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De Ctgb Helpdesk Toelatingen en
de betekenis ervan voor kleine
toepassingen
Folke Dorgelo

[ARTIKEL

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Wageningen

Advies aan Fonds Kleine Toepassingen

Zonale beoordeling

Voor de behandeling van de financiering van
een aanvraag voor een kleine toepassing wil
het Fonds Kleine Toepassingen eerst een
advies van het Ctgb hebben. De aanvrager van
de kleine toepassing kan via de website van het
Ctgb een formulier downloaden waarmee een
dergelijk advies kan worden aangevraagd. De
aanvrager vult op het formulier de gevraagde
gegevens in van onder andere de kleine toepassing, de beoogde claim (naam van de ziekte
of aantaster) naam van het gewasbeschermingsmiddel, en werkzame stof. Ook dient een
concept van het wettelijk gebruiksvoorschrift/
gebruiksaanwijzing van het beoogde middel
geleverd te worden. Tevens kan de aanvrager
aangeven welke informatie hij van het Ctgb
wenst te ontvangen. Doorgaans gaat het dan
om: welke onderzoeksgegevens zijn nodig voor
het aanvragen van de beoogde toelating? Welke
kosten zijn daarmee gemoeid? Hoe verloopt de
procedure verder? Met de antwoorden en het
advies van het Ctgb kan de aanvrager naar het
Fonds Kleine Toepassingen. Deze zal beslissen
over de financiering van de betreffende aanvraag.

Kleine toepassingen vormen een voor het Ctgb
relevant onderdeel van de aanstaande zonale
beoordeling onder de nieuwe verordening gewasbeschermingsmiddelen. Daarvoor kan het
toekomstige ‘expert center speciality crops’ het
noodzakelijke kader scheppen.

Procedure
Het Ctgb streeft ernaar om een advies binnen
vier weken af te ronden. Bij veel verzoeken
in korte tijd, kan de behandeltijd oplopen tot
acht weken. Aanbevolen wordt om het verzoek
om advies tijdig bij het Ctgb in te dienen, in
ieder geval 2 maanden voor de sluitingsdatum voor de aanvragen bij het Fonds Kleine
Toepassingen. De kosten van een Ctgb-advies
bedragen € 506,- (prijspeil 2009). In 2008 heeft
de helpdesk Ctgb 26 adviezen ten behoeve van
het Fonds Kleine Toepassingen opgeleverd.
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