Instructie gebruik Wageningse driftcalculator
Hieronder staat de werkwijze voor het gebruik van de Wageningse drift calculator (WDC) bij de
verschillende aanvraagtypen (zoals die vanaf 01 Januari 2022 van kracht is) schematisch
weergegeven. Er is onderscheid tussen aanvragen ingediend vóór 2022 en aanvragen ingediend
vanaf 2022. Voor de inhoudelijke kant van de implementatie verwijzen we naar de Evaluation
Manuals.
Situatie: aanvragen ingediend voor 2022 1; besluit op of na 1 januari 2022.
Aanvraagtype

Invoering WDC

Slechts DRT klassen op etiket

Nieuwe aanvragen (NL =
ZRMS of CMS; NLWERG).

WDC wordt alleen
gebruikt in de
beoordeling, indien
deze door de
aanvrager is
ingediend (voor alle
aspecten van drift 2).

Wijzigings of
uitbreidingsaanvragen
(NLWG, ZWTG, NLWTG,
NLWERGU) - Wijziging
heeft betrekking op drift.

WDC wordt alleen
gebruikt in de
beoordeling, indien
deze door de
aanvrager is
ingediend (voor alle
aspecten van drift
waarvoor beoordeeld
moet worden).

Voor WGs die vanaf 2022 worden
vastgesteld zijn slechts DRT klassen
toegestaan.
Derhalve wordt aanvragers vanaf nu
gevraagd om WGs in te dienen met
slechts DRT klassen op het etiket en
toe te passen in de beoordeling.
Nieuwe WGs bij besluiten van reeds
ingediende aanvragen ondertekend
vanaf 1 januari 2022 zullen hierop
worden gecheckt en - indien nodigaangepast door Ctgb
Voor WGs die vanaf 2022 worden
vastgesteld zijn slechts DRT klassen
toegestaan. Nieuwe WGs bij
besluiten ondertekend vanaf 1
januari 2022 zullen hierop worden
gecheckt en - indien nodigaangepast door Ctgb.

Wijzigings of
uitbreidingsaanvragen
(NLWG, ZWTG, NLWTG,
NLWERGU) - Wijziging
heeft geen betrekking op
drift.

Er vindt geen
beoordeling plaats
voor het onderdeel
drift; de
risicobeoordeling kan
ongewijzigd blijven.

Voor alle WGs die vanaf 2022
worden vastgesteld zijn slechts DRT
klassen toegestaan. Nieuwe WGs bij
besluiten ondertekend vanaf 1
januari 2022 zullen hierop worden
gecheckt en - indien nodigaangepast door Ctgb.

Uitgangssituatie houtig
kleinfruit etc.
Waar relevant 3 wordt
aangepaste uitgangssituatie gebruikt.

Waar relevant voor
wijzing:
aangepaste uitgangssituatie gebruikt.
Waar niet relevant voor
wijziging:
Niet actief aangepaste
uitgangssituatie
gebruikt.
Niet relevant voor
wijziging:
Niet actief aangepaste
uitgangssituatie
gebruikt.

Dit omvat zowel aanvragen die al zijn ingediend als aanvragen die tot 01-01-2022 zullen worden ingediend.
Drift in deze context omvat (mogelijke) blootstelling via drift naar Aquatische Organismen; Niet-Doelwit
Arthropoden en Niet-Doelwit Planten.
3
Indien houtig kleinfruit, hop, noten en/of overige fruitsoorten bij de aanvraag betrokken en blootstelling via
drift (zij- en opwaartse bespuiting) van toepassing is.
1
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NLKUG –aangevraagde
teelten vallen binnen
Risk Envelope voor
onderdeel drift.

NLKUG- (van product
toegelaten voor 2022)
aangevraagde teelten
vallen niet binnen Risk
Envelope voor aspect
drift.

Er vindt geen
beoordeling plaats
voor het onderdeel
drift; de
risicobeoordeling kan
ongewijzigd blijven.

In dit geval is geldend
toetsingskader van
voor 1 januari 2022.
Derhalve gebruiken
we de WDC alleen in
de beoordeling,
indien deze door de
aanvrager is
ingediend (voor alle
aspecten van drift).

Er vindt geen beoordeling plaats
voor het onderdeel drift; de drift
gerelateerde maatregelen op het WG
veranderen niet. Daarom is het
behouden van individuele
maatregelen op het WG – in die
gevallen waar dat niet anders kanniet uitgesloten.

