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Aanvraagformulier WI voor een administratieve/mineure wijziging of intrekking van 
een toelating voor gewasbeschermingsmiddelen 

Application for an administrative of minor amendment or withdrawal of an authorisation for plant 
protection products 

Formulier WI (januari 2023) 
Form WI (January 2023) 

Naam middel * /Product name* 

Toelatingsnummer/ Authorisation nr. 

Productcode **/Product code** 

Soort middel/ Product type 
Gewasbeschermingsmiddel/plant protection product 

Toevoegingsstof/Adjuvant 
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Type toelating/Authorisation type 
 Originele toelating/Original authorisation 

 Afgeleide toelating /Derived authorisation 

 Parallel vergunning/ Parallel permit 

Werkzame stof(fen) 
Active substance(s) 

Gehalte zuiver werkzame stof (in eenheid zoals vermeld op het 
etiket) /Content of pure active substance (in the same units as 
appear on the label) 

Datum van de aanvraag 
Date of notification 

* Vult u hieronder bij 1.1 (naam en/of adreswijziging) of 1.2 (overschrijving) meerdere middelen in, vul dan hier alleen één van de
middelnamen in. Op de ontvangstbevestiging en de factuur zal, om technische redenen, alleen dit middel vermeld worden./ If you fill in
at 1.1 (name and/or address change) or 1.2 (transfer) below more than one product name, than fill in only one product name. On the
conformation of receipt and invoice you find, for technical reasons, only that product name. 

**Niet verplicht /Optional

Handtekening van de aanvrager 
Signature of applicant 
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Gegevens van de aanvrager en contactpersoon 
Information about the applicant and contact person 

KvK gegevens/Chamber of commerce-ID 

Kvk nummer*/Chamber of commerce number* 

Vestigingsnummer*/Establishment number* 

*Alleen voor Nederlandse bedrijven/ For Dutch companies only

Postadres/Postal address 

Bedrijfsnaam/Company Name 

Postadres /Postal address 

Plaats /City 

Postcode/Postal Code 

Land/Country 

Telefoonnummer/Telephone number 

Fax/Fax 

E-mail adres/E-mail address

Bezoekadres /Visiting address 

Bedrijfsnaam/Company Name 

Bezoekadres /Visiting address 

Plaats/City 

Postcode/Postal Code 

Land/Country 
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Factuuradres/Invoice address 

Bedrijfsnaam/Company Name 

Factuuradres /Invoice address 

Plaats/City 

Postcode/Postal Code 

Land/Country 

Ordernummer/Po number* 

Factuur versturen naar/Invoice send to: 

Postadres /Postal address 

Postcode/Postal code 

Land/Country 

Factuur e-mailen naar/Invoice e-mail to: 

E-mail adres/E-mail address

*Niet verplicht/Optional

Gegevens (potentiële) toelatingshouder indien afwijkend van de aanvrager gegevens / 
Information (potential) authorisation holder, if different from applicant information 

Bedrijfsnaam/Company Name 

Postadres /Postal address 

Plaats/City 

Postcode/Postal Code 

Land/Country 

Telefoonnummer/Telephone number 
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Fax/Fax 

E-mail adres/E-mail address

Bevoegd contactpersoon /Authorised contact person 

Naam/Name 

Voornaam/First name 

Aanhef/Salutation   dhr/mr   mevr/mrs 

Titel/Title 

Functie/Function 

Bedrijfsnaam/Company Name 

Adres/Address 

Plaats/City 

Postcode/Postal Code 

Land/Country 

Telefoonnummer/Telephone number 

Fax/Fax 

E-mail adres/E-mail address

Informatie over verzending 
Information about sending 

College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) 
PO Box 8030 
6710 AA Ede 
The Netherlands 

Op welke manier bijlagen toegestuurd dienen te worden, hangt af van het aanvraagtype. Raadpleeg hiervoor 

www.ctgb.nl. 
How attachments are to be sent, depends on the application type. Consult www.ctgb.nl 
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Informatie over betaling/ Information about payment 

U ontvangt een factuur voor de aanvraagkosten. Leest u a.u.b. ook onze online informatie over de betaalwijze. 
You will receive an invoice for the application fee. Please refer to our online information on payments. 

Belangrijk/Important 

Lees voordat u onderstaande vragen in gaat vullen eerst de toelichting bijhorende bij dit type aanvraag, zie 
www.ctgb.nl. Heeft u hierna nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk , zie 
www.ctgb.nl/contact. 

