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Vergelijking (*) CDG certificatieschema versie 2.3 en versie 3.0  
 
 
(*): Deze notitie heeft de belangrijkste wijzingen in zich, maar beoogt niet volledig te zijn. 
 
 
In de inhoudsopgave is toegevoegd: 
Bijlage 3: Voorschriften ten aanzien van de opslag van gewasbeschermingsmiddelen < 400 
kg. 
Bijlage 4: Beginselen van geïntegreerde gewasbescherming 
 
Bij termen en definities zijn – ter verduidelijking – toegevoegd: 
Aanprijzen/reclame: een middel ter bevordering van de verkoop of het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen (aan c.q. door ieder ander dan de houder van de toelating, de 
persoon die het gewasbeschermingsmiddel op de markt brengt en hun vertegenwoordigers) 
met behulp van gedrukte of elektronische media. 
 
Adviseur: persoon die beroepsmatig of in het kader van een commerciële dienst advies 
verstrekt over de bestrijding van ziekten en plagen en het veilig gebruik van pesticiden, in 
voorkomend geval met inbegrip van particuliere en openbare zelfstandige 
voorlichtingsdiensten, handelsagenten, levensmiddelenproducenten en detailhandelaren 
 
Bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien 
van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende 
omgevingsvergunning (conform Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) dan wel toezicht 
houdt op meldingsplichtige bedrijven op basis van het besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer (Barim), beter bekend als  het Activiteitenbesluit (AB). 
 
Depothouder: een (externe) organisatie die;  
1. professionele gewasbeschermingsmiddelen in beheer heeft, die eigendom zijn van een 
CDG bedrijf en  
2. niet zelf verkoopactiviteiten verricht met professionele gewasbeschermingsmiddelen. 
 
Intern noodplan: een plan waarin de maatregelen die moeten worden genomen bij 
noodsituaties, zoals brand, explosie, lekkage of ernstig ongeval, met gevaarlijke stoffen zijn 
opgenomen. De maatregelen zijn gericht op het beperken en/of beheersen van incidenten en 
de gevolgen hiervan voor werknemers en omgeving en bestaan uit organisatorische en 
technische maatregelen. 
 
RUD: Regionale Uitvoeringsdienst. 
 
W-nummers: code-aanduiding, afgegeven door het Ctgb bij essentiële wijzigingen en 
toegevoegd aan het toelatingsnummer, waarmee de herkenbaarheid van de gewijzigde 
verpakkingen wordt vergroot. 
 
De definitie van een calamiteitenplan is verwijderd. Hiervoor in de plaats is een intern 
noodplan gekomen. Deze term sluit beter aan bij de bestaande (wettelijke) regelingen. 
Calamiteitenplan: een plan waarin aspecten die een rol spelen en te nemen maatregelen zijn 
opgenomen om bij calamiteiten, zoals brand en lekkage van gewasbeschermingsmiddelen, 
de omvang en de consequenties van de calamiteit zoveel mogelijk beperken. 
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Onderstaande termen zijn aangepast, mede op verzoek van de Raad voor Accreditatie, 
zodat het beter aansluit bij de gebruikelijke termen rondom certificering:  
‘Certificatieonderzoek’ is gewijzigd in ‘initiële audit’. 
‘Certificatieaudit’ is ook gewijzigd in ‘initiële audit’. 
‘herbeoordeling’ is gewijzigd in ‘certificatieonderzoek’. 
 
Onderstaande is in 1.8 onder steekproef ingevoegd vanwege de harmonisatie tussen 
auditors/certificerende instellingen: 
Een dagdeel is 4 uur. 
 
De C.I. mag maximaal 35 procent reductie toepassen op de tijdbesteding van een initiële 
audit bij een hoofdvestiging met een vergunde hoeveelheid van 1000 kg of minder 
gewasbeschermingsmiddelen / gevaarlijke stoffen. 
 
