en af te handelen
aanvragen dat wordt verwacht in 2021.
Tabel 3.2.5.1: Aantallen middelaanvragen tot toelating (biociden)
Product*

Productomschrijving

EU Unie aanvragen

Bij
Nieuwe
benadering aanvragen
de OHW
in 2021
aanvragen
start 2021
54
0-1

Af te
handelen
in 2021

Bij benadering de
OHW aanvragen
start 2022

Aanvragen tot toelating van een biocide of een
4-6
50
biocidefamilie in de gehele Unie, waarbij het
Ctgb eCA is. De toelating wordt gehonoreerd
door de Europese Commissie.
EU nationale aanvragen
Aanvragen voor een nieuw middel (NL eCA)
76
0-3
12-16
64
EU Renewals als eCA
Verlenging (renewal) van toelatingen met NL
3
0-3
2
2
als eCA
EU Renewals als CMS
Verlenging (renewal) van toelatingen met NL
25
45-65
0-10
75
als CMS
EU Vereenvoudigde
Aanvragen tot toelating van een biocide
0
0-3
0-2
1
aanvragen
gebaseerd op een werkzame stof die is
opgenomen in Annex I van de verordening
528/2012.
EU wederzijdse
Aanvragen tot wederzijdse erkenning van een
67
19-25
14-18
73
erkenningen
nieuw middel of verlenging (NL CMS). De
‘in parallel’
toelating wordt gelijktijdig afgegeven in RMS en
CMS-en.
EU wederzijdse
Aanvragen tot wederzijdse erkenning van een
13
18-22
14-18
17
erkenningen
nieuw middel of verlenging (NL CMS). De
‘in sequence’
toelating is al gehonoreerd in een andere
lidstaat.
EU Wijzigingsaanvragen
Wijzigingsaanvragen van toelatingen met NL als
0
0-2
1
1
(groot) als eCA
eCA
EU Wijzigingsaanvragen
Wijzigingsaanvragen van toelatingen met NL als
0
7-9
2-4
5
(groot) als CMS
CMS
NL aanvragen
Aanvragen overgangsrecht (regulier en
92
90-120
60-80
127
overgangsrecht
uitbreiding)
* De aanvragen voor een EU Same Biocidal Product en aanvragen voor een kleine wijziging worden meegenomen in de categorie ‘overige
aanvragen’ zie paragraaf 3.2.6.

Het is voor het Ctgb noodzakelijk om het aantal aanvragen dat het Ctgb ontvangt als evaluerende lidstaat
onder de Europese verordening te limiteren, gezien de hoge werkachterstand. Voor Unie, Nationale en
Vereenvoudigde aanvragen als eCA, Renewal-aanvragen als eCA en Wijzigingsaanvragen als eCA wordt
jaarlijks een maximum aantal vastgelegd.
De aanvragen waarbij het Ctgb als CMS (‘betrokken lidstaat’) optreedt, laten zich niet reguleren. Deze
aantallen zijn afhankelijk van de voortgang van aanvragen bij andere lidstaten, of hangen samen met de
expiratiedatum van een toelating, zoals in het geval van een verlengingsaanvraag (renewal).
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Vanaf 2021 zal het aantal aanvragen onder NL-overgangsrecht fors toenemen, doordat een groot aantal
toelatingen expireert en er een verlengingsaanvraag volgt. Het Ctgb is in 2020 gestart met de ontwikkeling
van een nieuw beleid (Gedifferentieerd Beleid Overgangsrecht) voor beoordeling van aanvragen onder
NL-overgangsrecht, waarbij er indien mogelijk een vergelijking wordt gemaakt met soortgelijke, eerder
door het Ctgb beoordeelde biociden. De efficiëntie van de beoordelingen onder NL-overgangsrecht wordt
daarmee verhoogd en de verhoogde instroom kan daarmee opgevangen worden. Omdat we nog geen
ervaringsgetallen hebben is het inschatten van het aantal NL-overgangsrecht aanvragen lastig. Echter
door een strakke sturing op het nieuwe beleid zal de belasting in uren zo klein mogelijk gemaakt worden.
Daarnaast is er in 2021 een verhoogde instroom van aanvragen voor verlenging van toelatingen onder de
Europese verordening, waarbij het Ctgb als betrokken lidstaat optreedt (renewals als CMS). Dit betreft
voornamelijk de instroom van aanvragen voor de 2e renewal van rodenticiden (PT14), middelen ter
bestrijding van knaagdieren. Als CMS kan het Ctgb deze aanvragen in 2022/2023 evalueren en
afhandelen. Echter, er is in de EU een voorstel in bespreking om de 2 e renewal van deze biociden uit te
stellen naar het moment dat ook de relevante werkzame stoffen opnieuw verlengd zijn. Als deze plannen
definitief worden, zal het werk voor deze aanvragen pas na 2025 uitgevoerd kunnen worden.

3.2.6.

Overige aanvragen

Overige aanvragen zijn aanvragen die voornamelijk administratief worden afgehandeld. Voor 2021
verwachten we dat de instroom en afhandelen van deze diverse aanvragen gelijk blijft.
Tabel 3.2.6.1: Aantallen overige middelaanvragen tot toelating (gewasbescherming en biociden)
Product

Productomschrijving

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, exportverklaringen en EU Same Biocidal
Product aanvragen, administratieve wijzigingen (WG)GA,
wijziging etikettering en wijziging verpakking.

Bij
benadering
de OHW
aanvragen
start 2021
400

Nieuwe
Af te
Bij
aanvragen handelen benadering
in 2021
aanvragen de OHW
aanvragen
start 2022
950-1050 950-1050
400

3.2.7. Toegelaten Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden in
Nederland
Er wordt rekening gehouden met een totaal aantal van ca. 2.560 toegelaten middelen op peildatum
1 februari 2021 (985 gewasbeschermingsmiddelen en 1.575 biociden). De aantallen toegelaten
gewasbeschermingsmiddelen en biociden zeggen niets over de diversiteit van het middelenpakket en
eventuele veranderingen daarin. Een toelating kan één of meerdere toepassingen omvatten. De database
MST geeft meer inzicht in de aantallen toepassingen en daarin kan ook de ontwikkeling vanaf de
implementatie worden gevolgd.
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3.2.8. Post aanvragen, bezwaar en beroep & Juridische
advisering
Bezwaar- en beroepszaken
Capaciteit hiervoor wordt net zoals capaciteit voor openbaarmakingszaken uit rijksmiddelen gefinancierd.
Ervan uitgaande dat we begin 2021 de nog openstaande vacatures voor een jurist hebben ingevuld, zijn
we in de loop van 2021 op de begrote capaciteit. Die zal worden ingezet voor onder meer oude
beroepszaken waarvoor het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een inhaalslag is begonnen
medio 2020 en die zich naar verwachting voortzet in 2021. Er zal een tendens zichtbaar worden naar het
inhalen van achterstanden (meer bezwaarzaken afdoen dan er binnenkomen).
De aantallen ingediende zaken nemen niet af. Ook spelen daarin nog steeds onoverbrugbare
tegenstellingen tussen toelatinghouders en ngo’s die in bezwaren blijven verzoeken om intrekking van
middelen. Dat speelt met name bij stoffen die mogelijk nadelige effecten hebben op mensen, kleine
zoogdieren of bijen. Daarin zal nauw met het team Communicatie worden samengewerkt omdat dat type
zaken steeds meer media-aandacht genereert. De verwachting is dat een aantal langlopende zaken, zoals
de zogenoemde Bijenzaken (neonicotinoïden) door het CBb wordt afgerond. Het team zal daarnaast
steeds meer met biocidenzaken bezig zijn, onder meer met verwerpingen. Omdat het Ctgb de eerste
instantie is binnen de EU die in dit type besluiten te maken krijgt met bezwaar en beroep, zullen ECHA en
de Europese Commissie op de hoogte worden gehouden van uitspraken. Ook zal het Ctgb voorstellen voor
harmonisatie doen (bijvoorbeeld checklists). In die zaken zullen verzoeken tot het treffen van een
voorlopige voorziening (soort kort geding) worden ingediend vanwege de grote economische belangen
die spelen.
Openbaarmakingsverzoeken
De afhandeling van langlopende openbaarmakingszaken kan in 2021, met de invulling van de vacatures,
weer voortvarender worden opgepakt. De aanpassing van de Algemene Levensmiddelenverordening die
in maart 2021 ingaat, zal leiden tot inhoudelijke wijzigingen in wat er van studies die voor een aanvraag
tot toelating worden ingediend wel en niet openbaar moet worden gemaakt en op welk tijdstip.
Ook zal capaciteit nodig zijn voor verzoeken tot openbaarmaking van de studies voor de herbeoordeling
van glyfosaat. Documenten die (deels) openbaar gemaakt moeten worden, zoals eerder in 2019 en 2020
worden (zo nodig deels gezwart) op de website van het Ctgb geplaatst. Bovendien zal capaciteit nodig zijn
omdat het CBb zich onbevoegd heeft verklaard in openbaarmakingsverzoeken voor de wetenschappelijke
studies die worden ingediend voor de beoordeling van een aanvraag tot toelating (ECLI:NL:CBB:2020:555).
Het gevolg is dat voor dit type verzoeken de gebruikelijke Wob-rechters bevoegd zijn. Beroep moet dan
namelijk eerst bij de rechtbank en vervolgens bij de Raad van State worden ingediend, in plaats van bij het
CBb als enige en meteen ook laatste rechterlijke instantie.
De Adviescommissie voor de bezwaarschriften
Deze onafhankelijke commissie zal onverminderd betrokken worden als partijen gehoord wensen te
worden.
Schadeclaims
Schadeclaims zijn lastig te voorzien. Schadeclaims kunnen voortvloeien uit zaken waarin het Ctgb volgens
de rechter ten onrechte beperkingen heeft opgelegd ter bescherming van mens, dier of milieu, of een
toelating heeft geweigerd. Vooralsnog worden er voor 2021 geen schadeclaims verwacht.
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Juridische advisering
Gezien de capaciteit die nodig is voor bezwaar en beroep en openbaarmakingszaken, is er ook dit jaar
beperkt tijd voor juridische advisering. De beperkte capaciteit voor advisering wordt met name ingezet
voor dataprotectie en transparantie (actieve en passieve openbaarmaking). Daarnaast is mogelijk inzet
nodig in trajecten waarin wijzigingen of intrekkingen van toelatingen nodig zijn vanwege risico’s of
Europese voorschriften.

Tabel 3.2.8.1: Aantallen instroom bezwaren, beroepen, Vovo en openbaarmaking/Wob in 2021
Product

Productomschrijving

OHW start 2021

Nieuwe zaken in
2021

55

30

40

45

8

8

6

6

1

3

3

1

16

8

10

14

Bezwaren
Beroepen

incl. beroepen niet tijdig
beslissen

Voorlopige
voorziening
Openbaarmaking/Wob

incl. verzoeken om
zienswijze bv.
ikv. Eurowob
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3.3.

Beleidsadvisering

De beleidsadvisering van het team beleid bestaat uit externe en interne advisering.
De externe beleidsadvisering betreft de werkzaamheden (regulier en specifiek) voor de departementen.
Hiervoor is in 2021 een budget van ca. 9.000 uur beschikbaar gesteld. Dit beleidsbudget wordt op
ongeveer 50/50-basis besteed door het team beleid in samenwerking met de Ctgb-experts en de juristen.
De beleidsvoorbereiding betreft het opvolgen van verzoeken om informatie of advies van College of MT
ten behoeve van het aanpassen of ontwikkelen van Ctgb-beleid en het verbeteren of aanpassen van
interne processen. Deze werkzaamheden worden niet gefinancierd door de departementen.
Externe beleidsadvisering: advisering aan departementen
Kaderbrief
In de Kaderbrief 2021 worden de financiële en beleidsmatige kaders voor de bijdragen van de
departementen gesteld.
Financieel kader
Voor 2021 bestaat de totale financiering door de departementen uit de volgende onderdelen:
1. de reguliere beleidsadvisering inclusief overdracht van taken van IenW naar het Ctgb;
2. specifieke werkzaamheden per departement;
3. bezwaar en beroep.
4. mogelijke aanvullende financiering in 2021 voor
a. het leveren van een bijdrage aan Unietoelatingen voor biociden, waarvoor het Ctgb niet
de eCA is en
b. het leveren van een bijdrage aan het uitvoeringsprogramma bij de Toekomstvisie
gewasbescherming 2030.
In de volgende paragraaf wordt een toelichting gegeven op de onderdelen 1, 2 en 4b. Een toelichting op
de post “bezwaar en beroep” is in voorgaande paragraaf opgenomen en een toelichting op het leveren
van commentaar op de concept-Unietoelatingen waarvoor het Ctgb niet de eCA is, is terug te vinden in
paragraaf 3.2.5.
De totale financiële bijdrage voor de uitvoering van de reguliere en de specifieke beleidsadvisering (1. en
2.) is ten opzichte van 2020 nagenoeg gelijk gebleven.
Beleidsmatig kader
In de Kaderbrief 2021 is het beleidsmatig kader uitgewerkt in twee onderdelen:
• Reguliere werkzaamheden (biociden en gewasbeschermingsmiddelen)
• Specifieke werkzaamheden in 2021 voor drie departementen: IenW, LNV en VWS.
Daarnaast wordt verwacht dat het Ctgb in 2021 een aantal acties in het kader van het
uitvoeringsprogramma bij de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 uitvoert.
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1. De reguliere beleidsadvisering - LNV en IenW
Harmonisatie van processen en toetsingskaders voor gewasbescherming en biociden is ook in 2021 een
geprioriteerd onderwerp binnen de beleidsbegroting, zowel op beleidsmatig niveau als in de
uitvoeringspraktijk. Het betreft alle onderwerpen rondom advisering over werkzame stoffen en de
ontwikkeling van en advisering over toetsingskaders, zowel inhoudelijk als procedureel. Werkzaamheden
worden uitgevoerd ten behoeve van de voorbereiding van het NL-standpunt in de diverse EU- en
mondiale gremia en werkgroepen. In deze expert- en procedurele groepen wordt, vaak in nauwe
samenwerking met EFSA en/of COM, de (wetenschappelijke) discussie gevoerd over en oplossingen
gezocht voor vraagstukken rond de (beoordeling van) stofdossiers en de benodigde richtlijnen.
Harmonisatie van het toetsingskader is een voorwaarde voor een efficiënt werkend beoordelings- en
toelatingssysteem. 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 zal daarom een
speerpunt blijven binnen de beleidsbegroting.
Middels lacunelijsten voor gewasbescherming en biociden worden lacunes in toetsingskaders regelmatig
geïnventariseerd en geherprioriteerd, waardoor een actueel beeld van ontbrekend toetsingskader
beschikbaar is. Het Ctgb agendeert deze lacunes nationaal en in EU-verband en neemt eventueel het
voortouw in het ontwerpen van guidance om invulling te geven aan een lacune. Het leveren van een
bijdrage is afhankelijk van de financiële middelen.
Het ministerie van IenW heeft enige jaren geleden taken op het gebied van biociden overgedragen aan
het Ctgb (de post C2). Deze post maakt vanaf 2019 onderdeel uit van de reguliere beleidsbegroting en
betreft vooral de uren die nodig zijn voor de voorbereiding en deelname aan de BPC, waarbij het Ctgb
Nederland vertegenwoordigt.

