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Per 1 januari 2013 neemt dr. A.T.C. Bosveld
afscheid van het College voor de toelating
van gewasbeschermingsmiddelen en
biociden (Ctgb) na bijna 4 jaar dienst. Het
Ctgb is het zelfstandig bestuursorgaan
dat oordeelt over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op
basis van Europees geharmoniseerde
wet- en regelgeving. Dr. Bosveld gaat weer
bij SETAC* Europe, als directeur, aan de
slag. Weer, omdat dr. Bosveld vóór zijn
dienstverband bij het Ctgb, ook bij SETAC
Europe werkzaam was. José Vos van het
KAD ging bij hem langs om hem te interviewen over zijn tijd bij het Ctgb.
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U bent bij het Ctgb aangesteld o.a. om het Ctgb een leidende
rol in Europa te geven als beoordelaar van aanvragen voor toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Vanaf
2011 is de internationale concurrentiestrijd tussen beoordelingsinstanties losgebarsten. Is het gelukt om het Ctgb een
concurrerende positie binnen Europa te geven?
Dr. Bosveld: Ja. Het Ctgb heeft intern een hervorming doorgemaakt om klantgerichter te werken zonder de onafhankelijke
positie van beoordelingsinstantie los te laten. Het Ctgb staat
bekend om zijn zorgvuldige beoordeling van de risico’s en gedegen besluiten en heeft een grote voorsprong qua kennis ten
opzichte van verschillende Europese concurrenten. De basis
om internationaal te excelleren is gelegd en zal nog verder
worden uitgebreid.

Op wat dat u bereikt hebt bij het Ctgb bent u het meest trots?
Dr. Bosveld: Naast de interne hervorming ben ik trots op de
omvangrijke operatie om biociden die in Nederland zonder toelating op de markt waren binnen korte tijd te beoordelen. Deze
beoordelingsronde heeft afgelopen jaar plaatsgevonden. Mijn
medewerkers hebben dit efficiënt aangepakt door de beoordelingen slim te stroomlijnen.
Verder is er zowel voor gewasbeschermingsmiddelen als voor
biociden een nieuwe Europese verordening van kracht. De
beoordelingen moeten hierop afgestemd worden. De gewasbeschermingsverordening was de eerste die geïmplementeerd is.
Dat is goed verlopen in Nederland. De eerste zonale toelating
waar het Ctgb het voortouw heeft gehad is al een feit.

Daarnaast loopt er nu een uitgebreide actie om alle WGGA’s
(Wettelijk gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing) om te
zetten naar Wettelijke Gebruiksvoorschriften (WG’s). Deze
herziening was noodzakelijk omdat de WGGA’s niet altijd naleefbaar en eenduidig zijn. Onder het project “van WGGA naar
WG” worden de Wettelijke Gebruiksvoorschriften gebruiksvriendelijk, eenduidig, handhaafbaar en leesbaar opgesteld.
Momenteel loopt het proces van wederzijdse erkenningen voor
biociden binnen de EU. Zullen er door de wederzijdse erkenningen veel nieuwe biocides op de Nederlandse markt komen?
Dr. Bosveld: Door de wederzijdse erkenningen zullen zeker
veel nieuwe producten op de markt komen in Nederland. Bij
wederzijdse erkenningen treden soms problemen op omdat bij
de oorspronkelijke toelating bepaalde risico’s niet afdoende
meegewogen zijn. De beoordeling in de verschillende lidstaten
dient voor die gevallen beter op elkaar afgestemd te worden.
Die afstemming is een Europees traject waarin het Ctgb ook
een rol speelt. Wederzijdse erkenningen stuiten ook soms
op nationaal specifieke aspecten van een beoordeling. Zo wil
Nederland bijvoorbeeld dat middelen voor de bestrijding van
ratten niet toegelaten worden voor particulier gebruik. Dit om
resistentie ten gevolge van ondeskundig gebruik te voorkomen.
Namens het KAD wens ik u veel geluk toe in uw nieuwe functie.
Note van het KAD: Ondertussen is bekend geworden dat
dr. Bosveld opgevolgd zal worden door dr. ir. L.P. van Duijn.
*Society of Environmental Toxicology and Chemistry
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