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Beleidsreactie Beleidsverkenning biociden 

Aanleiding 
U heeft toegezegd de Tweede Kamer nog dit jaar de beleidsreactie te sturen op 
het onderzoek ‘Beleidsverkenning biociden’ dat u op 8 juli 2022 aan de Tweede 
Kamer heeft gestuurd.12 Met deze beleidsreactie adresseert u door markt- en 
overheidspartijen aangegeven knelpunten en bijbehorende oplossingsrichtingen in 
het huidige biocidenbeleid.3 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd de beleidsreactiebrief te sturen aan de Tweede Kamer. 

Kernpunten 
De Beleidsverkenning onderscheidt drie groepen van oplossingsrichtingen, 
namelijk voor: 

1. Overheidsknelpunten
2. Knelpunten bij ontwikkeling en op de markt brengen van biociden
3. Knelpunten bij handel in en toepassing van biociden

In de Beleidsverkenning biociden wordt aangegeven dat er behoefte is aan acties 
voor de korte- en lange termijn.  

Per groep wordt in de voorliggende beleidsreactiebrief aangegeven welke acties 
op de korte termijn worden ondernomen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen acties op EU-niveau en nationaal niveau. Een belangrijk knelpunt ligt op 
EU-niveau, namelijk de vertraging in de afronding van het reviewprogramma, nu 
voorzien in 2024. In het werkprogramma worden werkzame stoffen beoordeeld 
die voor 14 mei 2000 op de markt waren en een dossier hebben. Deze werkzame 
stoffen mogen worden gebruikt in biociden totdat er een beslissing is genomen 
over goedkeuring of niet-goedkeuring. 

1 Kamerstuk 27858 nr. 575.  
2 Biociden zijn chemische stoffen of micro-organismen die schadelijke organismen, afweren 
of onschadelijk maken. Dit betreft alle organismen, variërend van bacteriën, schimmels en 
insecten tot planten en knaagdieren. Biociden worden wijdverspreid gebruikt voor directe 
bestrijding (bijvoorbeeld insecticiden en rodenticiden) maar ook voor het behandelen van 
voorwerpen (bijvoorbeeld houtconserveringsmiddelen). 
3 De Europese biocidenverordening (BPR) heeft als doel het vrije verkeer van biociden 
binnen de Unie te verbeteren en tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming van zowel 
de gezondheid van mens en dier als het milieu te waarborgen. 
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De korte termijn acties zijn sterk gericht op het verbeteren van de uitvoering van 
het huidige biocidestelsel, bijvoorbeeld het herzien van de 
samenwerkingsafspraken van de toezichthouders en het afronden van het 
reviewprogramma. Daarnaast geeft u aan voor de zomer 2023 het ‘Strategisch 
Kader Biociden’ naar de Tweede Kamer te sturen. Dit biedt de strategische koers 
voor het biocidebeleid op de lange termijn. 

Krachtenveld 
• In de voorbereiding van de beleidsreactie is breed gesproken met

verschillende partijen, bijvoorbeeld Min SZW, LNV, BZK en VWS en vanuit
de toezichthouders de NVWA en ILT. Het Ctgb is als uitvoerende
organisatie (een ZBO) betrokken. In brede zin is er steun voor de
voorgestelde acties. Het verder vormgeven van de acties zal in
samenwerking met andere betrokken IenW-directies, alsook andere
departementen gebeuren, met name in enkele specifieke projecten.
Hetzelfde geldt voor het opstellen van het Strategisch Kader Biociden.

• Van het bedrijfsleven is bekend dat zij de toelatingsprocedures voor
nieuwe middelen als barrière ervaren voor innovatie en pleiten voor
aanpassingen in de beoordelingsprocedure.

Toelichting 

Politieke context 
Met de beleidsreactie geeft u ook een reactie op c.q. invulling aan enkele moties 
en toezeggingen: 

• Toezegging van 8 juli 2022 om voor het eind van het jaar een
beleidsreactie naar de Tweede Kamer te sturen.

Een aantal projecten en acties zal opgepakt worden onder het Impulsprogramma 
Chemische Stoffen 2023 – 2026. Dit programma biedt u separaat aan de Tweede 
Kamer aan.  

Financiële/juridische overwegingen 
Vanuit de bestaande personele en financiële capaciteit bij IenW zal uitvoering 
worden gegeven aan de genoemde acties. Daarnaast zal gestreefd worden naar 
een evenredige belasting op de begroting van andere ministeries indien zij 
betrokken zijn en een belang hebben in het project. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Kamerbrief ‘Beleidsreactie op 
Beleidsverkenning biociden’ 

Hiermee wordt het een 
beleidsreactie gegeven op het 
rapport ‘Beleidsverkenning 
biociden’.  