Before filling in the questions below, read the explanation associated with this type of application at 

www.ctgb.nl. Do you still have questions after reading this, you can contact our service desk, see 

www.ctgb.nl/contact. 

Administratieve wijzigingen/ Administrative changes: 

1.0 WIJZIGING NAAM TOEGELATEN MIDDEL (WNT). Voor acceptabele namen zie Registration Manual 

Change of name authorised product /For acceptable names see Registration Manual. 

Huidige naam 
Current name 

Nieuwe naam 
New name 

1.1 WIJZIGING NAAM EN/OF ADRES (WNAW). Toelatinghouder blijft hetzelfde 

Deze wijziging geldt voor: 
This change will affect:  

Toelatingen en vergunningen 
Authorisations and permits 

Alle toelatingen en vergunningen 
all authorisations and permits 

Toelatingen en vergunningen genoemd in de bijlage : 
uthorisations and permits mentioned in the appendix: ............. 

Lopende aanvragen 
pending applications 

Alle lopende aanvragen/all pending application 

Aanvragen genoemd in de bijlage 
applications mentioned in the appendix 

Lopende aanvragen vermelden op het besluit 
State pending application on the decision 

  Ja/yes  Nee/no 

Huidige gegevens 
Current information 

Bedrijfsnaam/Company Name 

Adres/Address 

Plaats/City 
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Nieuwe gegevens 
New information 

Bedrijfsnaam/Company Name 

Adres/Address 

Plaats/City 

Naam contactpersoon 

E-mailadres

Telefoonnummer 

1.2 OVERSCHRIJVING toelatingen, vergunningen aanvragen op ander bedrijf. (OT) Toelatinghouder wijzigt. 

Transfer of authorisations, permits and applications to another company /changing authorisation holder. 

Deze wijziging geldt voor: 
This change will affect:  

Toelatingen en vergunningen 
Authorisations and permits 

Alle toelatingen en vergunningen 
all authorisations and permits 

Toelatingen en vergunningen genoemd in de bijlage : 
Authorisations and permits mentioned in the appendix : 

Aanvragen 
Applications 

Alle lopende aanvragen 
all pending applications 

Aanvragen genoemd in de bijlage: 
applications mentioned in the appendix: 

Lopende aanvragen vermelden op het besluit 
State pending application on the decision 

 Ja/yes  Nee/no 

Gegevens huidige 
toelatinghouder 
Information current 
authorisation holder 

Firma naam/Company name 

Adres/Address 

Plaats/City 

Handtekening huidige 
toelatinghouder 
Signature current authorisation 
holder 

Naam ondertekenaar 
Name signatory 
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Gegevens nieuwe 
toelatinghouder 
Information new authorisation 
holder 

Firma naam/Company name 

Adres/Address 

Plaats/City 

Handtekening nieuwe 
toelatinghouder 
Signature new authorisation 
holder 

Naam ondertekenaar 
Name signatory 

1.3 INTREKKING toelating, vergunning (INTR) 

Hiervoor wordt geen tarief in rekening gebracht 

Withdrawal of an authorisation, permit. Fees are not charged 

Welke toelatingen, 
vergunningen wilt u intrekken? 
Which authorisations, permits do 
you want to withdraw? 

Alle toelatingen en vergunningen 
all authorisations and permits 

Toelatingen en vergunningen genoemd in de bijlage: 
Authorisations and permits mentioned in the appendix 

Gewenste intrekkingsdatum 
Preferred date of withdrawal 

Gewenste aflevertermijn 
Preferred delivery period 

(Maximaal 6 maanden voor tussenhandel indien geen risico’s, voor 
toelatinghouder: géén aflevertermijn 
(up to 6 months for brokering if no risks, no term for authorisation 
holder) 

Gewenste opgebruiktermijn 
Preferred use up period 

(Maximaal 12 maanden voor eindgebruiker indien geen risico’s) 
(up to 12 months for user if no risks) 

Reden intrekking? 
Reasons of withdrawal? 
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Motivatie voor wel/geen aflever- 
termijn 
Motivation for delivery /or no 
delivery time. 

Motivatie voor wel /geen 
opgebruik-termijn 
Motivation for use up time or no 
use up time. 

1.4 ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN WG (taalkundige wijzigingen en beperkingen toepassingsgebied) 
(NLWATG) 

Administrative changes WG (Linguistic changes and restricted field of use) 

Wat wilt u wijzigen? 
What do you want to change? 