2. Specifieke werkzaamheden
2.a. Ad hoc beleidsadvisering - LNV, IenW en VWS
De ad hoc beleidsadvisering betreft zowel gevraagd als ongevraagd advies over (onvoorziene)
beleidsmatige kwesties, bijdragen aan de beantwoording van Kamervragen, aan nota’s waarmee de
Kamer wordt geïnformeerd en aan de voorbereiding van AO’s (Algemene Overleggen) met de Kamer.
Deze advisering betreft de domeinen: toelatingsbeleid gewasbescherming (binnen de landbouw (LNV) en
buiten de landbouw (IenW)), toelatingsbeleid biociden (IenW), milieu en water (gewasbescherming,
IenW) en kwesties over residuen (VWS). Indien het Ctgb besluit een ongevraagd advies op te stellen,
zullen de departementen daarover tijdig worden geïnformeerd.
2.b. Overige specifieke werkzaamheden - LNV
Op het vlak van vergroening en verduurzaming zal het Ctgb in 2021 de departementen blijven
ondersteunen in een verdere Europese en nationale agendering en stimulering van de beoordeling en
toelating van biologische en laagrisico stoffen en -middelen. Het Ctgb neemt actief deel aan de EUwerkgroep Biopesticides en de EU-werkgroep Low Risk Products.
Doel en inspanningen van het Ctgb op de dossiers kleine toepassingen en handhaving zullen niet wijzigen
ten opzichte van voorgaande jaren.
2.c. Overige specifieke werkzaamheden - IenW
Het Ctgb continueert in 2021 de beleidsadvisering op het gebied van milieu (vooral water) en
gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Op het gebied van handhaving van biociden is het Ctgb
contactpunt voor ILT wanneer het gaat over een veilig en naleefbaar gebruik van toegelaten biociden.
Daarnaast wordt de kennis en ervaring van het Ctgb benut door ECHA (HelpEx, HelpNet) en het
Kennisnetwerk Biociden (KNB).
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2.d. Overige specifieke werkzaamheden - VWS
Projecten van VWS betreffen de reguliere advisering rondom voorstellen voor vaststelling van MRL’s,
maximale residulimieten, en het zorgdragen voor de EU-conforme wijze van etikettering (Classificatie en
Labelling, CLP) van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
In 2021 wordt nog een aantal activiteiten rond de afleiding en beoordeling van MRL´s extra gefinancierd
door het ministerie van VWS. Deze projecten vloeien voort uit de wens op EU-niveau om de MRL’s eerder
dan nu het geval is beschikbaar te hebben, zodat middeltoelatingen niet langer worden belemmerd door
het ontbreken van een MRL. Het betreft het CCPR-project (Codex Committee on Pesticides Residues van
de WHO/FAO) rond het becommentariëren van voorstellen voor maximale residulimieten. Verder is op
verzoek van EFSA een inhaalactie gestart om de vaststelling van MRL´s in het kader van artikel 12 van de
Residuverordening (EU) 396/2005 te versnellen; hieraan is voor 2021 nog een kleine bijdrage voorzien.
Daarnaast zal het Ctgb ook in 2021 deelnemen aan een Codex e-werkgroep met betrekking tot stoffen of
low public health concern.
4.b. Het leveren van een bijdrage aan het uitvoeringsprogramma bij de Toekomstvisie
gewasbescherming 2030 - LNV
Het uitvoeringsprogramma dat door vele stakeholders gezamenlijk wordt voorbereid ter uitvoering van de
Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 is op moment van schrijven van dit werkplan nog niet afgerond.
Publicatie wordt verwacht voor begin september 2020. In het kader hiervan heeft het Ctgb een eigen
programma opgesteld voor uitvoering van de toegezegde activiteiten. Daarmee beoogt het de samenhang
tussen en de voortgang van de verschillende eigen acties te borgen. Over de precieze invulling en het
tijdpad van deze acties, én over de financiering hiervan vindt in 2020 nog overleg plaats met LNV. Een
deel van de acties uit het Ctgb-programma valt onder de reguliere beleidsadvisering aan LNV
(bijvoorbeeld het advies aan LNV over de uitkomsten van de REFIT), maar andere acties dienen apart te
worden gebudgetteerd, zoals het faciliteren van aanvragers bij het aanvraagproces van laagrisico
middelen/biopesticiden en het onderzoeken van de mogelijkheden om dossiers uit OECD-landen te
gebruiken voor aanvragen van een stof of middel. Het leveren van een bijdrage is afhankelijk van de
financiële middelen.
Beleidsvoorbereiding ten behoeve van College of MT
Enkele voorbeelden van de onderwerpen die in 2021 naar verwachting om interne advisering vragen:
- finaliseren van de artikel 44-procedure voor de azoolhoudende gewasbeschermingsmiddelen,
waarvoor inzicht in en afstemming met de afvalverwerkingsketen nodig is;
- adviseren over de impact voor het Ctgb van de wijzigingen in de toelatingssystematiek voor
gewasbescherming waartoe de Commissie zal besluiten om opvolging te geven aan de uitkomsten
van de REFIT;
- organiseren van interne expertise om in de risicobeoordeling rekening te kunnen houden met
nieuwe stoffen en technieken (gewasbescherming en biociden);
- input geven voor het beleidsontwikkelingstraject biociden dat door IenW zal worden opgesteld.
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3.4.

Bedrijfsvoering en organisatie

3.4.1.

Inleiding

Deze paragraaf beschrijft een aantal vaste bedrijfsvoerings- en organisatie ondersteunende activiteiten
voor 2021.

3.4.2. Financiën & Control

Met de implementatie van het nieuwe samenwerkingsplatform (OBSO) gaan veel processen veranderen,
de impact op de processen en werkzaamheden binnen het team Financiën & Control (F&C) zal groot zijn.
De focus in 2021 zal vooral liggen op deze procesveranderingen en de samenwerking en aansluiting met
de andere organisatieonderdelen.
In 2021 liggen de accenten op:
•
Het uitvoeren en monitoren van de acties naar aanleiding van de externe audits.
•
Een goede integratie van data uit het financiële systeem en tijdschrijf- en planningssysteem met de
andere applicaties, zodat op een relatief eenvoudige manier de benodigde sturings- en
verantwoordingsinformatie gegenereerd kan worden. Hierbij wordt een proactieve samenwerking
gezocht met alle teams en afdelingen binnen het Ctgb.
•
Verdere optimalisatie van het financiële systeem en verdere digitalisering van de financiële
processen.
•
Versterken van risicobeheersing en verdere professionalisering van de controlefunctie binnen het
team.
•
Het versterken vanuit F&C-zijde van de interne samenwerking en ondersteuning van andere
teams/afdelingen.
•
Tenslotte zal het team samen met de teamleider/controller aan de slag gaan met de verdere
professionalisering en ontwikkeling van de teamleden binnen F&C.

3.4.3. Personeel & Organisatie

Naast het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden, zal er in 2021 aandacht besteed worden aan:
• Het in stand houden van de kwaliteit van ons huidige digitale personeelsinformatiesysteem en de
oriëntatie op een mogelijk nieuw personeel- en salarissysteem.
• Het uitvoeren en monitoren van de acties naar aanleiding van de uitkomsten van audits, het
medewerkeronderzoek 2020 en het arbeidsmarktcommunicatieplan.
• Het verder vormgeven en verbeteren van (de samenwerking rondom) P&O-processen, werkinstructies en -formulieren.
• Het inrichten en verbeteren van de beschikbare personeelsinformatie op het intranet binnen het
nieuwe samenwerkingsplatform.
• Het waar mogelijk leveren van een bijdrage aan organisatiebrede projecten en programma’s.
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3.4.4.

Investeren, kennis- en kwaliteitsmanagement

De geplande activiteiten voor 2021 die voortvloeien uit de implementatie van het kennisbeleid zullen
worden uitgevoerd. Dit betreft met name de realisatie van ondersteunende structuren en systemen. Door
uitvoering te geven aan het kennisbeleid worden kennisontwikkeling, borging en ontsluiting planmatiger
aangepakt. In de verschillende team- en afdelingsplannen zijn de verschillende activiteiten nader
uitgewerkt.
In 2021 vindt de jaarlijkse ISO-audit plaats, deze wordt uitgevoerd op basis van de
ISO 9001: 2015 norm. Daarnaast worden er vier interne audits uitgevoerd conform een vastgestelde
meerjaren auditplanning.

3.4.5.

Communicatie

Algemeen
Voor toelating en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en (in mindere mate) biociden is veel
belangstelling bij burgers, ngo’s, media en politiek. Het extern communicatiebeleid 2020-2023 vormt de
leidraad voor onze communicatie-uitingen en -beslissingen. Daarbij richten wij ons op het onderhouden
en verstevigen van de positie van het Ctgb als toelatingsautoriteit.
We willen ook het geïnteresseerde publiek en de media informeren over ontwikkelingen die spelen in ons
vakgebied. Het versterken van de dialoog met nationale en internationale stakeholders is een speerpunt
voor de komende jaren, evenals het versterken van de vaardigheden van de medewerkers in dit kader
(externe oriëntatie). Het communicatiebeleid is ondersteunend aan deze organisatiespeerpunten.
Het Ctgb zal meer dan voorheen de positie van onafhankelijke en kritische beoordelingsautoriteit moeten
toelichten. In algemene zin willen we daartoe zowel ‘luisteren’ als ‘zenden’ intensiveren. We staan open
voor reacties uit de media en uit ngo’s, waar nodig gebruiken we onze eigen media om ons beleid meer in
detail uit te leggen. Met ons mediabeleid willen we de relaties met relevante redacties en publicaties nog
verder versterken. Het moet vanzelfsprekend worden dat wanneer ergens over de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen of biociden wordt bericht, het Ctgb hiervoor wordt benaderd.
Accountmanagement
Accountmanagers onderhouden gestructureerd en frequent contact met grote groepen stakeholders om
het relatiebeheer op een kwalitatief hoog niveau te houden. Ook in 2021 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
Het uitgangspunt voor onze digitale communicatie is dat de website altijd up to date is. In de online
strategie is vastgelegd dat de website de centrale plaats is waar onze externe, digitale informatie staat.
Andere (online) uitingen verwijzen daarnaar. In 2020 introduceren we een portal om de efficiënte
communicatie met onze aanvragers/toelatinghouders te versterken. We werken aan het verder
verbeteren van de toegankelijkheid conform de eisen van de Rijksoverheid en aan het versterken van de
informatie voor het algemeen publiek (onder meer in het jaarbeeld). We maken meer gebruik van Twitter
en LinkedIn om onze berichten onder de aandacht te brengen, maar ook om te luisteren naar reacties van
onze stakeholders.
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Ctgb Relatiedag
De Ctgb Relatiedag is inmiddels een bekend en gewaardeerd communicatiemoment, waarvoor de
belangstelling de laatste jaren nog iets toeneemt. Wanneer de ontwikkelingen rondom corona dat
toelaten, vindt de Relatiedag 2021 plaats op donderdag 10 juni in Pathé Ede.
Stakeholdersonderzoek
Het Ctgb monitort elke vier jaar de waardering en behoeften bij de verschillende stakeholders. Dit draagt
bij aan de ‘check’ uit de Plan Do Check Act-cyclus. In 2018 is conform planning het stakeholdersonderzoek
uitgevoerd en worden op basis van de uitkomsten de relevante verbeterpunten uitgewerkt. In 2022 zal
het volgende onderzoek worden uitgevoerd. Tussentijds wordt bij de jaargesprekken met de stakeholders
en in evaluaties met de ministeries aandacht besteed aan de tevredenheid.

3.4.6.

Organisatie- en ICT-projecten

Organisatie
Zoals eerder in hoofdstuk 2 en 3 is aangegeven zijn de lange termijneffecten op de organisatie als gevolg
van de coronacrisis nu nog niet te overzien. Door snel te faciliteren in mogelijkheden om volledig thuis te
kunnen werken, hebben we de korte termijneffecten zoals vertraging in afronding van aanvragen,
beleidstrajecten of interne projecten tot een minimum weten te beperken en is het zelfs gelukt om
efficiënter te werken.
Omdat er als gevolg van corona minder face to face meetings werden georganiseerd heeft het online
werken een boost gekregen. Ook is gebleken dat het online voeren van sollicitatiegesprekken prima
uitvoerbaar is. Het effect van online meetings en dus minder reizen is dat er meer uren beschikbaar
komen voor het uitvoeren van ons werk. Aan de andere kant moeten we oog blijven houden voor de
situatie waar we straks te maken krijgen met een mogelijk andere balans tussen thuis en op kantoor
werken en waarbij het sociale aspect op kantoor een belangrijke rol zal spelen.
In september 2020 worden de gesprekken over de Cao heropend en ook de vakbonden hebben het
thuiswerken geagendeerd. Separaat wordt vanuit het project “Rijksdienst 2022” rijksbreed nagedacht
over wat gewenst is ten aanzien van thuiswerken (functie van kantoren, gewenste ICT-voorzieningen, wat
betekent het voor medewerkers en leidinggevenden). Zij gaan hierover gesprekken organiseren en
geleidelijk toewerken naar een gemeenschappelijk beeld eind 2020.
Beide uitkomsten en onze eigen ervaringen zullen als input dienen voor een nieuw thuiswerkbeleid en
mogelijk andere balans tussen thuiswerken en op kantoor werken. In de begroting is derhalve rekening
gehouden met een mogelijk extra investering om het (structureel) thuiswerken van medewerkers te
kunnen faciliteren.
Meerjarenprogramma Voorspelbaarheid & Doorlooptijden (VSDL)
In 2020 zijn we gestart met het Programma “Voorspelbaarheid en Doorlooptijden” De activiteiten binnen
het programma zijn gestructureerd volgens pijlers en resultaatgebieden. Deze pijlers zijn: Samenwerking,
Processen & Structuur en Technologie.
Alle initiatieven rondom het verhogen van de voorspelbaarheid en verkorten van de doorlooptijden zijn
opgenomen binnen dit programma. Oplossingsrichtingen en interventies zijn integraal in relatie tot elkaar
bekeken. Dwarsverbanden zijn gelegd en strategie, beleid en uitvoering is op elkaar afgestemd.
Het programma is meerjarig en in 2021 willen we dit dan ook volgens planning doorzetten. Er is een
structurele meting ontwikkeld om het verloop in doorlooptijden voor de verschillende aanvragen te
kunnen monitoren.
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In 2020 zijn activiteiten uitgevoerd om de uitgangspunten, het beleid, de aanpak en dergelijke binnen de
verschillende pijlers helder te krijgen en te implementeren; onder meer het planningsbeleid, het
planningsproces en de gebruiksaanwijzing van het planningsysteem zijn ontwikkeld en geïmplementeerd.
De managementinformatie van het Ctgb is in kaart gebracht en gewogen en wordt meegenomen in het
ontwikkelen van de nieuwe managementinformatietool. De lopende en nieuwe processen binnen
biociden zijn onder de loep genomen en geoptimaliseerd. De algehele structuur van de
beoordelingsprocessen is in een nieuw kwaliteitshandboek in kaart gebracht en de aanpak voor
procesbeheer is binnen het Ctgb vernieuwd en geïmplementeerd. Ook is het planningsysteem verder
ontwikkeld en gekoppeld aan andere applicaties.
Vanaf 2021 willen we hierop verder bouwen. Hierbij zijn enkele activiteiten doorlopend gedurende het
programma, met name binnen de pijler “Samenwerking”. Dit zal worden doorgezet.
Binnen de pijler “Proces & Structuur” gaan nieuwe activiteiten lopen:
• Evaluatie Afgeronde Aanvragen
• Optimaliseren van beoordelingsprocessen
• Koppelingen tussen het planningsysteem GRIP met andere applicaties in het Ctgb-applicatielandschap
worden geïmplementeerd en het wordt mogelijk gemaakt om tijd te schrijven in het planningssysteem
Meerjarenprogramma organisatiebrede samenwerkingsomgeving (OBSO)
In mei 2019 is na een Europese aanbesteding via TenderNed het project voor een organisatiebrede
samenwerkingsomgeving (OBSO) formeel van start gegaan. Het Ctgb is in 2020 samen met de
ontwikkelpartners hard bezig geweest met het inventariseren en analyseren van de informatiestromen en
-wensen binnen het Ctgb. Dit is als basis genomen bij het inrichten van de verschillende applicaties en
daarop het testen op bruikbaarheid voor de organisatie. Daarnaast is het processenlandschap dat
ondersteund zal worden door de applicaties uitgebreid geanalyseerd en eenduidig in kaart gebracht.
2021 staat in het teken van het verder testen en optimaliseren van de applicaties, van het migreren van
informatie en van het implementeren van de applicaties binnen de organisatie. Dit laatste zal extra
aandacht krijgen, zodat de medewerkers binnen het Ctgb goed in staat zullen zijn de nieuwe applicaties
ook effectief en efficiënt toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden.
Het nieuwe applicatielandschap is
hiernaast weergegeven; de gekleurde
applicaties zijn de nieuwe applicaties
opgenomen die vanuit het project OBSO
zullen worden geïmplementeerd.
De grijze applicaties zijn de huidige
bestaande applicaties waarmee wordt
gekoppeld, zodat er een volledig
geïntegreerd applicatielandschap en
samenwerkingsomgeving tot stand komt.
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3.4.7. Informatievoorziening
Ons informatiebeleid met de daarin geïntegreerde AIP (Architectuur en Informatie Planning) vormt het
fundament en de roadmap voor de organisatie. In het eerder vastgestelde AIP waren 3 pijlers
opgenomen die inmiddels zijn afgerond of in de loop van 2021 worden afgerond.
1. “De migratie van Dictu naar SSC Campus”,
2. “De organisatiebrede samenwerkingsomgeving (OBSO)”
3. “Het professionaliseren van de informatievoorziening (IV)”.
In 2021 wordt het huidige AIP geactualiseerd en opnieuw in lijn gebracht met de actuele meerjaren
strategie van het Ctgb. Ook worden er weer nieuwe pijlers vastgesteld waarin de organisatie zich de
komende jaren gaat ontwikkelen.
In 2019-2020 zijn nieuwe IV (beheer)processen en rolbeschrijvingen opgesteld op basis van het Business
Information Services Library framework (BiSL). Deze zijn bedoeld om in 2020-2021 goed voorbereid te
zijn op het uitvoeren van een aantal belangrijke activiteiten:
•
•
•
•
•
•

Het strategisch IT-plan (huidig AIP) actualiseren en in lijn brengen met de meerjarenstrategie
van het Ctgb.
Het in beheer nemen van de nieuwe applicaties uit het project OBSO.
De implementatie, doorontwikkeling en integratie van de nieuwe applicaties met bestaande
systemen buiten OBSO.
De hosting van de applicaties MST en Grip (planning) onderbrengen bij SSC Campus.
Aandacht voor bewustzijn van informatiebeveiliging (“security-awareness”), zowel op kantoor
als onderweg en met bijzondere aandacht voor de thuiswerkplek.
Optimaliseren van IT-ondersteuning bij thuiswerken en vergaderen op afstand, rekening
houdend met langdurig/structureel meer thuiswerken.
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3.5.

3.5.1.

Risicobeheersing

Inleiding

Deze paragraaf beschrijft de risicothema’s en beheersing daarvan. Voor 2021 wordt rekening gehouden met
de volgende thema’s die een mogelijk risico zouden kunnen vormen:
1.
2.
3.
4.

Coronacrisis
Behouden van capaciteit in relatie tot werklast
Informatiebeveiliging
Bezwaar & Beroep

3.5.2.