In dit geval is geldend toetsingskader
van voor 1 januari 2022. Daarom is
het opnemen van individuele
maatregelen op het WG – in die
gevallen waar dat niet anders kanniet uitgesloten.

Situatie: aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2022:

Waar relevant voor
aangevraagde teelten:
Aangepaste
uitgangssituatie wordt
gebruikt voor
aangevraagde – kleine teelten in bepaling risk
envelop in beoordeling.
Waar niet relevant voor
aangevraagde teelt:
Bestaande toelating
wordt niet actief
aangepast.
Waar relevant voor
aangevraagde teelt:
aangepaste
uitgangssituatie wordt
gebruikt.
Waar niet relevant voor
aangevraagde teelt:
Bestaande toelating
wordt niet actief
aangepast.

Aanvraagtype

Invoering WDC

Slechts DRT klassen op etiket

Nieuwe aanvragen (NL =
ZRMS of CMS; NLWERG).

WDC wordt gebruikt in
de beoordeling, voor alle
aspecten van drift.
Aanvrager dient WDC te
gebruiken in ingediende
dossier.
WDC wordt gebruikt in
de beoordeling, voor alle
aspecten van drift.

Voor alle WGs die vanaf 1 januari
2022 worden ingediend zijn
slechts DRT klassen toegestaan,
dit zal in de intake worden
gecheckt.
Voor alle WGs die vanaf 1 januari
2022 worden ingediend zijn
slechts DRT klassen toegestaan,
dit zal in de intake worden
gecheckt.

Waar relevant wordt
aangepaste uitgangssituatie gebruikt.

Er vindt geen
beoordeling plaats voor
het onderdeel drift; de
risicobeoordeling kan
ongewijzigd blijven.

Voor alle WGs die vanaf 1 januari
2022 worden ingediend zijn
slechts DRT klassen toegestaan,
dit zal in de intake worden
gecheckt. [Let op, ook voor
bestaande teelten en / of indien
de wijziging niet drift gerelateerd
is dient het WG te worden
aangepast].

Niet relevant voor
wijziging:
Niet actief aangepaste
uitgangssituatie
gebruikt.

Wijzigings of
uitbreidingsaanvragen
(NLWG, ZWTG, NLWTG,
NLWERGU) - Wijziging of
uitbreiding heeft
betrekking op drift.
Wijzigings of
uitbreidingsaanvragen
(NLWG, ZWTG, NLWTG,
NLWERGU) - Wijziging of
uitbreiding heeft geen
betrekking op drift.

Uitgangssituatie houtig
kleinfruit etc.
Waar relevant wordt
aangepaste uitgangssituatie gebruikt.

NLKUG – aangevraagde
teelten van binnen Risk
Envelope voor onderdeel
drift.

NLKUG- aangevraagde
teelten vallen niet binnen
Risk Envelope voor aspect
drift.

Er vindt geen
beoordeling plaats voor
het onderdeel drift; de
risicobeoordeling kan
ongewijzigd blijven.

In het geval van geldend
toetsingskader van voor
1 januari 2022 gebruiken
we de WDC alleen in de
beoordeling, indien deze
door de aanvrager is
ingediend (voor alle
aspecten van drift).
Bij geldend
toetsingskader van na 1
januari 2022 wordt de
WDC gebruikt.

Er vindt geen beoordeling plaats
voor het onderdeel drift; de drift
gerelateerde maatregelen op het
WG veranderen niet. Daarom is
het behouden van individuele
maatregelen op het WG – in die
gevallen waar dat niet anders kanniet uitgesloten.

In het geval van geldend
toetsingskader van voor 1 januari
2022 is het opnemen van
individuele maatregelen op het
WG - in die gevallen waar dat niet
anders kan- niet uitgesloten.
Bij geldend toetsingskader van na
01-01-2022 worden slechts DRT
klassen toegestaan.

Voor administratieve wijzigingen (NLWATG, WYG) wordt de toelating niet aangepast.

Waar relevant voor
aangevraagde
teelt(en):
aangepaste
uitgangssituatie wordt
gebruikt voor
aangevraagde – kleine teelten in bepaling risk
envelop in beoordeling.
Waar niet relevant
voor aangevraagde
teelt(en):
Bestaande toelating
wordt niet actief
aangepast.
Waar relevant voor
aangevraagde
teelt(en):
aangepaste
uitgangssituatie wordt
gebruikt voor
aangevraagde – kleine teelten in bepaling risk
envelop in beoordeling.
Waar niet relevant
voor aangevraagde
teelt(en):
Bestaande toelating
wordt niet actief
aangepast.

