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Notitie: 
Van:   secretariaat Stichting CDG 
Aan:   CDG deelnemers/CDG auditors 
Datum:  juni 2011 
Betreft:  geldigheid w-nummers 
 
 
Inleiding 
Geconstateerd is dat verpakkingen in de opslag niet altijd het etiket met het juiste w-nummer 
bevatten. De Stichting CDG ziet dit graag verbeterd worden en wil daar haar bijdrage aan 
leveren. Deze notitie is opgesteld om meer duidelijkheid te verschaffen rondom dit thema. 
Onderstaande omschrijving is gebaseerd op teksten van het Ctgb. 
 
Wat is een geldig w-nummer? 
Wanneer in de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen voorschriften essentieel 
worden gewijzigd, dienen ook de vermeldingen en aanduidingen op de verpakkingen (dus de 
tekst van de etiketten) te worden aangepast. Aangezien hiermee doorgaans enige tijd is 
gemoeid, is een regeling getroffen om nog gedurende enige tijd niet aangepaste 
verpakkingen te kunnen verkopen en gebruiken.  
Om de herkenbaarheid van de gewijzigde verpakkingen te vergroten, is in overleg met de 
toelatinghouders bepaald, dat bij wijzigingen aan het toelatingsnummer een codeaanduiding 
wordt toegevoegd. Deze aanduiding bestaat uit een in een cirkel aangebrachte W gevolgd 
door een cijfer: W.1, W.2, W.3 enzovoort, dat wil zeggen de eerste, resp. de tweede en 
derde wijziging. 
Indien de codeaanduiding W.1 aan het toelatingsnummer moet worden toegevoegd, mogen 
verpakkingen zonder deze codering niet meer worden verkocht of in voorraad worden 
gehouden na de aangegeven afleverdatum (= uiterste aanpassingsdatum). Hetzelfde geldt 
voor verpakkingen met de codeaanduiding W.1. wanneer inmiddels een nieuwe wijziging 
W.2 is voorgeschreven. 
 
Er zijn twee situaties te onderscheiden:  
A. Verruiming van het toepassingsgebied, dan wordt er door het Ctgb geen uiterste 

opgebruik- en/of aflevertermijn van het vorige w-nummer voorgeschreven.  
De toelatinghouder zal de wijzigingen bij de eerstvolgende aanmaak van nieuwe etiketten 
moeten doorvoeren, maar er kan geen opgebruik- en/of aflevertermijn worden 
voorgeschreven. 

B. Beperking van het toepassingsgebied, dan wordt er wel een uiterste verkoop- en 
opgebruikdatum van het voorgaande w-nummer vastgesteld.  
Voor de vastgestelde data moet het nieuwe etiket met de nieuwe w-codering op de 
verpakking zitten. 

 
Naleving 
De nVWA (voorheen AID) rapporteert over 2010/2011 op dit onderwerp het hoogste aantal 
tekortkomingen. De BM-bulletins (nieuws/BM bulletin) van het Ctgb bevatten de informatie 
die leidend is. Tijdens de CDG audits en steekproeven zal dan ook worden gekeken of de 
door het Ctgb vastgestelde termijnen door de bedrijven worden aangehouden.  
 
Met deze extra informatie hoopt de Stichting meer duidelijkheid te hebben verschaft, wat bij 
zal dragen aan de verbetering van de naleving op dit punt. 

http://www.ctgb.nl/

