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Harmonised Risk Indicator (HRI) in Nederland
De Europese Commissie heeft in 2019 twee indicatoren vastgesteld. Deze indicatoren geven een gewogen trend
weer in de verkochte hoeveelheid van werkzame stoffen (HRI 1) en het aantal verleende vrijstellingen (HRI 2) in
Nederland. Het ministerie van LNV berekent en publiceert de trends voor Nederland. De Europese Commissie
berekent en publiceert de trends voor de EU als geheel.
Om de gewogen trend te kunnen berekenen, zijn de werkzame stoffen ingedeeld in vier groepen (risicoprofielen)
en zeven categorieën (A-G). De indeling is als volgt:
Groep 1: Laag-risicostoffen verdeeld over stoffen op basis van micro-organismen (A) en chemische stoffen (B).
Groep 2: Stoffen op basis van micro-organismen (C) en chemische stoffen (D).
Groep 3: Stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen. Er wordt onderscheidt gemaakt in stoffen die
niet geclassificeerd zijn als carcinogeen, reprotoxisch of hormoonverstorend (E) en stoffen die wel geclassificeerd
zijn als carcinogeen, reprotoxisch of hormoonverstorend (F).
Groep 4: Stoffen die nog niet of niet (meer) zijn goedgekeurd (G).
Er treden elk jaar verschuivingen op van werkzame stoffen van de ene groep naar een andere groep. Een
voorbeeld hiervan is het verschuiven van een werkzame stof naar groep 1 of naar groep 4 na een herbeoordeling.
Dit heeft gevolgen voor de uitkomst van de berekening. De nieuwe indeling geldt namelijk met terugwerkende
kracht voor de hele periode.
Berekening Harmonised Risk Indicator
Voor de berekening van de Harmonised Risk indicator (ofwel HRI) is het risicoprofiel van de werkzame stof van
belang. Op basis van het risicoprofiel krijgt de werkzame stof een wegingsfactor. Naarmate het risicoprofiel van
een werkzame stof hoger is, heeft de stof een hogere wegingsfactor. De wegingsfactoren zijn 1, 8, 16 en 64 voor
de groepen 1, 2, 3, en 4. Voor de berekening van de HRI worden de afzetgegevens, uitgedrukt in kilogrammen
werkzame stof (HRI 1), of de aantallen de vrijstellingen per categorie bij elkaar opgeteld. De uitkomsten hiervan
worden vermenigvuldigd met de wegingsfactor van de betreffende categorie. De periode 2011-2013 is de
referentieperiode.
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Harmonised Risk Indicator 1 (HRI 1): Afzet van werkzame stoffen
De Harmonised Risk Indicator 1 (HRI 1) geeft de trend weer van de verkochte hoeveelheid van werkzame stoffen
in gewasbeschermingsmiddelen. De berekeningen leiden tot vier figuren (zie hieronder).

In figuur 1 is de gewogen trend van alle werkzame stoffen zichtbaar. In de periode 2011 tot en met 2019 neemt
de verkochte hoeveelheid bijna ieder jaar af. In 2016 is een lichte stijging van de trend te zien ten opzichte van
2014 en 2015. De stijging in 2016 kan waarschijnlijk worden verklaard door de toename van de verkochte
hoeveelheid van de werkzame stof linuron. In 2016 was de betreffende stof voor het laatst goedgekeurd.
Vermoedelijk heeft dit geleid tot extra afzet in dit jaar. In 2020 is weer een lichte stijging te zien ten opzichte van
2019. Deze stijging kan waarschijnlijk verklaard worden door de toename van de verkochte hoeveelheid van
enkele werkzame stoffen van natuurlijke herkomst, zoals paraffineolie en groenemuntolie, die naar verhouding
een hoog gebruik (kilogram) werkzame stof per hectare hebben.
De afzetgegevens van gewasbeschermingsmiddelen worden beïnvloed door een aantal variabelen, namelijk
wisselende weersomstandigheden, de wisselende gewasarealen, de mate waarin ziekten, plagen en onkruiden
voorkomen en het beschikbare middelenpakket.
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In figuur 2 en figuur 3 zijn de trends van de verschillende groepen en categorieën te zien.
Stoffen met het laagste risicoprofiel (groep 1) laten een stijgende trend zien. Dit komt door een toename van het
aantal goedgekeurde werkzame stoffen en van de extra afzet daarvan. In 2011 waren er slechts 6 stoffen
goedgekeurd in Nederland. In 2020 is dit aantal gestegen naar 13. De toename in de trend kan grotendeels
worden verklaard door de afzet van één werkzame stof, namelijk de stof ijzer(III)fosfaat. Sinds 2011 is het aantal
gewassen toegenomen waarop ijzer(III)fosfaat mag worden toegepast., Voor groep 2 neemt het aantal werkzame
stoffen dat is toegelaten toe, maar de afzet blijft in deze periode nagenoeg gelijk. Binnen deze groep is er sprake
van een beperkte groei van categorie C, terwijl categorie D licht afneemt in deze periode. In categorie C is wel
sprake van twee pieken in de trend in de jaren 2015 en 2018. Deze worden waarschijnlijk veroorzaakt door het
uitbreiden van het aantal gewassen waarop Bacillus thuringiensis mag worden toegepast. De beperkte toename in
de trend van groep 2 in 2020 wordt verklaard door de toename van de afzet van paraffineolie en groenemuntolie.