Risico thema’s en beheersing

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.
1. Corona (Kans; groot – Impact; middelgroot)
De coronacrisis heeft ook impact op onze organisatie. De financiële impact, de impact op de instroom van
aanvragen en de impact op de realisatie van het werkplan lijken voor de korte termijn vooralsnog beperkt.
De impact op onze medewerkers is en blijft groot gezien het ondertussen langdurig thuiswerken. Het is
echter nog te vroeg om de lange termijneffecten van zowel de financiële impact, de instroom van
aanvragen en op de medewerkers hiervan te kunnen overzien.
Risico’s
Bedrijven zijn door corona economisch geraakt, een neveneffect kan zijn dat aanvragers daardoor minder
middel- en stofaanvragen indienen. Dit is op de lange termijn van invloed op de aanvraagportefeuille van
het Ctgb en deze kan hierdoor afnemen. Aan de andere kant kan het ook betekenen dat het aantal reguliere
aanvragen voor desinfectiemiddelen komend jaar (of jaren) hoger zal worden. Daarnaast kan het verplicht
thuiswerken door corona een negatief effect hebben op de voortgang van de processen en projecten en
stagnatie in het EU-proces. Tevens kan het langdurig thuiswerken van invloed zijn op het welzijn van
medewerkers door bijvoorbeeld het ontbreken van sociaal face tot face contact met collega’s of het
ontbreken van een saamhorigheidsgevoel.
Maatregelen
De terugval in het indienen van aanvragen lijkt vooralsnog beperkt. De omvang van het werk is zelfs
toegenomen. Daarom is het niet nodig hier aanvullende maatregelen te treffen.
Door tijdens de crisis snel te faciliteren in mogelijkheden om volledig thuis te kunnen werken, en hierin
blijvend te faciliteren, heeft het Ctgb de korte termijneffecten zoals vertraging in afronding van aanvragen,
beleidstrajecten of interne projecten weten te beperken.
We blijven voldoende aandacht houden voor de situatie waar we straks te maken krijgen met een mogelijk
andere balans tussen thuis en op kantoor werken en waarbij het sociale aspect op kantoor een belangrijke
rol zal spelen. We monitoren actief de ontwikkelingen op dit gebied en de Cao-afspraken die hierover zullen
worden gemaakt.
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2. Behoud van capaciteit in relatie tot werklast (Kans; middelgroot – Impact; groot)
Het Ctgb heeft op basis van een inschatting van de (meerjaren) werklast, de afgelopen jaren stevig
geïnvesteerd in de uitbreiding van de personeelsformatie. Deze uitbreiding was met name binnen de
beoordelings- en juridische processen. De kans dat er ineens sprake kan zijn van een onverwacht hoger
natuurlijk verloop van zittend personeel of een fluctuatie in de werklast is aanwezig.
Risico’s
Meer werklast – onvoldoende capaciteit
Als fluctuaties in de werklast leiden tot meer werk in combinatie met een hoger verloop van personeel dan
kunnen de doelstellingen niet worden gerealiseerd. Voor het beoordelingsproces betekent dat dat de
doorlooptijden en de werkvoorraad oplopen. Dit heeft impact op de geloofwaardigheid en
voorspelbaarheid van het Ctgb. Voor bezwaar- en beroepszaken betekent het dat het Ctgb vaker
veroordeeld zal worden tot het betalen van proceskosten en lasten onder dwangsom wegens niet tijdig
beslissen en het kan mogelijk leiden tot schadeclaims.
Minder werklast – overcapaciteit
Mochten fluctuaties in de werklast leiden tot minder werk en een overcapaciteit aan personeel, dan bestaat
het risico voor een disbalans tussen de teams wat mogelijk kan leiden tot een interne verschuiving van
capaciteit. Mocht dit een structureel karakter krijgen dan zal dit leiden tot natuurlijk verloop en/of
afschalen van de formatie.
Maatregelen
We zijn inmiddels in staat om een redelijk goede inschatting te geven van de werklast op de korte en
middellange termijn en de capaciteit die daarvoor nodig is. De huidige omvang van ons werk en de werklast
binnen de EU is zodanig omvangrijk dat het “opdrogen” van werk zich de komende jaren niet zal voordoen.
Voor wat betreft de capaciteit; we zetten in op maximale interne flexibiliteit zodat we binnen en over teams
heen bij pieken en dalen in het werk, snel kunnen handelen en de ontwikkelingen in het werkaanbod op
kunnen vangen. Dit flexibel inzetten is één van de speerpunten in onze meerjarenstrategie en zal de
komende jaren verder worden uitgebreid. Daarnaast anticiperen we zo tijdig mogelijk op vertrek van
medewerkers en schakelen we indien nodig via EI’s externe capaciteit in. We werven actief en breed en
maken daarnaast gebruik van arbeidsmarktcommunicatie (bijvoorbeeld door deelname aan de WUR
carrièredagen).

3. Informatiebeveiliging (Kans; middelgroot – Impact; groot)
De soorten bedreigingen die we qua informatiebeveiliging onderkennen zijn onder andere: verlies van
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 valt 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: we werken met een
nieuw informatie- en informatiebeveiligingsbeleid conform de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst
(BIR2017). 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.
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Er wordt gewerkt conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 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 informatiebeveiligingsaudit plaats.
Informatiebeveiliging staat continu op de agenda en wordt waar nodig telkens aangescherpt, zeker omdat
er mede door corona steeds meer vanuit huis wordt gewerkt. Er wordt voorzien in een reductie van het
huidige applicatielandschap, en in 2020 en 2021 fors geïnvesteerd in nieuwe systemen en nog beter
beveiligde software en verbindingen. Tevens wordt daarbij de rolgebaseerde toegang tot functionaliteit en
gegevens nog verder verscherpt. Tenslotte zal er blijvend aandacht worden gegeven aan het attenderen en
uitdragen van het beleid en de regels richting de medewerkers.

4.

De prioritering binnen Bezwaar en Beroep wordt in toenemende mate bepaald door onze omgeving,
toenemende ingebrekestellingen (door niet tijdig beslissen) en voorlopige voorzieningen. (Kans;
middelgroot – Impact; groot)
De doorlooptijd van een bezwaar is ongeveer een jaar. Gecompliceerde zaken kunnen nog meer tijd vragen.
Steeds vaker komt het voor dat aanvragers die geen toelating hebben gekregen, de behandeltermijnen van
hun bezwaar te lang vinden en de rechter vragen om een uiterste termijn vast te stellen waarbinnen door
het Ctgb moet zijn beslist. Ook ngo’s die vinden dat toelatingen van middelen met in hun ogen
ontoelaatbare stoffen moeten worden ingetrokken, doen steeds vaker dit verzoek aan de rechter. De
uitkomst is dan meestal dat de rechter een last onder dwangsom oplegt en dat het Ctgb een deel van de
proceskosten moet betalen. Een dergelijk beroep heet een beroep niet tijdig beslissen. Voor de behandeling
van een dergelijk beroep en voor de bijbehorende versnelde behandeling van het bezwaar is capaciteit
nodig die dan niet voor oudere zaken die al langer lopen kan worden ingezet. Er is een tendens dat steeds
meer capaciteit nodig is voor dit type zaken.
Risico’s
De schaarse capaciteit van de juristen kan hierdoor niet worden ingezet voor oudere zaken. Gevolg is dat de
behandeltermijnen nog verder toenemen, met de bijbehorende kans op nog meer beroepen te laat
beslissen en veroordelingen in proceskosten of verbeuring van lasten onder dwangsom.
De achterstanden in bezwaarzaken en in openbaarmakings- en wob-verzoeken nemen toe. De externe
kosten nemen toe omdat door gebrek aan eigen capaciteit dit type zaken moet worden uitbesteed aan een
advocaat.
Maatregelen
Uitbreiden van juridische capaciteit. De capaciteit van de juristen wordt gecontroleerd uitgebreid om de
achterstanden in te lopen.
Het Ctgb zal in een zaak die zich daarvoor leent bij de rechter aan de orde proberen te stellen, op basis van
de wetsgeschiedenis, dat de korte behandeltermijnen uit de Algemene wet bestuursrecht niet op de
bezwaren tegen besluiten van het Ctgb van toepassing zijn.
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4. Begroting 2021

4.1.

Algemeen

Geldstromen en financiering
De producten en diensten van het Ctgb worden gefinancierd uit drie geldstromen;
1. Aanvraag- en beoordelingstarieven
2. Jaarlijkse bijdrage
3. Overige bijdragen (vergoedingen voor o.a. beleidsadvisering)

1. 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 een Tarievenbesluit. Dit 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.
2. Jaarlijkse bijdrage
Voor alle toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden die zijn opgenomen in het register van het
College, wordt een jaarlijkse bijdrage (tarief) bij de toelatinghouder 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”.
b) Een opslag voor de Europese stofadvisering (niet rapporteur).
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.
f) Een opslag voor het uitvoeren werkzaamheden op grond van artikel 48 van Verordening 528/2012.
g) Een opslag voor het investeren in een flexibele organisatie en ondersteuning van
informatievoorziening/ICT.

Toelichting tariefopbouw jaarlijkse bijdrage:
a. Vaste bijdrage voor de “Minimale bedrijfsomvang” (onder andere onderhoud en beheer van
toelatingen/register en systemen).
Het archiveren en ontsluiten van besluiten en dossiers en het in stand houden hiervan; het verstrekken van
informatie over toegelaten middelen en genomen besluiten, maar ook de kosten voor het onderhouden
van de primaire ICT-systemen (zoals de registerdatabase MST, Website, en dergelijke) vallen onder de
“Minimale bedrijfsomvang”. De inkomsten uit deze jaarlijkse bijdrage worden in mindering gebracht op de
totale bedrijfskosten. Dit betekent dat een vast percentage (13%) van de jaarlijkse totale bedrijfskosten
wordt gefinancierd uit de jaarlijkse bijdrage en niet uit de aanvraag- en beoordelingstarieven.
b. Europese stofadvisering gewasbescherming en biociden (niet rapporteur)
Dit betreft de advisering over beoordelingsrapporten voor gewasbescherming en biociden opgesteld door
andere lidstaten. De kosten voor deze stofadvisering worden volledig gefinancierd uit de jaarlijkse bijdrage.
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c. Algemene informatieverstrekking
Het Ctgb fungeert als een informatieloket en we kunnen waar nodig doorverwijzen naar onze eigen Ctgbwebsite of naar de website van de overheid www.rijksoverheid.nl. 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.
d. Kosten inzet Ctgb Expert Center Speciality Crops (Coördinatie) en het onderhoud van lijsten
(waaronder de DTG-lijst)
De kosten voor coördinatie (door Ctgb) in het Expert Center Speciality Crops en de kosten voor het
onderhouden van diverse lijsten (zoals de DTG-lijst) worden via een opslag op de jaarlijkse bijdrage voor
gewasbeschermingsmiddelen geïnd.
e. Kosten voor het uitvoeren van werkzaamheden op grond van artikel 44 van Verordening 1107/2009
De kosten voor het uitvoeren van werkzaamheden op grond van artikel 44 van Verordening 1107/2009
worden via de jaarlijkse bijdrage in rekening gebracht.
f. Kosten voor het uitvoeren van werkzaamheden op grond van artikel 48 van Verordening 528/2012
De kosten voor het uitvoeren van werkzaamheden op grond van artikel 48 van Verordening 528/2012
worden via de jaarlijkse bijdrage in rekening gebracht.
g. Investeren in een flexibele organisatie en ICT
Om de pieken en dalen in het werkaanbod voor gewasbescherming en biociden zo goed mogelijk op te
kunnen vangen is het noodzakelijk de formatie waar nodig gecontroleerd uit te breiden, maar ook de
zittende formatie waar mogelijk blijvend flexibel in te kunnen zetten. Dit betekent dat continu
geïnvesteerd wordt in een uitwisseling van medewerkers tussen gewasbescherming en biociden en binnen
verschillende teams. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in een betere informatievoorziening en ICTapplicaties om de organisatie verder te ondersteunen en de ambities te kunnen realiseren.
3. Overige bijdragen (departementen)
De beleidsverantwoordelijke departementen financieren de totale kosten voor reguliere en specifieke
beleidsadvisering en de kosten voor bezwaar & beroep. De totale bijdrage wordt vooraf als voorschot
verstrekt. De definitieve eindafrekening vindt plaats na de afronding en goedkeuring van het jaarverslag en
de jaarrekening.
Interpretatie van de begrotingscijfers
Het Ctgb verantwoordt de inkomsten en uitgaven op basis van een 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 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 2021, alsook in het financieel resultaat op die
aanvragen waarover in 2021 een eindbesluit wordt genomen.
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Tijdsbesteding/uren
In de financiële paragraaf 4.2 is een urenoverzicht opgenomen met daarin begroot het totaal aantal uren
dat nodig is voor de uitvoering van alle werkzaamheden en activiteiten in 2021.
Berekening omvang formatie (capaciteitsvraag & aanbod )
Om inzicht te krijgen in de jaarlijks benodigde personeelscapaciteit wordt een intern “Vraag en
Aanbodsheet” opgesteld. Dit overzicht bevat alle te verwachten werkzaamheden en activiteiten voor het
betreffende begrotingsjaar (zowel primaire als ondersteunende werkzaamheden) met de daarvoor
benodigde uren en expertises (functies).
Op basis van de vraag en het beschikbare aanbod (zittende formatie) wordt inzichtelijk gemaakt waar
eventuele uitbreiding of interne verschuiving/flexibilisering van formatie nodig is, hierbij wordt ook
rekening gehouden met de meerjarenverwachting.
Het bepalen van wat de zittende formatie kan leveren, wordt berekend op basis van 3 factoren:
• het aantal beschikbare Fte’s per functie/expertise;
• het aantal werkbare uren in het betreffende jaar;
• het declarabiliteitspercentage per functie (dit percentage is voor elke functie afzonderlijk bepaald).
Personeelsformatie 2021 en gecontroleerde groei
In 2020 is de personeelsformatie verder uitgebreid, deze bedraagt naar verwachting eind 2020 ca. 160 Fte.
In 2021 zal, zoals eerder aangegeven in hoofdstuk 2, de personeelsformatie tijdelijk stabiliseren om intern
op orde te kunnen komen. Er zal wel tijdig worden geanticipeerd op natuurlijk verloop.
Vanaf 2022 wordt per jaar bekeken of en binnen welke teams een eventuele formatie-uitbreiding nodig is
om een goede balans tussen capaciteit en werkaanbod te borgen en zo fluctuaties op te kunnen vangen.
Dit doen we door:
• een gecontroleerde* groei van de capaciteit
* gecontroleerd wil zeggen; afhankelijk van het absorptievermogen van de afdeling en het team
(de grootte van de groep, de balans tussen ervaren medewerkers en junior starters) kunnen
vacatures worden ingevuld. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de optimale verhouding
tussen de verschillende expertises, het is voor de planning en voorspelbaarheid van belang dat
deze verhouding in balans blijft;
• interne flexibilisering;
• en inzet van evaluerende instanties.
Interne flexibilisering
Naast uitbreiding van de personeelsformatie wordt ook ingezet op interne flexibilisering van de
organisatie. Hiermee kunnen we binnen en over de teams heen bij pieken en dalen in het werkaanbod snel
handelen. Dit flexibel inzetten gebeurt met name binnen de primaire afdelingen (wetenschappelijk
beoordelaars en projectleiders). Daar worden medewerkers zoveel mogelijk ingezet op zowel
gewasbescherming als op biociden. Deze flexibilisering past in het grote organisatieplaatje van een
wendbare en flexibele Ctgb-organisatie.
Inzet van evaluerende instanties
Er zal echter altijd spanning zijn tussen vraag en aanbod van capaciteit. Een onverwachte stijging of daling
van aanvragen, een onverwachte uitstroom van personeel of een onvoorzien hoog ziekteverzuim kan
leiden tot een disbalans in vraag en aanbod. Daarom blijft ook de inzet van evaluerende instanties
noodzakelijk.
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4.2.

Financiële paragraaf 2021

Omvang en opbouw eigen vermogen/algemene reserve
Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en een aantal bestemmingsreserves. Het saldo
eigen vermogen is positief en zal de komende jaren verder worden aangevuld. Het is toegestaan een
algemene reserve aan te houden van maximaal 10% van de gemiddelde jaaromzet over de afgelopen drie
jaren. In de begroting wordt daarom rekening gehouden met een gecontroleerde opbouw van deze
algemene reserve. Het is niet het streven om op het toegestane niveau van 10% uit te komen, maar wel
om te zorgen voor een omvang waarbij eventuele onvoorziene financiële tegenvallers opgevangen kunnen
worden.
De algemene reserve borgt tevens een begrensde financiële aansprakelijkheid als gevolg van besluiten
genomen in het primaire proces. De verantwoordelijkheid in financiële zin van het Ctgb is begrensd op
maximaal 50% van het beschikbare eigen vermogen en hiervan is alleen sprake ingeval van toegekende
schadeclaims waarvoor het Ctgb zelf primair verantwoordelijk is en aantoonbaar verwijtbare fouten heeft
gemaakt in de besluitvorming.
Grafiek 4.2.1: Ontwikkeling omvang bedrijfsresultaat en eigen vermogen

Uurtarief en tarieven 2021
Het uurtarief wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2021 is een stijging van het uurtarief voorzien van 2% ten
opzichte van 2020 waarmee dit uitkomt op: € 143,-.
Tabel 4.2.1. : Opbouw uurtarief 2020 en 2021
x € 1.000
Berekening uurtarief
Totale bedrijfskosten
Opbouw Eigen Vermogen
Opbouw Wachtgeld
Subtotaal bedrijfskosten
Af: kosten minimale bedrijfsomvang.
De bijdrage voor deze kosten wordt
geïnd via de jaarlijkse vergoeding
Totaal te dekken kosten
Totaal aantal declarabele uren Ctgb
organisatie
Uurtarief (kosten ./. uren)
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2020
€ 18.805
€ 150
€ 150
€ 19.055
€ - 2.460

2021
€ 19.701
€ 50
€ 100
€ 19.851
€ - 2.535

€ 16.595
118.500 (uren)

€ 17.316
121.000 (uren)

€ 140

€ 143
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Tarieven jaarlijkse vergoeding 2021
Het tarief voor de jaarlijkse vergoeding voor gewasbeschermingsmiddelen wordt voor 2021 vastgesteld
op: €1.545,- en het tarief voor biociden op: € 1.270,- .
Het tarief voor gewasbeschermingsmiddelen is met ruim 5,5% gedaald ten opzichte van 2020. Dit komt
omdat het totaal aantal gewasbeschermingsmiddelen op peildatum 1 februari 2021 naar verwachting iets
hoger zal zijn dan in 2020 en de kosten (uren) van werkzaamheden voor de Europese stofadvisering
gewasbescherming wat lager zullen zijn. Tevens kan een deel van de inkomsten uit 2020 worden
aangewend om deze kosten te dekken en kan het tarief voor jaarlijkse vergoeding 2021 worden verlaagd.
Voor biociden is sprake van een lichte stijging van het tarief met 1,4% (in 2020 was dit 2,5%). Omdat de
werkzaamheden voor het uitvoeren van de Europese stofadvisering biociden toenemen zijn de kosten
(uren) in 2021 hoger dan in 2020. Omdat het totaal aantal biociden op peildatum 1 februari 2021 naar
verwachting hoger zal zijn dan in 2020, blijft de tariefstijging beperkt tot 1,4%.
Tabel 4.2.2. Tarieven jaarlijkse vergoeding in rekening gebracht (2017 – 2021)
Tarief
Gewasbeschermingsmiddelen

2017
€ 1.419

2018
€ 1.571

2019
€ 1.615

2020
€ 1.635

2021
€ 1.545

Biociden

€ 1.175

€ 1.178

€ 1.220

€ 1.250

€ 1.270

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 2021 bedraagt:
ca. 2.560 middelen (ca. 985 gewasbeschermingsmiddelen en ca. 1.575 biociden).

