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Het jaar 2012 is voor het Ctgb een dynamisch en bewogen jaar ge-
weest. Het Ctgb heeft grote stappen gezet in zijn ontwikkeling mede 
gelet op de Europese en nationale ontwikkelingen.

Het Ctgb is een kwalitatief hoogwaardige organisatie die consciëntieus 
en plichtsgetrouw zijn opgedragen taken uitvoert met de ambitie om 
als Ctgb een nationaal en internationaal gezaghebbende beoordelings-
autoriteit te zijn. En daarin herkend en gewaardeerd te worden.
Gezaghebbend wat inhoud en proces betreft, maar ook waar het de 
daarbij horende relaties betreft. Daarmee bijdragend aan een ver-
antwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op 
nationaal en Europees niveau. Dit alles rekening houdend met de 
gezondheid van mens, plant en dier en de veiligheid van de gebruikers 
en het milieu.

Dat we daarmee op de goede weg zijn mag blijken uit het groeiend 
aantal aanvragen dat bij het Ctgb ingediend wordt. Dit heeft in 2012 
een forse druk op de organisatie gegeven. Niet alleen is het Ctgb bezig 
geweest met het implementeren en verinnerlijken van de reorganisatie 
maar ook is het Ctgb gegroeid met ruim 18%. Dankzij de grote betrok-
kenheid en inzet van onze medewerkers wordt dat allemaal gereali-
seerd. Zij verdienen daarvoor een groot compliment. 

Om de positie van gezaghebbende Europese toelatingsautoriteit waar 
te maken is in 2012 extra aandacht besteed aan de aanvragen nieuwe 
werkzame stoffen en gewasbeschermingsmiddelen voor de Europese 
centrale zone waar ook Nederland toe behoort en is ook meegewerkt 
aan het uitbouwen van het Expert Center Speciality Crops. 
Ook op het terrein van de biociden is hard gewerkt aan het optreden 
als richtinggevende Europese beoordelingsautoriteit. Dit in het licht 
van de Biocidenverordening die Europese aanvragen mogelijk maakt. 
Daarbij is veel aandacht besteed aan het doordenken en meehelpen 
invullen bij de verdere uitwerking en implementatie van deze veror-
dening die per 1 september 2013 in werking treedt. Maar nog niet alle 
zorgen konden op dit vlak in 2012 worden weggenomen, zodat deze 
ook in 2013 nog de nodige aandacht zullen vragen.

Ook in de Tweede Kamer mocht het onderwerp van de gewasbescher-
mingsmiddelen en de biociden zich op veel belangstelling verheugen. 
Naast aandacht voor een aantal inhoudelijke onderwerpen was er ook 
veel aandacht voor de manier waarop het Ctgb zich van zijn taken kwijt.

voorwoord
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Op wetenschappelijk nieuwe inzichten probeert het Ctgb steeds alert 
en voortvarend te reageren, binnen de kaders van de geldende Europe-
se en nationale regelgeving. Deels door actief deel te nemen in Europa 
wanneer daarop gebaseerd nieuwe Guidance documenten worden 
ontwikkeld, deels door de betrokken bewindslieden te adviseren ten 
aanzien van door hen te ontwikkelen beleid.
Zo is er afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de neonicotinoïden 
en de gezondheid van bijen, de RUB-middelen (Regeling Uitzonde-
ring Bestrijdingsmiddelen), de zogenaamde kleine toepassingen, de 
omzetting van WGGA (Wettelijk Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaan-
wijzing) naar WG’s (Wettelijk Gebruiksvoorschrift) en de Biociden 
Zonder Toelating (BZT).

Maar ook de wijze waarop het Ctgb zijn werk doet kreeg veel aandacht. 
Onderwerpen als integriteit, openbaarheid, transparantie en borging 
van de kwaliteit van ons werk kwamen daarbij aan de orde. Deels ook 
als voorzetting van de aandacht van de uitwerking en invulling van de 
aanbevelingen van het onderzoek van PwC uit 2011. Eind 2012 is de 
aanzet gegeven voor een international visitatie, die in de eerste helft 
van 2013 zal plaatsvinden. Een spannend traject, van waaruit we de 
nodige leerervaringen hopen op te doen.

Afrondend mag een woord van dank in de richting van de vice-voorzit-
ter Paul van Erkelens niet ontbreken. Hij wist de eerste maanden van 
afgelopen jaar het voorzitterschap zeer goed waar te nemen, waardoor 
de nieuwe voorzitter, die per 1 april aantrad kon voortbouwen op het 
uitstekende werk dat Paul de maanden ervoor had verricht.
We namen in december afscheid van collegelid Geert de Snoo en  
Bart Bosveld als directeur van het Ctgb en secretaris van het College. 
Gewetensvol en met veel inzet heeft Bart zich de afgelopen periode 
van zijn taak gekweten waarvoor wij hem veel dank zijn verschuldigd. 
Dit betekent dat wij zijn opvolger Luuk van Duijn in december moch-
ten verwelkomen en we zijn vol vertrouwen dat zijn rijke ervaring het 
Ctgb ten goede zal komen de komende jaren.

Ir. Johan F. de Leeuw
voorzitter
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2011 in vogelvlucht

Het afgelopen jaar stond het Ctgb volop in de maatschappelijke belang-
stelling. Als toelatingsautoriteit staat het Ctgb midden in de discussie 
over de noodzaak en risico’s van gewasbeschermingsmiddelen en bio-
ciden. Zo zijn het afgelopen jaar diverse debatten in de Tweede Kamer 
gevoerd waarbij de taak en de rol van het Ctgb onderwerp van gesprek 
waren. Het ging onder andere over de effecten van neonicotinoïde-
houdende bestrijdingsmiddelen op de gezondheid van bijen.

Binnen dit complexe speelveld is het van belang dat het Ctgb blijft  
opereren vanuit zijn onafhankelijke positie. Naast de borging van de 
onafhankelijkheid door de wetgeving ziet het Ctgb hierop toe met:
• de gedragscode integriteit voor de medewerkers, de leden en  
 plaatsvervangende leden van het college alsmede commissieleden;
• de individuele meldingsverklaring ter voorkoming van belangen-
 verstrengeling;
• een geheimhoudingsverklaring ten behoeve van derden;
• de publicatie van de nevenfuncties van collegeleden en plaats-
 vervangende collegeleden (conform de Kaderwet zelfstandige  
 bestuursorganen).

De ambities van het Ctgb in het afgelopen jaar volgen uit de meer-
jarenstrategie 2010 - 2015. Het Ctgb streeft er naar om de positie als 
vooraanstaande Europese toelatingsautoriteit te versterken en zich 
verder te ontwikkelen als kennisautoriteit en adviesorgaan. Vandaar dat 
in 2011 een reorganisatie in gang is gezet die in 2012 is voltooid, er een 
professionaliseringslag heeft plaatsgevonden en de beoogde personele 
uitbreiding is gerealiseerd. 
Op 1 april 2012 is ir. J.F. de Leeuw aangetreden als voorzitter van het 
college en aan het eind van het jaar is afscheid genomen van secretaris/
directeur dr. A.T.C. Bosveld (per 1 januari 2013 opgevolgd door  
dr.ir. L.P. van Duijn).

Missie
Het Ctgb staat voor de deskundige beoordeling van gewasbeschermings- 
middelen en biociden en draagt daarmee bij aan een verantwoord ge-
bruik op nationaal en Europees niveau en rekening houdend met de 
veiligheid van de gebruiker, de volksgezondheid en het milieu.

Strategie
In de periode 2010-2015 realiseert het Ctgb zijn strategische doel- 
stellingen als vooraanstaande toelatingsautoriteit in Europa, als  

1.
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kennisautoriteit en als adviesorgaan. In zijn algemeenheid wil het Ctgb 
zich onderscheiden door een hoge mate van wetenschappelijke en juri-
dische betrouwbaarheid, efficiënte en transparante procesgang en een 
heldere communicatie over de voortgang van het proces.

Het Ctgb streeft naar een vooraanstaande positie als Europese toe-
latingsautoriteit door:
• Als rapporteur lidstaat (RMS) een sleutelrol te vervullen bij de  
 beoordeling van nieuw ontwikkelde werkzame stoffen en middelen; 
• Intensief samen te werken met zusterorganisaties bij het beoordelen 
 van gewasbeschermingsmiddelen met het oog op een hoog niveau 
 van bescherming van mens, dier en milieu; 
• Als zonale rapporteur te streven naar een positie als één van de 
 meest vooraanstaande beoordelingsautoriteiten binnen de centrale 
 zone; 
• Deel te nemen aan het Expert Centre Speciality Crops wil het Ctgb het 
 toelatingsproces voor kleine toepassingen optimaliseren;
• Als toelatingsautoriteit met de meeste ervaring op dit vlak het Ctgb te 
 ontwikkelen tot één van de richtinggevend Europese beoordelings- 
 autoriteiten voor biociden.
Het Ctgb als kennisautoriteit door:
• Actief kennis en expertise uit te dragen over de toelatingspraktijk in 
 Nederland en Europa; 
• Binnen de kaders van de wet en op basis van het principe van goed 
 bestuur maximale transparantie te bieden.

Accenten 2012
In vogelvlucht worden de accenten van het afgelopen jaar toegelicht; 
meer gedetailleerde informatie vindt u in de hierna volgende hoofd-
stukken.

Bijdrage aan ontwikkeling EU toetsingskader
Het Ctgb is structureel betrokken bij de Europese en nationale ontwik-
keling van het toetsingskader voor zowel gewasbeschermingsmiddelen 
als biociden. In Europa ligt de focus sterk op de harmonisatie van de 
nationale toelatingen. 

Zo is het Ctgb betrokken bij de procedurele en inhoudelijke ontwikke-
ling van het toetsingskader voor gewasbeschermingsmiddelen van  
bijvoorbeeld lage risico stoffen, plant extracten en zaaizaad.
Ook heeft het Ctgb actief deelgenomen aan verscheidene Europese 
werkgroepen waarin de implementatie van de Biocidenverordening 
wordt voorbereid, bijvoorbeeld de werkgroepen over: ‘afgeleide’ biocide 
toelatingen, wederzijdse erkenning, tarifering door ECHA en door  
lidstaten, de beoordeling van werkzame stoffen, de beoordeling van 
middelen en de technische gelijkwaardigheid (technical equivalence) 
van stoffen. 
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Daarnaast stelt het Ctgb namens Nederland beoordelingsrapporten op 
voor de plaatsing van werkzame stoffen op de lijsten van toegestane 
stoffen en evalueert het de door andere lidstaten opgestelde rapporten. 
Het Ctgb adviseert het ministerie van Economische Zaken (EZ; gewas-
beschermingsmiddelen) en het ministerie van Infrastructuur & Milieu 
(I&M; biociden) bij de stemming over het al dan niet opnemen van een 
werkzame stof op de lijst van toegestane stoffen.

Implementatie aanbeveling PwC
PwC onderzocht in 2011 het functioneren van het Ctgb over de periode 
2005 – 2011. Om de onafhankelijkheid te versterken heeft PwC de go-
vernance structuur van het Ctgb tegen het licht gehouden. Het afgelo-
pen jaar is verder gewerkt aan de implementatie van de aanbevelingen 
uit het onderzoek van PwC en zijn onder andere de volgende verande-
ringen doorgevoerd respectievelijk in gang gezet:
• Vereenvoudigen van de aansturingstructuur
• Regeling van de aansprakelijkheidsverdeling departementen en het 
 Ctgb.
• Internationale visitatie

Neonicotinoïden
In 2012 zijn diverse onderzoeken gepubliceerd over neonicotinoïden 
en de mogelijke relatie met bijensterfte. Voor de genoemde publicaties 
heeft het Ctgb geconcludeerd dat deze studies geen invloed hebben op 
de toepassingen van neonicotinoíde-houdende middelen die in Neder-
land op de markt zijn, mede gelet op het gebruik in Nederland en de 
restricties die het Ctgb gesteld heeft aan het gebruik in de Nederlandse 
context. Desalniettemin blijft het Ctgb met haar wetenschappelijke ken-
nis en kunde de ontwikkelingen rondom dit onderwerp volgen en zal 
waar nodig actie ondernemen op nationaal en internationaal niveau. 
Door bijvoorbeeld onze bijgedragen aan de ontwikkeling van het Euro-
pese Guidance document over de beoordeling van het risico voor bijen.

Eind 2012 is een concept-wetenschappelijke opinie van de EFSA be-
kend geworden (deze wordt begin 2013 gepubliceerd). Het Ctgb heeft 
het ministerie van EZ hierover geadviseerd. In 2013 wordt in Europees 
verband besloten over te nemen maatregelen naar aanleiding van het 
EFSA rapport.

Verordening gewasbeschermingsmiddelen
Na de inwerkingtreding van de Verordening gewasbeschermingsmidde-
len (EU nr. 1107/2009), is het afgelopen jaar verder vorm gegeven aan 
Europese harmonisatie en het creëren van een gelijk speelveld binnen 
de EU. Het is voor Nederland belangrijk dat alle lidstaten binnen de EU 
aanvragen volgens dezelfde beoordelingsmethodieken beoordelen. Dit 
schept duidelijkheid en biedt een level playing field voor zowel aanvra-
gers als het Ctgb zelf. Het Ctgb is zeer actief betrokken bij de totstand-
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koming van meerdere Guidance documenten.
In 2012 is veel werk verricht aan de verdere implementatie van de 
toelatingsprocedures vanuit de Verordening gewasbeschermingsmid-
delen (EU nr. 1107/2009). Zowel bij het Ctgb als de toelatingshouders 
is nadere ervaring opgedaan met de implementatie van de veranderde 
toelatingsprocedures, de regelgeving en de interpretatie daarvan in de 
praktijk.

Kleine toepassingen gewasbeschermingsmiddelen
Gewasbeschermingsmiddelen die op kleine schaal worden toegepast 
zijn in Nederland van groot maatschappelijk en sociaal-economisch 
belang. Aanvragen voor middelen voor kleine toepassingen hebben een 
hoge prioriteit gekregen.

Afgeleide toelatingen gewasbeschermingsmiddelen
Door een omissie in de Verordening Gewasbeschermingsmiddelen 
1107/2009 konden afgeleide toelatingen niet meer worden verleend.  
In nauwe afstemming met het ministerie van EZ is ervoor gezorgd dat 
de afgeleide toelatingen opnieuw kunnen worden afgegeven.

Omzetten van WGGA naar WG gewasbeschermingsmiddelen
In 2012 is de eerste fase van de omzetting van alle WGGA (wettelijke 
gebruiksvoorschriften en gebruiksaanwijzingen) naar WG’s (wettelijke 
gebruiksvoorschrift) afgerond. In nauwe samenwerking met de toe-
latinghouders zijn het afgelopen jaar 276 WGGA’s van de herbiciden-
groep omgezet naar WG’s. Inmiddels is gestart met de volgende fase, 
omzetting van de WGGA’s van de insecticidengroep. Deze omzetting 
beoogt zowel de gebruiker als de handhaver een duidelijker kader te  
geven en daarmee het nalevingsniveau te verbeteren.

