Handleiding Omzetting van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift
(WG) versie 1.0 naar WG versie 2.1

Versie 1.0, december 2015

Inhoudsopgave
1

Inleiding................................................................................................................................................. 3

2

Verschillen tussen WG 1.0 en WG 2.1 .................................................................................................. 4
2.1

Aanhef Wettelijk Gebruiksvoorschrift .......................................................................................... 4

2.2

Wijzigingen lay-out ....................................................................................................................... 5

2.3

Toe te passen DTW en DTG........................................................................................................... 5

2.4

Wijzigingen binnen tabel “Toepassingsgebieden”........................................................................ 6

Bijlage 1

WG-format 2.1, professioneel gebruik ................................................................................. 8

Bijlage 2.

WG-format 2.1, niet-professioneel gebruik ........................................................................ 11

Handleiding Omzetting van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) versie 1.0 naar WG versie 2.1

2

1

Inleiding

Sinds 2011 worden toegelaten gewasbeschermingsmiddelen steeds meer voorzien van een Wettelijk
Gebruiksvoorschrift (WG) dat volgens format 1.0 is opgesteld. Sinds juni 2015 is een update van het WGformat naar versie 2.1 vastgesteld door het College.
In dit document worden de verschillen beschreven tussen een WG dat volgens WG-format 1.0 en een
WG dat volgens WG-format 2.1 is opgezet. De templates van WG 1.0 en WG 2.1 zijn bijgevoegd in de
bijlagen. Deze handleiding is uitsluitend bestemd voor het omzetten van een WG dat volgens WGformat 1.0 is opgesteld naar een WG volgens WG-format 2.1.
Voor het opstellen van een nieuw WG volgens WG-format 2.1 verwijzen wij u graag naar de
“Handleiding opstellen van een Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) versie 2.1,
gewasbeschermingsmiddelen” (deze is beschikbaar vanaf uiterlijk eind januari 2016).
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2

Verschillen tussen WG 1.0 en WG 2.1

Het format van het WG 2.1 is op enkele essentiële punten gewijzigd ten opzichte van een WG volgens
format 1.0. In dit hoofdstuk worden deze wijzigingen toegelicht. Het gaat om de volgende wijzigingen:
1. Aanhef Wettelijk Gebruiksvoorschrift (zie paragraaf 2.1)
2. Wijzigingen in de lay-out (zie paragraaf 2.2)
3. Toe te passen DTG-lijst (zie verder paragraaf 2.3)
4. Wijzigingen binnen tabel “Toepassingsgebieden” (zie paragraaf 2.4).

