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Jaarlijkse Melding door Toelatinghouder 
Annual Notification by Authorisation Holder 

volgens Verordening (EG) Nr. 1107/2009, Art 56 (gewasbeschermingsmiddelen) 
according to Regulation (EC) No. 1107/2009, Article 56 (plant protection products) 

Formulier voor het jaarlijks melden van informatie over onder de verwachting blijvende 
werkzaamheid, de ontwikkeling van resistentie en elk onverwacht effect op planten of 
plantaardige producten. (zie de toelichting voor meer informatie) 

Form for the annual notification on expected continuation of efficacy, development of resistance 
and any unexpected effect on plants or plant products. 
(see the explanation for more information) 

Gegevens van de aanmelder / aanvrager en contactpersoon 
Details of the applicant and contact person  

KvK gegevens / Chamber of Commerce details 
Kvk nummer / Chamber of Commerce 
numbers 

............. 

Vestigingsnummer / Establishment number ............. 

Postadres 
Bedrijfsnaam / Company name ............. 
Postadres / Post address ............. 
Plaats /  City ............. 
Postcode / Postal code ............. 
Land / Country ............. 
Telefoonnummer / Telephone number ............. 
E-mail adres ............. 

Contactpersoon 

Naam / Name ............. 

Telefoonnummer / Telephone number ............. 

E-mail adres / E-mail address ............. 

Factuuradres (alleen in te vullen wanneer u iets te melden heeft) 
Invoice address (only if you are making a notification) 

Bedrijfsnaam / Company name ............. 

Factuuradres / Invoice address ............. 

Plaats / City ............. 

Postcode / Postal code ............. 

Land / Country ............. 

Factuur versturen naar / Send invoice to: 

Postadres / Postal address ............. 

Postcode / Postal code ............. 

Land / Country ............. 
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JAARLIJKSE MELDING / ANNUAL NOTIFICATION 

A. GEEN nieuwe informatie / NO new information

In deel A. vermeldt u alle gewasbeschermingsmiddelen waarvan u de toelatinghouder bent en 
waarover u wilt verklaren dat u NIET over nieuwe informatie beschikt. Voor deze middelen vult u 
onderstaande verklaring in.  

In part A. list all plant protection products for which you are the authorisation holder and for which 
you want to declare that you do NOT have any new information. For these products, please fill in 
the following declaration. 

Hierbij verklaar ik dat er / 
I hereby declare that 

GEEN 
No 

nieuwe informatie over onder de verwachting blijvende 
werkzaamheid, de ontwikkeling van resistentie en elk 
onverwacht effect op planten of plantaardige producten te 
melden is voor onderstaande toelating(en). 
new information is to be reported about the expected 
continuation of efficacy, development of resistance and any 
unexpected effect on plants or plant products for the following 
authorisation(s). 

Datum / Date 

Handtekening contactpersoon / Signature contact person 

Hieronder geeft u aan op welk(e) gewasbeschermingsmiddel(en) bovenstaande verklaring 
betrekking heeft.  
Please indicate below the plant protection product(s) to which the above declaration applies. 

Naam middel en toelatingsnummer 
Product name and authorisation number 

Naam middel en toelatingsnummer 
Product name and authorisation number 

Naam middel en toelatingsnummer 
Product name and authorisation number 

Naam middel en toelatingsnummer 
Product name and authorisation number 

Naam middel en toelatingsnummer 
Product name and authorisation number 

Naam middel en toelatingsnummer 
Product name and authorisation number 

Naam middel en toelatingsnummer 
Product name and authorisation number 

Naam middel en toelatingsnummer 
Product name and authorisation number 

Naam middel en toelatingsnummer 
Product name and authorisation number 

Naam middel en toelatingsnummer 
Product name and authorisation number 

Naam middel en toelatingsnummer 
Product name and authorisation number 
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B. WEL nieuwe informatie / NEW information

In deel B vult u onderstaande verklaring in per toelating van een gewasbeschermingsmiddel 
waarvan u de toelatinghouder bent en waarvan u over nieuwe informatie beschikt die gemeld 
moet worden bij de jaarlijkse melding.  
In part B, please fill in the declaration below for each authorisation of a plant protection product 
for which you are the authorisation holder and for which you have new information that must be 
included in the annual notification. 

Hierbij verklaar ik dat er / 
I hereby declare that 

WEL / 
New 

nieuwe informatie over onder de verwachting blijvende 
werkzaamheid, de ontwikkeling van resistentie en elk 
onverwacht effect op planten of plantaardige producten te 
melden is voor onderstaande toelating(en). 
information is to be reported about the expected continuation 
of efficacy, development of resistance and any unexpected 
effect on plants or plant products for the following 
authorisation(s). 