Biocidenverordening
Het Ctgb heeft vanuit verschillende disciplines bijgedragen aan de  
Europese voorbereiding van de komst van de Biocidenverordening (EU) 
nr. 528/ 2012 die 1 september 2013 in werking treedt. 
Het Ctgb neemt deel aan de Technical Meetings (TM), Competent  
Authority Meetings (CA) en Product Authorisation and Mutual Recog-
nition Facilitation Group waar ook de Guidance documenten voor de 
Biocidenverordening aan de orde komen.
De verordening heeft een belangrijke invloed op de markt van biociden 
in Europa:
• Door de rechtstreekse werking hebben lidstaten minder ruimte om  
 een eigen invulling te geven aan de toelating van biociden.
• De verordening regelt de mogelijkheid van een Europese toelating  
 voor biociden naast het systeem van nationale toelatingen.
• Er komt een vereenvoudigde toelating waarbij de drempel om te  
 komen tot een toelating voor simpele en weinig toxische biociden  
 daadwerkelijk veel lager is dan in het reguliere toelatingstraject.
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• Naast biociden is de verordening ook van toepassing op alle met  
 biociden behandelde producten en artikelen. Dit geeft voor de  
 gebruiker en voor het milieu een hoger beschermingsniveau.
• In situ gevormde biociden worden nu goed binnen de EU  
 gereguleerd, met ook een hoger beveiligingsniveau als gevolg.
• Er komt een beter instrument om sterk toxische biociden te  
 vervangen door minder toxische producten waardoor het aantal  
 sterk toxische middelen af zal nemen.

Het Ctgb is een project gestart waarin wordt gezorgd dat de processen, 
systemen en medewerkers vanaf september 2013 gereed zijn om te  
kunnen werken volgens de nieuwe verordening voor biociden. 

Biociden zonder toelating
Het gedifferentieerd handhavingsbeleid van het ministerie van I&M 
startte in 2009 met de aanmelding van biociden die zonder een toela-
ting wel op de markt waren. De 687 aangemelde middelen zijn in risico-
categorieën laag (geel), midden (oranje) en hoog (rood) ingedeeld. 
In 2012 zijn alle 152 aanvragen uit de hoogste risicocategorie afgehan-
deld en is begonnen met de beoordelingen van de aanvragen voor bio-
ciden met een gemiddelde risicofactor (oranje). De verwachting is dat 
in 2014 voor alle aangemelde biociden de besluitvorming is afgerond. 

Financiële resultaten
Het Ctgb heeft het jaar 2012 afgesloten met een positief bedrijfsresul-
taat van € 100.000,-. Begroot was een resultaat van € 0. Het bedrijfs-
resultaat wordt ten gunste van de algemene reserve gebracht, waardoor 
het eigen vermogen toeneemt naar een omvang van 3,4% (2011; 2%) 
De gewenste omvang bedraagt 5% van de gemiddelde jaaromzet over 
de afgelopen vijf jaren.

Toegelaten middelen en werkzame stoffen 2007 - 2012 (peildatum 31 december)
 Middelen     Werkzame stoffen
 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
Biociden 799 805 829 863 1024 79 80 83 92 116
Gewasbeschermingsmiddelen 699 759 766 771 799 226 232 238 252 256
Totaal 1.498 1.564 1.595 1.634 1.823 287* 295* 309* 344* 372
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Gewasbeschermings-
middelen

Naast de reguliere afhandeling van aanvragen gewasbeschermings-
middelen is het omvangrijke project ‘WGGA naar WG’ een vermel-
denswaardige activiteit. Dit in 2011 gestarte project heeft als doel de 
onduidelijkheid weg te nemen over aanwijzingen en verplichtingen van 
het wettelijke gebruiksvoorschrift en gebruiksaanwijzing (WGGA) voor 
een gewasbeschermingsmiddel en daarmee de naleefbaarheid en hand-
haafbaarheid van het WGGA te vergroten. 
De omzetting van de bestaande WGGA’s vindt in drie fasen plaats. Fase 
1, afgerond in 2012, betrof de omzetting van de WGGA’s van herbiciden. 
Fase 2 betreft de middelengroep insecticiden (inclusief groeiregulatoren 
en overige middelen). Deze fase is in oktober 2012 gestart en eindigt in 
2013. De derde en laatste fase betreft de groep van de fungiciden; start 
in september 2013 en eindigt in juli 2014. 

Fase 1 is mede door de goede samenwerking met de toelatinghouders 
volgens de oorspronkelijke tijdsplanning afgerond en de betreffende 
276 WG’s voor de herbiciden zijn op 1 januari 2013 ingegaan. Om de 
overgang naar de WG herbiciden soepel te laten verlopen is besloten 
om de aflever- en opgebruiktermijn voor de herbiciden gelijk te schake-
len met de middelengroep insecticiden uit fase 2. Dat wil zeggen een 
aflevertermijn tot 1 juli 2014 en een opgebruiktermijn tot 1 juli 2015. Dit 
is een verlenging van een jaar ten opzichte van de originele termijnen. 

De omzetting van de WGGA’s voor insecticiden, fase 2, is in oktober 
2012 gestart en eindigt met besluitvorming in juli 2013. De toelating-
houders hebben net als bij de herbiciden de mogelijkheid gekregen om 
een voorstel in te dienen. De beoordeling van de door de toelatinghou-
der voorgestelde WG’s is gestart. Volgens de planning zullen de nieuwe 
WG’s voor insecticiden op 1 januari 2014 van kracht worden.

2.

Mutaties toelatingen gewasbeschermingsmiddelen
 Aantal
Toelatingen 1 januari 2012 783
Nieuwe toelating +50
Vervallen op verzoek van de toelatinghouder -29
Beëindigingen door het Ctgb -5
Toelatingen 31 december 2012 799
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2.1 Nationale toelatingen 
gewasbeschermingsmiddelen

Aanvragen Zonale Rapporteur 
De voortgang van de behandeling van zonale aanvragen waarvoor  
Nederland zonale rapporteur is, loopt vertraging op omdat vaak  
‘stop-the-clock’ moet worden toegepast. De aanvrager krijgt dan tot  
6 maanden de tijd om het dossier met nieuwe gegevens aan te vullen. 
Er is 1 zonale aanvraag en haar afgeleide afgehandeld en wel binnen 
de wettelijke termijn. Het aantal ingediende zonale aanvragen is min-
der dan verwacht omdat er bij het opstellen van het werkplan vanuit 
werd gegaan dat herregistratieaanvragen als zonale aanvragen zouden 
worden ingediend. Het bleek echter dat nationale herregistratie bij veel 
aanvragers de voorkeur had.

Herregistratie
In april 2012 is duidelijk geworden dat voor alle werkzame stoffen die 
voor inwerkingtreding van de Verordening (EU) nr. 1107/2009 zijn ge-
plaatst op Annex I, nationale herregistratieaanvragen mogelijk blijven. 
Er zijn het afgelopen jaar 61 herregistratieaanvragen ingediend. De  
beoordelingen hiervan zijn nog niet afgerond. Aanvragen voor herregi-
stratie ingediend voor 14 juni 2011 zijn wel afgehandeld, deze staan  
echter niet apart in de tabel vermeld (zijn meegeteld in de post aan-
vragen voor 14 juni 2011).

Aanvragen Concerned Member State
Binnen de nieuwe regels stelt een rapporteur-lidstaat een zogenaamd 
‘core- assessment’ op. Op dit assessment kan door belanghebbende 
lidstaten (concerned memberstates) een commentaar worden opge-
steld.
Door vertraging in de oplevering van de ‘core-assessments’ door an-
dere lidstaten, is een gering aantal Concerned Member State (CMS) 
aanvragen afgehandeld. Zodra een core-assessment is opgesteld, dient 
de aanvraag binnen 120 dagen te worden afgehandeld. De afhandeling 
binnen deze korte tijd is moeilijk omdat niet van te voren bekend is 
wanneer de core-assessment wordt opgeleverd. Er was overigens niet 
voorzien dat zoveel CMS aanvragen zouden worden ingediend; 57  
aanvragen zijn ingediend, de verwachting was 30.

Wederzijdse erkenningen
Van de 36 afgehandelde aanvragen voor wederzijdse erkenning zijn 21 
aanvragen ingediend voor en 15 aanvragen ná de inwerkingtreding van 
de verordening (14 juni 2011). Er zijn meer aanvragen ingediend dan 
verwacht, hetgeen het halen van de termijnen bemoeilijkt. Aanvragen 
voor wederzijdse erkenning zijn in de meeste gevallen niet binnen de 
wettelijke termijn afgehandeld. Dit wordt mede veroorzaakt doordat 
veel van de aanvragen kleine omissies bevatten die tijd kosten om  
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hersteld te worden door de aanvrager. Deze omissies zijn bijvoorbeeld: 
een composition statement dat op enkele punten afwijkt, onvoldoende 
informatie over de te hanteren verpakking en/of het niet meeleveren 
van een verklaring dat volgens de Uniforme Beginselen is gewerkt. 
Kleine zaken die het proces regelmatig onnodig vertragen.

Kleine toepassingen
Gewasbeschermingsmiddelen die op kleine schaal worden toegepast 
zijn in Nederland van groot maatschappelijk en sociaal-economisch 
belang. Nederland heeft relatief veel gespecialiseerde toepassing in de 
glastuinbouw en vollegrondstuinbouw. Aanvragen voor middelen voor 
kleine toepassingen hebben daarom een hoge prioriteit gekregen en om 
aanvragen snel af te kunnen handelen is de beoordelingscapaciteit van 
het Ctgb uitgebreid. Een coördinator kleine toepassingen is aangesteld 
met hieromheen een projectgroep die zich richt op nationale uitbrei-
dingsaanvragen voor kleine toepassingen. Dankzij deze focus geschiedt 
de verwerking van aanvragen ruim binnen de termijnen en er zijn geen 
achterstanden te melden.

Het Ctgb onderscheidt twee type aanvragen voor uitbreidingen met 
kleine toepassingen, namelijk zogenoemde NLKUG (Nederlandse aan-
vraag Kleine Uitbreiding Gewasbeschermingsmiddelen) A en NLKUG 
B aanvragen. Voor NLKUG A aanvragen wordt de beoogde uitbreiding 
qua risico afgedekt door de huidige toelating en is geen aanvullende ri-
sicobeoordeling noodzakelijk. Voor NLKUG B aanvragen is wel een aan-
vullende risicobeoordeling noodzakelijk omdat de beoogde uitbreiding 
niet wordt afgedekt binnen de huidige toelating. De afhandeling van 
NLKUG A aanvragen is daarom sneller dan van NLKUG B aanvragen.

In 2012 zijn 8 NLKUG A aanvragen ingediend waarvan 7 zijn afgehan-
deld binnen gemiddeld ruim zes weken (wettelijke termijn is acht  
weken). In alle gevallen is de gevraagde uitbreiding toegelaten. 

In 2012 zijn 6 NLKUG B aanvragen ingediend. Er zijn 7 aanvragen NL-
KUG B afgehandeld waarvan 1 na het stellen van aanvullende vragen. 
Alle aanvragen zijn ruim binnen de wettelijke termijn afgehandeld. De 
wettelijke termijn bedraagt 28 weken bij een volledig dossier, niet inbe-
grepen de tijd waarin de aanvrager tijdens het hele proces aan zet is. 
Het Ctgb heeft gemiddeld 19 weken (exclusief de tijd dat de aanvrager 
aan zet is) nodig gehad om tot besluitvorming te komen. Het beoorde-
len van de aanvullende gegevens voor 1 aanvraag vond plaats binnen 12 
weken (wettelijke termijn 20 weken, niet inbegrepen de tijd waarin de 
aanvrager tijdens het proces aan zet is). Alle afgehandelde aanvragen 
hebben geleid tot een toelating.
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Vereenvoudigde uitbreidingsaanvragen gewasbeschermingsmiddelen
Naast de nieuw binnengekomen NLKUG aanvragen zijn er 17 Vereen-
voudigde uitbreidingsaanvragen gewasbeschermingsmiddelen (VUG) 
afgehandeld. Deze vallen onder de aanvragen ingediend vóór 14 juni 2011.

Aanvragen ingediend vóór 14 juni 2011
Het streven was om 160 aanvragen af te handelen en voor alle 299  
aanvragen in ieder geval een eerste beoordeling op te stellen. Dit is  
te ambitieus gebleken: 120 aanvragen zijn afgehandeld en bij 46 aan-
vragen zijn aanvullende vragen gesteld. Voor 59 aanvragen is nog geen 
eerste beoordeling opgesteld. De redenen hiervoor zijn:
• In overleg met de aanvrager worden 28 aanvragen pas in 2013  
 behandeld.
• Door onvoldoende capaciteit zijn 17 aanvragen nog niet behandeld; 
 deze achterstand zal naar verwachting in 2013 worden ingelopen
• Doordat het niet tijdig opstellen van een beoordeling door een  
 andere lidstaat liepen 7 vrijwillig zonale aanvragen vertraging op. 
• Van 7 aanvragen zijn de dossiers van onvoldoende kwaliteit; eind 
 2012 waren deze dossiers nog niet volledig.

Per 31 december 2012 resteren nog 179 aanvragen waarvoor een finale 
beoordeling moet worden opgesteld.

Wijzigingsaanvragen en overgangsrechtaanvragen
Voor een wijziging die toeziet op Nederland specifieke aspecten en 
waarvoor het core dossier niet hoeft te worden aangepast, kunnen  
nationale wijzigingsaanvragen worden ingediend. 
Voor voorlopige toelatingen kunnen overgangsrechtaanvragen inge-
diend worden indien de EFSA een jaar of meer vertraging heeft in het 
beoordelen van een nieuwe actieve stof.
Bij het opstellen van het werkplan voor 2012 waren deze aanvragen  
niet meegenomen omdat niet duidelijk was dat het mogelijk was deze 
aanvragen in te dienen onder de Verordening (EU) nr. 1107/2009.
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Laag risico middelen
In de Verordening (EU) nr. 1107/2009 zijn criteria opgenomen voor laag 
risico stoffen en middelen. Deze criteria zijn echter onvoldoende helder 
om te bepalen welke middelen hieronder vallen. Op Europees niveau 
vindt overleg plaats om deze criteria aan te scherpen. Het Ctgb neemt 
deel aan deze werkgroep ‘Low risk substances’. 

Het Ctgb heeft op dit ogenblik 23 aanvragen in behandeling die moge-
lijk als laag risico middel kunnen worden geclassificeerd (zie voor de 
details de tabel Aanvragen lage risico middelen).

Overige aanvragen
Onder overige aanvragen vallen zowel aanvragen die inhoudelijk beoor-
deeld worden (bijvoorbeeld parallelle aanvragen en mineure wijzigingen 
van de samenstelling) als aanvragen die niet inhoudelijk beoordeeld 
worden (bijvoorbeeld naamswijzigingen en overschrijvingen). 

Aantal ingediende en afgehandelde aanvragen gewasbeschermingmiddelen
Aanvraagtype Verwacht Ingediend  Afgehandeld Onderhanden eind 2012
ZRMS 30 16 3 23
CMS  30 57 14 61
Wederzijdse erkenning 20 29 15 28
Herregistratie * 0 61 0 72 
Kleine toepassingen (NLKUG) 30 14 14 3
Aanvragen voor 14 juni 2011 0 0 120 179
Wijziging nationaal 0 12 10 6
Overgangsrecht 0 3 3 3

* 11 herregistratieaanvragen zijn ingediend tussen 14 juni 2011 en 1 januari 2012.

Aanvragen lage risico middelen
Aanvragen ingediend vóór 14 juni 2011
- op basis van een micro organisme 1
- op basis van een plantenextract 3
Zonale aanvragen
- ZRMS; op basis van een micro-organisme  1
- CMS; op basis van een micro-organisme 5
- ZRMS; op basis van een plantenextract 1
Herregistratie aanvragen
- nationale aanvragen op basis van micro-organisme 7
- vrijwillig zonale aanvragen herregistratie (ZRMS) op basis van micro-organismen 2
- vrijwillig zonale aanvragen herregistratie (CMS) op basis van micro-organismen 3

Aantal ingediende en afgehandelde aanvragen gewasbeschermingmiddelen
Aanvraagtype Verwacht Ingediend  Afgehandeld Onderhanden eind 2012
Overige aanvragen (gewas en biociden) 360 418 450 126
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Toevoegingsstoffen
Sinds de Verordening (EU) nr. 1107/2009 van kracht is, kunnen er  
toelatingen afgegeven worden voor toevoegingsstoffen (adjuvants).  
Onder dergelijk stoffen worden verstaan mengsels of preparaten die 
apart op de markt worden gebracht om voor het gebruik te worden  
gemengd met een gewasbeschermingsmiddel. Bijvoorbeeld een  
tankmix van een gewasbeschermingsmiddel en een toevoegingstof; 
voorbeelden van toevoegingstoffen zijn anti-schuimmiddelen,  
uitvloeiers, opnameverbeteraars en hechtingsmiddelen.

