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StichtingNatuur en
Milieu:CTBsjoemelt
met toelatingsnormen
HetCollegevoordeToelatingvanBestrijdingsmiddelen (CTBjsjoemeltmethetberekenenvande
normenvoordetoelatingvanbestrijdingsmiddelen.DatsteltdeStichtingNatuurenMilieuineen
briefmetbijlagen aanministerPronkvanVROM.VolgensStichtingNatuurenMilieu houdthet
CTBbijdetoelating vanbestrijdingsmiddelen steedsminderrekeningmetnormendiezijnvastgelegdinhetNMP,de4eNotaWaterhuishouding enhetINS-programmavanhetRijksinstituutvoor
VolksgezondheidenMilieu.Dezewijziging vandenormeringzouplaatsvinden binneneengesloten
circuitvan experts,waarbijgrotechemieconcernsveelinvloedhebben,enwaarna hunprodukten
gemakkelijker wordengoedgekeurd.HetCTB bestrijdt dit,ensteltdatzijmetgoedeargumenten
afwijktvandenormen.
Alsvoorbeeldvanhetafwijken van
bestaandenormen noemtStichting Natuur
enMilieuhetmiddelchloorthalonil.Volgensdestichtingwashetmiddel in 15191 nog
éénvandeschadelijkste middelen opdelijst
vanhetMeerjarenplan Gewasbescherming.
Afgelopenjanuari ishetmiddelgoedgekeurd,waardoor hetacceptabeleniveau van
chloorthalonil meteenfactor70omhoogis
gegaan.VolgensStichtingNatuur enMilieu
geldtditookvoorandere bestrijdingsmiddelenzodrachemie-multinationals zichmet
detoelatinggaan bemoeien.Bijde toelating
vaneenbestrijdingsmiddel moet,volgens
Europeserichtlijn91/414,hetgehaltevande
stofworden bepaalddatgeen schadelijke
gevolgenoplevertbijveelvuldiggebruik
voorhetmeestgevoeligewaterorganisme.
Ditgetal(-NOEC)moetmeteenfactor0,1
vermenigvuldigd wordenomtotdenorm te
komen.Bijacute,plotselingoptredende verontreiniging moetgerekend worden metde
zogenaamde LC50-waarde,dewaardewaarbijdehelft vandeproefdieren sterft, eneen
factor 0,01 toegepast worden.
Bijchloorthalonil zijn degevoeligste
organismen blauwalgen.Vooreen drietal
groenalgenenvoorblauwalgenzijn waardenvan0,1 Mg/Ltot0,01 pg/Lbepaaldals
NOEC.Dezecijfers zijn niet helemaal
betrouwbaar. HetCTB kooserdaaromvoor
omblauwalgnieralsgevoeligste waterorganismetegebruiken bijde berekeningen,
maaranderewaterorganismen. Ooktoen
bleekchloorthalonil bijdeeersteaanvraag,
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indezomervan 1999,nier toelaatbaar.VolgensdeStichtingNatuur enMilieu ishet
nietgebruiken vanblauwalg absoluut
onjuist. Alsblauwalgwelzouworden
gebruikt indeberekeningen zoueen waarde
van0,01 -0,001 pg/Lworden bereikt.In
plaatsvanblauwalgisdetoelatingopvissen
gebaseerd.Volgensdegegevensvande fabrikantzoueenLC50-waardevan 17 [jg/L
optreden.OpbasisvanRichtlijn91/414moet
ditmeteenfactor 0,01 worden vermenigvuldigd,waarbijeenwaardevano,i7pg/Lontstaat.OokditdeugtnietvolgensdeStichtingNatuur enMilieu: chloorthalonil
wordtvelemalen perjaar toegepastendus
moetdechronische normNOECworden
gebruikt.Alsdezewaardeop0,35pg/Lwordt
gesteld,delaagste waardevoorvis,zoudit
resulteren ineenNOECvan0,035 Mg/LDefabrikant tekendeberoepaan tegen
het besluit van hetCTB om chloorthalonil
niet toetelaten,enmaaktegebruik van
alrernatieveberekeningsmethoden. De
fabrikant magproberen aan tetonen dat in
prakrijksituaties onaanvaardbare neveneffecten worden voorkomen. Eénmethode is
tetoetsen aannationale kwaliteitsnormen,
hetMaximaalToelaatbaar Risiconiveau
(MTR).Het RIVMheeft ineerste instantie
eenMTRvan0,2ug/Lberekend. Ineen later
rapporr werdeenwaardevan0,34pg/L
becijferd, terwijl ineennoglater rapporr,
opgesteld in opdracht van het CTB,een
waardevan0,9pg/Lnaar voren komt
(4mei2001).