Grafiek 4.2.2.: aantal toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden
(inclusief afgeleide en parallel toegelaten middelen en Biociden families/leden) periode 2017 - 2021

De aantallen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden zeggen niets over de diversiteit van het
middelenpakket en eventuele veranderingen daarin. Een toelating kan één of meerdere toepassingen
hebben. De ontwikkelingen van het aantal toepassingen is op basis van deze grafiek niet zichtbaar, de
grafiek geeft alleen het totaal aantal toegelaten middelen weer die zijn opgenomen in het Ctgb-register.
De nieuwe MST-database geeft wel meer inzicht in het aantal toepassingen en geeft op termijn meer
inzicht in de ontwikkelingen van de aantallen.
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Bedrijfskosten
Grafiek 4.2.3. : % verhouding bedrijfskosten 2021
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Tabel 4.2.3.: Bedrijfskosten 2020 en 2021 x € 1.000
Omschrijving

Kosten
Begroot
2020
(afgerond)

Kosten
Begroot
2021
(afgerond)

Collegekosten

€ 268

€ 273

Commissie van
deskundigen

€1

€1

Salariskosten

€ 13.632

€ 14.260

Overige
personeelskosten

€ 710

€ 723

Huisvestingskosten

€ 696

€ 707

Kantoorkosten

€ 184

€ 175

Overige
bedrijfskosten

€ 177

€ 191

Afschrijvingen

ICT-kosten

Projectkosten
Overige
organisatiekosten
Subtotaal
Opbouw Eigen
vermogen
Opbouw
wachtgeld
Totaal

€ 767

€ 567

€ 2.000

€ 2.200

€ 225

€ 350

€ 145

€ 255

€ 18.805

€ 19.701

€ 150

€ 50

€ 100

€ 100

€ 19.055

€ 19.851

Toelichting op bedrijfskosten
De collegevergoedingen zijn conform Cao Rijk-schalen. Tot juli 2020 loopt de
huidige Cao. De verwachting is dat er in de nieuwe Cao een loonsverhoging zal
worden opgenomen. De onderhandelingen starten in september 2020.
Er is derhalve rekening gehouden met een 2% stijging van de loonkosten.
Geen bijzonderheden
De verwachting is dat er in de nieuwe Cao een loonsverhoging zal worden
opgenomen. De onderhandelingen starten in september 2020. Er is derhalve
rekening gehouden met een 2% stijging van de loonkosten en een stijging van de
pensioenkosten. Daarnaast is in de loop van 2020 de formatie verder uitgebreid.
Dit alles resulteert in een totale stijging van de salaris- en loonkosten met ca.
4,6% ten opzichte van 2020. (In 2020 was er sprake van een stijging van 6,6% ten
opzichte van 2019)
Deze post betreft o.a.: reiskosten, opleidingen, arbo-kosten, etc.
Voor 2021 wordt de totale post geïndexeerd.
De verwachting is dat de reiskosten zullen afnemen als neveneffect van
de coronacrisis. Er zal meer digitaal en vanuit huis worden gewerkt.
Voor 2021 is rekening gehouden met een reguliere indexatie van de
huisvestingskosten.
Voor 2021 is deze post naar beneden bijgesteld. Poststukken worden steeds
meer digitaal verzonden waardoor er sprake is van een afname in porti-kosten.
Ditzelfde geldt voor de contributies en abonnementen voor vakliteratuur, dit
wordt steeds meer digitaal aangeboden.
Voor 2021 is deze post verhoogd als gevolg van een stijging van de bank- en
accountantskosten. Bankkosten als gevolg van negatieve rente over vermogen.
Daarnaast is rekening gehouden met een reguliere indexatie.
Voor 2021 wordt de post afschrijvingen verlaagd. De grote investerings- en de
afschrijvingskosten verbouw van het huurpand lopen af. Het huidige
huurcontract kent een looptijd van 11 jaar. Grote nieuwe investeringen in het
huurpand worden vooralsnog niet voorzien. Wel wordt rekening gehouden met
een beperkte investering (onderhoud) en of eventuele aanpassingen.
Wel vinden investeringen in de ICT en KA plaats, deze afschrijvingen zijn
meegenomen in de begroting 2020 en de meerjarenbegroting.
De totale ICT-kosten stijgen als gevolg van een uitbreiding van de
personeelsformatie 2020 (meer werkplekken), het meer faciliteren van
thuiswerkplekken, een stijging van de reguliere kosten ICT-leveranciers en SSCCampus voor onderhoud en beheer van de standaard werkplekken en bestaande
applicaties, maar ook het beheer en onderhoud van de nieuwe systemen en
applicaties die in 2021 in gebruik zullen worden genomen.
Voor 2021 is deze post verhoogd. Dit betreft de kosten voor externe
ondersteuning bij met name de meerjarenprojecten OBSO en VSDL.
Het effect van corona is nog niet goed in te schatten. Derhalve wordt voor 2021
rekening gehouden met een grotere post onvoorzien.
In 2021 wordt de algemene reserve weer verder aangevuld uit het
exploitatieresultaat.
Ook in 2020 vindt aanvulling van de voorziening wachtgeld plaats. Het Ctgb is
eigenrisicodrager voor de WW. De uitbetaling aan medewerkers die aanspraak
maken op de WW komt ten laste van de voorziening wachtgeld.
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Tabel 4.2.4.: Productresultatenrekening 2021
x € 1.000
Nr.
Kader
brief

Kosten

Producten te financieren uit jaarlijkse vergoedingen:
Onderhoud toelatingen/Toetsingskader
Coördinatie kleine toepassingen
Onderhoud lijsten (w.o. DTG-lijst)
Ambsthalve ingrijpen gewasbescherming en biociden
Advisering EU stofbeoordelingen gewasbescherming /Niet rapp.
Advisering EU stofbeoordelingen biociden /Niet rapp.
4.a Advisering Unietoelatingen biociden

Totaal

Mutatie

Exploitatie

vergoedingen

OHW

resultaat

Vergoeding Vergoeding
uit tarief
dep.

2.535
72
32
107
329
215
143

2.735
72
32
72
286
215
0

0
0
0
0
0
0
143

2.735
72
32
72
286
215
143

0
0
0
-36
-43
0
0

200 1)
0
0
0 2)
0 3)
0
0

Resultaat uit jaarlijkse vergoedingen
Producten te financieren uit aanvraag- en beoordelingstarieven:

3.432

3.411

143

3.554

-79

200

Aanvragen gewasbescherming
Aanvragen biociden

6.081
4.325

6.459
2.136

0
0

6.459
2.136

333
-1.511

0
0 4)

10.452

8.595

0

8.595

-1.177

0

2.848
844
0
3.691

2.500
425
0
2.925

0
0
0
0

2.500
425
0
2.925

-348
-419
0
-766

0
0
0
0

320
296
420
179
146
113
68
95

0
0
0
0
0
0
0
0

320
296
420
179
146
113
68
95

320
296
420
179
146
113
68
95

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1.636

0

1.636

1.636

0

0

125
36

125
36

0
0

125
36

0
0

0
0

858
172
1.030

0
0
0

858
142
1.000

858
142
1.000

0
-30
-30

0
0
0

Servicedesk
Servicedesk gewasbescherming
Servicedesk biociden
Algemene informatieverstrekking
Totaal Servicedesk

334
184
107
626

334
185
107
626

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Totaal Kennisprojecten

230

230

0

334
185
107
626
0
230

0

0

3.552

981

2.636

3.618

-30

0

21.127

16.591

2.779

19.371

-2.052

200

Resultaat uit aanvraag/beoordelingstarieven
Uitvoeren EU stofbeoordelingen (gewasbescherming) Ned. Rapp.
Uitvoeren EU stofbeoordeling (biociden) Ned. Rapp.
Informatieverzoeken, Export en Registers
Resultaat uit EU beoordelingstarieven
Beleidsadvisering
1. Advies
a. Reguliere werkzaamheden
b. Specifieke werkzaamheden

gewasbescherming
Biociden
LNV
Aanvullende financiering LNV (E2 en E3)*
IenW
VWS

3 Loon- en prijscompensatie
4.b Aanvullende financiering uitvoeringsprogramma *
* Financiering onder voorbehoud in afwachting van definitieve besluitvorming
Totaal Beleid
Totaal Vrijstellingen gewasbescherming
Totaal Vrijstellingen biociden
2 Behandelen Bezwaar en Beroep
Openbaarmaking
Totaal Bezwaar en beroep

Resultaat uit overige producten
Subtotaal

Bijdrage investeringen jaarlijkse vergoeding
Dekkingsresultaat

-200 1)
50

Netto bedrijfsresultaat

50 5)

1) In de tarieven voor de jaarlijkse vergoeding is een opslag van € 200.000,- opgenomen voor financiering van de ICT kosten.
2) In het tarief van de jaarlijkse vergoeding zit een opslag voor de werkzaamheden ambtshalve ingrijpen gewasbescherming en biociden. Het saldo dat niet wordt aangewend, wordt op de balans gezet waarbij de
voorziening tot maximaal € 300.000 zal worden opgehoogd.
3) De opbrengsten uit 2020 zijn niet volledig aangewend, het saldo wordt in onderhandewerk op de balans geboekt en in mindering gebracht op het tarief van de jaarlijkse
vergoeding.
4) Gezien
de hoge werkvoorraad voor biociden aanvragen is gekozen om de instroom tijdelijk te beperken. Hierdoor zijn er minder inkomsten dan dat er kosten worden gemaakt. In 2021 zal er worden
gewerkt aan aanvragen die in voorgaande jaren zijn binnengekomen en waarvoor de (voorschot)tarieven zijn on voorgaande jaren zijn ontvangen. Dit is zichtbaar op de balans; de posten "Liquide
en "Onderhanden
zullenvan
daardoor
afnemen.
5) middelen"
Het bedrijfsresultaat
voorziet projecten"
in een opbouw
het eigen
vermogen. Het netto bedrijfsresultaat komt ten gunste van het eigen vermogen.
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Toelichting op de productresultatenrekening
1) In de tarieven voor de jaarlijkse vergoeding is een opslag van € 200.000,- opgenomen voor de
investering in ICT.
2) In de tarieven voor de jaarlijkse vergoeding is een opslag opgenomen voor werkzaamheden
ambtshalve ingrijpen (gewasbescherming en biociden). Het saldo dat niet wordt aangewend gaat naar
de balans, waarbij de voorziening tot maximaal € 300.000 zal worden opgehoogd.
3) De opbrengsten uit 2020 zijn niet volledig aangewend. Dit saldo staat in onderhanden werk en wordt
in mindering gebracht op het tarief jaarlijkse vergoeding 2021.
4) Gezien de hoge werkvoorraad voor biociden aanvragen is gekozen om de instroom tijdelijk te
beperken. Hierdoor is er sprake van minder inkomsten. In 2021 wordt gewerkt aan aanvragen die in
voorgaande jaren zijn binnengekomen en waarvoor de (voorschot)tarieven reeds zijn ontvangen. Dit is
zichtbaar op de balans; de posten "Liquide middelen" en "Onderhanden projecten" zullen daardoor
afnemen.
5) Het netto bedrijfsresultaat komt ten gunste van het eigen vermogen.
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Tabel 4.2.5.: Prognose 2020 en exploitatieresultaten 2016 - 2019
x € 1.000

Producten te financieren uit jaarlijkse vergoedingen:
Onderhoud toelatingen/Toetsingskader
Ambtshalve ingrijpen
Coordinatie kleine toepassingen
Onderhoud DTG lijst
Advisering Europsese stofbeoordelingen gewasbescherming
Advisering Europese stofbeoordelingen biociden (50%)
Advisering Unietoelatingen Biociden
Resultaat op jaarlijkse vergoedingen

kosten

Totaal

3.466.146

2.873.812
35.604
71.208
16.080
355.051
114.391

-

-

102.000

102.000

-

-

150.000

150.000

3.250.000

5.700.000

3.466.146

2.873.812
35.604
71.208
16.080
355.051
114.391

537.500-

200.000

57.000-

43.000
100.000-

-

-

553.346

413.812 1)
14.604 2)
1.208
6.080
116.051
1.591

-

-

301.000

301.000
-

Begroting
2020

11.000

10.000-

588.000

446.000
89.000
21.000
32.000
-

Exploitatie
resultaat
2019

246.000

43.000

384.000

279.000
61.000
27.000
13.000
4.000

Exploitatie
resultaat
2018

110.500

40.500

384.000

255.000
102.000
7.000
17.00037.000

25.412

293.046

4.839
8.314
18.384

Exploitatie
resultaat 2016

Interne

2.460.000
21.000
70.000
10.000
196.000
212.800
105.000

5.700.000

Externe Aantal uren
kosten

3.074.800

3.250.000

136

2.460.000
21.000
70.000
196.000
212.800
105.000

5.500.000

-

1.715.000
420.000
17.500

9.287.500

-

2.767.500

2.500.000
250.000
17.500

8.950.000

-

-

-

-

2.767.500

2.500.000
250.000
17.500

8.950.000

615.000

785.000
170.000-

337.500-

-

-

-

-

-

-

19.000

20.000
3.0002.000

1.000

13.000

-1.000
14.000
-

289.000

291.000

152.000
138.000
1.000

151.000

21.816

20.085
1.483
248

57.986

32.574

261.509

3.064.800

3.787.500

Exploitatie
resultaat
2017

1.650
150
500
1.400
1.520
750

5.320.000

Prognose
exploitatie
resultaat 2020

5.970

3.780.000

Begroot
Vergoedingen Vergoedingen
Separate
Totaal
Mutatie OHW
vergoeding
departementen departementen financiering vergoedingen

10.000

38.000

uit tarief

10.000

27.000

9.100.000

2.152.500

intern

7.500

180.000

-

1.680.000
420.000
17.500

kosten

Totaal gewas

-

Totaal biociden

65.000

2.117.500

245.000

319.900
420.000
295.960
146.020
14.980
110.320
1.307.180

245.000

-

140.000

340.000
71.568

1.000.000

245.000

320.000
420.000
296.000
146.000
15.000
110.000
1.307.000

63.355

157.145-

-

157.160-

-

1
2
3
4
5
15

553.179

167-

-

28

-

-

100
138
2316
325195-

301.000

-

-

-

-

-

-

-

622.000

14.000

2.000-

16.000
-

-

-

-

-

681.000

5.000-

5.000-

-

-

-

-

-

833.000

7.000

-

6.000
1.000

-

-

-

-

396.157

23.309

2.285-

25.147
743

-

-

296-

-

-

187.500
12.000
3.000
125

-

35.000

15.125

-

Besluitvorming op aanvragen, totaal

35.000

Uren projectleiding en uitvoering

Uitvoeren Europese stofbeoordelingen (gewasbescherming) Ned. Rapp.
Uitvoeren Europese stofbeoordeling (biociden) Ned. Rapp.
Export / Registers

319.900
420.000
295.960
146.020
14.980
110.320
1.307.180

1.157.160

3.103.568

207.485
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Resultaat op tariefgebonden producten

245.000

18.287.214

-

2.285
3.000
2.114
1.043
107
788
9.337

1.007.160

-

-

320.000
420.000
296.000
146.000
15.000
110.000
1.307.000
1.750

340.000
71.568

-

-

320.000
420.000
296.000
146.000
15.000
110.000
1.307.000

-

7.194

340.000
71.540

140.000

2.307.000

Overige producten:
Beleidsadvisering LNV Regulier
Beleidsadvisering LNV Specifiek
Beleidsadvisering I&W Regulier
Beleidsadvisering I&W Specifiek
Onvoorzien beleidsadvies (uit prijscompensatie)
Beleidsprojecten VWS
Totaal Beleidsadvisering

150.000

315.000
71.540

140.000

2.457.000

1.000.000

Behandelen Bezwaar en Beroep

25.000

2.250
511

140.000

2.307.000

1.000.000

Servicedesk
Algemene informatie voorziening

1.000

2.409.000

Vrijstelling gewas

Kennisuitwisseling

796.568

110.354-

15.980.214

692.000102.000-

3.260.880

521.000
62.000148.000500.000-

-

150.000
301.000-

38.500300.00014.604-

45.000

92.79114.473

6.000
-

460.000

32.000297.000

426.000
89.000122.000235.000350.00045.000
150.000

150.075

50.000-

17.775.680

63.355

3.085.880

2.457.000

18.287.214

17.368.180

2.409.000

-

22.042

15.980.214

108.137

17.775.680

175.000

17.368.180

407.500

108.137

Resultaat overige producten

407.500

Subtotaal
Dekkingsresultaat
Organisatieontwikkeling, ICT kosten
Voorziening ambtshalve ingrijpen
Voorziening wachtgeld
Bestemmingsreserve investering ICT/projectmanagement (Sp 5.)
Bestemmingsreserve strategisch (Sp.4)
Vrijval/dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren/personeelskosten
Rentebaten
Netto resultaat

1) In het tarief voor de jaarlijkse vergoeding is een reservering opgenomen voor ICT-kosten
2) De verwachting is dat de opbrengst uit de jaarlijkse vergoeding voor ambtshalve intrekkingen niet
geheel zal worden aangewend, de opbrengst wordt overgeheveld naar de balans als Voorziening
ambtshalve intrekkingen.