Gewenste aflevertermijn 
Preferred delivery time 

(maximaal 6 maanden) (up to 6 months) 

Gewenste opgebruiktermijn 
Preferred use-up time 

(Maximaal 12 maanden) (up to 12 months)

Reden van de wijziging? 
Reasons of the change? 

Motivatie voor wel/geen aflever- 
termijn 
Motivation for delivery /or no 
delivery time 
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Motivatie voor wel/geen 
opgebruiktermijn 
Motivation for use up time or no 
use up time 

Reden wijziging / Reason 

amendment 
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Kleine wijzigingen/ Minor changes: 

1.5 NIET WEZENLIJKE WIJZIGING SAMENSTELLING 

Minor change of composition(WSGNW) 

Oude samenstelling 
Old composition 

bijlage/appendix 

Nieuwe samenstelling 
New composition 

bijlage/appendix 

Veiligheidsbladen van alle 
werkzame stoffen én 
hulpstoffen van de nieuwe 
samenstelling 
Safety data sheets of all 
substances of the new 
composition 

bijlage/appendix 

Reden wijziging 
Reason amendment 

1.6 WIJZIGING PRODUCTIEPROCES WERKZAME STOF Wijziging productieproces (inclusief 
nieuwe/additionele productielocatie) en/of de productieplaats van de werkzame stof 

Changing of production process active substance PPP. Change of production process (including 
new/additional production location) and/or the production location of the active substance 

Equivalentie is nog niet beoordeeld in een andere lidstaat (PWSG). Te leveren gegevens: zie Registration 
Manual 

Equivalence is not reviewed in another Member State. Data to be delivered: see Registration Manual 

Reden wijziging 
Reason amendment 

bijlage/appendix 

samenvattingsdocument/ 
summary document 

Equivalentie is reeds beoordeeld in een andere lidstaat én op CircaB gepubliceerd (PWSGC) 
Equivalence is already reviewed and published on CircaBC 

Er hoeven geen gegevens geleverd te worden/No data need to be provided 

1.6a WIJZIGING PRODUCTIEPROCES MIDDEL/Changing of production process product 
Bijvoorbeeld : toevoegen fabrikant middel, wijzigen fabrikant middel, toevoegen productielocatie van 
het middel. 
For example: add/ changing manufacturer  of the product, add production location of the product 

bijlage/appendix 
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1.7 WIJZIGING VERPAKKING VAN HET ORIGINELE/REFERENTIE MIDDEL (WYG) 

Te leveren gegevens: zie Registration Manual 

Change of packaging of the original/reference product. Data to be delivered: see Registration Manual 

Huidige verpakkingen 
Current packages 

Nieuwe verpakkingen 
New packages 

Reden wijziging 
Reason amendment 

1.8 WIJZIGING HOUDBAARHEIDSTERMIJN VAN HET ORIGINELE/REFERENTIE MIDDEL (WYG) 

Change of shelf life of the original/reference product 

Huidige houdbaarheidstermijn 
Current shelf life 

Nieuwe houdbaarheidstermijn 
New shelf life 

Reden wijziging 
Reason amendment 

1.9 WIJZIGING ETIKETTERING VAN HET ORIGINELE/REFERENTIE MIDDEL  (WYG) 

Change of labelling of the original/reference product 

Huidige etikettering 
Current labeling 

Nieuwe etikettering 
New labelling 
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Reden wijziging 
Reason amendment 

1.10 WIJZIGING ETIKETTERING AFGELEIDE EN PARALLEL VERGUNNING (WYG-AG)
Change of derived and parallel permit 

Wijziging conform het originele/referentiemiddel 
Change in accordance with the original/reference product 

1.11 OVERIGE WIJZIGINGEN (WYG)
Other changes 

Wat wilt u wijzigen? 
What do you want to change? 

Reden wijziging 
Reason amendment 

Voor afgeleide en parallel vergunningen hoeven er geen aanvragen te worden ingediend voor wijziging 
houdbaarheidstermijn, verpakking en wijziging samenstelling (m.u.v. wijziging werkzame stof) omdat deze 
informatie alleen in het beoordelingsrapport van het originele middel wordt vermeld en niet in het besluit wordt 
opgenomen. Afgeleide en parallel vergunningen volgen het originele/referentiemiddel.  
For derived and parallel permits, no applications are need to be summitted for changes in shelf life, packaging 
and composition (with the exeption of changes in active substance) because this information is only mentioned 
in the registration report of the original product and is not included in the decision. Derived and parallel permits 
follows the original/reference product.  

Opmerkingen/Comments 
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