
Beste mensen, 
  

Naar aanleiding van de signalen over tekorten aan desinfectantia in de zorgsector is VWS in contact getreden 
met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (verantwoordelijk voor biocidenregelgeving) over hoe we 
zo snel mogelijk kunnen organiseren dat tijdelijk het aanbod van deze middelen kan worden vergroot. 
  
Een van de eerste maatregelen die kan worden aangekondigd is dat er een vrijstelling wordt aangevraagd voor 
het gebruik door professionals van producten bedoeld voor de menselijke hygiëne zonder virusclaim. Naar 
verwachting wordt deze aanvraag maandag ingediend en kan het vrijstellingsbesluit diezelfde dag door de 
minister voor MenW worden ondertekend. De vrijstelling zal dan, met terugwerkende kracht, in werking treden 
op 14 maart 2020. Aangezien alle betrokken instanties vooruitlopend op de officiële aanvraag hebben 
aangegeven hiermee akkoord te zullen gaan, informeer ik jullie zodat jullie organisatie en achterban zich hierop 
direct kan voorbereiden. De branchevereniging voor fabrikanten en leveranciers (NVZ) is ook geïnformeerd.  
  
In afstemming met het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding, het College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en gebaseerd op de adviezen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie, betreft het een vrijstelling voor het op de markt brengen en het gebruik van alle 
middelen die als Product Type 1 door het Ctgb zijn toegelaten in Nederland, én die minimaal één van de 
volgende werkzame stoffen bevatten: 
•          Alcoholen (minimaal 70%); 
•          Waterstofperoxide (minimaal 0,5%); 
•          En natriumhypochloriet (minimaal 0,1%), 
voor de bestrijding van COVID-19. 
  
Deze stoffen met genoemde concentraties zijn effectief tegen coronavirussen indien schone handen minimaal 
60 seconden hiermee ingewreven worden. Het beoogde gebruik betreft de menselijke hygiëne. De beoogde 
toepasser is professioneel werkzaam in de zorgsector. De vrijstelling is dus echt alleen voor professioneel 
gebruik bedoeld en niet voor particulieren/consumenten. 
  
In de praktijk betekent dit dat vanaf heden producten met minimaal een van deze werkzame stoffen, die door 
het Ctgb op de Nederlandse markt zijn toegelaten voor menselijk hygiëne (PT01), maar waarvoor de producent 
geen virusclaim in Nederland heeft geregistreerd, ook kunnen worden ingekocht voor professioneel gebruik in 
de zorgsector. Het merendeel van de producten is ‘ready to use’. In de toelatingenbank van het Ctgb is te 

vinden welke middelen op de Nederlandse markt zijn toegelaten voor menselijke hygiëne (PT1). Hier staat ook 
informatie over de % werkzame stof en de gebruiksvoorschriften. De toelatingenbank is toegankelijk 
via https://toelatingen.ctgb.nl. De branchevereniging van fabrikanten en leveranciers is van dit bericht op de 
hoogte gebracht. 
  
Omdat er enige tijd nodig is voor de correcte juridische afhandeling van de vrijstellingsaanvraag en de nood 
hoog is, kan dus vooruitlopend op het definitieve besluit reeds van de vrijstelling gebruik worden gemaakt. Ik 
wil jullie sector wel oproepen om, zeker als men gebruik gaat maken van andere producten dan gewend, de 
gebruiksvoorschriften in acht te houden om de risico’s voor mens en milieu zo veel mogelijk te beperken.  
  
Wij zijn ons bewust van de tekorten en werken hard om het beschikbare middelenpakket aan desinfectantia te 
vergroten. Ook andere vrijstellingen zijn in voorbereiding, deze vragen echter meer uitzoekwerk. Ik vraag 
daarvoor jullie begrip aangezien de huidige situatie voor ons allen zo uitzonderlijk is. Het ministerie van VWS 
coördineert, met behulp van de experts bij het RIVM, de nationale aanpak van dit virus. Met het ministerie van 
IenW is afgesproken dat er geen vrijstellingen worden afgegeven voor individuele middelen, omdat de 
beoordeling van deze individuele aanvragen teveel tijd in beslag zal nemen. In plaats daarvan vraagt het 
ministerie van VWS een beperkt aantal vrijstellingen aan, op aanwijzingen van experts van het RIVM. 
Mochten jullie verdere tekorten signaleren dan kan dat worden gemeld bij het RIVM. Wij staan in nauw contact 
met hen.   
  
Als dit bericht nog vragen oplevert dan kunnen jullie daarvoor bij mij terecht. 
  
Met vriendelijke groet, Yvonne de Nas 
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