Tabel 4.2.6.: Balans 2021
x € 1.000
Vaste activa
Materiele vaste activa
Verbouwing
Kantoorinventaris
Hardware
subtotaal

01-01-2021

31-12-2021

100
30
0
130

50
25
0
75

650

750

Vlottende activa
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Subtotaal

1.200
150
17.665
19.015

1.000
150
15.205
16.355

Totaal activa

19.795

17.180

01-01-2021

31-12-2021

605
150
300
250
1.305

755
50
0
0
805

Immateriele vaste activa
Software

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Onverdeeld resultaat
Bestemmingsreserve investering ICT/OBSO (sp.5)
Bestemmingsreserve investering VSDL (sp.4)
Subtotaal
Voorzieningen
Wachtgeld
Jubileum uitkering
Voorziening Ambtshalve ingrijpen
gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Subtotaal

165
125

150
125

300
590

300
575

Kortlopende schulden
Onderhanden projecten
Crediteuren
Belastingen, soc. lasten, pensioenpremies
Overige passiva
Subtotaal

15.750
500
450
1.200
17.900

13.700
500
450
1.150
15.800

Totaal passiva

19.795

17.180

1
1,06

1,04

Current ratio (norm ctgb > 1)
Prognose

Current ratio is een kengetal dat de liquiditeit meet. In hoeverre is het Ctgb in staat
om de kortlopende schulden te betalen. Formule: Vlottende activa/Korlopende
schulden
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Tabel 4.2.7.: Urenoverzicht 2019 - 2021
Urenoverzicht

Producten gefinancierd uit jaarlijkse vergoeding
Ambtshalve ingrijpen
Toelaten middelen in NL Gewasbescherming
Toelaten middelen in NL Biociden
Uitvoeren Europese stofbeoordeling Gewasb. (NL rapporteur)
Adviseren over EU stofb. Gewasb.
Uitvoeren Europese stofbeoordeling Biociden (NL rapporteur)
Adviseren over EU stofb. Biociden
Adviseren Unietoelatingen Biociden
Exp.verklaringen/Registers
Adviseren over toelatingsbeleid incl. beleidsprojecten
Vrijstellingen / Heretikettering
Behandelen Bezwaar en Beroep
Servicedesk
Kennisuitwisseling/Betrokkenheid onderzoeksprogramma WUR
Overslag uren
Totaal aantal uren
Uitzetten werkzaamheden/uren bij Evaluerende Instanties
Totaal aantal uren met inzet van EI's

Begroot

Realisatie

Begroot

Begroot

2020

Realisatie
half jaar
2020

2019

2019

2.190
0
35.058
34.523
13.231
2.000
7.123
2.500
0
0
9.404
875
6.200
4.400
303

2.190
180
34.640
29.265
13.957
1.998
1.437
1.493
0
102
9.369
767
6.220
3.164
1.076

2.200
750
42.450
38.476
12.177
2.500
2.597
1.500
1.070
0
9.328
875
6.000
4.400
700

1.218
53
18.984
13.438
8.200
644
1.498
600
229
91
5.493
1.138
3.597
1.198
527

2.225
750
39.050
26.763
18.021
2.300
5.314
1.500
1.000
0
11.170
1.125
7.200
3.625
1.410
3.713

117.807

105.858

125.023

56.908

125.166

0

3.461

0

931

3.923

117.807

109.319

125.023

57.839

121.243

Realisatie

Begroot

Begroot

2019
28.680
24.290
52.970

2019
27.671
22.431
50.102

2020

Realisatie
half jaar
2020

59.805

27.045

63.880

9.655
20.480
0
3.035
1.750
34.920

10.408
18.944
1.332
3.211
807
34.702

12.804
22.754
5.140
3.887
505
45.090

6.636
7.853
2.728
1.560
448
19.225

3.430
21.690
8.393
5.896
784
40.193

23.150

26.390

15.788

14.047

15.233

Begroot
Ondersteunende en interne activiteiten
Overhead
Management
Overhead

Investeren

Inwerken
Kennis/kwaliteit/organisatie
Organisatieprojecten OBSO/VSDL
Beleidsvoorbereiding t.b.v. College of MT
Juridische advisering intern

Niet declarabel
Calamiteit

Corona

2021

2021

2.561

Totaal interne uren

111.040

111.194

120.683

62.878

119.306

Totaal aantal uren zonder inzet EI's

228.847

217.052

245.706

119.786

236.626
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Ontwikkelingen in werkaanbod
2021 - 2025
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5. Ontwikkelingen in het werkaanbod 2021 - 2025

5.1.

Ontwikkelingen algemeen

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een prognose in ranges aangegeven van de hoeveelheid werk voor de komende
5 jaar (2021-2025).
De basis voor de meerjarenbegroting zijn nieuw beleid (EC en nationaal), ervaringen met andere
lidstaten en Europa, marktverkenning en signalen vanuit de toelatinghouders. Desondanks kampen we
met veel onzekerheden en zijn de aantallen voor dit moment een ‘best guess’ die we ieder jaar
opnieuw evalueren en bijstellen. Waar mogelijk is geanticipeerd op de gevolgen van:
o
o
o
o
o

o
o
o
o

de nog te verwachten vertraging bij het beoordelen van werkzame stoffen
gewasbescherming voor verlenging van de goedkeuring;
vertragingen in Europa en het nieuwe actieplan in het EU review programma werkzame
stoffen biociden;
het recent ingevoerde nieuwe beleid voor het beoordelen van hormoonverstorende stoffen;
de verwachte lijst met verboden co-formulanten bij gewasbescherming;
de onzekere instroom van aanvragen onder NL-overgangsrecht biociden vanwege:
• een groot aantal toelatingen dat expireert en waarvoor een
verlengingsaanvraag volgt gezien de vertragingen in Europa;
• een groot aantal vrijstellingen voor desinfectiemiddelen die zijn afgegeven
in 2020;
het uitfaseren van de RUB;
onevenredige verdeling van werkaanbod binnen Europa;
onderhanden werk;
de effecten van corona waaronder een grote onzekerheid in de prognose van het
werkaanbod voor 2021-2025 in de instroom van aanvragen voor desinfectiemiddelen naar
aanleiding van een toenemende vraag naar deze producten.

Er is voor het eerst gekozen voor een range omdat voor een aanzienlijk deel van de aanvragen de
exacte instroom lastig te voorspellen is gezien een groot aantal onzekerheden zoals onder meer
hierboven genoemd.

Pre-aanvraagtraject
Het aantal meetings (PSM’s) voor gewasbeschermingsmiddelen blijft naar verwachting de komende
jaren stabiel, op circa 40 per jaar. Ook het aantal PSM’s voor biociden blijft naar verwachting de
komende jaren stabiel op circa 5 meetings per jaar.

Gewasbescherming
Ontwikkelingen algemeen
Er worden veel inspanningen verricht om zogenaamde ‘biopesticiden’ te ontwikkelen. Dit is in lijn met
de ontwikkelingen op het gebied van vergroening/verduurzaming die is ingezet door de sector.
In de meerjarenbegroting voor nieuwe werkzame stoffen is het aandeel ‘biopesticiden’ dan ook
relatief groot (zo’n 55-60%).
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Het in 2018 in werking getreden beleid voor het beoordelen van hormoonverstorende stoffen heeft
consequenties voor het aantal nieuwe aanvragen dat instroomt. De gevolgen hiervan (uiteindelijk
wel/niet indienen en moment van indienen van aanvragen) zijn nog steeds niet helemaal goed te
overzien.
Tot nu toe is de instroom van verlengingsaanvragen voor middelen, conform de verschillende Annex I
Renewal (AIR) programma’s, (sterk) achtergebleven ten opzichte van wat de afgelopen jaren werd
verwacht op basis van de oorspronkelijke Europese tijdslijnen. Het Ctgb heeft hier geen invloed op.
Ook voor de komende jaren blijft het maken van een goede inschatting van de instroom lastig. De
instroom is van veel factoren afhankelijk. Belangrijke factoren zijn onder meer de werkvolgorde van de
EC en tijdstip, aantal en aard (wel/niet verlengen goedkeuring) van de besluiten. Er wordt vanuit
gegaan dat er wederom goedkeuringstermijnen van stoffen worden verlengd om het
verlengingsprogramma voor zowel stoffen als middelen behapbaar te houden. Met genoemde
complicerende factoren is in de meerjarenbegroting voor zover mogelijk rekening gehouden.
In de loop van 2020 wordt naar verwachting de Europese lijst (betreft Annex III van Verordening 1107)
met verboden co-formulanten vastgesteld. De samenstelling van middelen, die een verboden coformulant bevatten, dient vooralsnog uiterlijk 2 jaar na vaststelling van deze lijst te zijn aangepast in
overeenstemming met de Annex. Met de huidige kennis is de verwachting dat aanvragen hiervoor
rond Q3 2021 ingediend moeten worden.
In deze meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met het in ontwikkeling zijnde beleid voor
het beoordelen van beschermstoffen (safeners) en synergisten, aangezien nog niet duidelijk is
wanneer dit van kracht wordt en wat de impact daarvan is.
De komende jaren zal een grote inspanning moeten worden geleverd door de EC, de lidstaten, de
Central Zone Steering Committee en de aanvragers om tot een goede (meer evenredige) verdeling van
de werklast over de lidstaten te komen.
De impact van het uitfaseren van de RUB op de instroom van aanvragen is naar verwachting zeer
beperkt.
Onduidelijk is nog wat het effect van corona zal zijn op de instroom, vooralsnog lijkt het effect op de
instroom van aanvragen beperkt.
Ontwikkeling aanvraagportfolio
Voor de meeste aanvraagtypen worden vooralsnog de komende jaren geen grote veranderingen in
aantallen verwacht. Uitzondering hierop zijn:
1) de aanvraagtypen waarvoor de instoom wordt beperkt en
2) de verwachte piek in de instroom van verlengingsaanvragen voor chemische stoffen in 2021.
Tot 2020 kon de vraag om op te treden als zonaal rapporteur (zRMS) voor middelaanvragen in het
algemeen worden gehonoreerd conform de wens van de aanvragers. Voor de vraag om op te treden
als reporting member state (RMS) voor werkzame stoffen overtreft de vraag al langere tijd de
beschikbare capaciteit.
Om de ambitie voor gewasbescherming te kunnen realiseren wordt daarom vooralsnog de instroom
van middel- en stofaanvragen (met uitzondering van verlengingsaanvragen) waarvoor het Ctgb
optreedt als (z)RMS, waar dat mogelijk is beperkt. Met uitzondering van het reeds aangenomen werk.
Jaarlijks zal bekeken worden of bijstelling van de instroom, om de ambitie ten aanzien van het
stabiliseren en verkleinen van de werkvoorraad, nodig is.
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De vraag om op te treden als zonaal rapporteur (zRMS) voor aanvragen voor nieuwe middelen en
aanvragen voor wijzigingen in bestaande toelatingen is groot. Dit ondanks het feit dat van nogal wat
stoffen de goedkeuring niet is/wordt verlengd. Het Ctgb kan in verband met de beschikbare capaciteit,
niet alle verzoeken honoreren. Aanvragen waarvoor het Ctgb niet op kan treden als zRMS zullen
waarschijnlijk als concerned member state (CMS) aanvraag (aanzienlijk minder werk) worden
ingediend. Hier is dus sprake van een verschuiving in de instroom. De vraag is echter of aanvragers
voor al hun aanvragen op het gewenste tijdstip een zRMS zullen vinden. Dit wordt in Europa door de
ondercapaciteit bij nogal wat lidstaten steeds moelijker.
Het Ctgb is RMS voor veel nieuwe werkzame stoffen. Bij de beoordeling ervan wordt ook een
zogenaamd referentiemiddel meegenomen. Na goedkeuring van de stof moet voor dit
referentiemiddel (nieuw middel) alsnog een zonale aanvraag worden ingediend voor beoordeling. Het
ligt voor de hand dat de RMS ook optreedt als zRMS. Gezien de beperking op de instroom en de
stijging in het aantal nieuwe werkzame stoffen zal het aandeel van deze referentiemiddel-aanvragen
binnen de zonale middelaanvragen de komen jaren groter worden.
In de meerjarenbegroting is ook rekening gehouden met aanvragen voortkomend uit de huidige lijst
(juli 2020) met verboden co-formulanten.
Hoe het aantal aanvragen voor het verlengen van middeltoelatingen (renewal) zich ontwikkelt zal per
jaar moeten worden bekeken. Het Ctgb heeft hier, met uitzondering van de werkverdeling over de
lidstaten, geen invloed op. Vooralsnog is de verwachte instroom voor de komende jaren naar beneden
bijgesteld gezien de vertragingen in dit proces.
Gewasbeschermingsmiddelen kunnen naast werkzame stoffen ook beschermstoffen (safeners) of
synergisten bevatten waarvoor vergelijkbare regels moeten gelden. Voor de beoordeling van
dergelijke stoffen moet het kader nog worden vastgesteld. Hier wordt door de EC aan gewerkt. De
impact op de instroom van aanvragen hiervan kan nog niet worden overzien en is derhalve niet
meegenomen in de meerjarenbegroting.
Naast het feit dat er werkzame stoffen zijn verdwenen en verdwijnen, zullen ook weer nieuwe stoffen
worden goedgekeurd. Het aantal nieuwe stoffen dat thans of de komende jaren beoordeeld wordt, is
aanzienlijk.
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Tabel 5.1.1.: Aantal ingediende (2018-2020) en verwachte aanvragen gewasbescherming ( 2021 – 2025)
Product

Productomschrijving

201
8

2019

2020
Progn
ose

2021

2022

2023

2024

2025

Zonale
aanvragen NL
ZRMS

Zonale aanvragen voor nieuwe middelen
Wijzigingsaanvragen zonaal (o.a.
uitbreidingen en majeure wijziging
samenstelling)
Verlenging (renewal) van toelatingen o.b.v.
een AIR stof
Aanvragen op basis van een zonale
beoordeling voor nieuwe middelen opgesteld
door een andere lidstaat; leveren van
commentaar en beoordeling NL specifieke
aspecten
Aanvragen op basis van een zonale
beoordeling voor wijzigingen/uitbreidingen
opgesteld door een andere lidstaat; leveren
van commentaar en beoordeling NL
specifieke aspecten
Verlenging (renewal) van toelatingen o.b.v.
een AIR stof
Wijziging die toeziet op NL specifieke
aspecten en waarvoor het core dossier niet
hoeft te worden aangepast.
Wederzijdse erkenning aanvragen

21

8

17-21

13-17

9-11

8-10

10-14

10-14

15

18

18-22

16-20

8-10

8-10

13-17

13-17

22

21

8-10

18-22

22-28

27-33

27-33

22-28

23

10

27-33

27-33

27-33

27-33

23-29

23-29

10

7

6-8

10-14

13-17

13-17

10-14

10-14

42

10

5-7

18-22

22-28

22-28

22-28

18-22

27

16

18-22

22-28

22-28

22-28

22-28

22-28

49

40

36-44

36-44

36-44

36-44

36-44

36-44

32

34

28-36

27-33

27-33

27-33

27-33

27-33

2

0

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

12

10

16-20

10-14

10-14

10-14

10-14

10-14

5

3

2-4

3-5

2-4

3-5

1-3

1-3

3

4

5-7

3-5

1-3

0-1

1-3

1-3

3

5

0

4-5

0

0

0

0

0
0
-

0
2
-

0
0-2
4-6

0-1
0-2
4-6

1-2
0-2
4-6

0-1
0-2
4-6

0
0-2
4-6

0
0-2
4-6

Zonale
aanvragen NL
CMS

Wijziging
nationaal
Wederzijdse
erkenningen
Uitbreidingsaan
vragen Kleine
toepassingen
niet zonaal

Niet zonale uitbreidingen met kleine
toepassingen (NLKUG)

Afleiden MTR
Aanvragen tot afleiden norm in het kader van
(INS methodiek) de KRW
Afleiden MRL
Aanvragen tot het afleiden van de Maximale
Residu Limiet
EU stoffen RMS

Nieuwe chemische stoffen inclusief plantextracten en feromonen
Nieuwe micro-organismen
AIR1,2- Chemische stoffen inclusief plantextracten en feromonen
AIR1,2- Micro-organismen
Confirmatory data
Data matching verzoek