In groep 3, de stoffen die voor vervanging in aanmerking komen, is sprake van een forse afname. Deze afname
vindt voornamelijk plaats tussen 2013 en 2014, daarna blijft de afzet redelijk stabiel. Er zijn wel grote verschillen
waarneembaar tussen de twee categorieën in deze groep. Categorie E geeft de verklaring voor de afname in 2014.
In 2014 is de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op basis van metam-natrium tijdelijk verboden.
Vervolgens zijn de toepassingsvoorwaarden aangescherpt. De afzet van deze werkzame stof nam daardoor
drastisch af. De afzet van werkzame stoffen in categorie F schommelt in de periode 2011-2020. Een mogelijke
verklaring hiervoor is de schommeling in de afzet van glyfosinaat-ammonium. In 2020 is deze stof niet meer
toegelaten.
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De stoffen met het hoogste risicoprofiel (groep 4, nog niet of niet (meer) zijn
goedgekeurd) laten ook een dalende trend zien. Dit kan verklaard worden door het feit dat hier sprake is van 17
stoffen die in 2011 nog wel een goedkeuring hadden en werden verkocht en waarvan daarna de goedkeuring niet
meer is hernieuwd. In 2020 was dit er slechts 1.

Figuur 4 geeft de afname en toename weer van de trend van werkzame stoffen per hoofdgroep: Fungiciden (F),
Herbiciden (H), Insecticiden (I), Mollusciciden (M), Plantengroeiregulatoren (PGR) en Overig (ZR). De verklaringen
van de trends van groepen en categorieën komt gedeeltelijk overeen met de eerder toegelichte trends voor
hoofdgroepen. Een voorbeeld hiervan is de stijging van de insecticiden, dit komt door eerder toegelichte stijging
van de afzet van de werkzame stof paraffineolie. Deze werkzame stof wordt ingezet als middel tegen bladluizen.
Harmonised Risk Indicator 2: aantal verleende vrijstellingen
De Harmonised Risk Indicator 2 (HRI 2) geeft de trend van het aantal verleende vrijstellingen weer. De
berekeningen zijn gebaseerd op het aantal ingediende aanvragen per kalenderjaar. De berekeningen leiden tot 5
figuren.
Gewasbeschermingsmiddelen mogen alleen gebruikt worden als deze zijn toegelaten. De minister van LNV kan
een vrijstelling verlenen voor een gewasbeschermingsmiddel dat niet is toegelaten in Nederland. Dit kan alleen als
er sprake is van een landbouwkundige noodsituatie. Een vrijstelling wordt verleend voor maximaal 120 dagen.
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In figuur 1 is de trend in het aantal verleende vrijstellingen te zien. De hogere waarde in 2013, 2018 en 2019 is
veroorzaakt, omdat in deze jaren meer vrijstellingen zijn verleend voor middelen die al wel in de
toelatingsprocedure zaten, maar waarvan die procedure nog niet geheel was afgerond. Deze middelen vallen in
categorie 4 en tellen zwaarder mee. Uit figuur 2 blijkt dat het aantal verleende vrijstellingen sinds 2012 ongeveer
gelijk is gebleven. Alleen in 2011 zijn er veel minder vrijstellingen verleend. Het aantal niet-verleende
vrijstellingen is de afgelopen jaren afgenomen, net als het aantal aangevraagde vrijstellingen. In 2020 is er een
stijging te zien van het totaal aantal vrijstellingen. Er zijn meer vrijstellingen aangevraagd, wat heeft geleid tot
meer verleende en niet verleende vrijstellingen. Door jaarlijks wisselende weersomstandigheden, de
beschikbaarheid van het middelenpakket en de mate waarin ziekten, plagen en onkruiden voorkomen kan de
behoefte aan vrijstellingen per jaar fluctueren. Afhankelijk van de omstandigheden kan de behoefte per
hoofdgroep jaarlijks wisselen.
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Figuur 3 geeft de trend weer in het aantal verleende vrijstellingen per groep. In de groep 2 is in 2020 een sterke
stijging van het aantal verleende vrijstellingen te zien. Een mogelijke verklaring is een wijziging in de
samenstelling van het middelenpakket voor de verschillende sectoren en teelten. De sector zal hierdoor mogelijk
eerder een vrijstelling aanvragen. Het aantal verleende vrijstellingen neemt iets toe in groep 4. In de andere
groepen is in de periode 2011 tot en met 2020 het aantal verleende vrijstellingen nagenoeg hetzelfde gebleven.
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Figuur 4 geeft de trend in het aantal verleende vrijstellingen per type vrijstelling weer. Sinds 2019 is het mogelijk
om een IPM-vrijstelling aan te vragen, het aantal verleende vrijstellingen van dit type vrijstellingen neemt toe. Bij
een IPM vrijstelling wordt meegewogen of de vrijstelling noodzakelijk is om een bepaalde principes van
geïntegreerde gewasbescherming, zoals het inzetten van biologische bestrijders, mogelijk te maken. Of dat de
vrijstelling alleen wordt verleend als bepaalde IPM principes worden toegepast. Het aantal verleende vrijstellingen
van het type regulier en ambtshalve blijft in de periode 2011 tot en met 2020 stabiel.
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Figuur 5 geeft het aantal verleende vrijstellingen per hoofdgroep weer. Sinds 2014 neemt het aantal verleende
vrijstellingen van de hoofdgroep fungiciden af. In dezelfde periode neemt het aantal vrijstellingen voor de
hoofdgroep insecticiden toe. Voor de overige hoofdgroepen blijft het aantal verleende vrijstellingen stabiel.