In 2012 is voor alle 12 ontvangen aanvragen voor toevoegingsstoffen 
een toelating afgegeven. 

2.2 EU werkzaamheden

Met de komst van de Verordening in 2011 worden veel zaken op het ge-
bied van gewasbeschermingsmiddelen op Europees niveau vastgesteld. 
Voor Nederland belangrijke kwesties zullen dan ook in Brussel worden 
besloten. Hiermee is de Europese Unie voor het Ctgb een steeds be-
langrijker speelveld geworden. Het Ctgb is daarom in meerdere gremia 
actief binnen de EU.

Technische discussies over toe te laten stoffen worden gevoerd in de 
Pesticide Risk Assessment Peer Review meeting (PRAPeR). Weten-
schappelijk beoordeelaars van het Ctgb nemen hier meerdere malen 
per jaar aan deel en leveren hierbij de wetenschappelijke input. De 
stemming over het al dan niet toelaten van nieuwe stoffen en het ac-
cepteren van Europees geldende Guidance documenten vindt plaats in 
de SCFCAH (Standing Committee on Food Chain and Animal Health)- 
Legislation meeting. Het Ctgb neemt hier 6 maal per jaar aan deel en 
adviseert het ministerie van EZ over het Nederlands stemgedrag. Wan-
neer stoffen eenmaal zijn toegelaten kunnen eventuele opkomende za-
ken worden bediscussieerd in de PAI (Post Approval Issues) werkgroep 
waarbinnen het Ctgb participeert. 

Binnen de centrale zone van de EU worden lopende zaken besproken in 
de Central Zone Steering Committee (CZSC). Daarnaast speelt de CZSC 
een belangrijke rol in verdeling en coördinatie van aanvragen binnen de 
zone. Het Ctgb behartigt namens Nederland de belangen in de CZSC 
en wordt in 2013 inkomend voorzitter. 
Bij onderwerpen die voor Nederland specifiek van belang zijn kan het 
Ctgb extra input leveren gericht op het Nederlands belang. Zo was het 
Ctgb in 2012 actief betrokken bij de totstandkoming van het Guidance 
document ‘Plant extracts’ en de werkgroep ‘Low risk substances’.
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Nederland rapporteur werkzame stoffen
In de rol als Nederland rapporteur lidstaat beoordeelde het Ctgb 30 
werkzame stoffen, waaronder bestaande stoffen, nieuwe stoffen en zo-
genoemde ’lijst 4’ stoffen (werkzame stoffen van natuurlijke oorsprong, 
microbiologische stoffen en stoffen met (naar verwachting) een laag 
risicoprofiel). 
In 2012 is één nieuwe werkzame stof binnengekomen, flupyradifurone. 
Binnen het Annex I Renewal (AIR-2) programma is Nederland rap-
porteur voor 2 werkzame stoffen, bentazon en pyraflufen-ethyl. Tevens 
is Nederland co-rapporteur voor 2 stoffen, te weten thiabendazool 
en Paecilomyces fumosoroseus. Er zijn 3 werkzame stoffen afgerond: 
abamectine, DDAC en cyflumetofen. In bijlage 2 Voortgang EU stoffen 
gewasbescherming staat een gedetailleerd overzicht van de stand van 
zaken voor alle werkzame stoffen.

EU werkzaamheden niet rapporteur werkzame stoffen
In de rol als ‘niet rapporteur’ beoordeelt het Ctgb beoordelings- 
rapporten die door andere lidstaten zijn opgesteld. 
In 2012 is minder schriftelijk commentaar geleverd dan verwacht  
(zie tabel Adviseren over EU stofbeoordelingen gewasbescherming). 
Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat er minder Draft Registration 
Reports (DAR’s) beschikbaar komen en anderzijds omdat er niet altijd 
tijdige capaciteit beschikbaar was. Daarnaast zijn er veel minder PRA-
PeR meetings gehouden, EFSA handelt veel werkzame stoffen via een 
schriftelijke procedure af. Voor deze written procedure wordt een korte 
deadline van 2 weken gehanteerd en deze termijn is lastig haalbaar. 
Daarnaast is de ervaring bij de written procedure dat er door EFSA  
weinig met reacties van de lidstaten wordt gedaan.

CLP Verordening
De CLP Verordening (EU) nr. 1272/2008 regelt de indeling (classifica-
tion), etikettering (labeling) en verpakking (Packaging) van chemische 
stoffen en mengsels. Deze Europese verordening beschrijft nieuwe re-
gels en criteria om chemische stoffen en mengsels in te delen. Uiterlijk 
op 1 juni 2015 moeten alle gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

Adviseren over EU stofbeoordelingen Gewasbescherming Productomschrijving Verwacht Werkelijk
Draft Registration Reports (DAR’s), written procedure  
(addenda, EFSA conclusion), confirmatory data. Schriftelijk commentaar leveren
 op door andere lidstaten opgestelde 75 63
 documenten voor werkzame stoffen
PRAPeR expert meetings of teleconferences Deelname PRAPeR expert meetings 40 26
 en/of teleconferences
Standing Committe/WG legislation Deelname WG-legislation 6 7
Expert group on Post Annex I issues (PAI) Deelname PAI  4 4
 Deelname PSC 2 2 
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zijn voorzien van de nieuwe indeling (met nieuwe gevarenpictogram-
men, gevarenaanduidingen, signaalwoorden en voorzorgsmaatregelen). 
In 2012 is het proces van de omzetting in goed overleg met Nefyto en 
Platform biociden tot stand gekomen. Om de administratieve last te 
spreiden, zal de omzetting tussen 2013 en 1 juni 2015 gefaseerd verlopen.

Voor toegelaten middelen is een notificatieprocedure afgesproken. Van 
de toelatinghouders wordt verwacht dat zij een planning overleggen 
voor de omzetting. In deze planning wordt aangegeven wanneer de 
toelatinghouder het CLP etiket gaat notificeren en wanneer de toela-
tinghouder het nieuwe etiket wilt gaan voeren. De toelatinghouder stelt 
zelf het CLP etiket op, op basis van het reeds vastgestelde etiket van het 
toegelaten middel. Op basis van het genotificeerde CLP etiket neemt het 
Ctgb een administratief besluit. Deze CLP etiketten worden niet inhou-
delijk getoetst aangezien de etikettering al onderdeel is van de bestaan-
de toelating van het middel en de daarbij behorende besluitvorming.



22

Biociden

De komst van de Biocidenverordening (EU) nr. 528/ 2012) per 1 sep-
tember 2013 is een belangrijke ontwikkeling in het biocideveld. In 2012 
zijn de voorbereidingen voor een goede implementatie hiervan in gang 
gezet. Daarnaast zijn voor het gedifferentieerd handhavingsbeleid (bio-
ciden zonder toelating, BZT) conform planning de aanvragen met een 
hoog risicoprofiel afgehandeld en is gestart met de volgende categorie 
(normaal risicoprofiel).

Biocidenverordening (EU) nr. 528/ 2012)
Het Ctgb draagt vanuit verschillende disciplines bij aan de Europese 
voorbereiding van de komst van de Biocidenverordening (EU) nr. 528/ 
2012 die 1 september 2013 in werking treedt. In Europees verband 
neemt het Ctgb deel aan de Technical Meetings (TM), Competent  
Authority Meetings (CA) en Product Authorisation and Mutual Recog-
nition Facilitation Group waar onder andere de Guidance documenten 
voor de biocidenverordening aan de orde komen.

Om een goed beeld te krijgen van de impact is een analyse uitgevoerd 
op organisatievraagstukken, processen en informatiesystemen. Eind 
2012 is gestart met het eerste deel van de realisatie van de benodigde 
aanpassingen en ontwerpen.
De verordening heeft een belangrijke invloed op de markt van biociden 
in Europa vanwege een aantal factoren:
• De Biocideverordening werkt rechtstreeks in alle lidstaten en geeft 
 lidstaten dus minder ruimte om lidstaateigen invulling te geven aan 
 de toelating van biociden
• De verordening regelt de mogelijkheid van een Europese toelating 
 voor biociden naast het systeem van nationale toelatingen
• Er komt een vereenvoudigde toelating waarbij de drempel om te 
 komen tot een toelating voor simpele en weinig toxische biociden 
 daadwerkelijk veel lager is dan in het reguliere toelatingstraject
• Naast biociden worden ook alle met biociden behandelde producten 
 en artikelen door de verordening gereguleerd
• In situ gevormde biociden (biociden die op de plaats van 
 bestemming uit precursors worden gemaakt) worden nu goed binnen 
 de EU gereguleerd.
• Er komt een beter instrument om sterk toxische biociden te 
 vervangen door minder toxische producten.

3.
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3.1 Nationale toelatingen biociden

Nationale aanvragen volgens het overgangsrecht
Er zijn meer overgangsrechtaanvragen (Biociden NL aanvragen) in 2012 
dan begroot. Voor een groot deel is dit veroorzaakt door de overgang 
van 19 aanvragen vanuit het gedifferentieerd handhavingsbeleid (bioci-
den zonder toelating, BZT) naar de reguliere overgangsrechtaanvragen. 
Dit betreft aanvragen waarvoor na een eerste beoordeling in het BZT 
traject, aanvullende gegevens nodig zijn om tot een definitief eindoor-
deel te kunnen komen. De aanvullende gegevens fase is niet mogelijk 
binnen het BZT traject.

Gedifferentieerd handhavingsbeleid
In Nederland zijn tal van producten met een biocide claim om verschil-
lende redenen op de markt zonder de vereiste toelating. Het ministerie 
van I&M heeft besloten bedrijven die biociden producten reeds voor 
2009 zonder toelating op de markt hadden, een kans te geven om 
alsnog een toelating te verkrijgen, terwijl het product op de markt kan 
blijven. Met het zogenoemde gedifferentieerd handhavingsbeleid bio-
ciden wordt een einde gemaakt aan de praktijk dat biociden zonder de 
wettelijke toelating in Nederland op de markt zijn. 

In het kader hiervan heeft het Ctgb een aanvraagprocedure opgezet, 
waarbij het mogelijk is om binnen 4 jaar zo’n 600 aanvragen voor een 
toelating van deze biociden zonder toelating (BZT) te beoordelen en 
af te handelen. De beoordeling van aanvragen tot toelating van aange-
melde biociden, is gestart op 15 december 2010 en zal doorlopen tot en 
met september 2014. Voor de beoordeling zijn de aangemelde biociden 
ingedeeld op basis van een risicoprofiel van de werkzame stoffen in 
combinatie met de toepassing. Er is gestart met de beoordeling van 
“hoogste” risicocategorie (rood) en op 15 juni 2012 zijn de aanvragen 
tot toelating in de “gemiddelde” risicocategorie (oranje) ontvangen. De 
aanvragen tot toelating uit de “laagste” risicocategorie (geel) moeten 
vóór 15 mei 2013 zijn ingediend .

Voor de 194 aangemelde rode biociden zijn 152 aanvragen tot toelating 
(15 daarvan betreft een aanvraag tot afgeleide toelating) voor de dead-
line van 15 december 2010 ingediend. In 2012 is voor alle aanvragen 
in de rode categorie een besluit genomen binnen het gedifferentieerd 

Mutaties toelatingen biociden Aantal
Toelatingen 1 januari 2012 845
Nieuwe toelating + 222
Vervallen op verzoek van de toelatinghouder - 37
Beëindigingen door het Ctgb - 6
Toelatingen 31 december 2012 1.024
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handhavingsbeleid. De besluiten zijn genomen binnen de daarvoor ge-
stelde deadline. Van de 170 aangemelde biociden in de oranje categorie 
zijn 125 originele aanvragen tot toelating en 2 afgeleide aanvragen tot 
toelating binnen gekomen vóór de deadline van 15 juni 2012. In 2012 
hebben 27 originele aanvragen tot toelating een toelating gekregen.  
De overige aanvragen zullen voor 15 mei 2013 worden beoordeeld.

Nationale aanvragen onder Europees regime
In 2012 zijn 28 aanvragen afgehandeld voor middelen op basis van stof-
fen geplaatst op Bijlage 1 van de Biocidenrichtlijn. Voor twee middelen 
is de beoordeling uitgevoerd als Reference lidstaat (RMS); 26 van deze 
middelen heeft het Ctgb als Concerned Member State (CMS) toegelaten 
op basis van wederzijdse erkenning. Het aantal nationale aanvragen  
onder Europees regime zal de komende jaren naar verwachting stijgen.

Europese termijnen
De wettelijke termijn van 120 dagen voor de wederzijdse erkennings 
procedure is in 22 van de 26 procedures overschreden met gemiddeld 34 
dagen. Daarnaast zijn er 9 aanvragen waarvoor de deadline inmiddels 
is verlopen, nog in behandeling bij Ctgb. De oorzaak van de vertraging 
is meestal gelegen in het feit dat er overleg nodig is met de RMS en de 
aanvrager omdat de toelating van de RMS niet zonder aanpassingen 
door Ctgb kan worden overgenomen. 

3.2 Europese stofbeoordelingen biociden

Het Ctgb neemt deel aan diverse EU werkgroepen en draagt zo bij aan 
de harmonisatie en het creëren van een level playing field in Europa. 
De Standing Committee for Biocide Products (SCBP) heeft in 2012 
besloten tot opname van zeven werkzame stof/productsoort (PT) 
combinaties in Bijlage I van de Biocidenrichtlijn. De plaatsing van deze 
stoffen in de Bijlage treedt in werking twee jaar na het nemen van het 
besluit (zie http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_
ia.htm).

Aantal ingediende en afgehandelde aanvragen biociden
Aanvraagtype Verwacht Ingediend  Afgehandeld Onderhanden eind 2012
Biociden CMS* 24 38 26 20
Biociden RMS* 18 19 2 24
Biociden NL aanvragen 25 56 23 66
Biociden verlengingsaanvragen 20 1 4 12
  114  122

* dit betreft reeds toegelaten middelen als voor Nederland nieuwe middelen.
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Aangezien voor een aantal stoffen geen dossier is ingediend, worden 
deze niet meer verdedigd in het toetsingsprogramma. De Commis-
sie heeft hierover in 2012 twee beschikkingen gepubliceerd (http://
ec.europa.eu/environment/biocides/non_inclusions.htm). Middelen 
die deze werkzame stoffen bevatten dienen binnen één jaar na inwer-
kingtreding van de beschikkingen van de markt te zijn genomen. De 
gevolgen hiervan zijn beperkt voor het Nederlandse middelenpakket.

Nederland rapporteur
In de rol als Nederland rapporteur lidstaat heeft het Ctgb 15 stof/pro-
ductsoort combinaties in behandeling. In bijlage 3 Voortgang EU stof-
beoordelingen biociden is een gedetailleerd overzicht van de stand van 
zaken van deze stof/productsoort combinaties weergegeven.

Eén door het Ctgb beoordeelde stof/productsoort combinatie  
(pyriproxyfen; PT18) is in 2012 in Bijlage I van de Biocidenrichtlijn  
opgenomen. De beoordeling van de overige 14 stof/productsoort  
combinaties, verloopt gestaag. Er is vertraging omdat aanvragers 
gegevens laat of niet leverden. Ook is vertraging ontstaan door trage 
besluitvorming op Europees niveau over deelaspecten van de risico-
beoordelingen van stoffen. Daarnaast was soms niet tijdig voldoende 
capaciteit bij het Ctgb beschikbaar. 