Defabrikant heeft geenvandezemethodengebruikt.Inplaatsdaarvanwerdgekozenvooreenanderemanier vanadequate
risico-evaluatie met laboratoriumtesten.
VolgensStichtingNatuur enMilieu staan
dezelaboratoriumproeven verafvandewerkelijkheid. Bijdezemethode werdenverschillendewaterorganismen afzonderlijk
behandeld.Hierbij wordtvoor bijvoorbeeld
regenboogforel eenLC50-waardevan72pg/L
gehanteerd, terwijl inhandboeken waar het
CTBoverbeschikteenwaardevany,6pg/L
wordtgenoemd.Volgensdefabrikant wordt
eendeelvanhetchloorthalonil gebonden
aanslib,watresulteert ineenlagere giftigheid.VolgensNatuur enMilieu isdit in
strijd metbestaanderegelgeving,waarin
gesteld wordtdatditsoort onderzoek in
'representatieveaquatische(model)ecosystemen'moet wordenuitgevoerd.Bovendien
wordtderegenboogforel willekeuriggekozen,enzouhetonderzoek met blauwalgen
moeten worden uitgevoerd.Verdermaakt de
fabrikant gebruik vanacute giftigheidswaarden (LC50), terwijl dechronische norm
NOECzoumoeren wordengebruikt.Tenslottewordtslechtseenvermenigvuldigingsfactor van0,1gebruikt, terwijl dat0,01
moetzijn. Uiteindelijk kwamde fabrikant
toteennormvan7,2pg/L.
Maarookbijdezewaardeblijven enkele
toepassingen indegevarenzonevaneenverbodzitten.Doorhiaten inhetdossierishet
middel niet toegelaten.In2001 kiestde
fabrikant voorweereenandere invalshoek.
UiteenOECD-bijeenkomst tussen ambtenarenenindustriëlevertegenwoordigers iseen
richtlijn vanHARAPverschenen.Hoewel bij
dezerichtlijn uitdrukkelijk staatdatdeze
voorlopignietbij het toelatingsproces
gebruikr wordt,doethetCTBendeevaluerendeinstantie(Alterra)dit wel.Volgens
dezerichtlijn ontstaat eenwaardevan13,6
pg/L,diedoorhetCTBgeaccepteerd wordr.
VolgensdeStichtingNatuur enMilieuzou
bijdezewaardedehelft vandevissenalsterven.
Uiteindelijk wordt hetmiddelookdan
niet toegelaten,maardatgebeurt opbasis
vaneenonvolledigdossier,ennietopbasis
vandeberekendewaarden.(Inmiddelsis
chloorthalonil,naoverlegtussenCTBen
fabrikant, injanuarivanditjaar alsnogtoegelaten].
VolgensdeStichtingNatuur enMilieuis
dirslechtséénvoorbeeld.Volgensdestichtingzijn nationale kwaliteitsdoelstellingen
zonderoverlegmetdepolitiek overboord

gezetenvindtdiscussiehietovet plaatsin
eengesloten circuitvan deskundigen.
Bovendien kunnen dealtetnatieve wegende
toetsderwetenschappelijke ktitiek niet
doorstaan.Destichtinghooptdan ookdatde
politiekeenonderzoek naardeze praktijken
wilinstellen.
Reactie CTB
VolgenshetCollegevoordeToelating
vanBestrijdingsmiddelen zijn degegevens
waaropStichtingNatuut enMilieu doeltals
hetgaatomdebepalingvanhet risicovoor
waterorganismen voor chloorthalonil
blauwalgen meteenNOEC-waarde vano,r
ug/Lenzelfs lager.Dezegegevenszijn reeds
jaren geledengeëvalueerd en onvoldoende
vankwaliteit bevonden ommeetenemen in
derisicobeoordeling.Vooralgen bestaateen
aantalgoeduitgevoerdestudies waaropde
risicobeoordeling isgebaseerd.Dezelaten
alleneenaanzienlijk hogerewaardeziendan