EU stoffen co5
1
0-1
1-2
0-1
0-1
0-1
RMS.
1
Het is mogelijk dat er per stofaanvragen (dossiers) komen van meerdere aanvragers, dit is niet meegenomen in
bovengenoemde aantallen
2
AIR(Annex I Renewal) - aanvragen voor het verlengen van een stofgoedkeuring
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Totale omvang werkaanbod gewasbescherming 2021-2025
In onderstaande grafiek (5.1.1) is het onderhanden werk en de prognose van de totale omvang van het
werkaanbod in de periode 2021-2025 voor gewasbescherming weergegeven. Hierbij is uitgegaan van
de wettelijke of afgesproken termijnen. Hierin is te zien dat de omvang van het werkaanbod voor
gewasbescherming hoger is dan de interne beschikbare capaciteit (rekening houdend met 2%
gecontroleerde groei vanaf 2022). Doordat we er niet aan ontkomen om de werklast uit te smeren
over de komende jaren zal voorlopig deze werklast niet afnemen, ondanks de gecontroleerde groei en
inzet van evaluerende instanties (EI’s). Derhalve is het noodzakelijk om voor het eerst ook de instroom
te gaan beperken.
Vanaf 2022 is goed te zien dat de beperking op de instroom van nieuwe werkzame stoffen (stof EU
rapporteur gewasbescherming) leidt tot afname in de omvang van het werkaanbod voor dit type
aanvraag. Ondanks dat we de instroom beperken voor middelen waar Ctgb EU rapporteur (zRMS) is,
zie je toch nog een toename in de omvang van het werkaanbod bij dit type aanvragen.
Dit komt door de verwachte instroom van verlenging voor toelating middelaanvragen (renewal). De
instroom van dit type aanvragen is moeilijk te voorspellen. Verwacht mag worden dat het tempo in de
besluitvorming over renewal van stoffen hoger wordt om de tijdslijnen van de renewal-programma’s
(stof en middel) beter te respecteren. Of dit ook gebeurt blijft onzeker. Uiteindelijk zal er pas echt
lucht komen in de werklast als de renewals (stof en middel) verder in de besluitvormingsfase zitten.
Overall zien we door de beperking van de instroom wel een afname in de totale omvang van het
werkaanbod.
Om de werkvoorraad te stabiliseren en te verkleinen ontkomen we er niet aan om, naast de beperking
op de instroom, werkzaamheden uit te besteden aan evaluerende instanties (EI’s) en in ieder geval
vanaf 2022 weer gecontroleerd te groeien in capaciteit. Helder is wel dat, ondanks een gecontroleerde
groei in medewerkers de afgelopen jaren, er voor bepaalde typen aanvragen voorlopig geen sprake
kan zijn van het verkorten van de doorlooptijden gezien de omvang van het werkaanbod de komende
jaren. Daarnaast blijft het lastig en steeds een grote uitdaging om de balans tussen de verschillende
teams zo goed mogelijk op orde te houden. Dit gezien de onzekerheid in en de onvoorspelbaarheid
van instroom, de daadwerkelijke omvang van dossiers en het onvoorziene verloop van medewerkers.
Daarom zal jaarlijks worden bekeken of bijstelling van de instroom, inzet van EI’s en gecontroleerde
groei nodig is om de ambitie ten aanzien van stabiliseren en verkleinen van de werkvoorraad te
kunnen realiseren
Grafiek 5.1.1.: Prognose & onderhanden werk totale omvang werkaanbod gewasbescherming
uitgaande van de wettelijke of afgesproken termijnen (2021– 2025)*

*Werklast 2021 is 81.000 uur t.o.v. interne beschikbare capaciteit van 63.500 uur.
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Biociden
Prognose werkaanbod 2021-2025 in de EU
Voor biociden wordt er in de gehele EU een stijgend werkaanbod verwacht in de periode 2021-2025.
ECHA legt sterk de nadruk op de evaluatie van werkzame stoffen volgens het reviewprogramma van
uitvoeringsverordening (EU) 1062/2014. In Europa is tot nu toe slechts 1/3 deel van het
beoordelingsprogramma afgerond. In een poging de deadline van 2024 te halen voor het finaliseren
van dit beoordelingsprogramma, heeft ECHA het Active Substance Action Plan (ASAP) opgesteld om de
lidstaten zo veel mogelijk te ondersteunen bij hun werkzaamheden voor evaluatie van werkzame
stoffen. Het afronden van de stofaanvragen vóór 2024 blijft echter een flinke uitdaging, omdat veel
Europese lidstaten, zoals ook het Ctgb, kampen met ondercapaciteit.
De stijging van het werkaanbod in de periode 2021-2025 wordt mede veroorzaakt door een toename
van het aantal verlengingsaanvragen onder de verordening. In de komende 5 jaar zal verlenging voor
ruim 100 werkzame stof/PT-combinaties moeten plaatsvinden, waaronder een tiental werkzame
stoffen die voor de 2e keer verlengd gaan worden. Ook het aantal verlengingsaanvragen voor
producten neemt in de komende jaren sterk toe met een piek in 2021, als de aanvragen voor de 2 e
renewal van de rodenticiden (PT14) worden ingediend. Daarnaast worden de renewals verwacht voor
houtverduurzamingsmiddelen (PT8), insecticiden (PT18) en insectenwerende middelen (PT19). Eerder
is op EU-niveau besloten om de verlengingsaanvragen voor bepaalde houtverduurzamingsmiddelen uit
te stellen naar het moment dat ook de werkzame stoffen opnieuw zijn beoordeeld en verlengd. Deze
aanpak is recent ook voorgesteld binnen de EU voor de tweede renewal van rodenticiden. Met dit
voorstel worden de evaluaties van de producten opgeschoven richting 2025 en worden de lidstaten op
korte termijn minder belast met de werkzaamheden voor verlengingen. Besluitvorming in de EU
hierover heeft nog niet plaatsgevonden, derhalve is de impact hiervan niet meegenomen in de
meerjarenbegroting.
Een andere belangrijke oorzaak van de stijging van het werkaanbod in de EU in 2021-2025 is het
uittreden van het Verenigd Koninkrijk (UK) uit de Europese Unie. Deze lidstaat nam voorheen het
leeuwendeel van de Europese aanvragen voor zijn rekening. Al in 2018 zijn de lopende aanvragen van
het UK herverdeeld onder de 27 EU-lidstaten. Echter, voor werkzame stof/PT-combinaties en
producttoelatingen die in de komende jaren expireren, dient een nieuwe beoordelende lidstaat
aangewezen te worden. Het blijkt in de praktijk erg moeilijk om een lidstaat te vinden die bereid is de
taken als referentielidstaat over te nemen omdat het zich eigen maken van de risicobeoordeling veel
tijd kost en veel lidstaten overbelast zijn.
In deze meerjarenontwikkeling is nog geen rekening gehouden met de impact van corona op het
werkaanbod in Europa in de komende jaren. Door de uitbraak van corona nam de vraag naar
desinfectiemiddelen sterk toe. De meeste middelen geschikt voor (hand)desinfectie zijn gebaseerd op
werkzame stoffen die nog onder beoordeling zijn in Europa, zoals ethanol. Als gevolg daarvan waren
lidstaten genoodzaakt om onder hun nationale recht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat
er voldoende desinfecterende producten op de markt beschikbaar zijn (bijvoorbeeld via derogaties).
Omdat de volle aandacht nodig was voor deze productcategorie wordt verwacht dat in een aantal
lidstaten de vertragingen in het reguliere aanvraagproces verder zijn opgelopen.
Werkaanbod voor het Ctgb 2021-2025 onder de Verordening
Het aantal aanvragen dat onder de verordening is ingediend bij het Ctgb vanaf 2015 is pijlsnel
gegroeid. In onderstaande grafiek (5.1.2) is de instroom weergegeven van de drie aanvraagtypen die
de grootste werklast met zich meebrengen: aanvragen voor goedkeuring van nieuwe werkzame
stoffen, Unie- en Nationale aanvragen.
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Grafiek 5.1.2.: Aantal Stof-, Unie en Nationale aanvragen in EU en NL

In de periode 2015-2018 is de instroom in de EU verviervoudigd. Daarna, in 2019, was er een dip in de
instroom van deze aanvraagtypen in de EU, mede veroorzaakt door vertragingen in het review stofprogramma. Vanaf 2020 zullen er naar verwachting weer meer stoffen worden goedgekeurd met als
gevolg een stijging in de bijbehorende aanvragen voor middelen over 1 jaar (2022).
Het aantal aanvragen waarbij het Ctgb de beoordelende lidstaat is, groeide nog sneller en was al
verviervoudigd in de periode 2015-2017. De werkvoorraad voor het Ctgb werd al snel hoger dan de
beschikbare interne capaciteit en er ontstonden werkachterstanden.
Door het consequent limiteren van het aantal aanvragen onder de Europese verordening sinds 2018
waarbij het Ctgb als evaluerende lidstaat optreedt, neemt het werkaanbod voor de meer omvangrijke
aanvraagtypen af (zie ook grafiek 5.1.3). Het aantal aanvragen in andere aanvraagtypen, zoals de
aanvragen onder het NL-overgangsrecht en EU-aanvragen waarbij het Ctgb optreedt als CMS, zal naar
verwachting de komende jaren behoorlijk stijgen ten opzichte van 2020 (zie tabel 5.1.2). Met name de
instroom van verlengingsaanvragen onder beide toetsingskaders stijgt fors. Vanaf 2021 zal de
toename in de omvang van de werkzaamheden wel minder zijn dan verwacht op basis van de forse
stijging in aantallen aangezien dit werkzaamheden zijn waarbij minder capaciteit wordt gevraagd dan
aanvragen waarbij we optreden als evaluerende lidstaat. In de periode 2021-2025 zal de maatregel om
de instroom te limiteren voorlopig worden voortgezet.
Het aantal EU-aanvragen waarbij NL als CMS optreedt, neemt logischerwijs toe met de stijging van het
totale aantal aanvragen in de EU en wanneer het Ctgb daarbij minder aanvragen accepteert als
evaluerende lidstaat. Zoals vermeld in de inleiding zal er in de periode 2021-2025 ook een toename
zijn van het aantal verlengingsaanvragen onder de verordening. Een nadelig effect van de toename
van CMS-werkzaamheden is dat het de planning van het Ctgb bemoeilijkt. Voor een CMS-lidstaat is er
na ontvangst van de aanvraag immers nog geen werk te doen. De aanvraag kan pas opgepakt worden
zodra de evaluerende lidstaat de conceptbeoordeling heeft opgeleverd (ongeveer na 2 á 3 jaar).
Werkaanbod voor het Ctgb 2021-2025 onder NL-overgangsrecht
Middelen op basis van werkzame stoffen die nog niet zijn goedgekeurd binnen het Europese Review
Programma, worden beoordeeld en toegelaten onder het NL-overgangsrecht. Doorgaans worden
middelen voor 10 jaar toegelaten, waarbij er de verwachting is dat binnen deze periode de werkzame
stof wordt goedgekeurd in Europa. Al sinds enkele jaren zien we echter dat vertragingen in het Review
Programma ervoor zorgen dat de instroom van aanvragen onder het NL-overgangsrecht minder snel
daalt dan verwacht. Daarnaast zullen er in de periode 2021-2024 meer dan 250 toelatingen onder het
overgangsrecht expireren. Het betreft toelatingen die vanaf 2010 zijn toegelaten onder het
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programma ‘gedifferentieerd handhavingsbeleid biociden’. Het aantal aanvragen onder NLovergangsrecht zal als gevolg daarvan flink stijgen, zoals aangegeven in tabel 5.1.2.
Het Ctgb zal eind 2020 starten met het project ‘Gedifferentieerd Beleid Overgangsrecht’ waarbij in de
beoordeling van aanvragen onder het NL-overgangsrecht gebruik wordt gemaakt van de beoordeling
van soortgelijke producten. Het is de verwachting dat aanvragen hierdoor efficiënter verwerkt kunnen
worden en de hoeveelheid werk onder het NL-overgangsrecht daarmee hanteerbaar blijft.
Een andere grote onzekerheid in de prognose van het werkaanbod voor 2021-2025 is de eventuele
instroom van aanvragen voor desinfectiemiddelen (PT1) naar aanleiding van een toenemende vraag
naar deze producten in verband met corona. De vrijstellingen die verleend zijn door het ministerie van
IenW voor het op de markt brengen van deze producten zijn tijdelijk van aard en er wordt verwacht
dat veel firma’s ervoor zullen kiezen om een reguliere toelating of een uitbreiding aan te vragen voor
hun desinfectiemiddelen, zodat zij op de markt kunnen blijven. Verwacht wordt dat in de tweede helft
van het jaar het aantal PT1-aanvragen onder NL-overgangsrecht zal gaan stijgen, afhankelijk van de
exit-strategie die het Ministerie opstelt voor de vrijstellingen. De impact hiervan is nog niet
meegenomen in deze meerjarenplanning.

Tabel 5.1.2.: Aantal ingediende (2018-2020) en verwachte aanvragen biociden (2020 – 2025)
Product

Productomschrijving

EU Unie
aanvragen
EU Nationale
aanvragen
EU Renewals als
eCA
EU Renewals als
CMS
EU
Vereenvoudigde
aanvragen
EU Wederzijdse
erkenningen
‘in parallel’

Aanvragen voor
Unietoelatingen (NL= eCA)
Aanvragen voor Nationale
toelating (NL= eCA)
Verlenging (renewal) van
toelatingen (NL= eCA)
Verlenging (renewal) van
toelatingen (NL= CMS)
Aanvragen tot toelating van
laag-risicomiddelen (NL=
eCA)
Aanvragen tot toelating van
een biocide o.b.v. een
aanvraag in een andere EUlidstaat (NL=CMS)
EU Wederzijdse
Aanvragen tot toelating van
erkenningen
een biocide o.b.v. een
‘in sequence’
toelating in een andere EUlidstaat (NL=CMS)
EU
Aanvragen voor grote
Wijzigingsaanvrag wijzigingen van toelatingen
en (groot) als eCA (NL= eCA)
EU
Aanvragen voor grote
Wijzigingsaanvrag wijzigingen van toelatingen
en (groot) als
(NL=CMS)
CMS
NL aanvragen
Aanvragen overgangsrecht
overgangsrecht
(regulier en uitbreiding)
EU
Stofbeoordeling
Biociden

Nieuwe of bestaande
stofbeoordeling
Verlenging goedkeuring
werkzame stof

2018

2019

2020
prognose
na Q2

2021

2022

2023

2024

2025

8

8

2

0-1

0-4

0-2

0-2

0-3

38

16

2

0-3

0-2

0-3

0-3

0-3

4

0

1

0-3

0-3

0-3

0-3

0-3

14

14

15

45-65

18-22

18-22

4-6

13-17

3

3

1

0-3

0-3

0-3

0-3

0-3

28

18

12

19-25

27-33

27-33

27-33

27-33

20

17

10

18-22

18-22

18-22

18-22

18-22

0

1

2

0-2

0-2

0-3

0-3

0-3

1

4

12

7-9

9-11

10-14

10-14

13-17

56

45

45

90-120

110-140

100-130

90-110

80-100

3

1

0

0-2

0-2

0

0-2

0-3

0

0

2

0-1

0-1

0-3

0-1

0
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Totale omvang werkaanbod biociden 2021-2025
In onderstaande grafiek (5.1.3) is het onderhanden werk en de prognose van de totale omvang van het
werkaanbod in de periode 2021-2025 voor biociden weergegeven. Hierbij is uitgegaan van de
wettelijke of afgesproken termijnen. De werklast in 2021 ligt ver boven de beschikbare interne
capaciteit.
Het ziet er nu naar uit dat de verwachte omvang van het werkaanbod op de langere termijn, als gevolg
van het al jaren beperken van de instroom, lager zal zijn dan de beschikbare interne capaciteit (zie
grafiek 5.1.3). Doordat we er niet aan ontkomen om de huidige omvangrijke werklast uit te smeren
over de komende jaren, duurt dit echter nog wel even en is het risico op overcapaciteit zo goed als
nihil. Daarnaast kunnen we in de toekomst voor een goede balans tussen werklast en capaciteit de
beperking op de instroom van aanvragen weer loslaten. Uiteraard is hierbij wel van belang dat de
interne capaciteit en de balans tussen de teams op orde blijft. Zoals al eerder aangegeven zijn we op
dit laatste punt nogal kwetsbaar en zit hier een grote uitdaging. Op dit moment is er echter sprake van
meer werklast dan de huidige capaciteit aankan.
De verwachting is dat we de komende twee à drie jaar de omvang van de huidige werklast kunnen
verkleinen eveneens met de inzet van evaluerende instanties (EI’s). Gezien het feit dat de instroom te
maken heeft met een zogenaamde ‘lag time’ van 1 tot 2 jaar, moet bij het opstellen van werkplan en
begroting 2022 goed bekeken worden of bij de meerjaren-prognose het aantal aanvragen van
sommige aanvraagtypen niet naar boven moet worden bijgesteld.
Zoals eerder aangegeven is de ervaring van de laatste jaren dat het verkleinen van werkachterstanden
niet zo snel gaat. Dit komt door de onzekerheid in en de onvoorspelbaarheid van de instroom, de
daadwerkelijke omvang van dossiers en het onvoorziene verloop van medewerkers. Per jaar wordt
gekeken of een bijstelling van de instroom, inzet van EI’s en gecontroleerde groei nodig is om de
ambitie ten aanzien van het verkleinen van de werkvoorraad te kunnen realiseren. Dit is weer nodig
om op de lange termijn de doorlooptijden te kunnen gaan verkorten.
Daarnaast moet opgemerkt worden dat de werkzaamheden voor de verlengingen onder de
verordening niet direct uitgevoerd worden na indiening, maar pas nadat de conceptbeoordeling van
de evaluerende lidstaat wordt ontvangen, dat wil zeggen 1 à 2 jaar na indiening van de aanvraag. In de
grafiek is rekening gehouden met dit ‘uitsteleffect’.
Grafiek 5.1.3: Prognose & onderhanden werk totale omvang werkaanbod biociden uitgaande van de
wettelijke of afgesproken termijnen (2021– 2025)*

*Werklast 2021 is 51.000 uur t.o.v. interne beschikbare capaciteit van 36.000 uur.
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Overige aanvragen gewasbescherming en biociden
Door de jaren heen blijkt dat de overige aanvragen voor gewasbescherming en biociden redelijk
stabiel zijn.
Tabel 5.1.3.: Aantal ingediende (2018-2020) en verwachte overige aanvragen gewasbescherming en
biociden (2020 – 2025)
Product

Overige
aanvragen

Productomschrijving

2018

2019

2020
prognose
na Q2

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, exportverklaringen en
EU Same Biocidal Product
aanvragen, administratieve
wijzigingen (WG)GA, wijziging
etikettering en wijziging verpakking.