Nieuwe werkzame stoffen
Er is een dossier voor kooldioxide (PT15) ingediend in de eerste helft 
van 2012. De volledigheidstoets is eind 2012 afgerond. In 2012 is  
Nederland benaderd om voor twee stof/productsoort combinaties  
rapporteur te worden; deze dossiers worden in 2013 verwacht.

Nederland geen rapporteur
In de rol als ‘niet rapporteur’ beoordeelt het Ctgb beoordelingsrap-
porten die door andere lidstaten zijn opgesteld. Tijdens de Competent 
Authority Meeting (CA Meeting) overlegt de EU commissie met de 
lidstaten over de plaatsing van de werkzame stoffen op annex I van de 
biocidenrichtlijn. Verder worden hier politieke en -beleidsmatige on-
derwerpen en procedurele en inhoudelijke kadervoorstellen besproken. 
Aansluitend aan de CA vergaderingen worden in de Standing Commit-
tee (SCBP) de besluiten genomen. Het ministerie van I&M stemt voor 
Nederland, het Ctgb is aanwezig als adviseur.

Het aantal Competent Authority Reports (CA-rapporten) van andere 
lidstaten dat in 2012 is beoordeeld ligt lager dan het begrootte aantal 
van 90 CA-rapporten (zie tabel Adviseren over EU stofbeoordelingen 
biociden). De stofbeoordeling door andere lidstaten loopt trager dan 
verwacht, daardoor worden minder CA-rapporten voor commentaar 
aangeboden. In 2012 zijn 47 van de 51 rapporten niet voor het aspect 
werkzaamheid beoordeeld in verband met capaciteitstekort.
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Adviseren over EU stofbeoordelingen biociden
Adviseren over EU stofbeoordelingen biociden omschrijving verwacht werkelijk
CA-rapporten/draft final CA rapporten Schriftelijk commentaar op concept 90  51
 CA-rapporten en draft final CA 
 rapporten van andere lidstaten 
 (ieder CA rapport wordt driemaal beoordeelt)
Technical meetings  Deelname 4 4
CA en PA&MRFG meetings Deelname 5 5
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Beleidsadvisering

Op het gebied van beleidsadvisering is met name aan de volgende  
punten afgelopen jaar aandacht besteed.

Neonicotinoïden
In 2012 verschenen diverse publicaties over onderzoek naar de moge-
lijke relatie tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op 
basis van neonicotinoïden en de mondiale bijensterfte. Het Ctgb con-
cludeerde dat deze studies geen invloed hebben op de toepassingen 
van middelen op basis van een neonicotinoïden die in Nederland op  
de markt zijn. Deze conclusie was gebaseerd op een analyse van de  
Nederlandse situatie, het vigerende toetsingskader en van de beperken-
de gebruiksvoorschriften die in Nederland gelden. Het Ctgb adviseerde 
het ministerie van EZ over deze publicaties en bij de beantwoording van 
vragen uit de Tweede Kamer. 
Het Ctgb werkt daarnaast mee aan de ontwikkeling van het Europese 
Guidance document over de beoordeling van het risico voor bijen.

Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB)
De lijst stoffen en middelen (RUB), die onder de Bestrijdingsmiddelen 
Wet 1962, waren uitgezonderd van de wet, zijn onder de Wet Gewasbe-
schermingsmiddelen en Biociden van rechtswege toegelaten. Van deze 
stoffen en middelen is geen compleet dossier aanwezig. In 2012 is een 
project gestart om deze toelatingen in lijn te brengen met de Europese 
besluitvorming. In september is een gezamenlijke voorlichtingsbijeen-
komst van EZ en I&M georganiseerd voor alle betrokken professionele 
partijen. Tijdens die bijeenkomst heeft het Ctgb bekend gemaakt dat 
partijen de ruimte krijgen om een dossier in te dienen. Concreet bete-
kent dit een intrekking van de RUB lijst met ingang van 1 januari 2014 
en een opgebruik- en aflevertermijn tot 1 juli 2015. In 2013 wordt het 
RUB-project verder uitgewerkt en uitgevoerd.

Afgeleide toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen
In nauwe afstemming met het ministerie van EZ is gewerkt aan een 
herintroductie van de ‘afgeleide toelatingen’ (zie hoofdstuk 2 Gewas-
beschermingsmiddelen). 

Naast advisering over de bovenstaande onderwerpen adviseerde het 
Ctgb de ministeries van EZ, I&M, VWS en SZW onder andere over de 
Europese besluitvorming over stoffen, de tijdelijke vrijstellingen van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Maximale Residu Limiet 
(MRL), classificatie en labelling, de nieuw aan te reiken beoordelings-
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methodieken voor gewasbeschermingsmiddelen, de businesscase  
Gewasbescherming in het kader van Slim Geregeld Goed Verbonden  
en de ontwikkeling van Europees en nationaal toetsingskader. 

4.1 Ontwikkeling Europees toetsingskader

Europees toetsingskader gewasbeschermingsmiddelen
Het Ctgb neemt actief deel aan discussies en overleggen op Europees 
en zonaal niveau die leiden tot verdere harmonisatie en het creëren van 
een level playing field in Europa. Voorbeelden hiervan zijn de ‘central 
zone steering committee’ (CZSC) en de ‘Post Approval Issues (PAI)’ 
overleggen die periodiek plaatsvinden. Binnen deze overleggen wordt 
gesproken over allerhande uitvoeringstechnische zaken zoals de tot-
standkoming van Europese Guidance documenten. In 2012 is het Ctgb 
nauw betrokken geweest bij de start van de werkgroep ‘low risk sub-
stances’, bij de ontwikkeling van de Europees Guidance documenten 
over plantextracten en die voor zaaizaad en bij de werkgroep over be-
dekte teelten. Daarnaast heeft het Ctgb bijdragen geleverd aan nieuwe 
Guidance documenten op diverse aandachtsgebieden.

Europees toetsingskader biociden
In 2012 heeft Ctgb in Europees verband de implementatie van de  
Biocidenverordening (EU) nr. 528/ 2012 voorbereid die per 1 september 
2013 van kracht wordt. Er is veelvuldig commentaar geleverd op diverse 
Guidance documenten en beoordelingsmethodieken die daartoe voor-
bereid worden in Europees verband (Technical Meetings, Competent 
Authority en Product Authorisation & Mutual Recognition Facilitation 
Group vergaderingen). Ook heeft het Ctgb actief deelgenomen aan ver-
scheidene Europese werkgroepen waarin de implementatie van de Bio-
cidenverordening wordt voorbereid, bijvoorbeeld de werkgroepen over: 
‘afgeleide’ biocide toelatingen, wederzijdse erkenning, tarifering door 
ECHA en door lidstaten, beoordeling stoffen, beoordeling middelen en 
technische gelijkwaardigheid (technical equivalence) van stoffen.
Het Ctgb heeft het Guidance document over de beoordeling van werk-
zaamheidstesten voor insecticiden en repellents opgeleverd aan de 
CA-vergadering. Samen met Zweden heeft het Ctgb een eerste versie 
opgesteld voor een Guidance document voor de beoordeling van micro-
organismen. Samen met het RIVM is gewerkt aan het opstellen en 
harmoniseren van een beoordelingsmethodiek voor desinfectie-bijpro-
ducten. Ook zijn beoordelingsmethodieken, die nationaal zijn ontwik-
keld onder het gedifferentieerd handhavingsbeleid, ter harmonisatie 
ingebracht in Europese gremia. 

Ontwikkeling van een Europese handleiding voor biociden
De door Nederland ontwikkeld handleiding voor het beoordelen van 
middelen staat aan de basis van de Europese handleiding biociden.  



30

Op verzoek van het ministerie van I&M ontwikkelde het Ctgb deze tot 
een geharmoniseerde EU handleiding. In december 2012 is de evalua-
tion manual door de Competent Authority (CA) aangenomen. Deze op-
dracht van het ministerie I&M aan het Ctgb omvat ook het onderhoud 
van de manual tot 2013. Daarna worden deze werkzaamheden overge-
nomen door het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) in Helsinki.

4.2 Ontwikkeling nationaal toetsingskader

Kleine toepassingen
Het Ctgb zet zich actief in om zowel nationaal als Europees bij te dra-
gen aan de toelatingen van kleine toepassingen. In 2012 heeft het Ctgb 
deelgenomen aan de Technical Workinggroup minor uses north, waarin 
afstemming wordt gezocht tussen de noordelijke lidstaten over dit 
onderwerp. Nationaal wordt in diverse gremia hieraan gewerkt, zoals 
Platform EM&MP en Expert Centre Speciality Crops. Ook heeft het Ctgb 
in dit kader uitgebreid overleg met het Loket Kleine Toepassingen van 
de NVWA om het toelatingsproces te stroomlijnen.

Expert Centre Speciality Crops
Het Ctgb neemt actief deel aan het Expert Centre Speciality Crops 
(ECSC). Het ECSC zorgt naast een goede informatievoorziening voor de 
sector ook voor een betere afstemming tussen de diverse partijen. Dit 
zorgt ervoor dat onderzoek, advies, financiering en toelating sneller en 
gemakkelijker aan elkaar gekoppeld worden en innovaties met gebruik-
making van Nederlandse expertise snel(ler) de markt bereiken. Het 
Expert Centre presenteerde dit jaar 24 prioritaire toepassingsgebieden, 
waarmee ongeveer 150 knelpunten worden opgelost.

Implementatie Biocidenverordening
Het Ctgb is betrokken bij het aanpassen van de nationale wetgeving aan 
de Biocidenverordening (EU) nr. 528/ 2012. Het Ctgb adviseert vanuit 
het uitvoeringsperspectief over de nieuwe teksten. De implementatie in 
de Wgb is halverwege het jaar 2012 afgerond; implementatie van de ver-
ordening in de Rgb en Bgb is in 2012 gestart en wordt in 2013 afgerond. 
Daarnaast wordt de bedrijfsvoering voorbereidt op de implementatie 
van de verordening.

Ontwikkeling nationale beoordelingsmethodieken
In 2012 heeft Ctgb deelgenomen aan diverse werkgroepen, o.a de sub-
commissie technieken Legionella preventie, de werkgroep ter ontwikke-
ling van een nieuwe nationale beslisboom water, werkgroep grondwater 
en de nationale werkgroep bedekte teelt. De update van de bestrijdings-
middelenatlas voor 2012 is uitgesteld tot januari 2013.
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4.3 Advisering over tijdelijke vrijstellingen

De minister van EZ kan vrijstelling verlenen voor een gewasbescher-
mingsmiddel op grond van artikel 38 indien de plantaardige productie 
bedreigd wordt. De minister van I&M kan vrijstelling verlenen op grond 
van artikel 65 indien er een noodzaak is wegens een niet op andere wij-
ze te bestrijden gevaar, bijvoorbeeld de bestrijding van een Quarantaine 
organisme. Een vrijstelling geldt voor ten hoogste 120 dagen. Het Ctgb 
geeft een advies aan de ministeries over het risico van het voorgestelde 
gebruik van het middel op mens en milieu.

Tijdelijke vrijstellingen gewasbeschermingsmiddelen
In 2012 zijn er 24 adviezen verstrekt aan het ministerie van EZ. De 
meeste verstrekte adviezen betreffen eenmalige adviezen voor vrijstel-
lingen. Daarnaast zijn 4 adviezen gegeven voor vrijstellingen in relatie 
tot de bestrijding van de paprikakever met dichloorvos, 3 voor ringrot 
in aardappelen en 3 adviezen voor de actieve stof formaline. Enkele ad-
viezen betrof een herhaling van een vrijstelling op basis van de actieve 
stoffen benzoëzuur, formaline en metam-natrium. 

Tijdelijke vrijstellingen biociden
In 2012 zijn er 2 adviezen verstrekt aan het ministerie van I&M. Een ad-
vies met betrekking tot voorgenomen vrijstellingen van koolstofdioxide 
voor de bestrijding van vogels rondom de luchthaven Schiphol. Een 
tweede advies had betrekking tot de vrijstelling van dichloorvos ter be-
strijding van de paprikakever, voor het behandelen van de bijgebouwen 
van de kassen.
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Het Ctgb en zijn omgeving 

5.1 Omgevingsmanagement
Om een goed beeld te krijgen van onze omgeving en de ontwikkelingen 
die daar spelen om zo beter toegerust te zijn voor de tijdige afhande-
ling van de aanvragen is in 2012 verder gewerkt aan het systematisch in 
kaart brengen van het speelveld waarin het Ctgb opereert en de ontwik-
kelingen die daarin zijn waar te nemen. Vanuit het Ctgb is deelgenomen 
aan de onderhandeling met de Europese Commissie over de verdeling 
van opnieuw te beoordelen bestaande werkzame stoffen voor gewasbe-
schermingsmiddelen van de 3e tranche. Dit heeft geresulteerd in een 
beter zicht op (potentiële) aanvragers.

Om de klanttevredenheid te verbeteren werkt het Ctgb samen met 
aanvragers aan een methodiek om toekomstige opdrachten in kaart te 
brengen. Door inzicht in de opdrachtenstroom voor de komende jaren 
kan vroegtijdig op de ontwikkelingen worden ingespeeld en hierover 
richting de aanvragers worden gecommuniceerd.

Uit de contacten krijgt het Ctgb als positieve feedback dat de goede 
wetenschappelijke kwaliteit van de Ctgb beoordelingen een belangrijke 
reden is om te kiezen voor het Ctgb als zonaal rapporteur. Dankzij deze 
kwaliteit worden toelatingen vervolgens makkelijker door andere lidsta-
ten geaccepteerd.
Echter krijgt het Ctgb ook signalen dat het Ctgb zich moet blijven 
verbeteren op het procedurele vlak. Aanvragen moeten vaker binnen 
de hiervoor gestelde termijn worden afgehandeld. Daarnaast moeten 
duidelijkere afspraken met aanvragers worden gemaakt, deze moeten 
inzichtelijk zijn en worden nageleefd. 

Bezwaar en beroep mogelijk
Het is mogelijk als direct belanghebbende (aanvrager) en als derde 
belanghebbenden (zoals NGO’s) om tegen besluiten van het Ctgb over 
toelatingen van middelen bezwaar aan te tekenen.
In 2012 zijn 7 bezwaarschriften binnen gekomen met betrekking op 
toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en 40 met betrekking tot toe-
gelaten biociden. Bezwaarschriften kennen vaak een lange doorlooptijd 
omdat het vaak de wetenschappelijke onderbouwing betreft die moet 
worden beoordeeld.

25 bezwaarschriften betroffen besluiten die genomen zijn in het kader  
van het BZT-traject (biociden zonder toelating, gedifferentieerd hand-
havingsbeleid). In de meeste gevallen is bezwaarde ingegaan op het 

5.



33

aanbod om door te gaan in het reguliere traject, zodat de bezwaar-
procedure on hold kon worden gezet of is ingetrokken. In het reguliere 
traject is meer ruimte voor een diepgaande inhoudelijke beoordeling 
van de toepassing.

Van de resterende 22 bezwaarschriften zijn 7 bezwaarschriften ingetrok-
ken. 6 bezwaarschriften (deels) gegrond, 6 ongegrond en 3 niet ontvan-
kelijk bevonden.

Er zijn 2 beroepen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven 
(CBb)ingediend. Een van deze beroepen is weer ingetrokken. Er is 1 
voorlopige voorziening gevraagd en verkregen voor 3 koperhoudende 
antifoulings (BZT aanvragen).

In februari 2012 heeft het College het voornemen gepubliceerd om de 
Regeling uitzonderingen bestrijdingsmiddelen in te trekken. Tegen dit 
voornemen hebben 54 professionele partijen hun zienswijzen met ons 
gedeeld. De besluitvorming hierover zal na overleg met de departemen-
ten in 2013 plaats gaan vinden.

