Stroomschema (inter)nationale handel
versie 2.1

Verkoop van een in NL
toegelaten professioneel
gewasbeschermingsmiddel?

Wettelijk kettingbeding
(art. 74 Wgb jo. art. 7.1
e.v. Rgb)

Nee

Ja
Naar NL

Naar buitenland

A

B

C

D

E

F

G

H

Verkoop in NL aan
CDG-bedrijf of
eindgebruiker *

Verkoop in NL aan
een afnemer die
geen eindgebruiker
of CDG-deelnemer
is **

Tussenopslag in
NL door CDGbedrijf bij een
extern
opslagbedrijf

Verkoop aan CDGbedrijf in andere
EU lidstaat voor
verkoop in NL

Verkoop aan derde
partij in andere EU
lidstaat die het
middel niet op de
NLse markt afzet
en geen
eindgebruiker is

Verkoop aan
eindgebruiker in
andere EU lidstaat
voor gebruik op
NLs grondgebied

Verkoop aan
eindgebruiker in
een andere EU
lidstaat voor
gebruik in die
lidstaat

Verkoop aan
afnemer buiten de
EU

Levering toegestaan

Levering niet
toegestaan

Levering
toegestaan

Levering toegestaan ***

Levering toegestaan

Levering toegestaan

Levering niet
toegestaan

Geen CDGketenclausule

Verplichte CDGketenclausule

mits parallelhandelsvergunning voor
product ****

Geen CDGketenclausule

Levering toegestaan
mits regels in land van
bestemming dit
toestaan

Geen CDGketenclausule
Controleren
vakbekwaamheidsbewijs

Wel jaarlijkse
beoordeling van proceskritische leveranciers

Verplichte CDGketenclausule

Controleren
vakbekwaamheidsbewijs

Middel moet beschikken
over een toelating in die
lidstaat (incl. juiste
etiket)

Geen CDGketenclausule

* 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).
**** 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
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