Bij 1.9 is de omschrijving van de controlefrequentie gewijzigd ter verheldering van de 
norm en verbetering van de uitvoering.  
Nevenvestiging: 
- per jaar 1/3 deel van het totaal aantal nevenvestigingen 
- wordt bezocht wanneer Alle nevenvestigingen waar vorig jaar één of meerdere meer 

tekortkomingen zijn vastgesteld; 
- Alle nieuw aangemelde nevenvestingen krijgen altijd een bezoeknevenvestigingen; 
- Minimaal 1/3 deel van de overige nevenvestigingen. 
 
Depots: 
- Alleen bezoeken als er tijdens de vorige audit een tekortkoming is vastgesteld 
- Alle depots waar vorig jaar één of meer tekortkomingen zijn vastgesteld; 
- Alle nieuw aangemelde depots krijgen altijd een bezoek ; 
- Minimaal 1/3 deel van de overige depots. 
 
De aanpassingen in 1.12 zijn doorgevoerd zodat beter wordt aangesloten bij de 
geldende wet- en regelgeving.  
- het ontbreken van een geldige Vergunning (Wet milieubeheer of  melding op basis van 

het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim), beter bekend als  het 
Activiteitenbesluit (AB) of de rapportage van de veiligheidsadviseur of een door het 
bedrijf aan te wijzen persoon met aantoonbare kennis en/of ervaring; 

- binnen het bedrijf worden gewasbeschermingsmiddelen uit de verpakking gehaald; 
- het ontbreken van een Risico-inventarisatie en -evaluatie; 
- het ontbreken van een intern noodplan; 
 
De aanpassingen in 1.13 zijn doorgevoerd om het effect van de schorsing te 
versterken: 
Tijdens de periode van schorsing mag het bedrijf niet handelen in aangewezen middelen 
(zoals beschreven onder 5.3) die vallen onder het regime van gecontroleerde distributie 
professionele gewasbeschermingsmiddelen.   
 
De aanpassingen in 2.1 zijn doorgevoerd zodat duidelijker is hoe met verschillende 
leveringen omgegaan moet worden en welke voorwaarden gelden. Daarbij is het 
gebruik van het kettingbeding CDG doorlevering stringenter omschreven, ter 
verbetering van de transparantie van de leveringen: 
Het leveren van professionele gewasbeschermingsmiddelen aan anderen dan 
eindgebruikers (doorlevering) is uitsluitend toegestaan wanneer het bij de Stichting CDG 
ingeschreven bedrijven betreft.  
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Het leveren van professionele gewasbeschermingsmiddelen is uitsluitend toegestaan aan: 
- Bedrijven die staan ingeschreven bij de stichting CDG; 
- Eindgebruikers met Nederlands grondgebied; 
- Bedrijven die niet CDG gecertificeerd zijn maar waarbij vooraf vast staat dat deze 

middelen niet in Nederland op de markt zullen worden gebracht. Dergelijke leveringen 
kunnen alleen plaatsvinden als het bedrijf de ontvangende partij heeft beoordeeld en 
heeft vastgesteld dat er geen reden is om te twijfelen aan de verantwoorde handling met 
gewasbeschermingsmiddelen. Zo nodig kan de Stichting CDG nadere voorschriften 
stellen met betrekking tot deze afnemersbeoordeling.  Voor dergelijke leveringen dient 
het kettingbeding “Doorlevering CDG” te worden ondertekend door beide partijen. Het 
kettingbeding dient minimaal vijf jaar te worden bewaard in de administratie én eens per 
kwartaal dient een afschrift te worden verstuurd aan de Stichting CDG. De Stichting is 
gerechtigd dit kettingbeding door te geleiden naar bevoegde publieke instanties, zoals de 
NVWA, milieupolitie, IL&T. 