Klachten en schadeclaims
Er is in 2012 één klacht ontvangen naar aanleiding van een openbare 
aanbesteding van te leveren dienstverlening voor het Ctgb. De klager 
was van mening dat teveel potentiële leveranciers waren aangeschre-
ven. De Ctgb klachtencommissie heeft de klacht gegrond verklaard. 
Naar aanleiding van de klacht heeft het Ctgb interne verbeteringen o.a. 
in het inkoopproces doorgevoerd. Naar het oordeel van de beklaagde is 
de klacht naar tevredenheid afgehandeld.

Naar aanleiding van één lopende schadeclaim uit 2008 over een on-
rechtmatig besluit uit 2000 is in 2012 een minnelijke schikking bereikt. 
De kosten hiervoor zijn door de betrokken departementen betaald.

Er zijn in 2012 geen nieuwe claims ingediend.

Helpdesk gewasbeschermingsmiddelen en biociden
De Ctgb Helpdesk beantwoordt algemene informatieve vragen en staat 
ter beschikking, om tegen betaling, aanvragers te adviseren over het 
doorlopen van het toelatingsproces. Door een verbeterde facturering 
van de betaalde adviezen stijgt de kostendekking van de Helpdesk.

5.2 Communicatie 

Ctgb in de media
Net als in voorgaande jaren stond ook in 2012 de discussie rondom 
neonicotinoïden in de belangstelling. Het Ctgb werkte mee aan enkele 
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artikelen in vakbladen over dit onderwerp. Daarnaast is bijgedragen aan 
artikelen over de verordening Classificatie en Labeling, onze toxicologi-
sche werkzaamheden, het Ctgb kwaliteitsmanagementbeleid en zijn ook 
enkele interviews met de collegevoorzitter verschenen.

Digitale informatie
Het aantal bezoekers van de website steeg tot boven de 110.000 unieke 
bezoekers. Het aantal bekeken pagina’s steeg naar record hoogte (zie 
tabel). Met name de bestrijdingsmiddelendatabank werd vaker geraad-
pleegd: 670.967 keer ten opzichte van 537.811 keer in 2011 (toename 
van 25%). De bestrijdingsmiddelendatabank is goed voor 62% van het 
totaal aantal bekeken pagina’s. De toename is te verklaren door het 
beschikbaar komen van toegelaten biociden in het kader van het gedif-
ferentieerd handhavingsbeleid en de ingebruikname van een nieuwe 
infrastructuur waarmee de prestatie van de site is verbeterd. Daarnaast 
ontvangen ruim 1.600 abonnees vrijwel maandelijks een digitale nieuws-
brief waarin geattendeerd wordt op nieuwe informatie op onze site.

Inzet social media bij Ctgb in de kinderschoenen
Sinds het voorjaar zet het Ctgb ook Twitter (> 300 volgers) in toene-
mende mate in om informatie snel te verspreiden. Ook wordt de be-
drijfspagina op LinkedIn (> 150 volgers eind 2012) gebruikt voor met 
name werving van nieuwe medewerkers. Binnen de afgesloten LinkedIn 
Ctgb groep kunnen aanvragers online met elkaar in discussie over onze 
uitvoeringspraktijk en ontwikkeling van het klantenportaal. 

De inzet van social media staat nog in de kinderschoenen en krijgt een 
steeds prominentere positie in de corporate communicatiemix.

5.3 Kennisuitwisseling

Project Slim Geregeld Goed Verbonden
Het Ctgb neemt deel aan de businesscase Gewasbescherming van 
het project Slim Geregeld, Goed Verbonden (SGGV). Hierbij wordt ge-
tracht de informatiestroom rond het gebruik van gewasbeschermings-
middelen in de akkerbouwketen te stroomlijnen. Op het gebied van de 
ontsluiting van de database van het Ctgb heeft een informatiebehoefte 
analyse plaatsgevonden in de akkerbouwketen binnen het SGGV  
project. Daarbij is ook onderzocht welke informatie het Ctgb als bron-
houder zou kunnen ontsluiten bovenop de reeds ontsloten gegevens.

Bezoekersaantallen website

 2007 2008 2009 2010 2011  2012
Bezoekers 85.406 93.487 102.319 98.686 102.704 110.880
Bekeken pagina’s  956.622 1.050.503 1.027.410 929.974 897.068 1.081.232
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Kennisnetwerk Biociden
Het Kennisnetwerk Biociden verbindt partijen die te maken hebben met 
biociden. Het netwerk helpt producenten, handelaren, professionele 
gebruikers, overheidsinstellingen en consumentenorganisaties om met 
elkaar in contact te komen en kennis te delen. Hiermee bevordert het 
netwerk veilig en doelmatig gebruik van biociden. Het netwerk opereert 
onafhankelijk en op initiatief van de leden. De rol van netwerkpartners 
is dominant: zij oefenen veel invloed uit via de adviesraad en de werk-
groepen. Het netwerk communiceert op een open manier met haar 
leden. Het netwerk is agenderend, maar niet beleidsvormend. Het  
netwerk vervangt geen bestaande besluitvormingsstructuren.
In 2012 is in samenwerking met het kennisnetwerk Biociden verder  
gewerkt aan een betere ontsluiting van gegevens naar de informatie-
systemen van het kennisnetwerk, zoals de expert database.

Internationale kennisuitwisseling
In het kader van de huidige missie, visie en strategie wil het Ctgb zich 
ook als kennisautoriteit internationaal profileren. Hierbij worden in 
eerste instantie projecten binnen Europa gekozen aangezien het hier 
vaak gaat over samenwerken en versterken van zusterorganisaties. 
Daarnaast zijn in het kader van de samenwerking met Nederlandse 
kennisinstituten als de WUR ook een aantal internationale activiteiten 
opgepakt. Hierbij is de insteek dat onze kennis van de toelatingspraktijk 
een onmisbaar onderdeel is van een dergelijk project.

In 2012 is een aantal activiteiten uit 2011 afgerond, zoals de kennis-
overdracht aan het bevoegd gezag in Kroatië en de samenwerking met 
Ethiopië. Nieuwe projecten zijn de trainingen op gebied van ecotoxicolo-
gische risicobeoordelingen aan Kroatië en het meewerken aan trainingen 
van Trainsaferfood.

Kennisuitwisseling Resultaat Stand van zaken 2012
Ethiopië Deelname In het tweede kwartaal zijn 3 missies op het gebied van humane toxicologie, residuen en een 
(gewasbescherming)  vervolgmissie voor ecotoxicologie uitgevoerd. Daarnaast zijn in Q3 bijdragen verzorgd voor een 
  bezoek van het Ethiopische Animal and Plant Health Regulatory Department in augustus. In Q4 
  zijn vervolgtrainingen gegeven op het gebied van humane toxicologie, residuen en ecotoxicologie 
  en zijn Evaluation Manuals hiervoor opgesteld.
Training programme Deelname In juni is een bijdrage geleverd vanuit Ctgb aan deze cursus.
“Integrated Pest 
management & Food 
safety” (WUR)  
Kroatië (biociden). Deelname en In Q1 zijn 2 missies uitgevoerd door RIVM en afgerond.
 eindrapportage In Q2 zijn 2 missies uitgevoerd door Ctgb op het gebied van werkzaamheid en fysisch chemisch 
  en projectmanagement en inspectie.Een studie bezoek van Kroatische zijde is naar tevreden-
  heid in Q3 verlopen en het project is afgerond in Q4. De rapportage is beschikbaar en het 
  project is conform planning en binnen budget afgerond.
Kenia en Brazilië Deelname Binnen dit kennisuitwisselingsproject is een bijdrage in mei van 6 dagen geleverd op het gebied 
(gewasbescherming)  van bijen. Dit project is nu afgerond. Daarnaast is op bijengebied meegedacht naar vervolg-
  onderzoek op het gebied van blootstelling van bijen aan gewasbeschermingsmiddelen.
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Organisatie en personeel 

In 2011 is het vijfjaarlijkse evaluatierapport over het functioneren van 
het Ctgb gepubliceerd (uitvoering PwC) in 2012 zijn veel van de verbe-
tervoorstellen uit dit rapport opgepakt en deels afgerond.

6.1 Evalueren en verbeteren

Gedragscode Integriteit
Eén van de aanbevelingen van de evaluatie was het formaliseren van de 
afspraken over integriteit. Het Ctgb hecht veel waarde aan een open, 
transparante en professionele organisatie. Een organisatie waarin inte-
ger handelen als onderdeel van het professioneel functioneren vanzelf-
sprekend is. 
In 2012 heeft het Ctgb de gedragsregels inzake belangenverstrengeling 
verder geprofessionaliseerd en is er een gedragscode opgesteld en vast-
gesteld inzake bestuurlijke integriteit voor leden, plaatsvervangende le-
den van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen 
en biociden alsmede commissieleden.

Voor externe medewerkers/adviseurs werkzaam bij het College voor de 
toelating voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden geldt een apar-
te meldingsplicht inzake belangenconflicten. Verder zijn ze verplicht 
een aparte geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Aan nieuwe medewerkers wordt standaard de “gedragscode integriteit” 
uitgereikt en toegelicht. Ook voor hen geldt een meldingsplicht inzake 
nevenactiviteiten en/of belangenconflicten. Daarnaast leggen zij per-
soonlijk bij de directeur van het Ctgb de eed / belofte af.

Internationale visitatiecommissie
In december 2012 is de formatie van de internationale visitatiecommis-
sie gestart met de keuze van de voorzitter. Deze commissie bestaat uit 
een 5-tal deskundigen uit de publieke sector, waaronder medewerkers 
van zusterorganisaties. De visitatie richt zich op de wetenschappelijke, 
juridische onderbouwing van het besluit, inclusief de noodzaak tot her-
overweging van besluiten als gevolg van b.v. nieuwe wetenschappelijke 
inzichten of aanpassingen in het toetsingskader. De visitatie zal plaats-
vinden in het voorjaar van 2013.

Wopt
De Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinko-

6.
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mens (Wopt) verplicht organisaties de beloning van functionarissen 
openbaar te maken indien deze uitstijgt boven het jaarlijks vast te  
stellen normbedrag. Het normbedrag is in 2012 niet overschreden.
Jaarlijks wordt hierover door het Ctgb digitaal melding gedaan aan het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader 
van de Wopt.

Kwaliteitsmanagement
Externe audit
Het driejaarlijkse ISO-herbeoordelingsonderzoek dat door Certiked is 
uitgevoerd, is na herstelcontrole beloond met een verlenging van het 
ISO-certificaat tot 2015. De belangrijkste bevindingen hebben betrek-
king op de volledigheid en actualiteit van het kwaliteitssysteem en de 
aanpassing van het kwaliteitsbeleid aan de ambities van de organisatie. 
Daarnaast vraagt men aandacht voor de wijze van sturing geven aan 
verbeteringen. 

Interne procesverbetering en audits
De organisatie heeft zich na de audit gericht op het verbeteren van de 
primaire processen. In de zomerperiode zijn deze processen door de 
betrokken medewerkers beschreven, geactualiseerd en waar nodig aan-
gepast. Daarnaast is een nieuw intern auditteam aangesteld, dat gestart 
is met het auditten van Ctgb hoofd- en werkprocessen. 

6.2 Lerende organisatie

Kennismanagement
Externe audit met focus op kennismanagement
Ctgb heeft zich in 2012 beschikbaar gesteld voor een toetsing op  
onderdelen aan de hand van een nieuw ontwikkeld kennismanagement 
model van Certiked. De bevindingen en aanbevelingen van de audit 
hebben een vertaling gekregen in de 2012 en 2013 jaarplannen voor  
kennismanagement. Aandachtspunten zijn onder andere het verza-
melen van informatie over de (kennis)positie van Ctgb ten opzichte 
van anderen in de branche (benchmarking) en het SMART maken van 
ambitie en realisatie door vaststellen van kritische succesfactoren voor 
kennismanagement. 

Opleidingsniveau medewerkers Ctgb
Ruim 77% van de medewerkers heeft een universitaire, master of HBO 
bachelor opleiding afgerond. Hiervan is meer dan 35% gepromoveerd. 
Vijf medewerkers zijn geregistreerd toxicoloog, daarnaast zijn er nog 
eens vijf medewerkers in opleiding tot geregistreerd toxicoloog. Voor 
drie van deze vijf medewerkers wordt hun registratie in 2013 verwacht.
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Opleiden, ontwikkelen en kennisoverdracht
In 2012 heeft 85% van de medewerkers deelgenomen aan een (team)
workshops, opleidingen, trainingen of congressen ten behoeve van on-
der andere kennisontwikkeling. Dit is een stijging ten opzichte van 2011 
(67%) en in 2010 (35%).

Daarnaast organiseert het Ctgb zelf regelmatig interne kennisover-
dracht programma’s. Hierbij worden medewerkers in de gelegenheid 
gesteld kennis aan elkaar over te dragen om zo van elkaar te leren.  
Het afgelopen jaar zijn er drie kennisoverdracht sessies georganiseerd.

Business Innovatie Plan
In 2009 heeft het Ctgb een Business Innovatie Plan (BIP) met als 
thema ‘Digitaal werken’ vastgesteld. Dit BIP vertaalt de strategische 
doelstellingen van het Ctgb naar concrete projecten die het Ctgb moet 
uitvoeren om deze doelstellingen te bereiken. Een behoorlijk aantal  
projecten uit dit BIP is inmiddels uitgevoerd. In het jaar 2012 is hoofd-
zakelijk gewerkt aan het tweede deel van het project ‘Huis op Orde’ en 
het eerste deel van het project ‘Communiceren met de klant’.

Het doel van het project ‘Huis op Orde’ is het inrichten van een ef-
ficiënte en transparante procesgang, verkorting van doorlooptijden en 
heldere communicatie over de voortgang van het proces met de aan-
vrager. In het eerste deel van dit project is een verbeterde manier van 
documentbeheer en een ondersteunend systeem opgeleverd. In 2012 
is op basis van een toekomstvisie gewerkt aan de optimalisatie van de 
aanvraagprocessen en de planning daarvan om de doorloop- en bewer-
kingstijden te verkorten en de voorspelbaarheid van de aanvraagproces-
sen te vergroten. Hiervoor is ook een plannings- en workflowsysteem 
ontworpen en de bouw is gestart.

Verder is in 2012 gewerkt aan het eerste deel van het project ‘Commu-
niceren met de klant’. In dit project wordt eenduidige en transparante 
uitwisseling van gegevens met de aanvragers ingericht. In 2012 is 
gewerkt aan het beschrijven van de relatiebeheerprocessen en het ont-
werpen van een passend systeem voor relatiebeheer en klantcommu-
nicatie. Tevens is een verbeterslag doorgevoerd in de actualiteit van de 
huidige website. De resultaten van dit eerste deel van het project zullen 
samen met de resultaten van het project ‘Huis op Orde’ in het eerste 
en tweede kwartaal van 2013 worden geïmplementeerd. Ook is in 2012 
gestart met het ontwerpen van een portal waarop de aanvragers van het 
Ctgb zoveel mogelijk elektronisch zaken kunnen doen met het Ctgb en 
waarop ze voor hen specifieke informatie kunnen vinden. In 2013 wordt 
dit portaal verder ontworpen en gerealiseerd; daarnaast staat voor 2013 
vervanging van de volledige website van het Ctgb op het programma.
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Professionalisering projectmanagement
Er is een aantal workshop georganiseerd m.b.t. de wijze waarop pro-
jectmanagement binnen Ctgb is vormgegeven. Verdere vormgeving 
hiervan heeft plaatsgevonden in de Pilot Ctgb 2.0 waarin is bekeken hoe 
het aanvraagproces op een andere manier kan worden aan gepakt. Op 
grond hiervan zijn plannen ontwikkeld om efficiënter en effectiever te 
werken, o.a. door zo veel mogelijk met ‘time slots’ voor aanvragen te 
werken.