1072

981

950-1000

2021

2022

2023

2024

9501050

9501050

9501100

9501100

2025

9501100

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 2021 en de jaren daarna substantiële bedragen voor deze taken op te blijven nemen.

Beleidsadvisering
De ministeries hebben aangegeven dat er geen voornemen is om de financiële bijdrage de komende
jaren te verlagen. De verwachting is dan ook dat het totale beleidsbudget – en in ieder geval de
bijdragen vanuit LNV en IenW – de komende jaren min of meer stabiel zal blijven.
Grote verschuivingen in de aandachtsgebieden van de beleidsadvisering (harmonisatie, vergroening en
verduurzaming en ad hoc-beleidsadvisering) worden niet verwacht. Binnen deze aandachtsgebieden is
uiteraard wel een herprioritering van activiteiten te verwachten. Een paar mogelijke onderwerpen
daarvoor worden hieronder uitgelicht.
De evaluatie van de REFIT, het Regulatory Fitness and Performance programme, waarmee de
Commissie de effectiviteit van de Gewasbeschermingsmiddelenverordening (EU) 1107/2009 en de
Residuverordening (EU) 396/2005 heeft onderzocht, is in mei 2020 tot voltooiing gekomen. Voor een
aantal onderdelen van deze verordeningen zal de Commissie nog nadere aanpassingen uitwerken. Zo
wil de Commissie onder andere de vertragingen in het proces van goedkeuring van stoffen en
toelating van middelen aanpakken en de transparantie van het proces vergroten. Voor dit laatste
zullen in 2021 de wijzigingen van de Algemene Levensmiddelenverordening, waaronder een actieve
openbaarmaking van stofdossiers bij indiening, tot uitvoering komen. De Commissie vraagt de
lidstaten om meer middelen vrij te maken voor de uitvoering van beide verordeningen teneinde de
procedures binnen de wettelijke termijnen uit te voeren. Er worden voorstellen verwacht om het
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instrument van comparative assessment te verbeteren, evenals de toepassing van de
uitsluitingscriteria (de hazard criteria). Welke consequenties de voorstellen zullen hebben voor de
uitvoeringspraktijk is vooralsnog niet aan te geven, maar de verwachting is dat de
toelatingsautoriteiten van de verschillende lidstaten de wijzigingen vanaf 2021 zullen moeten gaan
implementeren.
Vergroening en verduurzaming blijven hoog op de nationale en EU-agenda staan. Beleidsvoornemens
van de Commissie, voorbereid in de Green Deal en voor de landbouw uitgewerkt in de Farm to Fork
strategy, de recent gepubliceerde Biodiversity strategy en de verwachte hervorming van de SUD zullen
de kaders vormen voor deze ontwikkelingen. Internationale kennisuitwisseling en advisering op dit
vlak (zoals de BTSF-trainingen waarbij experts van het Ctgb worden ingezet om toelatingsautoriteiten
te trainen op het gebied van de beoordeling van biopesticides) zijn de prioriteiten voor de komende
jaren. Voor de beoordeling van ‘groene’ en laag-risicostoffen en -middelen worden in Europa de
nieuwe kaders (zoals aangepaste datavereisten en Uniforme Beginselen voor micro-organismen) in de
komende periode gefinaliseerd en vanaf 2021 geïmplementeerd.
Nationaal zullen in de komende periode de activiteiten van het uitvoeringsprogramma voor de
Toekomstvisie gewasbescherming 2030 de verduurzamingsagenda bepalen, ook voor het Ctgb. In
overleg met LNV worden de activiteiten van het Ctgb-programma in dit kader gepland en uitgevoerd.
Met een groeiende vraag naar vergroening en verduurzaming neemt de druk op de ‘chemie’ van
gewasbescherming en biociden toe. Voor dit onderwerp blijft de politiek de komende jaren aandacht
houden, zowel nationaal als Europees, met als gevolg een blijvende vraag naar toelichting en
advisering.
In het kader van verduurzaming past verder een toenemende belangstelling voor innovatie. Slimme
technieken en geavanceerde risico-mitigerende maatregelen voor gewasbescherming en biociden,
waardoor met minder middel het beoogde effect gegenereerd kan worden, zullen naar verwachting
leiden tot de gewenste reductie in emissies. Maar ook zullen innovatieve nieuwe stoffen ontwikkeld
worden waarvoor op dit moment het toetsingskader nog ontbreekt. Binnen het Ctgbuitvoeringsprogramma is voorzien om de komende periode de meest relevante opkomende innovaties
op het gebied van laag-risicostoffen en -middelen in kaart te brengen en bijvoorbeeld een
Innovatieloket bij de Servicedesk van het Ctgb in te richten voor de beantwoording van vragen over
innovatieve stoffen en technieken.
De (politieke) belangstelling voor biociden en voor de effecten van het gebruik van deze middelen
neemt toe. Rodenticiden, antifoulingmiddelen, middelen tegen muggen en teken: de komende jaren
zal meer discussie geven waarin de afweging gemaakt zal worden of de schadelijkheid van deze
middelen opweegt tegen het maatschappelijk belang. Het beleidsontwikkelingstraject biociden zal
naar verwachting een aantal kaders hiervoor gaan aangeven.

Prognose werkaanbod komende jaren
We zijn erin geslaagd om in 2019 meer declarabele uren te realiseren dan in 2018. Dit komt vooral
door een toename in beschikbare capaciteit (gecontroleerde groei). Echter de huidige beschikbare
capaciteit (realisatie uren 2019) komt niet overeen met het totale werkaanbod (zie grafiek 5.1.1 en
5.1.3). Met andere woorden, we slagen er niet in om de werkvoorraad te verkleinen en schuiven de
bult aan werklast continu door naar voren.
Ook is er een duidelijke toename in het werkaanbod sinds 2018 voor stof- en middelaanvragen voor
biociden en gewasbescherming. Daarnaast vragen de interne organisatieprojecten, die hard nodig zijn
om het applicatielandschap te optimaliseren, de voorspelbaarheid te vergroten en uiteindelijk de
doorlooptijden te verkorten, veel uren.
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Door de instroom te beperken van stof- en middelaanvragen verwachten we dat vanaf 2022 het
werkaanbod voor deze aanvragen minder wordt. Een uitzondering hierop zijn de renewal-aanvragen
voor gewasbeschermingsmiddelen vanwege de onvoorspelbaarheid in omvang en moment van
instroom.
Om te zorgen dat de werkvoorraad stabiliseert en gaat afnemen om in de toekomst waar mogelijk de
doorlooptijden te kunnen verkorten, zullen we vanaf 2022 blijven investeren in gecontroleerde groei,
flexibilisering van medewerkers, uitbesteden van werkzaamheden aan EI’s en het beperken van de
instroom de komende jaren. Om de ambitie te realiseren is het ook van belang dat de balans tussen de
verschillende teams goed wordt gewaarborgd. Dit blijft een uitdaging en is niet eenvoudig gezien de
onzekerheid in en de onvoorspelbaarheid van de instroom (uren en aantal), de daadwerkelijke
omvang van dossiers en het onvoorziene verloop van medewerkers.

5.2.

Ontwikkelingen in personeelsformatie

Formatie
De totale personeelsformatie bedraagt bij de start van 2021 circa 160 Fte en is met 13 Fte
toegenomen ten opzichte van de start 2020.
Op basis van de te verwachten ontwikkelingen in het werkaanbod, gaan we er vooralsnog vanuit dat
de personeelsformatie vanaf 2022 jaarlijks met ongeveer 2% gecontroleerd* zal groeien. Echter hier
zit (zoals in hoofdstuk 5.1 is aangegeven) wel een aantal onzekerheden in. Daarom wordt de werkelijk
benodigde omvang en uitbreiding van de personeelsformatie elk jaar opnieuw bezien en is in grafiek
5.2.1. de personeelsformatie vanaf 2022 in een stippellijn aangegeven.
* Uitbreiding van de personeelsformatie gebeurt gecontroleerd. Dat wil zeggen dat de groei afhankelijk
is van het absorptievermogen van de afdelingen en de verschillende teams en de balans tussen de
teams . Afhankelijk van het absorptievermogen van de afdelingen en teams kunnen er eventueel meer
of minder nieuwe medewerkers per jaar instromen.
Door blijvend te investeren in de interne flexibiliteit is de verwachting dat fluctuaties in het
werkaanbod zoveel mogelijk kunnen worden opgevangen. Daarnaast kunnen we pieken waar mogelijk
opvangen door tijdelijke inhuur en uitbesteding aan evaluerende instanties (EI’s).

Grafiek 5.2.1. : Ontwikkeling personeelsformatie (2013 – 2025)
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Meerjarenbegroting
2021 - 2025
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6. Meerjarenbegroting 2021 – 2025

In deze paragraaf is ter vergelijking ook de begroting boekjaar 2020 in de tabellen opgenomen (conform
artikel 27, lid 4 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen).
Bedrijfskosten
Onderstaande tabel betreft boekjaar 2020 en een prognose van de bedrijfskosten voor de jaren
2021 tot en met 2025.
Tabel 6.1.1. Bedrijfskosten (2020–2025)
x € 1.000
Bedrijfskosten

2020

2021

2022

2023

2024

2025

268

273

278

284

289

295

1

1

1

1

1

1

13.632

14.260

14.605

14.959

15.319

15.687

710

723

738

753

768

783

696

707

721

736

750

765

184

175

178

182

261

189

177

191

240

292

250

211

767

567

587

565

565

565

2.000

2.200

2.244

2.289

2.335

2.381

Projectkosten/
investeringen

225

350

250

250

250

300

Overige
organisatiekosten

145

255

261

262

263

264

18.805

19.701

20.104

20.572

21.051

21.442

150

50

50

50

50

50

100

100

100

100

100

100

19.055

19.851

20.254

20.722

21.201

21.592

Collegekosten
Commissie van
deskundigen
Salariskosten
Overige
personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Overige
bedrijfskosten
Afschrijvingen
ICT-kosten

Subtotaal
Opbouw Eigen
Vermogen
Opbouw wachtgeld
Totaal
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Toelichting op tabel 6.1.1. bedrijfskosten (2021 -2025)
Algemeen
De totale bedrijfskosten stijgen naar verwachting gemiddeld met ca. 2% per jaar als gevolg van een
reguliere prijsindexatie. Hierbij is rekening gehouden met het aanvullen van het eigen vermogen, een
opbouw voor wachtgeld, investeringen en de onderhoudskosten van nieuwe ICT systemen.

Meest in het oog springende kostenposten
Post Salariskosten
Indexatie van loonkosten als gevolg van nieuwe Cao en stijging pensioenpremie, investering in lichte
overcapaciteit, en vanaf 2022 rekening gehouden met mogelijke uitbreiding van formatie.
Post overige personeelskosten
Er is rekening gehouden met een reguliere indexatie voor de komende jaren.
Post huisvestingskosten
Er is rekening gehouden met een reguliere indexatie voor de komende jaren.
Post Kantoorkosten
Er is rekening gehouden met een reguliere indexatie voor de komende jaren. Voor 2024 is rekening
gehouden met extra kosten voor een symposium t.b.v. 30-jarig jubileum College.
Overige bedrijfskosten
Deze post kent over de jaren periodieke fluctuaties in het budget. Er is sprake van een periodieke cyclus
voor het uitvoeren van het 2-jaarlijks medewerkeronderzoek, het 4-jaarlijks uitvoeren van een
klantonderzoek, het uitvoeren van een strategietraject en het eens in de 5 jaar laten uitvoeren van een
Internationale Visitatie.
ICT kosten
Deze post stijgt als gevolg van de onderhouds- en beheerkosten van bestaande en nieuwe ICT-systemen,
het faciliteren van thuiswerkmogelijkheden en vernieuwing en uitbreiding van randapparatuur om
onder meer het vergaderen op afstand nog beter te kunnen ondersteunen. Daarnaast wordt rekening
gehouden met een jaarlijkse indexatie van de kosten.
Overige organisatiekosten
Het effect van corona (op de korte en lange termijn) en de kosten die hier voor de werkgever uit
voortvloeien zijn niet goed in te schatten, derhalve is er binnen de post overige organisatiekosten een
extra post “onvoorziene uitgaven” opgenomen.
Opbouw wachtgeld
In 2020 wordt de post wachtgeld verder aangevuld zodat de bestaande en eventuele toekomstige
aanspraken op wachtgeld kunnen worden gefinancierd. Het Ctgb is eigen risicodrager voor de WW en
draagt deze kosten zelf.
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Kosten minimale bedrijfsomvang
Onderstaande tabel betreft boekjaar 2020 en een prognose van de kosten voor de minimale
bedrijfsomvang voor de jaren 2021 tot en met 2025.
Tabel 6.1.2.: Kosten minimale bedrijfsomvang (2020-2025)
x € 1.000
Kosten minimale
bedrijfsomvang
Totaal

2020

2021

2022

2023

2024

2025

€ 2.460

€ 2.535

€ 2.595

€ 2.650

€ 2.695

€ 2.750

Berekening uurtarief
Onderstaande tabel betreft boekjaar 2020 en een prognose van het uurtarief voor de jaren 2021 tot en
met 2025.
Tabel 6.1.3: Berekening uurtarief (2020-2025)
x € 1.000
Berekening uurtarief
Totale bedrijfskosten
Opbouw Eigen Vermogen
Opbouw Wachtgeld
Subtotaal bedrijfskosten
Af: kosten minimale
bedrijfsomvang.
De bijdrage voor deze
kosten wordt geïnd via de
jaarlijkse vergoeding
Totaal te dekken kosten
Totaal aantal declarabele
uren Ctgb organisatie
Uurtarief

2020

2021

2022

2023

2024

2025

€ 18.805

€ 19.701

€ 20.104

€ 20.572

€ 21.051

€ 21.442

€ 150

€ 50

€ 50

€ 50

€ 50

€ 50

€ 100

€ 100

€ 100

€ 100

€ 100

€ 100

€ 19.055

€ 19.851

€ 20.254

€ 20.722

€ 21.201

€ 21.592

€ -2.460

€ -2.535

€ -2.595

€ -2.650

€- 2.695

€- 2.750

€ 16.595

€ 17.316

€ 17.659

€ 18.072

€ 18.506

€ 18.842

118.500

121.000

121.000

121.500

122.000

122.000

€ 140

€ 143

€ 146

€ 149

€ 152

€ 154
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Tabel 6.1.4: Meerjaren productbegroting 2020 - 2025
x € 1.000
2021
Vergoeding
Tarief
Onderhoud toelatingen/toetsingskader

aanvullende
financiering

Dep.

2022
1000
Kosten
Mutatie
OHW

Resultaat Vergoeding
Tarief

2023
1000
Kosten
Resultaat

Dep.

2024
1000
Kosten
Resultaat

Vergoeding
Tarief

Dep.

2025
1000
Kosten
Resultaat

Vergoeding
Tarief

Dep.

1000
Kosten

Vergoeding
Tarief

Resultaat

Dep.

2.735

-

-

2.535

-

200

2.695

-

2.595

100

2.750

2.650

100

2.795

-

2.695

100

2.850

-

2.750

100

104

-

-

104

-

-

87

-

87

-

90

-

90

-

93

-

93

-

96

-

96

-

71

-

-

107

36-

-

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

Adviseren EU stofbeoordelingen gewasbescherming

286

-

-

329

43-

-

360

-

360

-

368

-

368

-

375

-

375

-

383

-

383

-

Adviseren EU stofbeoordelingen biociden
Adviseren Unietoelatingen biociden

215
-

143

-

215
143

-

-

216
150

-

216
150

-

221
155

-

221
155

-

225
160

-

225
160

-

230
165

-

230
165

-

Resultaat op jaarlijkse vergoedingen

3.411

143

3.433

79-

200

3.608

-

3.508

100

3.683

-

3.583

100

3.748

-

3.648

100

3.823

-

3.723

100

Totaal gewasbescherming

6.459

-

-

6.126

333

-

5.689

-

5.689

-

5.902

-

5.902

-

5.926

-

5.926

-

5.525

-

5.525

-

Totaal biociden

2.815

-

-

4.325

1.510-

-

6.293

-

6.293

-

5.405

-

5.405

-

6.017

-

6.017

-

5.804

-

5.804

-

Besluitvorming op aanvragen

9.274

-

10.451

1.177-

-

12.054

-

12.054

-

11.380

-

11.380

-

12.018

-

12.018

-

11.406

-

11.406

-

Europese stofbeoordeling gewasbescherming Ned. Rapp.