 
In de gehele norm: 
‘calamiteitenplan’ is gewijzigd in ‘intern noodplan’  
 
Bij 3.3. directiebeoordeling is – ter versterking van de punten – toegevoegd: 
- rapportage waarborging kennisniveau adviseur (4.1 ad. 3) 
- rapportage waarborging kennisniveau bedrijf (4.1 ad. 3) 
- controle op het gebruik van het kettingbeding ‘Doorlevering CDG’; 
 
4.1 is als volgt gewijzigd zodat het weer aansluit op de wijzigingen in de Wet 
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden: 
Het bedrijf houdt zich aan artikel 73 van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden 
die voorschrijft  dat:   
1. Een distributeur brengt een gewasbeschermingsmiddel, niet zijnde een 
gewasbeschermingsmiddel toegelaten voor niet-professioneel gebruik, uitsluitend op de 
markt voor een klant die over een geldig bewijs van vakbekwaamheid beschikt. 
2. Een distributeur zorgt ervoor dat hij of voldoende van zijn personeel over een bewijs van 
vakbekwaamheid beschikt, alsmede dat hij of dat personeel op het tijdstip van verkoop 
beschikbaar is voor klanten, in verband met de voorlichtende taak, bedoeld in het derde lid. 
Deze verplichting is niet van toepassing op gewasbeschermingsmiddelen die zijn toegelaten 
voor niet-professioneel gebruik.  
3. Een distributeur of zijn personeel geeft voorlichting aan klanten over: 
a. het juiste gebruik van een gewasbeschermingsmiddel; 
b. de risico’s van dat gebruik voor de gezondheid en voor het milieu; en 
c. de geldende veiligheidsinstructies voor het gewasbeschermingsmiddel. 
 
Het bedrijf dient geïntegreerde gewasbescherming mee te nemen in zijn voorlichting naar de 
klant waarbij alle klanten actief worden geïnformeerd over de beginselen van geïntegreerde 
gewasbescherming (bijlage 4). Het bedrijf toont aan op welke wijze hier invulling aan wordt 
gegeven en op welke wijze wordt gerealiseerd dat het bedrijf en de adviseurs beschikken 
over de benodigde kennis. Het bedrijf maakt aantoonbaar dat het beschikt over de 
benodigde kennis rondom de opslag, vervoer en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 
Jaarlijks stelt het bedrijf hiervoor een rapportage op. 
 
De stichting CDG kan specifieke thema’s vaststellen waarvoor bijeenkomsten worden 
georganiseerd voor bedrijven en/of adviseurs. Het bedrijf is gehouden om een door de 
stichting te bepalen aantal  themabijeenkomsten bij te wonen door een door de stichting  te 
bepalen afvaardiging. 
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Registratie van gevolgde opleidingen en ervaringen worden bijgehouden. De leverancier is 
verplicht zich er bij het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen of biociden 
van te vergewissen dat de gebruiker over een geldig bewijs van vakbekwaamheid beschikt 
en zich bij aflevering te vergewissen van de identiteit van de gebruiker of diens 
vertegenwoordiger die het middel ontvangt. 
Het vorige geldt niet voor de distributie of aflevering van een middel dat door het Ctgb als 
geschikt voor niet-professioneel gebruik is aangemerkt. 
 
Wanneer een gewasbeschermingsmiddel of biocide slechts wordt opgeslagen en beheerd 
zonder verkoop of advies aan gebruikers is dit vrijgesteld van de plicht tot het bezitten van 
een geldig bewijs van vakbekwaamheid.  
 
Het bedrijf moet een opleidingsplan opstellen om het praktische en theoretische 
kennisniveau van de medewerkers te laten meegroeien met de productontwikkelingen in de 
branche. 
 
Voor het afleveren door personeel van reeds bestelde of reeds gekochte 
gewasbeschermingsmiddelen of biociden, indien dat uit een bestelbon of factuur blijkt, 
zonder advies aan gebruikers is geen bewijs van vakbekwaamheid vereist. 
 
Registratie van gevolgde opleidingen en ervaringen worden bijgehouden.  
 
Het bedrijf moet een opleidingsplan opstellen om het praktische en theoretische 
kennisniveau van de medewerkers te laten meegroeien met de productontwikkelingen in de 
branche. 
 