6.3 Personeelsbeleid

Instroom nieuwe medewerkers
Mede vanwege de groei van het Ctgb waren er het afgelopen jaar 34 
openstaande vacatures. Dit betrof 21 vacatures binnen de afdeling T&A. 
De resterende 13 vacatures zijn binnen de ondersteunende afdelingen 
opengesteld. Er is veel interesse getoond in de vacatures bij het Ctgb.

De opengestelde vacatures hebben geleid tot een instroom van 22 
nieuwe medewerkers. De procedures voor het vervullen van de nog 
openstaande vacatures lopen door in 2013.

De personeelsformatie is in 2012 gegroeid van 89 (77,1 Fte) naar 103 
medewerkers (90,7 Fte). De vaste formatie komt daarmee uit op 86 
medewerkers (75,9 Fte). De resterende 17 medewerkers (14,8 Fte) zijn 
werkzaam via externe inhuur, payroll of detacheringsbasis. 

Huisvesting
Eind 2012 is geanticipeerd op de omvangrijke instroom van nieuwe  
medewerkers eind 2012 en begin 2013. Binnen de bestaande locatie 
is het mogelijk gemaakt om tijdelijk een extra verdieping bij te huren. 
Deze verdieping is omgebouwd naar kantoorruimtes, waardoor er ruim 
40 werkplekken extra zijn bijgekomen. Hiermee kan de voorziene capa-
citeitsgroei voorlopig worden opgevangen.

Uitstroom medewerkers
Van acht medewerkers heeft het Ctgb in 2012 afscheid genomen. Daar-
naast is gedurende langere periode één medewerker op detacherings-
basis elders tewerkgesteld. Met vertrekkende medewerkers worden 
exitgesprekken gevoerd, tenzij wordt aangegeven dat medewerkers 
hier geen gebruik van willen maken. De belangrijkste doelstelling van 
het exitgesprek is te leren uit het vertrek van medewerkers: wat kan er 
beter? De uitkomsten worden ook gebruikt om ongewenst verloop te 
verminderen. 
Het voeren van exitgesprekken levert daarnaast input voor de directie-
beoordeling op. De uitkomsten van deze gesprekken worden schriftelijk 
vastgelegd en jaarlijks besproken met het managementteam.



40

In 2012 hebben de uitkomsten geleid tot aanpassing van het inwerkpro-
gramma. Vanaf 2013 worden er introductiedagen georganiseerd, waarbij 
alle organisatieonderdelen zich presenteren aan de nieuwe medewer-
kers en zo in 2 dagen tijd een globale indruk van de gehele organisatie 
krijgen.

Karakterisering samenstelling personeel 
Drieënzestig procent van het totaal aantal medewerkers is vrouw.  
De personeelsformatie bestond in 2012 uit 65 vrouwen en 38 mannen 
(2011; 56 vrouwen en 33 mannen; 2010; 50 vrouwen en 30 mannen; 
2009; 44 vrouwen en 30 mannen).
De gemiddelde leeftijd in 2012 bedraagt 42,5 jaar (2011; 42,6 2010; 42,3 
2009; 42,3)

Ouderschapsverlof daalt.
In 2012 hebben 9 medewerkers gebruik gemaakt van betaald ouder-
schapsverlof. Dit komt neer op 8,7%. Van de 9 medewerkers die gebruik 
maakten van betaald ouderschapsverlof, waren er 8 vrouw (88,9%) en 
1 man (11,1%). Dit een lichte daling ten opzichte van 2011. Toen maakte 
10,1% gebruik van deze mogelijkheid. In 2010 was dit 13,7% en in 2009 
was dit 13,5%.

Het Gesprek 
Minstens één keer per jaar voert elke medewerker een functionerings-
gesprek met de leidinggevende. Deze gesprekken hebben als doel: 
persoonlijke aandacht, richting geven aan persoonlijke ambities en 
ontwikkeling, helder houden van veranderende eisen van de organisatie 
aan werk en medewerkers en maken van een optimale match tussen 
menselijk kapitaal en de organisatieopdracht.

Met 87% van de medewerkers is in 2012 een start en/of functionerings-
gesprek gevoerd. Dit is een stijging ten opzichte van 2011 (83%), 2010 
(85%) en 2009 (87%). Daarnaast zijn er regelmatig evaluatiegesprek-
ken gehouden. Een groot deel van de medewerkers heeft 2 (of meer) 
gesprekken gehad: een startgesprek, een functioneringsgesprek en in 
sommige gevallen ook nog een evaluatiegesprek.

De verslaglegging van de start-, evaluatie- en functioneringsgesprekken 
is in 2012 kwantitatief sterk verbeterd ten opzicht van 2011. De kwalita-
tieve verslaglegging is zeer divers, voornamelijk qua inhoud. Hier zal 
in het kader van competentiemanagement meer aandacht aan worden 
gegeven.

In 2012 zijn de onderwerpen motivatie, werkdruk en arbeidsomstandig-
heden bijzonder veel onder de aandacht geweest. Hierop is in individu-
ele gevallen direct geanticipeerd. 
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Bijzondere beloningen 2012
In 2012 is er in het kader van bewust belonen zes maal een gratificatie 
uitgereikt, daarnaast zijn er tien geschenken en/of cadeaubonnen uit-
gereikt.

Daling ziekteverzuim in 2012 
Het ziekteverzuim in 2012 is ten opzichte van 2011 gedaald naar gemid-
deld verzuim van 3,2% (lang verzuim 1,82%, kort verzuim 1,38%).  
In 2011 lag dit percentage hoger, dit bedroeg 5,3% (lang verzuim 3,1%, 
kort verzuim 2,2%) (2010 9% (lang verzuim 6%, kort verzuim 3%). 

Arbo en preventie
In januari 2012 is een uitgebreide procedure gestart voor verbetering 
van de Arbo-dienstverlening. Hiertoe is een ‘programma van wensen en 
eisen’ opgesteld ten aanzien van de arbo-dienstverlening aan het Ctgb. 
Meerdere Arbo-diensten hebben kenbaar gemaakt aan dit programma 
te kunnen voldoen. Na een procedure van 6 maanden en meerdere 
uitgebreide informatierondes, is in samenwerking met de Onderne-
mingsraad, de keuze gemaakt een contract af te sluiten met een nieuwe 
Arbo-dienstverlener. Met ingang van 1 oktober 2012 is er afscheid ge-
nomen van Achmea Vitale als Arbodienst, en is 365/Arboned met haar 
dienstverlening aan het Ctgb gestart.

BHV
Het Ctgb heeft in 2012 één hoofd BHV en vier BHV-ers aangesteld. 
Hiermee was de bedrijfshulpverlening in 2012 voldoende op sterkte. Er 
hebben zich geen ongevallen voorgedaan. De BHV-ers zijn allen gecerti-
ficeerd en zijn voldoende opgeleid. In 2012 is een ontruimingsoefening 
gehouden en is naar wens verlopen. Daarnaast is al het BHV-materiaal 
gecontroleerd.
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Medezeggenschap
In 2012 bestond de OR uit vijf leden. Er hebben zes overlegvergaderingen 
plaatsgevonden met de bestuurder. Tevens zijn er twee overleggen ge-
weest met de voorzitter van het College. Daarnaast heeft er een gesprek 
plaatsgevonden met de nieuwe directeur.

De belangrijkste (overleg)punten in 2012 zijn geweest:
• De implementatie van de nieuwe organisatiestructuur
• De financiële positie van Ctgb
• Werkdruk en capaciteit
• Thuiswerkbeleid
• Huisvesting
• Het nieuwe werken
• Informatievoorziening binnen Ctgb
• Huisvesting
• Het nieuwe werken 
• ARBO-zaken
• De jaarlijks terugkerende belangrijke overlegpunten als de 
 meerjarenvisie, het werkplan 2013, de begroting voor 2013, 
 de meerjarenbegroting, kwartaalrapportages en jaarverslag 2011. 
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                 Jaarrekening 2012

7.1 Balans per 31 december 2012 
(voor winstbestemming, bedragen in duizenden euro’s)

Activa  31 dec.’12 31 dec.’11 Passiva  31 dec.’12 31 dec.’11
Materiele vaste activa 1   Eigen vermogen 6 
Verbouwing  97 77 Algemene reserve 7 192 148
Kantoorinventaris  79 44 Onverdeeld resultaat 8 100 44
Hard- en software  99 71 Subtotaal  292 192
Subtotaal  275 192

Vlottende activa    Voorzieningen
Debiteuren 2 354 272 Wachtgeld 9 170 297
Rekening courant 
Departementen 3 0 70 Jubileumuitkering 10 42 42
Overige vorderingen 4 123 178 
Subtotaal  477 520 Subtotaal  212 339

    Vlottende passiva
    Onderhanden werk 11 4.791 4.597
    Crediteuren 12 266 303
    Rekening courant 
    departementen  38 0 
    Belasting en 
    sociale lasten 13 219 172
    Overige passiva 14 670 588
Liquide middelen 5 5.736 5.479 Subtotaal  5.984 5.660

Totaal  6.488 6.191 Totaal  6.488 6.191

7.
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7.2 Winst- en verliesrekening 2012 (resultatenrekening)
(per kostensoort, bedragen in duizenden euro’s)

 werkelijk 2012 werkelijk 2011
Netto omzet 10.243 8.508
Mutatie Onderhanden Werk -194 429
Totaal 10.049 8.937

Uitbesteed werk 1.100 1.430

Collegekosten 130 160
Kosten commisie deskundigen 1 5
Salarissen en sociale lasten 6.430 4.627
Overige personeelskosten 681 1.205
Huisvesting 437 510
Kantoorkosten 117 139
Overige bedrijfskosten 111 75
ICT kosten 466 296
Projectkosten 276 261
Afschrijvingen op materiële vaste activa 70 157
Overige Organisatiekosten (vh kosten reorganisatie) 139 50
Voorziening dubieuze debiteuren 77 78
Totaal overige kosten 8.935 7.563

Som der bedrijfslasten 10.035 8.993

Netto opbrengsten minus bedrijfslasten 14 -56
Rentebaten 86 100
Netto resultaat 100 44

Netto-omzet
Ten opzichte van 2011 is de netto-omzet gestegen met 20%.
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7.3 Kasstroomoverzicht over 2012
(bedragen in duizenden euro’s)
 2012 2011
Resultaat boekjaar 100 44

Afschrijvingen 70 157

Mutatie voorziening -127 -278
Mutatie werkkapitaal 367 -266

Kasstroom uit operationele activiteiten 411 -343

Investeringen -153 -88

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -153 -88

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie liquide middelen 257 -431
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7.4 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2012

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van  
Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en 
passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronder-
stelling.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaat-
bepaling

Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgeno-
men tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk 
is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de onderne-
ming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer 
het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met 
een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen 
en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vast-
gesteld.

In de winst- en verliesrekening worden alle in het boekjaar gemaakte 
kosten en opbrengsten verantwoord, gecorrigeerd voor de per saldo 
mutatie in het onderhanden werk van de lopende projecten. Resultaten 
op de behandeling van Nederlandse aanvragen, het opstellen van EU-
rapporten en overige projecten worden verantwoord in het jaar waarin 
over een aanvraag een definitief collegebesluit is genomen c.q. in het 
jaar waarin de Europese Commissie een definitief besluit heeft geno-
men over het door Nederland opgestelde beoordelingsrapport. 

De overige opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode 
waarop zij betrekking hebben.

De in hoofdstuk 7.7 opgenomen winst- en verliesrekening (producten)
volgt het begrotingsmodel zoals dat met de aansturende departemen-
ten is overeengekomen. 

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen 
vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn 
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op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van 
activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en 
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin 
de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 
herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obli-
gaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en 
overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te be-
talen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële 
instrumenten opgenomen: Handelsportefeuille (financiële activa en 
financiële verplichtingen), Overige vorderingen en Overige financiële 
verplichtingen.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen 
reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactie- 
kosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten 
bij de vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde 
met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, 
maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de 
eerste waardering.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna  
beschreven manier gewaardeerd.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen kostprijs die gelijk is aan de  
nominale waarde (geamortiseerde kostprijs) verminderd met bijzon-
dere waardeverminderingverliezen.

Financiële verplichtingen
Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handels-
portefeuille worden gewaardeerd tegen kostprijs, die gelijk is aan de 
nominale waarde (geamortiseerde kostprijs).

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, 
verminderd met cumulatieve afschrijvingen. Investeringen met een aan-
schaffingswaarde < € 1.000,- (2011: € 1.000,-) worden niet geactiveerd 
en komen direct ten laste van het resultaat. Alleen uitgaven aan derden 
komen als investering in aanmerking. Bijdragen van derden worden in 
mindering gebracht op de verkrijgingsprijs.



49

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aan-
schafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische 
levensduur. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij  
gehanteerd: 
• Verbouwing af te schrijven in 5 jaar
• Kantoorinventaris af te schrijven in 5 jaar
• Hard- en software:
 o Hardware af te schrijven in 3 jaar
 o Maatwerkapplicaties af te schrijven in 5 jaar
 o Standaardapplicaties af te schrijven in 3 jaar

Bijzondere waardeverminderingen 
Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op 
bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandig-
heden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een 
actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van 
activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een 
actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekom-
stige netto-kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. 
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte con-
tante waarde van de toekomstige kasstromen worden bijzondere waar-
deverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde 
en de realiseerbare waarde.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de nominale waarde 
van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplich-
tingen en verliezen af te wikkelen, hetzij de contante waarde van die 
uitgaven.

Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is 
van:
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is 
 van een gebeurtenis in het verleden; en
• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een 
 uitstroom van middelen nodig is.

De voorziening voor wachtgeld houdt verband met de geschatte kosten 
van personeel die gebruik kunnen maken van deze rechten.

De voorziening voor jubileum houdt verband met de geschatte kosten 
van jubilerend personeel in de toekomst.

Personeelsbeloningen/pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast 
gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde 



50

pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansda-
tum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. 
Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde pre-
mies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen, voor 
zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verreke-
ning met in de toekomst verschuldigde premies.

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor be-
staande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de 
werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van 
die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de 
omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al 
dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan 
de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioen-
overeenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) 
toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd 
tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds 
wordt een vordering opgenomen als de onderneming de beschikkings-
macht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot 
naar de onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan 
worden vastgesteld.

Kortlopende schulden
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder de kop  
“financiële instrumenten”.

Onderhanden werk
Betreft de waardering van de werkvoorraad van de in behandeling 
zijnde en nog in behandeling te nemen verlengingsaanvragen. De 
waardering geschiedt tegen de bestede kosten (op basis van integrale 
kostprijs), verminderd met de daarvoor in rekening gebrachte tarieven. 
Indien verliezen bij de behandeling van aanvragen worden verwacht, 
wordt een voorziening ten laste van het resultaat getroffen. Omdat aan-
vragen in behandeling worden genomen nadat de daarvoor verschul-
digde vergoedingen door de aanvrager zijn voldaan, is er sprake van 
een negatieve onderhandenwerk positie.

Opbrengstverantwoording

Onderhanden projecten
De mate waarin prestaties van een onderhanden project zijn verricht 
wordt bepaald aan de hand van de tot de balansdatum gemaakte pro-
jectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Indien 
het resultaat van een onderhanden project niet betrouwbaar kan wor-
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den bepaald, worden de projectopbrengsten slechts verwerkt tot het 
bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden 
verhaald. Verwachte verliezen op projecten worden onmiddellijk in de 
winst- en verliesrekening opgenomen.

