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Historie
• Verordeningen brengen gelijk speelveld voor
producenten, telers én consumenten
• Uiteindelijk gelijkheid en zekerheid voor ruim
een half miljard inwoners maar ook voor
duizenden ondernemers
• op zowel economisch, als juridisch gebied én
gezondheidsbescherming.
• harmonisatie risicobeoordeling
• harmonisatie toelating stoffen en middelen
• Inzet: verdergaande harmonisatie
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Ctgb in Europa
• we zijn één van de Europese autoriteiten
(C.A.’s) op gebied van biociden en
gewasbeschermingsmiddelen
• en: niet één van de minste. Bijv. eerste
Unie-toelating voor biociden in 2018
• we spelen een actieve én een
constructieve rol bij risicobeoordeling en
toelatingen
• als relatief klein land ligt onze kracht in het
verbinden en het op het juiste moment
initiatieven nemen
• Inzet: vasthouden en versterken
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Ctgb in Europa
Bijgedragen aan o.a.
• guidance aangroeiwerende verven
• guidance in-situ producten
• guidance werkzaamheid afweer- en
lokstoffen
• verbeteren proces stofgoedkeuring en
renewal
• forecast en planning biociden
• Inzet: werkbaar maken, implementatie
versnellen
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Ctgb in Europa (hoe)
Een nieuwe verordening gaat niet vanzelf:

– aanknopen banden met andere lidstaten, ECHA/EFSA
en Commissie, ook bestuurlijk
– initiëren regulier overleg op directeursniveau
– high level meeting met EFSA, lidstaten en Commissie
over verbeteringen in het proces van stof goedkeuring
en renewal
– bijdragen aan een EU-brede forecast en planning voor
biociden
– bijdragen met kennis in expertgroepen, zoals die voor
biopesticiden
– bereid zijn tot samenwerken, luisteren, standpunten
respecteren, vooruit kijken en tot gezamenlijke
standpunten komen.
Inzet: gwb- en biocidenaanvraagproces meer
harmoniseren en uniformeren
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Wat heeft de EU-samenwerking
opgeleverd
• aanvragers kunnen dezelfde studies en
aanvraag gebruiken voor markttoegang in
meerdere landen
• bij biociden één systeem voor aanvragen
R4BP
• openbare guidances maken het
beoordelingsproces transparanter
• de gewasbeschermingsverordening is één
van de meest beschermende kaders ter
wereld.
• Inzet: meer harmoniseren en uniformeren
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In de steigers
•
•
•
•

o.a.
cumulatieve risico’s
specifieke gezondheidsvragen
bee guidance
scope-vragen; toepassingen waarop geen guidance
past.

Politieke en maatschappelijke aandacht!
• Inzet:
zuiverheid (emotie/ratio) in het debat
en waar nodig verfijning beoordelingen
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Nog te starten
• Voor biociden kun je zonder meer zeggen dat
de ambitie er is om op alle punten te
harmoniseren, alleen heeft de Commissie
moeite daarin haar eigen tempo bij te houden.
• Ook bij gewasbescherming hebben
verschillende deelgebieden nog geen vorm
gekregen: tankmixen, precisielandbouw in
relatie tot verduurzaming en nieuwe type
werkzame stoffen zoals RNAi en bacteriofagen.
• Inzet: snel meer experimenteerruimte buiten
guidances en regelgeving.
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Discrepantie
• aan harmonisatie tegenstrijdige tendens
• lidstaten verleggen delen van een
beoordeling steeds vaker naar lidstaat
niveau
• dat is strijdig met het streven te komen
tot een goed uitgediscussieerd en
onderbouwd standpunt.
• Inzet: meer worksharing, elkaar helpen
met gezamenlijke en geharmoniseerde
beoordeling
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Politisering
• politiek en samenleving mengen zich steeds meer in de
beoordelingsdiscussie (glyfosaat, bijen).
• in maatschappelijk debat verscherpt zich de tegenstelling
tussen natuur = goed en chemie = slecht.
• Invloed op rolopvatting stakeholders

• aandringen op openbaarheid
• vgl. Foodlaw
• steeds minder ruimte om werkzame stoffen goed te
keuren bij data gaps, die met aanvullende data op
lidstaatniveau bij de middelbeoordeling zou kunnen
worden geadresseerd.
• Inzet: zuiverheid in het debat & verdere verfijning
beoordeling
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Vandaag
• Gesprek met stakeholders
• op welke onderwerpen wij moeten
inzetten, op welke juist niet?
• welke rol ziet u voor MKB en industrie,
wetenschap, overheid en NGO’s?
• wat heeft de harmonisatie u al gebracht
• wat gaat al goed
• etc.
11