Datum / Date

Handtekening contactpersoon  / Signature of contact person 

 / In the EU, reliable 

In de EU worden betrouwbare resistentiemeldingen bijgehouden in de EPPO resistentiedatabase 
(https://resistance.eppo.int/ ). De NVWA is hiervoor in Nederland de beheerder. /Notifications of 
resistance cases are documented in the EPPO Database on Resistance Cases (https://resistance.eppo.int/). 
The NVWA maintains the database records on behalf of the Netherlands.
Geeft u er toestemming voor dat Ctgb gegevens over resistentie melding(en), die u middels dit formulier 
aan ons meldt,  aan de NVWA doorgeeft zodat deze opgenomen kan/kunnen worden in de EPPO 
resistentiedatabase? / Do you agree that Ctgb is allowed to communicate the resistance cases data which 
you provide to us using this notification form to the NVWA for inclusion in the EPPO Database on 
Resistance Cases?

 in the EPPO Ik ga hier mee akkoord/I agree

Ik ga hier mee NIET akkoord, omdat.../I do not agree to this, because:

https://resistance.eppo.int/
https://resistance.eppo.int/


Hieronder geeft u aan op welk gewasbeschermingsmiddel bovenstaande verklaring betrekking 
heeft en geeft u een korte beschrijving van de melding. 
Please indicate below which plant protection product the above declaration applies to and provide 
a brief summary of the notification. 

Naam middel en toelatingsnummer  
Product name and Authorisation number 

Beschrijving informatie /  
Summary of the information 

Geef een inschatting van de impact / 
Estimate the impact 

Bij welke lidstaten heeft u eveneens deze 
melding gedaan? Which Member States 
have you also notified? 

Heeft u een aanvraagformulier 
toegevoegd aan deze melding? / Have 
you included an application form with this 
notification? 

ja,  nl.  aanvraagtype (bv. WYG, WYB, NLWATG)  

yes, with application type (e.g. WYG, WYB, 

LWATG) 

nee / no 
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Toelichting bij het formulier ‘Jaarlijkse Melding door Toelatinghouder’  
Explanation of the form ‘Annual Notification by Authorisation Holder’ 
De toelatinghouder van een gewasbeschermingsmiddel moet volgens artikel 56 van VO 1107/2009 
een jaarlijkse melding bij het Ctgb doen. In deze melding meldt de toelatinghouder of hij informatie 
heeft over onder de verwachting blijvende werkzaamheid, de ontwikkeling van resistentie en elk 
onverwacht effect op planten of plantaardige producten.  
Indien u geen nieuwe informatie heeft over gewasbeschermingsmiddelen waarvan u de 
toelatinghouder bent dan kunt u deel A ‘GEEN nieuwe informatie’ invullen. Indien u wel over nieuwe 
informatie beschikt over de gewasbeschermingsmiddelen waarvan u toelatinghouder bent dan 
vermeldt u dit onder deel B ‘WEL nieuwe informatie’. In dat geval vult u voor ieder 
gewasbeschermingsmiddel waarvoor u een melding doet een aparte verklaring in en geeft u een 
korte omschrijving van de aard van de melding en van uw inschatting van het impact op de toelating. 

The authorisation holder of a plant protection product is obligated to submit an annual notification to 
the Ctgb in accordance with Article 56 of Regulation 1107/2009. In this notification, the authorisation 
holder reports whether they have information about the expected continued efficacy, development of 
resistance and any unexpected effect on plants or plant products.  
If you do not have any new information about plant protection products for which you are the 
authorisation holder, then fill in part A, ‘NO new information’. If you do have new information about 
the plant protection products for which you are the authorisation holder, then report this on under 
Part B, ‘NEW information’. In that case, please fill out a separate declaration for each plant protection 
product for which you are making a notification and briefly summarise the type of the notification 
and your assessment of its impact on the authorisation. 

Wijze van indienen / Method of submission 
De melding dient bij voorkeur per mail via het volgende email-adres aangemeld te worden. / The 
notification should preferably be sent by e-mail to the following address: 
post@ctgb.nl o.v.v. Jaarlijkse melding [firmanaam] / on the subject line enter ‘Annual notification 
[company name]’. 

Aanmelding per post is mogelijk via het volgende postadres / Notification by regular mail is possible 
via the following postal address: 
College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden  
PO Box 8030 
6710 AA Ede 
The Nederlands 

Kosten / Cost 
De kosten voor de registratie van de jaarlijkse melding zijn opgenomen in het tarief van de jaarlijkse 
vergoeding.  
The costs for the registration of the annual notification are included in the annual fee.  

Terugkoppeling Ctgb / Feedback Ctgb 
Het Ctgb beoordeelt de jaarlijkse melding. Indien het Ctgb concludeert dat een toelating hierop dient 
te worden aangepast, zal het Ctgb contact met u opnemen.  
The Ctgb assesses the annual notification. If the Ctgb concludes that an authorisation needs to be 
amended, we will contact you.  

Belangrijk / Important 
Heeft u na het lezen van de toelichting nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze 
servicedesk, zie www.ctgb.nl/contact. 
If you still have questions after reading the explanation, please contact our service desk, see 
www.ctgb.nl/contact. 
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