Uitbesteed werk
Betreft de direct aan de netto-omzet toerekenbare kosten van uitbesteed 
werk.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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7.5 Toelichting op de balans (bedragen in duizenden euro’s)

1. Materiële vaste activa
Verwezen wordt naar de toelichting op de waarderingsgrondslagen.
  Verbouwing kantoor Hard- en 
   inventaris software
Stand op 31 december 2011
 Aanschafwaarde 499 351 820
 Cumulatieve afschrijvingen -422 -307 -749
 Boekwaarde 77 44 71
Mutaties 2012
 Investeringen 48 51 54
 Desinvestering - - -
 Afschrijvingen -28 -16 -26
 Desinvestering - - -
 Totaal 20 35 28
Stand op 31 december 2012
 Aanschafwaarde 547 402 874
 Cumulatieve afschrijvingen -450 -323 -775 
 Boekwaarde 97 79 99

Vlottende activa

2. Debiteuren 
  2012 2011
Debiteuren 501 347
Voorziening dubieuze debiteuren -147 -75
  354 272
Dit betreft de per balansdatum openstaande vordering met betrekking 
tot de gefactureerde jaarvergoedingen en overige vorderingen. Vast-
stelling van de voorziening voor dubieuze debiteuren vindt plaats  
door individuele beoordeling van de vorderingen. Alle vorderingen op 
handelsdebiteuren hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar. 

3. Rekening courant departementen
 2012 2011
Saldo 1 januari -70 -108
Werkzaamheden voor departementen - regulier -1.437 -1.259
Ontvangen voorschotten op basis van begroting 1.442 1.300
Beleidsadvisering onvoorzien -251 
Ontvangen beleidsadvisering onvoorzien 251 
Kosten claim (Taminco) -350 
Vergoeding claim (Taminco) 350 
Werkzaamheden project kadervoorstellen biociden -40 
Ontvangen vergoeding werkzaamheden project 
kadervoorstellen biociden 40 
Eindafrekening project Neonicotinoïden -54 
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Werkzaamheden Crash actie RGB naar Bgb -37 
Eindafrekening project Crash actie RGB naar BgB -5 
Eindafrekening boekjaar 2011 -41 
Egalisatiereservering EZ 240 
Kosten afscheid voorzitter college (dhr Tommel)  -8
Bijdrage afscheid voorzitter college (dhr Tommel)  8
Werkzaamheden project WGGA naar WG  -81
Bijdrage project WGGA naar WG  81
Werkzaamheden project Guidance document zaaizaad  -85
Bijdrage project Guidance document zaaizaad  85
Werkzaamheden project Evaluation manual  -78
Bijdrage project Evaluation manual  78
Werkzaamheden project Neonicotinoïden   -219
Bijdrage project Neonicotinoïden  219
Herstructurering Ctgb 2011  -300
Bijdrage Herstructurering Ctgb 2011  300
Werkzaamheden project Impactanalyse interim 
beslisboom water  -40
Bijdrage project Omzetten beoordelingsmethodieken  37
 38 -70

Dit betreft een schuld aan de beleidsverantwoordelijke departementen. 
Over deze schuld wordt geen rente betaald. De schuld heeft een reste-
rende looptijd korter dan 1 jaar.

4. Overige vorderingen
 2012 2011
Bankgarantie huur  57 57
Vooruitbetaalde kosten 10 60
Te ontvangen bedragen 5 5
Te ontvangen rente 51 56
 123 178
De vooruitbetaalde kosten betreffen vooruitbetaalde termijnen van huur 
en (onderhoud) abonnementen. De overige vorderingen hebben een 
resterende looptijd korter dan 1 jaar.

5. Liquide middelen
 2012 2011
Postbank 1 1
Rabobank 5.735 5.478
 5.736 5.479
De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

6. Eigen vermogen (algemeen)
De hoogte van het eigen vermogen is vastgesteld op maximaal 5% van 
de gemiddelde omzet over vijf jaar (goedkeuringsbrief begroting Ctgb 
2008 (DL.2008/304 d.d. 25 april 2008). 
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7. Algemene reserve
Betreft de resultaten over 2000 tot en met 2011. De mutatie betreft de 
verwerking van het onverdeeld resultaat 2011, conform voorstel.

8. Onverdeeld resultaat, voorstel bestemming resultaat 2012
 2012 2011
Stand 1 januari  44 -177
Af: naar de algemene reserve -44 177
Af: onverdeeld resultaat boekjaar 100 44
Stand 31 december 100 44
Het College heeft voorgesteld om het onverdeelde resultaat over 2012 
(€ 100.000,-) ten gunste van de algemene reserve te brengen.

9. Voorziening voor wachtgelden
Vanaf 2000 komen de financiële consequenties van wachtgelden ten 
laste van het Ctgb. Het Ctgb beschikt over een voorziening wachtgeld. 
Sinds 1 januari 2009 wordt er geen premie ten behoeve van de voorzie-
ning wachtgelden op de salarissen meer ingehouden. In 2011 is begon-
nen met de opbouw van de voorziening wachtgeld door het Ctgb.
In 2010, 2011 en in 2012 is een deel uit de voorziening gehaald in  
verband met vertrek van enkele medewerkers waarvoor de wachtgeld-
verplichting is overgenomen.

Het verloop van deze voorziening is als volgt:
 2012 2011
Stand 1 januari 297 574
Bij: Werknemersbijdrage 75 50
Af: Kosten medewerkers waarvoor 
wachtgeldverplichting is overgenomen. -202 -327
 170 297

10. Voorziening voor jubileumuitkering
De voorziening voor jubileumuitkering is opgenomen, rekening houdend 
met het toekomstig verloop van medewerkers, verwachte salarisstijging 
en is berekend tegen de contante waarde van de verplichting.

Pensioenregeling
De pensioenregeling van het Ctgb is een toegezegde pensioenregeling, 
ondergebracht bij het ABP. Het Ctgb heeft geen additionele verplichting 
tot het voldoen van aanvullende verplichtingen naar ABP. 

11. Onderhanden werk 
Aanvragers betalen de tarieven voor de aanvraagbehandeling vooraf. 
Het onderhanden werk is een inschatting van de kosten die voor de 
aanvraagbehandeling gemaakt moeten worden.
Het onderhanden werk heeft betrekking op Nederlandse aanvragen, 
aanvragen in EU-verband, het opstellen van de zogenoemde beoorde-
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lingsrapporten, en op enkele beleidsprojecten en kennisuitwisselings-
projecten.

De in rekening gebrachte tarieven met betrekking tot de onderhanden-
werkprojecten bedragen, inclusief voorzieningen, per 31 december 2012 
€ 12 mln. (31 december 2011: € 9,4 mln.)

Op basis van ervaringscijfers over doorlooptijden van de beoordelings-
processen is de verwachting dat circa tweederde (ca. € 2,3 mln.) van het 
onderhanden werk in één jaar wordt afgewikkeld. Met uitzondering van 
het project ‘Gedifferentieerd handhavingsbeleid’; dit project zal meer-
dere jaren in beslag nemen.

Per balansdatum was de onderverdeling als volgt:
 2012 2011
Onderhanden werk m.b.t. Nederlandse aanvragen 1.835 1.686
Onderhanden werk m.b.t. zonale aanvragen 
gewasbescherming 839 347
Onderhanden werk m.b.t. 
Gedifferentieerd handhaafbeleid 1.289 1.692
Onderhanden werk m.b.t. EU-monografieën 871 877
Onderhanden werk beleidprojecten -56 -18
Onderhanden werk kennisuitwisselingsprojecten 13 13
 4.791 4.597

12. Crediteuren
Dit betreft schulden aan leveranciers van het secretariaat van het  
College per 31 december 2012.

13. Belasting en sociale lasten
Dit betreft de loonheffing en sociale lasten over december 2012.

14. Overige passiva
 2012 2011
Reservering vakantiegeld 182 159
Reservering vakantiedagen 83 74
Vooruit ontvangen/ te restitueren tarieven 59 90
Overige nog te betalen kosten 249 221
Vooruit ontvangen in depot 97 9
Terug te betalen debiteuren  35
 670 588
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Financiële instrumenten

Algemeen
Het Ctgb maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteen- 
lopende financiële instrumenten die het Ctgb blootstellen aan markt- 
en/of kredietrisico’s. Het betreft hier uitsluitend financiële instrumenten 
die in de balans zijn opgenomen. Het Ctgb handelt niet in afgeleide 
instrumenten of financiële derivaten. Het Ctgb heeft procedures en 
gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij 
of markt te beperken. Bij het niet-nakomen door een tegenpartij van 
aan het Ctgb verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voort-
vloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende 
instrumenten. 

Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van debiteuren zijn voor circa 20% gecon-
centreerd bij drie grote afnemers. Het maximale bedrag aan krediet-
risico is gelijk aan de vorderingen uit hoofde van debiteuren verminderd 
met een voorziening voor oninbaarheid 

Renterisico
Aangezien het Ctgb geen langlopende schulden loopt het geen rente-
risico en gebruikt het geen afgeleide financiële instrumenten om een 
eventueel renterisico af te dekken.

Marktwaarde
De marktwaarde van de in de balans verantwoorde financiële instru-
menten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende 
schulden, benadert de boekwaarde ervan.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Juridische en financiële aansprakelijkheid voor genomen besluiten
De rechter kan het Ctgb schadeplichtig verklaren, bijvoorbeeld als 
gevolg van een naar het oordeel van de rechter foutief Collegebesluit. 
Gegeven de economische schade die hiermee gemoeid kan zijn, is het 
mogelijk dat de omvang van een dergelijke claim het eigen vermogen 
van het College te boven gaat. Inmiddels zijn er nieuwe afspraken ge-
maakt over de verdeling van de risicoaansprakelijkheid

Lopende claims
Er is in 2008 één schadeclaim ingediend. De claim houdt verband met 
een rechterlijke uitspraak waaruit blijkt dat ten onrechte een grondont-
smettingsmiddel voor een bepaalde (korte) periode niet op de markt 
kon worden gebracht en gebruikt, waardoor de producent van de werk-
zame stof omzetderving meent te hebben geleden. In 2012 is met de 
wederpartij een schikking bereikt; de kosten hiervoor zijn betaald door 
de betrokken departementen.

Langlopende verplichtingen
Het Ctgb is langlopende verplichtingen aangegaan voor in hoofdzaak 
de huur van de kantoorpanden en kosten van de kantoorautomatisering.
De verplichting (x € 1.000) strekt zich uit over de volgende jaren:
Vervallend in 2013: 1.028
Vervallend in 2014 t/m 2016: 2.230.
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7.6 Toelichting op de resultatenrekening 2012 (resultatenrekening)
(per kostensoort, bedragen in duizenden euro’s)

Hieronder volgen specificaties van enkele posten uit de winst- en verliesrekening over 2012 in vergelijking 
met de begroting over 2012 en werkelijk 2011.

 2012 begroot 2012 2011
Collegekosten
Vergoeding 120  157 154
Reiskosten en overig 10  11 6
 130  168 160
Kosten commissie deskundigen
Vergoeding 1  5 5 
Reiskosten  0  1 0
 1  6 5 
Salarissen en sociale lasten
Salarissen   5.630  5.293 3.936 
Sociale lasten 208  265 201 
Pensioenpremies 592  741 490 
 6.430  6.299 4.627 

Aantal Fte’s per 31 december 90,7 90 77,1

Overige personeelskosten
Reis- en verblijfkosten 156  120 139 
Cursussen/congressen/seminars 168  207 151 
ARBO en organisatiekosten 45  23 75 
Inhuur van derden 274  225 801 
Wervingskosten personeel 38  9 38 
Jubileumuitkering 0 0 1 
 681  584 1.205 
Huisvestingskosten
Huur/onderhoud/OZB 309  350 374 
Gas/Water/Elektra 8  10 7 
Schoonmaakkosten 76  81 77 
Overige huisvestingskosten 44  26 52  
 437  467 510 
Kantoorkosten
Contributies/abonnementen/vakliteratuur 22  38 22 
Kantoorbenodigdheden 21  21 17 
Kantinekosten 21  16 13 
Relatiegeschenken/representatiekosten 0 0 26 
Corporate communicatie (drukwerk) 30  22 41 
Communicatie M&R 3  30 0
Kennis en gegevens delen M&R 0  25 0
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Telefoonkosten 
(m.i.v. 2012 ondergebracht bij ICT-kosten) 0  0 2 
Porti 19  19 17 
Overige kantoorkosten 1  1 1 
 117  172 139
Overige bedrijfskosten
Personeels- en salarisadministratie 21  22 19 
Verzekeringen 6  7 7 
Bankkosten 2  2 2 
Accountantskosten 37  35 28 
Juridische personeelsondersteuning 1  3 1 
Bedrijfsvoeringskosten 
(Certiked/RBB)/overige kosten 18  25 0
Kosten uitvoeren medewerkeronderzoek 24  15 0
Overige bedrijfskosten 2  4 18 
 111  113 57 
ICT kosten
Onderhoud hard- en software 198  257 275 
Licentiekosten 268  349 21 
 466  606 296 

Projectkosten
Organisatie ontwikkelingskosten 
(diverse interne BIP projecten) 274  217 70 
Projectkosten (Biociden verordening, 
WGGA naar WG biociden en CLP) 2  62 191 
 276  279 261 

Overige organisatiekosten
Huisvestingskosten nieuwe medewerkers  12  8 0
Inhuur (externe begeleiding) 
organisatieontwikkeling/reorganisatie 5  50 0
Onvoorzien 0 25 0
POSG contracten medewerkers (mobiliteit) 0  150 300 
Begeleiding/coaching/mobiliteit medewerkers 47  50 0 
Opbouw voorziening wachtgeld 75  25 50 
Bijdrage departementen herstructurering 
Ctgb 2011 0 0 -300 
 139  308  50 

Afschrijving op materiele vaste activa
Afschrijving verbouw huurpand 28  15 95 
Afschrijving kantoorinventaris 16  21 25 
Afschrijving hard- en software 26  116 38 
 70  152 158 
 
Voorziening dubieuze debiteuren 77  50  78
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7.7 Winst- en verliesrekening over 2012 (producten)
(per productsoort, bedragen in duizenden euro’s)

 werkelijk 2012 begroot werkelijk
   mutatie  2012 2011
  kosten opbrengsten OHW resultaat resultaat resultaat

 Producten jaarlijkse vergoedingen
1 a. Onderhoud toelatingen 1.800 1.880 - 80 7 2
 b. Algemene informatieverstrekking 25 25 - - 1 1
2 Beoordelingen EU-dossiers gewasbescherming,      
 Nederland geen rapporteur (50%) 247 279 - 32 1- 88
3 Beoordelingen EU-dossiers biociden,      
 Nederland geen rapporteur (50%) 213 298 - 85 5 1
a Resultaat jaarlijkse vergoedingen 2.285 2.482 - 197 12 92

 Tariefgebonden producten
4 Gewasbescherming
 NL aanvragen (voor 14-06-2011) 1.568 1.596 24 4 1 225
 zRMS en niet zRMS Nl toelatingen 910 1.413 502 1 - -
 Herregistratie 618 584 2 36- - -
 Van WGGA naar WG 131 191 60 - - -
5 Biociden
 NL aanvragen 609 694 85 - 1 58-
 Verlengingsaanvragen  9 3- 18- 6 - 45-
 Biociden zonder toelating 1.079 676 403- - - -
6 a. Administratieve besluiten 
 gewasbescherming 131 129 3- 1 -  2
 b. Administratieve besluiten biociden 77 67 11- 1 - 2-
7 a. Beoordeling EU-dossiers, Nederland      
 rapporteur (gewasbescherming) 489 604 105 10 - 268-
 b. Beoordeling EU-dossiers, Nederland      
 rapporteur (biociden) 102 - 112- 10 - 164
b Resultaat tariefgebonden producten 5.723 5.951 231 3- 2 18
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 werkelijk 2012 begroot werkelijk
   mutatie  2012 2011
  kosten opbrengsten OHW resultaat resultaat resultaat

 Overige producten
8 a. Beleidsadvisering 785 785  - - -
 b. Benoemde projecten beleidsadvisering  174 137 37- - - 7-
 c. Niet benoemde beleidsadvisering, 
 extra financiering 251 251 - - - - 
9 Bezwaar en Beroep 423 423  - - - 
10 Overige projecten (helpdesk) 184 68  116- 24- 169-
11 Kennisuitwisseling 157 146  11- - 12-
c Resultaat overige producten 1.974 1.810 37- 127- 24- 188-

 Productresultaat (a+b+c) 9.982  10.243 194 67 10- 78-
 Dekkingsresultaat    24 - 100
 Netto opbrengsten minus bedrijfslasten    91 10- 22
 Rentebaten    86 60 100
     177 50 122 
      
 Vrijval/dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren/personeelskosten 77- 50- 78-
 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening    100 - 44

 Bestemmingsresultaat
 Onverdeeld resultaat    100  44
     100  44
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7.8 Toelichting op de winst-en-verliesrekening 2012 
(producten)
(per productsoort, alle bedragen in duizenden euro’s)

Analyse van het resultaat op de netto opbrengsten minus bedrijfslasten 
2012 ten opzichte van de begroting 2012.
Over 2012 is een positief resultaat behaald van € 100.000,-. Begroot  
was een kostendekkend resultaat. De belangrijkste verschillen tussen 
begroot en gerealiseerd kunnen als volgt worden gespecificeerd  
(x € 1.000):

 Voordelig Nadelig
Onderhoud toelatingen
meer toegelaten middelen op peildatum 

(1 februari 2012) dan voorzien 73

EU niet rapporteur biociden
minder dossiers beoordeeld dan voorzien 31

EU niet rapporteur gewasbescherming
minder dossiers beoordeeld dan voorzien 80

Nadelig resultaat op Helpdesk  92

Kennisuitwisseling
Ctgb levert een bijdrage aan de Commissie Omwonenden. 

