
Reactie CDA op e-mail actie n.a.v. herziening RUB 

 

Geachte …., 

Hartelijk dank voor uw mail over het voorgenomen besluit over afschaffing van de Regeling 
Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB). Graag lichten we ons standpunt toe. 

Sinds jaar en dag bestond de mogelijkheid om middelen uit te zonderen van de reguliere 
toelatingseisen van de gewasbeschermings- en biocidenwetgeving. Deze middelen werden 
onschadelijk geacht en de toepassing van de wet leek daarom destijds niet noodzakelijk dus ook niet 
zinvol. 

De Verordening gewasbeschermingsmiddelen 1107/2009 (EG) biedt echter geen ruimte meer. Voor 
middelen zoals melk, bijenwas en zeewier moeten het bedrijfsleven of andere belanghebbenden nu 
een nieuwe aanvraag tot toelating doen bij het College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) of een verzoek indienen tot goedkeuring als 
basisstof bij de Europese Commissie. Het gaat veelal om huis-, tuin- en keukenmiddelen en een 
diffuse belanghebbende groep. 

Het CDA heeft tijdens de behandeling van de wet al meerdere malen aandacht gevraagd. Zo blijken 
inderdaad zoals u al vermelde steeds vaker eenvoudige oplossingen mogelijk. Bekend is dat een 
bepaalde vorm van “bakkersgist” goede resultaten levert in de bestrijding van “wit” in de sierteelt. 
Het CDA heeft destijds de  minister gevraagd welke mogelijkheden hij ziet om het mogelijk te maken 
dat deze huis-, tuin-, en keukenmiddelen versneld als gewasbeschermingsmiddel kunnen worden 
toegelaten. Naar nu blijkt is dat nog altijd niet geregeld. 

De staatssecretaris van EL&I heeft tijdens het AO Tuinbouw d.d. 15 februari jl. toegezegd in maart 
2012 een brief aan de Kamer te sturen over natuurlijke bestrijdingsmiddelen en het intrekken van de 
RUB. In de brief gaat de Staatssecretaris op de volgende punten in: 

- waarom het Nederlandse beleid nu aangepast wordt zonder dat het nieuwe Europese beleid klaar is 
(de Europese Commissie moet nog besluiten om uitzonderingen te maken op het toelatingsregime 
voor ‘basic substances’ zoals levensmiddelen); 

- wat de planning van de Europese Commissie is van de besluiten over de verschillende categorieën 
waar uitzonderingen op het toelatingsregime voor worden gemaakt; 

- de mogelijkheden om de besluiten van het Ctgb op de Europese besluitvorming af te stemmen; 

- hoe de staatssecretaris de milieuvriendelijke alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen op 
de Nederlandse markt gaat houden; 

- zowel de Europeesrechtelijke als de milieukundige gevolgen van zijn besluit om de RUB in te 
trekken; 

- of en zo ja, voor welke stoffen er inderdaad sprake is van een tijdige Ctgb-procedure voor toelating 
per 1 juli. 



Wij houden u op de hoogte. 
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