2.1
Aanhef Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Ieder Wettelijk Gebruiksvoorschrift begint met een aanhef. De aanhef in het WG 1.0-format luidde als
volgt:
WG 1.0 Voor professioneel gebruik:
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als ……………… (Beschrijvende woordenlijst
van gewasbeschermingsmiddelen of formuleringen [DTW]) door middel van een ………………………
(Definitielijst termen Wettelijke gebruiksvoorschriften [DTW]) in de volgende
toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2011) onder
de vermelde toepassingsvoorwaarden
WG 1.0 Voor niet-professioneel gebruik:
Toegestaan is uitsluitend het niet-professionele gebruik als ……………… (Beschrijvende
woordenlijst van gewasbeschermingsmiddelen of formuleringen [DTW]) door middel van een
……………………… (Definitielijst termen Wettelijke gebruiksvoorschriften [DTW]) in de volgende
toepassingsgebieden onder de vermelde toepassingsvoorwaarden
In het WG 2.1 is de aanhef als volgt geworden:
WG 2.1 Voor professioneel gebruik:
Het middel is uitsluitend toegelaten als ……………… (Definitielijst Termen Wettelijke
gebruiksvoorschriften, versie 2.1, Ctgb juni 2015 [DTW]) voor het professionele gebruik door
middel van een ……………………… (Definitielijst termen Wettelijke gebruiksvoorschriften, versie 2.1,
Ctgb juni 2015 [DTW]) in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst
toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde
toepassingsvoorwaarden.
Raadpleeg bijlage 1 op pagina 8 voor het WG 2.1 format voor professionele toepassingen.
WG 2.1 Voor niet-professioneel gebruik:
Het middel is uitsluitend toegelaten als ……………… (Definitielijst Termen Wettelijke
gebruiksvoorschriften, versie 2.1, Ctgb juni 2015 [DTW]) voor het niet-professionele gebruik door
middel van een ……………………… (Definitielijst termen Wettelijke gebruiksvoorschriften, versie 2.1,
Ctgb juni 2015 [DTW]) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.
Raadpleeg bijlage 2 op pagina 11 voor het WG 2.1 format voor niet-professionele toepassingen.
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2.2
Wijzigingen lay-out
In de lay-out van WG 2.1 zijn ten opzichte van 1.0 de volgende wijzigingen doorgevoerd:
In WG 1.0 staat het woord “Toepassingsvoorwaarden” onder de toepassingentabel.
In WG 2.1 komt dit direct boven de toepassingentabel te staan.
In WG 2.1 wordt onder de toepassingentabel een nieuwe kop geplaatst, zijnde “Overige
toepassingsvoorwaarden”.

2.3

Toe te passen DTW en DTG

2.3.1 DTW
De termen – met uitzondering van de toepassingen - die gehanteerd moeten worden bij het opstellen
van een Wettelijk Gebruiksvoorschrift zijn vastgelegd in Definitielijsten Termen Wettelijk
Gebruiksvoorschrift.
WG 1.0:
De te hanteren termen in een WG 1.0 (ongeacht of die voor professioneel of niet-professioneel gebruik
bestemd is) zijn gedefinieerd in de “Definitielijst Termen WGGA”. Deze bestaat uit de volgende twee
appendices:
 Appendix 2.1 DTW: Definitielijst termen WGGA - Beschrijvende woordenlijst van
gewasbeschermingsmiddelen of formuleringen
 Bijlage 2.2 Definitielijst termen WGGA [DTW] - Beschrijvende woordenlijst van
toedieningsapparatuur of toedieningmethode in relatie tot gewasbeschermingsmiddelen of de
toepassing ervan
WG 2.1:
De te hanteren termen – met uitzondering van de toepassingen - in een WG 2.1 zijn vastgelegd
in de Definitielijst Termen Wettelijke gebruiksvoorschriften (DTW-lijst) – versie 2.0 – Ctgb, juni
2015. Hierbij wordt géén onderscheid gemaakt in termen voor gewasbeschermingsmiddelen die
bestemd zijn voor professioneel of niet-professioneel gebruik.
Raadpleeg de Definitielijst termen Wettelijke gebruiksvoorschriften en gebruiksaanwijzing versie
2.0 voor de te hanteren termen.
2.3.2 DTG
De wijze waarop een toepassing in een WG moet worden beschreven, is door het Ctgb vastgelegd in
Definitielijsten toepassingsgebieden gewasbeschermingsmiddelen.
WG 1.0:
WG 1.0 maakt voor zowel professionele als niet-professionele toepassingen gebruik van de
Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen, versie 2.0 – DTG-lijst 2.0. Deze
versie is vastgesteld in juni 2011. Zie Definitielijst toepassingsgebieden
gewasbeschermingsmiddelen (versie 2.0, Ctgb juni 2011).
WG 2.1:
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De wijze waarop toepassingen in een WG 2.1 moeten worden omschreven, staat beschreven in
de Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen, versie 2.1. Deze lijst is
vastgesteld door het Ctgb in juni 2015) – DTG-lijst 2.1.
Raadpleeg de Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen (versie 2.1, Ctgb
juni 2015).
2.4
Wijzigingen binnen tabel “Toepassingsgebieden”
In de tabel “Toepassingsvoorwaarden” is een aantal wijzigingen in WG 2.1 doorgevoerd ten opzichte van
WG 1.0. Het gaat om:
 Kolom “Te bestrijden organisme (WG 1.0) ” wordt “werkzaamheid getoetst op” en/of
“werkzaamheid aannemelijk tegen” (zie subparagraaf2.4.1)
 Kolom “dosering (middel) per toepassing” wordt uitgebreid met voetnoot (zie subparagraaf
2.4.2).

