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Aanwijzing niet-handhaven biocidenverordening

Geachte heer van den Bos,

In Europees en nationaal verband worden met spoed de benodigde maatregelen
genomen om de uitbraak van de virusziekte COVID-19 en de overdracht van het
virus SARS-Cov-2 te beperken en te controleren.
Er is een dringende noodzaak voor overheidsmaatregelen om aan de grote
behoefte aan desinfectiemiddelen tegemoet te komen en de acuut dreigende
uitputting van de voorraden van deze middelen het hoofd te bieden met als doel
dat zorgaanbieders hun werk het veilig en effectief kunnen uitvoeren. De zorg
geldt zowel voor patiënten met COVID-19 als alle andere patiënten, waarbij door
de eerste groep de druk op de zorg en de vraag naar onder meer
desinfectiemiddelen en beschermingsmiddelen sterk wordt vergroot. Deze druk
klemt voor alle vitale delen in de keten van (volks)gezondheidszorg.
Daarom heb ik op dringend verzoek van de minister van VWS onlangs twee
vrijstellingen verleend voor het op de markt aanbieden en gebruiken van
voornoemde middelen die niet in Nederland zijn toegelaten1. Er volgen meer
vrijstellingen, zoals voor openbare en ziekenhuisapotheken. Deze aanwijzing staat
in verband met de vrijstellingen die gedurende en vanwege voornoemde
dringende noodzaak op grond van artikel 46, eerste lid, Wet
gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden verleend voor het op de markt
aanbieden en gebruiken van niet toegelaten biociden.
Vanwege de acute dreiging van tekorten aan de benodigde desinfectiemiddelen
voor de zorg aan patiënten, is de hulp van zoveel mogelijk producenten en
leveranciers van werkzame stoffen voor betreffende desinfectiemiddelen geboden
en ingeroepen. Daarbij dienen zich bedrijven aan die de tekorten (helpen)
aanvullen en die niet worden genoemd op de zogenaamde artikel 95-lijst van
Verordening (EU) nr. 528/2012 of in de distributieketen geen gebruik (kunnen)
maken van een partij op die lijst. Een bepaalde biocide mag alleen worden
verhandeld door of via producenten of leveranciers die geregistreerd staan op
1

Tijdelijke vrijstelling handdesinfectie COVID-19 2020 (Stcrt. 2020, nr. 16831); Tijdelijke

vrijstelling handdesinfectie WHO-formuleringen COVID-19 2020 (Stcrt. 2020, nr. 17248).
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deze lijst. Het sanctioneren van bedrijven voor het leveren van de noodzakelijke
biociden waarvoor zij niet zijn geregistreerd of waarbij geen gebruik wordt
gemaakt van een geregistreerde partij, zou niet in verhouding staan tot het
belang van de volksgezondheid dat mede en wezenlijk wordt gediend met het
beperken van (dreigende) tekorten aan desinfectiemiddelen door die bedrijven.
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Ik verzoek u daarom, gelet op Aanwijzing 14 van de (Regeling vaststelling)
Aanwijzingen inzake de rijkinspecties, bij een eventueel geconstateerde
overtreding door voornoemde bedrijven van het verbod als bedoeld in artikel 43
Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, in dit geval met betrekking tot
artikel 95, tweede lid, van Verordening (EU) nr. 528/2012, geen
handhavingsbesluit te nemen.
Dit verzoek om af te zien van handhavingsbesluiten geldt alleen voor zover
betreffende producenten of leveranciers handelen in overeenstemming met de
vrijstellingen die (zullen) worden verleend in verband met de dringende noodzaak
van beheersing van de uitbraak van COVID-19 en de daarin opgenomen
beperkingen en voorschriften, en zolang de vrijstellingsbesluiten van kracht
blijven.
Ik zal u zoals gebruikelijk tijdig informeren over en betrekken bij de voorbereiding
en vaststelling van deze vrijstellingsbesluiten.
Een afschrift van deze brief stuur ik aan de voorzitters van de Eerste en Tweede
Kamer.

Hoogachtend,
DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN,

S. van Veldhoven-van der Meer.
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