debovenvermelde waardevan0,1 ug/L(het
gevoeligsteorganisme isNavicukpelliculosa
meteenNOECvan3,5 ug/L).Indezelfde risicobeoordeling isgebruikgemaakt vaneen
grootaantalacute toxiciteitsgegevens voor
waterorganismen, allenafkomstig uit
betrouwbarestudies(gegevensvan34soorten).Hieruit iseenacute normconcenttatie
berekend van 13,6ug/L.Uiteenrecentdooi
AlterraenRIVMuitgevoerdestudie blijkt
datvoordiversebestrijdingsmiddelen deze
HC5~waarde(=de5-percentielwaardevande
SpeciesSensitivityDistribution) gebaseerd
opacutegegevens,voldoet ingevalvanacute
blootstelling.Alletoepassingen voldeden
aandezenorm.
Daarnaast iseenchronische risicoberekeninggemaakt opbasisvandechronische
HC5-waarde(waarvoornegen chronische
toxiciteitsgegevens beschikbaatwaten).Weliswaar verdwijnt chloorthalonil zeersnel uit

dewaterfase,maar het feit datdestofmeermalenwordt toegepast ineenseizoen(tot
tien maal)maakteenchronischerisicobeoordelingnoodzakelijk. Dezegafeen lichte
overschrijding vandechronische norm te
zien(norm=0,28ug/L).Opbasishiervanis
omeen microcosm/mesocosm-studie
gevtaagd.Recentzijn meerdere chronische
toxiciteitsgegevens voor chloorthalonil
beschikbaargekomenopbasiswaarvan het
RIVMeennieuwMTRheeft afgeleid van0,8
Mg/L.Dechronische blootstellingsconcentratiesvanchloorthalonil inhet oppervlaktewatettengevolgevandeverschillende
toepassingen voldoen allenaandezeMTRwaarde.DaaromconcludeerdehetCTBdat
alletoepassingen vanchloorthalonil voldoen
aandenormen vooroppervlaktewater zoals
opgenomen inhetBesluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen.
Voorwat betreft het loslaten vande
MTR-normenverwijst hetCTB naareen
artikelvanAppelmanenBtockdatin H 2 0
nr.21 vanvorigjaar heeft gestaan,onderde
titel'Waarom wijken toelatingsnormen af
vanMTR's?'.Hierin wordt uitgelegd waaromvandezenormen wordt afgeweken.VolgenshetCTBisoverschrijdingvandezenormenmogelijk zondergevaarvoorde
volksgezondheid.
OverdekritiekvanStichtingNatuur en
Milieu overhetgebruik vanderichtlijn die
isopgesteld tijdens de HARAP-bijeenkomst
stelt hetCTB: "Integenstelling totwatStichtingNatuur enMilieubeweett,kunnen de
resultaten vandezeworkshopdienenals
mogelijkheden voorhetuitvoeren eenadequaterisicoevaluatie inhetkadervande
aquatischerisicobeoordelingvanbestrijdingsmiddelen".
Meercontroversebesraatbijhetvaststellenvanaanvaardbareeffecten vooraquatische
organismen,metnamebijhet interpreteren
vancomplexevervolgstudieszoalsmesocosmexperimenten."DoordemeesteEuropesetoelatingsinstanties wordendeNOECsvande
gevoeligsteorganismen uitadequate(semi-)
veldexperimenten beschouwd alsacceptabele
normconcentraties,tenminsteindieneen
realistischeblootstellingwordt nagebootst.
Zelfswordtenigeffect opwaterorganismen
indezestudiesaanvaardbaargeachtalssprakeisvaneensnelleverdwijnsnelheid vande
stofenvansnelherstelvandegevoelige
populaties.Ditomdatadequaat uitgevoerde
(semi-)veldexperimenten gezienkunnen
wordenalsinhetalgemeenrepresentatiefof
mogelijkzelfsworse-casevooroppervlaktewaterindemeesteagrarische landschappen",
aldushetCTB.%
H20

3-2002