Hiervoor wordt een vacatievergoeding ontvangen, 

deze vergoeding is niet kostendekkend.  11

Positief rentebaten  26 

Voorziening dubieuze debiteuren hoger dan begroot  27

Positief dekkingsresultaat  24 

Diversen  4

Totaal (per saldo positief € 100.000) 234 134
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Analyse van het resultaat op de netto opbrengsten minus bedrijfslasten 
ten opzichte van 2011
In 2012 is een positief resultaat gerealiseerd van € 100.000,-. In 2011 
was dit een positief saldo van € 44.000,-.

De belangrijkste oorzaken zijn:
•	 Het	dekkingsresultaat:	een	positief	saldo	van	€	24.000,-	over	2012	
 (in 2011 was dit een positief saldo van € 100.000,-). 
•	 Resultaat	op	jaarlijkse	vergoedingen:	een	positief	resultaat	van	
 € 197.000 over 2012 (in 2011 was dit een positief resultaat van 
 € 92.000) 
•	 Resultaat	op	tariefgebonden	producten:	een	negatief	resultaat	
 van € 3.000 over 2012 (in 2011 was dit een positief resultaat van 
 € 18.000)
•	 Resultaat	op	de	helpdesk:	een	negatief	resultaat	van	€	116.000	over	
 2012 (in 2011 was dit een negatief resultaat van € 169.000).



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen  
en biociden.

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening over 2012 van het 
College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden 
te Wageningen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans 
per 31 december 2012 en de winst- en verliesrekening over 2012 met de 
toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het college
Het College is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening 
die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede 
voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) 
en het controleprotocol CTGB. Het College is tevens verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaar-
rekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht 
in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden en de specifieke aandachtspunten zoals aange-
geven in het controleprotocol CTGB. Dit vereist dat wij voldoen aan de 
voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zo-
danig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt 
verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang 
bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging 
van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de 
jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de 
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van mate-
rieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van 
deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing 
in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en 
voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het inrichten van controle-
werkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te 
brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. 
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de 
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijk-64
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heid van de door het College van de stichting gemaakte schattingen, 
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie 
voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te 
bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de groot-
te en samenstelling van het vermogen van het College voor de Toelating 
van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden per 31 december 2012 
en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 
BW en de specifieke aandachtspunten zoals aangegeven in het contro-
leprotocol CTGB.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen 
tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het 
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 
9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en 
met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat 
het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is 
met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Utrecht, 13 maart 2013

KPMG Accountants N.V.
J. Kruithof RA
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Bijlage 1. Samenstelling College, commissies en Ctgb management

College  Benoemd tot
dhr. ir. J.F. de Leeuw voorzitter (vanaf 01-04-2012) 01-04-2016
dhr. ir. P.A.E. van Erkelens lid en plv. voorzitter 01-01-2014
mw. dr. ir. E. den Belder lid 01-01-2016 
mw. prof. dr. A.J. Murk lid 01-01-2014
dhr. prof. dr. G.R. de Snoo lid 01-01-2013
dhr. dr. ir. R. Houba plv. lid 01-01-2014
dhr. dr. E. Meijer plv. lid 01-01-2013
dhr. dr. ir. W.A.J. de Milliano plv. lid 01-01-2016
dhr. drs. A.W. van der Wielen plv. lid 01-07-2014
dhr. dr. A.T.C. Bosveld secretaris 01-01-2013

Adviescommissie voor de bezwaarschriften
dhr. prof. mr. J.L. de Wijkerslooth voorzitter
dhr. prof. dr. M. van den Berg lid
dhr. mr. M.J.A.H. Kling lid
mw. prof. dr. ir. I.M.C.M. Rietjens lid
mw. mr. J. Scheper (extern) secretaris 
dhr. mr. J. Hofs (extern) secretaris 

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

* De leden van de commissie van deskundigen dierproeven zijn in 2012 niet herbenoemd.  
De commissie leidt een ‘slapend’ bestaan. De leden zijn echter op afroep beschikbaar voor  
advisering over de vergoeding voor het verwijsrecht naar proefdierstudies.

Ctgb directie en management
dhr. dr. A.T.C. Bosveld secretaris/directeur
mw. ir. W.J. van den Bos manager Toelating en Advies 
 en plv. secretaris/directeur
dhr. mr. C.F.M. Gillis MBA manager Marketing en Relatiebeheer (tot 15-10-2012)
dhr. S.F. Peute manager Marketing en Relatiebeheer (vanaf 01-10-2012)
mw. drs. J.M.C. de Bruijn - Saraçoglu manager Organisatie en Innovatie
mw. I. van Geerenstein-Klarenbeek manager Beheer en Services
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Bijlage 2. Voortgang EU stoffen gewasbescherming

Uitvoeren EU 
stofbeoordeling 
Gewasbescherming Productomschrijving Stand van zaken Status

EAS
Aluminium sulphate beoordelen confirmatory  confirmatory data  Gaande
 data na Annex I plaatsing ontvangen in juni 2012. 
  Beoordeling confirmatory 
  data gaande. 
Abamectin Beoordelen confirmatory  In Q1 Confirmatory data Afgerond
 data na Annex I plaatsing beoordeeld in addendum. 
  Reporting table opgesteld 
  n.a.v. commentaar op 
  addendum. Beoordeling is 
  naar COM gestuurd ter 
  verdere afhandeling. 
  Afgerond voor NL.
Bupirimate Beoordelen confirmatory  Confirmatory data Gaande
 data na Annex I plaatsing ontvangen in november 2011.
  Beoordeling confirmatory.
  data gaande
DDAC Beoordelen confirmatory  Beoordeling naar COM Afgerond
 data na Annex I plaatsing gestuurd ter verdere
   afhandeling. 
  Afgerond voor NL.
Etridiazole Beoordelen confirmatory  Beoordeling naar COM Gaande
 data na Annex I plaatsing gestuurd ter verdere 
  afhandeling. Verdere 
  confirmatory data 
  verwacht in mei 2013.
Pyriproxyfen Beoordelen confirmatory  Beoordeling confirmatory Gaande
 data na Annex I plaatsing data gaande.
Clethodim Beoordelen confirmatory  Confirmatory data worden Gaande
 data na Annex I plaatsing  verwacht in 2013.
Fenoxycarb Beoordelen confirmatory  Confirmatory data worden Gaande
 data na Annex I plaatsing  verwacht in 2013.
Pencycuron Beoordelen confirmatory  Confirmatory data worden Gaande
 data na Annex I plaatsing  verwacht in 2013.
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Uitvoeren EU 
stofbeoordeling 
Gewasbescherming Productomschrijving Stand van zaken Status 

“Groene” stoffen lijst 4   Gaande
Metarhizium anisopliae Peer review na Annex I  EFSA conclusie gereed Gaande
 plaatsing  (published January 2012). 
  Geen werkzaamheden verricht 
  in 2012. Echter, kan nog niet 
  worden afgesloten omdat de 
  SCFCAH de EFSA conclusie
  nog niet heeft meegenomen 
  in besluitvorming.
Lecanicillium muscarium Peer review na Annex I  EFSA conclusie gereed  Gaande
 plaatsing (published January 2010). 
  Geen werkzaamheden 
  verricht in 2012. Echter, kan 
  nog niet worden afgesloten 
  omdat de SCFCAH de EFSA 
  conclusie nog niet heeft mee-
  genomen in besluitvorming.
Verticillium albo-atrum Peer review na Annex I EFSA conclusie gereed maar  Gaande
 plaatsing nog niet gepubliceerd in 2012. 
  Kan nog niet worden afgesloten 
  omdat de SCFCAH de EFSA 
  conclusie nog niet heeft mee-
  genomen in besluitvorming.
Sodium hypochlorite Peer review na Annex I EFSA conclusie gereed  Gaande
 plaatsing (published juli 2012). Kan 
  nog niet worden afgesloten 
  omdat de SCFCAH de EFSA 
  conclusie nog niet heeft mee-
  genomen in besluitvorming.
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NAS   Gaande
Acequinocyl Peer review Evaluation table, revised  Gaande
  addendum en list of 
  endpoints opgesteld. 
Cyflumetofen Peer review EFSA conclusie gereed.  Afgerond
  SCFCAH heeft positief 
  gestemd inzake goedkeuring 
  van de stof. Afgerond voor NL.
Pseudomonas sp.   Peer review EFSA conclusie gereed Gaande
strain DSMZ 13134  (published december 2012).
Sodium silver thiosulfate Peer review Evaluation tables,  Gaande
  addendum en list of 
  endpoints opgesteld.
Ametoctradin (BAS 650F) Peer review EFSA conclusie gereed  Gaande
  (published november 2012).
Ascorbic acid Peer review Evaluation tables,  Gaande
  addendum en list of 
  endpoints opgesteld.
Emamectin  Peer review EFSA conclusie gereed  Gaande
  (published november 2012).
LP systeem  Peer review EFSA conclusie gereed Gaande
(potassium iodide en   maar nog niet gepubliceerd.
potassium thiocyanate)
Pseudozyma flocculosa Update DAR en peer review Gegevens aanvrager  Gaande
  ontvangen.
Pyridalyl Update DAR en peer review Evaluation tables,  Gaande
  addendum en list of 
  endpoints opgesteld.
1,4-dimethylnaphthalene Opstellen DAR en peer review Evaluation tables, addendum Gaande
  en list of endpoints opgesteld. 
  Expert meeting geweest voor tox.
Streptomyces lydicus  Opstellen DAR en peer review Aanvullende gegevens Gaande
strain WYEC108  geleverd.
Bacillus pumilus  Opstellen DAR en peer review Aanvullende gegevens  Gaande
strain QST 2808  geleverd.
S-abscisic acid Opstellen DAR en peer review Aanvullende gegevens  Gaande
  geleverd. Expert meeting 
  geweest voor tox en ecotox.
Terpenoid blend QRD 460 Opstellen DAR Opstellen DAR gaande Gaande
3-decen-2-one Opstellen DAR Opstellen DAR gaande. Gaande
Flupyradifurone (BYI 02960) Opstellen DAR Opstellen DAR gaande. Gaande
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Annex I Renewal (AIR-2)   Gaande
Bentazon (Co-RMS: DE) Opstellen DRAR Opstellen DRAR gaande. Gaande
Pyraflufen-ethyl (Co-RMS: LT) Opstellen DRAR Opstellen DRAR gaande. Gaande
Thiabendazole  Commentaar leveren op DRAR wordt in 2013 Gaande
(ES: RMS; NL-Co-RMS) DRAR  verwacht. 
Paecilomyces fumosoroseus  Commentaar leveren op DRAR wordt in 2013 Gaande
(BE: RMS; NL-Co-RMS) DRAR verwacht. 
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Uitvoeren EU 
stofbeoordeling 
Biociden Productomschrijving Stand van zaken Status

Bestaande werkzame stoffen 
(EAS)
Transfluthrin (PT 18) Besluitvorming 2012 Aanvullende gegevens  Gaande
  van de aanvrager zijn in Q3 
  2012 ontvangen. De draft 
  final CAR zal Q1 2013 worden 
  gemaakt en beschikbaar 
  worden gesteld voor 
  commentaar door de 
  lidstaten en aanvrager. 
Pyriproxyfen (PT 18) Besluitvorming 2012 De tweede CA bespreking  Afgerond
  en de besluitvorming heeft 
  in Q3 plaatsgevonden: 
  opname Annex I. Afgerond.
Cybutryne (PT 21) Besluitvorming 2012 De draft final CAR zal in Q1  Gaande
  2013 worden gemaakt en 
  beschikbaar worden gesteld 
  voor commentaar door de 
  lidstaten en aanvrager.
BCDMH (PT 2) Besluitvorming 2013 De discussie omtrent DBPs  Gaande
  zal opnieuw op de TM 
  besproken worden. RIVM 
  trekt dit onderwerp.
Natriumbromide (PT 2) Besluitvorming 2013 CAR is nog niet afgerond  Gaande
  omdat er door milieu 
  problemen opgelost moesten 
  worden die voor de beoordeling 
  van verschillende stofdossiers 
  gelijk waren en dus met elkaar 
  afgestemd moesten worden. 
  Daarnaast speelt nog steeds 
  de discussie omtrent de DBPs 
  en de oxidizers.
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Natriumbromide (PT 11-12) Besluitvorming 2013 CAR is nog niet afgerond  Gaande
  omdat er door milieu problemen 
  opgelost moesten worden die 
  voor de beoordeling van 
  verschillende stofdossiers gelijk 
  waren en dus met elkaar 
  afgestemd moesten worden. 
  Daarnaast speelt nog steeds 
  de discussie omtrent de 
  DBPs en de oxidizers.
BCDMH (PT 11-12) Besluitvorming 2013 Oplevering van de first  Gaande
  draft CAR is uitgesteld naar 
  Q1 2013
DCDMH (PT 11) Besluitvorming 2013 Oplevering van de first  Gaande
  draft CAR is uitgesteld naar 
  Q1 2013
Bromine chloride (PT 11) Besluitvorming 2013 CAR is nog niet afgerond  Gaande
  omdat er door milieu 
  problemen opgelost moesten 
  worden die voor de beoordeling 
  van verschillende stofdossiers 
  gelijk waren en dus met elkaar 
  afgestemd moesten worden. 
  Afronding CAR is voorzien voor 
  Q1 2013.
Salicylzuur (PT 3, 4, 5) Besluitvorming 2013 De discussie loopt nog en Gaande
  de situatie over wel of niet 
  doorgaan met de aanvraag 
  is dus nog steeds onzeker.
Koolstofdioxide (PT 15) Besluitvorming 2013 Volledigheidstoets is nog  Gaande
  niet afgerond voor het 
  aspect werkzaamheid.
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