2.4.1

Kolom “Te bestrijden organisme” wordt: “Werkzaamheid getoetst op” en/of “werkzaamheid
aannemelijk tegen
WG 1.0:
Kolomnaam is “Te bestrijden organisme”. In deze kolom worden expliciet de organismen
genoemd waarvan de werkzaamheid door werkzaamheidsproeven voldoende is aangetoond;
WG 2.1:
Kolomnaam is “Werkzaamheid getoetst op”.
In deze kolom komt te staan op welk organisme (organismen) het middel beoordeeld is (en
werkzaam is bevonden).
Indien een toepassing als “klein of als “minor use” wordt aangevraagd heet deze kolom
“Werkzaamheid aannemelijk tegen”.

2.4.2 Kolom “dosering (middel) per toepassing”
In de tabel “Toepassingsvoorwaarden” wordt de toe te passen dosering per toepassing weergegeven.
WG 1.0:
In een WG dat volgens 1.0-format is opgesteld heet deze kolom “Dosering (middel) per
toepassing”.
WG 2.1:
In het WG 2.1 format heet deze kolom “Dosering* (middel) per toepassing”.
Onder de tabel Toepassingsvoorwaarden voor reguliere toepassingen wordt de asterisk als volgt
toegelicht:
* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen
en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is
vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde
doseringen.
Onder de tabel Toepassingsvoorwaarden voor kleine toepassingen wordt de asterisk als volgt
toegelicht:
* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en
de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.
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Bijlage 1

WG-format 2.1, professioneel gebruik

Wijzigingen t.o.v. versie 1.0 zijn weergegeven in geel.
Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Het middel is uitsluitend toegelaten als ……………… (Definitielijst termen Wettelijke gebruiksvoorschriften, versie 2.0, Ctgb juni 2015 [DTW]) voor
het professionele gebruik door middel van ……………………… (Definitielijst termen Wettelijke gebruiksvoorschriften, versie 2.0, Ctgb juni 2015
[DTW]) in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde
toepassingsvoorwaarden.
Toepassingsvoorwaarden:
Toepas Type
Werkzaamheid
singstoepassing
getoetst op
Gebied

Dosering*
middel per
toepassing

Maximale
dosering
middel per
toepassing

Maximaal
aantal
toepassingen
per teeltcyclus
of per 12
maanden

Maximaal
aantal
liter/kg
middel per
ha per
teeltcyclus
of per 12
maanden

Minimum
interval tussen
toepassingen
in dagen

Veiligheidstermijn
in dagen of uiterst
gewasstadium
waarop toegepast
mag worden

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden
afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.
<indien er een vereenvoudigde of derdenuitbreiding is, dan komt deze in een aparte tabel, zie hieronder>
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Het gebruik in de teelt van ……………………………..is beoordeeld conform de “vereenvoudigde uitbreidingsprocedure”. Er is voor deze toepassing/en
geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel
gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied/en valt onder verantwoordelijkheid van de
gebruiker.
en/of
Het gebruik in de teelt van ……………………… is op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting
Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom
aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in
dit/deze toepassingsgebied/en valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.
En/of (voor aanvragen voor kleine toepassingen ingediend na 14 juni 2011):
Het gebruik in de teelt van ……………………………..is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen
werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het
middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied/en valt onder
verantwoordelijkheid van de gebruiker.
of
Het gebruik in de teelt van ……………………… is op basis van een “derdenuitbreiding” en beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Deze
“derdenuitbreiding” is aangevraagd door …... Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd.
Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik
van dit middel in dit/deze toepassingsgebied/en valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Toepassingsgebied

