
Stroomschema (inter)nationale handel
versie 2.2

**** In geval dat een in NL toegelaten middel wordt verhandeld naar een andere Lidstaat X (met parallelhandelsvergunning), maar deze handel plaatsvindt via een andere Lidstaat Y (doorvoer, tussenopslag) dan is geen

toelating (of parallelhandelsvergunning) vereist in Lidstaat Y voor de productie, de opslag of het vervoer van een gewasbeschermingsmiddel dat voor gebruik in de andere Lidstaat X is bestemd, op voorwaarde dat het

middel in Lidstaat X is toegelaten en dat Lidstaat Y van productie, opslag of vervoer inspectievoorschriften heeft vastgesteld om ervoor te zorgen dat het gewasbeschermingsmiddel niet op zijn grondgebied wordt

gebruikt (art. 28 lid 2 sub c Verordening EG/1107/2009). NB: In Nederland staan die regels in art. 74 Wgb jo 7.3c en 7.3d Rgb

* Voor de beoordeling of het gaat om levering in Nederland wordt gekeken naar het afleveradres. Als het middel wordt opgehaald, maar niet contant wordt afgerekend, wordt gekeken naar het factuuradres.

** Wanneer het gaat om een loonwerker die het middel zelf gebruikt, dan telt deze als 'eindgebruiker'. Wanneer het gaat om een loonwerker die het middel doorverkoopt, dan geldt voor deze loonwerker de VKL-norm en

mag geleverd worden.

*** Om duidelijk te maken dat de Nederlandse middelen bestemd zijn voor verkoop in Nederland, eist het CDG-schema dat zij gescheiden worden opgeslagen van de in die Lidstaat toegelaten middelen (vgl. 7.3d Rgb).

De toepasselijkheid van de ketenclausule is afhankelijk van de situatie die zich voordoet.
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