2.500

-

-

2.848

348-

-

2.335

-

2.335

-

2.066

-

2.066

-

2.108

-

2.108

-

2.150

-

2.150

-

425

-

-

844

419-

-

270

-

270

-

276

-

276

-

281

-

281

-

191

-

191

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.925

-

-

2.605

-

2.605

-

2.341

-

2.341

-

2.389

-

2.389

-

2.341

-

2.341

-

-

1.569

-

1.569

-

-

-

1.570

1.570

-

-

1.570

1.570

-

-

1.570

1.570

-

-

1.570

1.570

-

161

-

-

161

-

-

216

-

216

-

221

-

221

225

-

225

-

230

-

230

-

Coördinatie kleine toepassingen en onderhoud DTG lijst
Ambsthalve ingrijpen

Europese stofbeoordeling biociden Ned. Rapp.
WOB / Export / Registers
Resultaat op tariefgebonden producten
Beleidsadvisering
Vrijstellingen

3.692

767-

-

1.000

-

1.030

30-

-

-

1.020

1.020

-

-

1.040

1.040

Servicedesk

626

-

-

626

-

-

638

-

638

-

650

-

650

Kennisuitwisseling

230

-

-

230

-

-

75

-

75

-

75

-

75

-

1.017

2.569

-

3.616

30-

-

929

2.590

3.519

-

946

2.610

3.556

16.627

2.712

-

21.192

2.053-

200

19.196

2.590

21.686

100

18.350

2.610

20.860

Behandelen Bezwaar en Beroep

Resultaat op overige producten
Subtotaal
Bijdrage investeringen jaarlijkse vergoeding
Dekkingsresultaat
Netto bedrijfsresultaat

Titel Werkplan/(Meerjaren)Begroting 2021 V4.0
Datum 12-11-2020

-

1.060

1.060

-

-

1.080

1.080

-

665

-

665

-

675

-

675

-

75

-

75

-

75

-

75

-

-

965

2.630

3.595

-

980

2.650

3.630

-

100

19.120

2.630

21.650

100

18.550

2.650

21.100

100

20050

10050

10050

10050

10050

50

50

50

50

50
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7. Bijlagen

7.1.

Missie, visie, strategie en activiteitenprogramma (2020 tot

2024)

Missie Ctgb
Wij dragen bij aan een verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden binnen Europa
met het oog op de veiligheid voor mens, dier en milieu. Onze beoordelingen en adviezen zijn onafhankelijk
en transparant. Deze zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en komen tot stand binnen juridische
kaders.
Visie Ctgb
Het Ctgb is een zelfstandig bestuursorgaan dat uitvoering geeft aan de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en
Biociden (Wgb). Deze wet geeft uitvoering aan de Europese verordeningen inzake de toelating en het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Daarnaast werkt het Ctgb binnen de kaders van de
Nederlandse wet- en regelgeving zoals onder andere de Algemene Wet Bestuursrecht.
Wij maken deel uit van de ketens van wetgever, producent, distributeur, handhaver-toezichthouder,
wetenschap, gebruiker, consument en maatschappij en wij zijn in continue interactie met de stakeholders in
deze ketens en in netwerken.
1.

2.

3.

4.

Keten producent->distributeur->gebruiker->consument en belanghebbenden
Wij dragen bij aan een verantwoord gebruik van middelen door onafhankelijke, transparante
beoordelingen en praktisch hanteerbare toelatingen.
Keten wetgever->handhaver/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 de informatie ontsluiten en verstrekken.
Europese ketens en -netwerken
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.
Wetenschappelijke kennisketen en -netwerken
We dragen bij aan de ontwikkeling van up to date-beoordelingsmethoden door lacunes in de
beschikbare methodieken aan te geven en door het delen van onze kennis en ervaring.

Door onze onafhankelijke opstelling vormen wij een stabiele factor en dragen wij bij aan de continuïteit,
effectiviteit en voorspelbaarheid van de ketens. Het Ctgb is transparant over de geleverde diensten en de
totstandkoming daarvan.
Ctgb Kerntaken
Binnen de bovenstaande ketens richten we ons op twee kerntaken.
1.

Beoordeling van stoffen en middelen
De beoordeling van stoffen en middelen leidt tot besluiten op middelen en Europees geaccepteerde
adviezen over stofbeoordeling. Onze beoordelingen zijn onafhankelijk en voorspelbaar (wat betreft
inhoud en tijdpad). Wij zijn transparant over onze besluiten en de keuzes die daarin zijn gemaakt.
We beoordelen volgens een internationaal geaccepteerd kwaliteitsniveau vastgelegd in
toetsingskaders. We houden waar mogelijk rekening met de laatste stand van de wetenschap.
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2.

Beleidsadvies aan ministeries
Wij geven gevraagd en ongevraagd advies en leggen met onze adviezen ook verantwoording af over
wat wij doen. Wij ondersteunen ministeries bij beleidsontwikkeling door gevraagd en ongevraagd
onafhankelijk advies te geven. Wij leggen hierbij proactief verantwoording af over onze
bedrijfsvoering, beoordelingen en adviezen.

Voorts voeren we de volgende, aan onze kerntaken gerelateerde, activiteiten uit:
•

Bijdragen en beheren beoordelingssystematiek, procedurele en inhoudelijke uitvoeringskaders
We dragen bij aan het ontwikkelen en beheren van geharmoniseerde systematieken en
beoordelingskaders door inhoudelijk advies op toetsingskaders in ontwikkeling en door aan te geven
waar lacunes bestaan. Hierbij werkt het Ctgb nauw samen met kennispartners en Europese
zusterorganisaties door proactief kennis en ervaring te delen.

•

Informatieverstrekking
We verstrekken passende informatie aan stakeholders en leggen verantwoording af. Om te voldoen
aan de wettelijke en maatschappelijke taak zorgt het Ctgb voor een toegankelijke ontsluiting van
besluiten en adviezen. Via de website stellen wij algemene informatie beschikbaar. Voor specifieke
informatie kan een beroep op de servicedesk worden gedaan.

Effecten en impact van het Ctgb
De output die het Ctgb genereert bestaat in de basis uit besluiten en adviezen. Onder effect verstaan we de
invloed die onze output heeft op het gedrag van mensen en organisaties wat resulteert in de uiteindelijke
impact van het Ctgb.
Via de besluiten is duidelijk wat er wel en niet toegelaten is en voor welke toepassingen. Via het wettelijk
gebruiksvoorschrift (WG) of de samenvatting van de productkenmerken (SPC) wordt aangegeven hoe een
specifiek middel toegepast dient te worden. Deze vormen het mechanisme dat tot gewenst gedrag van de
doelgroepen moet leiden.
Het Ctgb wil de grootte van het effect van de besluiten en adviezen beïnvloeden door transparante
besluitvorming en door eenduidige en handhaafbare gebruiksvoorschriften. Met onze adviezen willen we
bereiken dat beleidsmakers en politiek publicaties en (internationale) ontwikkelingen op waarde weten te
schatten. Wij beïnvloeden de hoogte van dit effect door onafhankelijke, relevante adviezen tijdig te leveren.

Activiteitenprogramma (meerjaren)
Het Ctgb heeft zich net als in 2015 met interne en externe stakeholders uitgebreid georiënteerd op een
herijking van de strategie. De nieuwe strategieperiode loopt van 2020 tot 2024. Ook voor deze
strategieperiode 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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7.2.

Kaderbrief 2021

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
De heer ir. J.F. de Leeuw
Postbus 8030
6710 AA EDE
Datum: 20 april 2020
Betreft: Kaderbrief 2021
Behandeld door
ir. J.F. van Gemerden
T 070 378 5783
j.f.vangemerden@minlnv.nl
Ons kenmerk
DGA / 20083616
Uw kenmerk
Bijlage(n)
Geachte heer De Leeuw,
In deze brief treft u de kaders aan voor de werkzaamheden voor het jaar 2021. Ik verzoek u deze kaders te gebruiken bij het opstellen van het
werkplan en de begroting voor het jaar 2021.
1. Financieel kader
De bijdrage van de Rijksoverheid valt in het jaar 2021 uiteen in de volgende onderdelen:
1. Advies
a. reguliere werkzaamheden
o biociden
o gewasbeschermingsmiddelen
b. specifieke werkzaamheden
o lenW
o LNV
o VWS

€ 296.000,=
€ 320.000,=
€ 146.000,=
€ 420.000,=
€ 113.000,=

2. Bezwaar en beroep
a. afhandelen van bezwaar- en beroepsschriften
(incl. wob-verzoeken)

€ 1.000.000,=

3. Loon- en prijscompensatie

€ p.m.

4. Mogelijke aanvullende financiering 2021
a. leveren van een bijdrage aan unietoelatingen voor biociden, waarvoor het Ctgb niet de eCA is
b. leveren van een bijdrage aan het uitvoeringsprogramma bij de Toekomstvisie gewasbescherming 2030
Ik wil u daarbij op het volgende wijzen:
•
•
•

•
•
•

De totale bijdrage van IenW is voor het jaar 2021 maximaal € 1.000.000,=.
Indien de kosten voor bezwaar en beroep het bedrag van € 1.000.000,= zullen overstijgen, zullen de aanvullende kosten voor het
ministerie van IenW allereerst gevonden moeten worden door de kosten voor de post advies (regulier en specifiek) in gelijke mate
terug te brengen.
De bijdrage voor de post "bezwaar en beroep" vloeit voort uit een realistische prognose op dit moment. Mocht gedurende 2020
blijken dat er sprake is van onderuitputting, dan zal in onderling overleg worden besloten welke bijdrage er in 2021 daadwerkelijk
wordt verstrekt. Mocht gedurende 2021 blijken dat er sprake is van overuitputting, dan vindt - conform afspraak - een gesprek
plaats op MT-niveau over het vinden van een oplossing daarvoor.
Het bedrag van VWS bestaat uit het basisbedrag van € 85.000,= en een aanvullend eenmalig bedrag van € 28.000,=.
De hoogte van de loon- en prijscompensatie is op dit moment nog niet bekend. Als er duidelijkheid is, dan zal ik u hierover
schriftelijk informeren.
Voor de kosten voor Unietoelatingen voor biociden, waarvoor u niet de evaluerende Competent Authority bent (niet eCA stoffen)
zal IenW zich inspannen om tot een structurele oplossing te komen. Mocht dit niet tijdig lukken, dan zal IenW éénmalig een bijdrage
leveren voor deze kosten per 1 januari 2021 (€ 100.000,=).
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•

De betrokken partijen zijn nog bezig met het opstellen van het uitvoeringsprogramma bij de Toekomstvisie gewasbescherming
2030. Het is daardoor op dit moment nog niet duidelijk of dit uitvoeringsprogramma tot aanvullende werkzaamheden van het Ctgb
leidt. Mocht dit het geval zijn, dan zal het ministerie van LNV hierover met het Ctgb in gesprek gaan.

2. Beleidsmatig kader
Ik verzoek u voor het jaar 2021 de volgende beleidsfiches uit te werken in overleg met de inhoudelijk betrokken ministeries en het concept van
deze beleidsfiches tegelijkertijd met het werkplan en de begroting op te leveren.
Reguliere werkzaamheden
De reguliere werkzaamheden omvatten voor biociden:
•
het opstellen van adviezen voor het bepalen van het Nederlandse standpunt voor de Europese goedkeuring van werkzame stoffen
van biociden en Unietoelatingen;
•
het opstellen van adviezen voor het bepalen van het Nederlandse standpunt voor het vaststellen van inhoudelijke richtsnoeren voor
biociden;
•
het opstellen van adviezen voor het bepalen van het Nederlandse standpunt voor het vaststellen van procedurele richtsnoeren voor
biociden.
De reguliere werkzaamheden omvatten voor gewasbeschermingsmiddelen:
•
het opstellen van adviezen voor het bepalen van het Nederlandse standpunt voor de Europese goedkeuring van werkzame stoffen
van gewasbeschermingsmiddelen;
•
het opstellen van adviezen voor het bepalen van het Nederlandse standpunt voor het vaststellen van inhoudelijke richtsnoeren voor
gewasbeschermingsmiddelen;
•
het opstellen van adviezen voor het bepalen van het Nederlandse standpunt voor het vaststellen van procedurele richtsnoeren voor
gewasbeschermingsmiddelen.
Specifieke werkzaamheden
Er zijn in 2021 drie ministeries waarvoor u specifieke werkzaamheden uitvoert. Hieronder treft u een omschrijving aan van deze
werkzaamheden.
lenW:
•
•
•

het opstellen van adviezen voor gewasbeschermingsmiddelen binnen de domeinen milieu, water en buiten de landbouw;
het opstellen van adviezen over de naleefbaarheid en handhaafbaarheid voor biociden in het algemeen en het verstrekken van
signalen daarover vanuit de toelatingspraktijk;
het bieden van ondersteuning voor beleidsmatige en politieke vraagstukken voor biociden en voor gewasbeschermingsmiddelen
voor de domeinen milieu, water en buiten de landbouw.

LNV:
•
•
•
•

het opstellen van adviezen binnen het thema weerbare plant- en teeltsystemen van de "Toekomstvisie Gewasbescherming 2030".
Hierbij ligt het accent op de systeemaanpak duurzame gewasbescherming en de Richtlijn duurzaam gebruik pesticiden;
het opstellen van adviezen over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Hierbij ligt het accent op laag-risicostoffen en middelen, kleine toepassingen en de REFIT;
het opstellen van adviezen over de naleefbaarheid en handhaafbaarheid voor gewasbeschermingsmiddelen in het algemeen en het
verstrekken van signalen daarover vanuit de toelatingspraktijk;
het bieden van ondersteuning voor beleidsmatige en politieke vraagstukken voor gewasbeschermingsmiddelen en voor de
domeinen toelatingsbeleid en binnen de landbouw.

VWS:
•
•

het opstellen van adviezen voor het Europees vaststellen van maximale residulimieten voor gewasbeschermingsmiddelen en
biociden;
het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden voor het aanvullende eenmalige bedrag.

3. Uitvoeringsaspecten
De totale bijdrage kan - als daar aanleiding toe is bij het vaststellen van de begrotingen van de rijksoverheid - nog naar beneden worden
bijgesteld. Dit bedrag - met uitzondering van de loon- en prijscompensatie - ontvangt u in de
vorm van een voorschot, waarover u in de jaarrekening 2021 verantwoording dient af te leggen.
Met vriendelijke groet,
Drs. Marjolijn Sonnema
Directeur-Generaal Agro
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7.3.

AIP
AIR
AO
ASAP
AVG
BIR
BiSL
BPC
BPF
BPR
BREXIT
BTSF
CA
CA
Cao
CBb
CCPR
CG
CLP
CMS
COM
co RMS
CRM
Ctgb
DAR
DEET
DMS
dRR
DTG
EAS
EC
eCA
ECHA
ECLI
ED
EFSA
EI
EU
E-zine
F&C
FAO
Fte
GA
HelpEx
IBO
ICT
IenW
ILT
INS
IPM
ISO

Glossary

Architectuur en Informatieplanning
Annex I Renewal
Algemeen Overleg
Active Substance Action Plan
Algemene verordening gegevensbescherming
Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst
Business information Services Library
Biocidal Product Committee
Biocidal Product Family
Biocidal Product Regulation
Britain Exit
Better Training for Safer Food
Comparative Assessment
Competent Authority
Collectieve arbeidsvoorwaardenovereenkomst
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Codex Committee on Pesticides Residues
Coordination Group
Classificatie en labelling
Concerned Member State
Commissie
Co-Rapporteur Member State
Customer Relation Management
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Draft Assessment Report
N,N-di-ethyl-meta-tolueenamide
Document Management Systeem
draft Registration Report
Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen
Existing Active Substances
Europese Commissie
evaluating Competent Authority
European Chemicals Agency
European Case Law Identifier
Endocrine Disruption
European Food Safety Authority
Evaluerende Instantie
Europese Unie
Electronic magazine
Financiën & Control
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Fulltime equivalent
Gebruiksaanwijzing
Online discussieplatform voor Lidstaten ECHA
Interdepartementaal Biociden Overleg
Informatie en Communicatie Technologie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Inspectie Leefomgeving en Transport
Internationale Normen Stoffen
Integrated Pest Management
International Organization for Standardization
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IUCLID softwareapplicatie voor het vastleggen, opslaan, onderhouden en uitwisselen van gegevens over intrinsieke en
gevaarlijke eigenschappen van chemische stoffen.
IT
Informatie technologie
IV
Informatievoorziening
IVC
Internationale Visitatiecommissie
KA
Kantoorautomatisering
KNB
Kennisnetwerk Biociden
KRW
Kaderrichtlijn Water
LNV
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
MKB
Midden en Kleinbedrijf
MRL
Maximaal Residu Limiet
MST
Middelen, stoffen en toepassingen
MT
Managementteam
MTR
Maximaal toelaatbaar risico
NAS
New Active Substances
NGO
Non-gouvernementele organisatie
NL
Nederland
NLKUG Uitbreiding met kleine toepassingen gewasbescherming
OBSO
Organisatie brede samenwerkingsomgeving (meerjarenprogramma)
OECD
Organisation for Economic Coöperation and Development
OHW
Onderhandenwerk
P&O
Personeel & 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
R4BP
Europees softwarepakket voor de registratie van biociden
RAR
Renewal Assessment Report
RCOM Response to comments
REFIT
Commissieprogramma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving
RFM
Request for Meeting
RMA
records management application
RMS
Rapporteur Member State
RUB
Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen
SCBP
Standing Committee for Biocidal Products
SCoPAFF Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed
SPC
Summary of Product Characteristics
SSC
Shared Service Centre
SUD
Sustainable Use Directive
SZW
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
UK
United Kingdom
VBK
Voorlichtingsbijeenkomst
VO1107 Verordening 1107
Vovo
Voorlopige voorziening
VSDL
Voorspelbaarheid en doorlooptijden (meerjarenprogramma)
VWS
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WG
Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Wgb
Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden
WHO
World Health Organization
Wob
Wet openbaarheid van bestuur
Woo
Wet open overheid
WUR
Wageningen University & Research
WW
Werkloosheidswet
zRMS
zonal Rapporteur Member State
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