Type
toepassin
g

Werkzaamhei
d
aannemelijk
tegen

Dosering*
middel per
toepassing

Maximale
dosering
middel per
toepassing

Maximaal
aantal
toepassingen
per
teeltcyclus of
per 12
maanden
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Minimum
interval
tussen
toepassingen
in dagen

Veiligheidstermijn
in dagen of
uiterst
gewasstadium
waarop toegepast
mag worden

Toepassingsgebied

Type
toepassin
g

Werkzaamhei
d
aannemelijk
tegen

Dosering*
middel per
toepassing

Maximale
dosering
middel per
toepassing

Maximaal
aantal
toepassingen
per
teeltcyclus of
per 12
maanden

Maximaal
aantal
liter/kg
middel
per ha per
teeltcyclus
of per 12
maanden

Minimum
interval
tussen
toepassingen
in dagen

Veiligheidstermijn
in dagen of
uiterst
gewasstadium
waarop toegepast
mag worden

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden
afgeweken.
Overige toepassingsvoorwaarden
Hier volgen alle beperkende maatregelen afkomstig uit onze beoordeling in de volgorde van:
- operator restrictiezinnen
- milieu restrictiezinnen in de volgorde van:
o grondsoort,
o bufferzones,
o driftbeperkende maatregelen,
o bijen, niet doelwit arthropoden/ niet doelwit planten
o werkzaamheid / GAP restrictiezinnen in de volgorde van:
o volggewassen,
o gewasgevoeligheid,
o resistentiemanagement
Let op: zaken waarop de NVWA niet hoeft te handhaven of niet kan handhaven, ook zo formuleren dat duidelijk is dat NVWA daarop niet hoeft te
handhaven.
============================================================================================================
Aanbevelingen
Onderdeel voor verantwoordelijkheid van de aanvrager/toelatinghouder. Deze aanbevelingen zijn niet getoetst door het Ctgb.
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Bijlage 2.

WG-format 2.1, niet-professioneel gebruik

Wijzigingen t.o.v. versie 1.0 zijn weergegeven in geel.
Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Het middel is uitsluitend toegelaten als ……………… (Beschrijvende woordenlijst van gewasbeschermingsmiddelen of formuleringen [DTW]) voor
het niet-professionele gebruik door middel van een ……………………… (Definitielijst termen Wettelijke gebruiksvoorschriften [DTW]) onder de
hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.
Toepassingsvoorwaarden:
ToepassingsType
gebied
toepassing

Werkzaamheid Dosering*
getoetst op
middel per
toepassing

Maximale
dosering
middel per
toepassing

Maximaal
aantal
toepassingen
per jaar

Maximaal
aantal ml/g
middel per
m2 per jaar

Minimum
interval
tussen
toepassingen
in dagen

Minimum
termijn tussen
de laatste
toepassing en
de oogst in
dagen

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden
afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

Overige toepassingsvoorwaarden
Uitsluitend bestemd voor particulier gebruik in huis en/of (volks)tuin en/of kas. <zin aanpassen aan wat is toegestaan, bijv. alleen in gazons, dan
alleen volks(tuinen) noemen bij deze zin>.
Hier volgen alle beperkende maatregelen in de volgorde van:
- operator restrictiezinnen
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-

milieu restrictiezinnen in de volgorde van:
o bijen, niet doelwit arthropoden/niet doelwit planten
werkzaamheid/GAP restrictiezinnen:
o gewasgevoeligheid

==============================================================
Aanbevelingen
Onderdeel voor verantwoordelijkheid van de aanvrager/toelatinghouder. Deze aanbevelingen zijn niet getoetst door het Ctgb.
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