In 4.2 is ‘geldige vergunning’ gewijzigd in ‘Vergunning Wet Milieubeheer’ 
 
Onderstaande zin is verwijderd. De status en gebruik van bijlage 1 is nader 
omschreven in bijlage 1: 
De wijze van opslag van gewasbeschermingsmiddelen dient te voldoen aan de eisen 
vastgelegd in bijlage 1 van dit schema, ongeacht de eisen die zijn vastgelegd in de geldige 
vergunning van het bedrijf, mits de eisen in bijlage 1 niet in strijd zijn met de eisen 
vastgelegd in de geldige vergunning of in een officieel schrijven van het bevoegd gezag. 
 
Onderaan 5.2 is toegevoegd ter verbetering van de inzichtelijkheid van de 
opslaglocaties: 
Indien het bedrijf opslag van gewasbeschermingsmiddelen heeft uitbesteed aan een derde 
partij, dan fungeert deze partij als depothouder. Het bedrijf meldt depothouder(s) aan bij de 
stichting, op basis van het hiervoor gestemde formulier. 
 
5.3 is gewijzigd zodat duidelijker is gemaakt wanneer iets gescheiden opgeslagen 
moet worden en doublures in de voorschriften zijn verwijderd.  
Het bedrijf zal middelen bestemd voor de export en niet in Nederland toegelaten duidelijk 
gescheiden opslaan van de middelen bestemd voor de Nederlandse markt en zich volledig 
houden aan alle eisen die de Wet aan uitvoer en doorvoer stelt. Het bedrijf draagt er met 
name zorg voor dat in geval van export de middelen voorzien zijn van een etiket zoals dat is 
vereist in het land van bestemming. In geen geval levert het bedrijf middelen met een 
Nederlands etiket aan buitenlandse afnemers. 
 
Onderaan 5.3 is het aanprijzen toegevoegd. Dit ontbrak in de vorige versie. 
Het aanprijzen van gewasbeschermingsmiddelen dient in overeenstemming te zijn met de 
waarheid en de geldende normen. Gewasbeschermingsmiddelen die (nog) niet zijn 
toegelaten, worden niet door het bedrijf aangeprezen.  
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Bij 6.3 is de klachtenprocedure toegevoegd ter versterking van het kwaliteitssysteem. 
Klachtenprocedure: 
Het bedrijf stelt een klachtenprocedure op. 
 
Om de status en het gebruik van bijlage 1 te verbeteren is het volgende gewijzigd : 
De in deze bijlage opgenomen voorschriften gelden voor alle opslagen wanneer ze 
weergegeven zijn in het zwart. 
 
Daarnaast geldt voor de betreffende opslagruimte specifieke voorschriften die 
corresponderen met de richtlijn (CPR of PGS) waarop de Vergunning (Wet Milieubeheer) is 
gebaseerd. Als het bevoegd gezag onvoldoende kwaliteit levert door bijvoorbeeld langer dan 
1 jaar het bedrijf niet te controleren en/of de volgens de Vergunning Wet Milieubeheer 
vereiste onderdelen of voorgeschreven algemene regels niet volledig in te vullen, dan is 
bijlage 1 van belang. Als een specifiek voorschrift niet opgenomen staat in de Vergunning 
Wet Milieubeheer vereiste onderdelen of voorgeschreven algemene regels maar wel van 
toepassing is voor het bedrijf op basis van de geldende wet- en regelgeving én opgenomen 
staat in de bijlage 1 van het CDG schema is het niet conflicterend en derhalve van 
toepassing tenzij het bedrijf kan aantonen dat het bevoegd gezag de afwijkende situatie 
beoordeeld heeft en ermee akkoord gaat. 
 
Tijdens elke audit controleert de auditor de opslagruimte op de eisen vastgelegd in de 
Vergunning Wet Milieubeheer vereiste onderdelen of voorgeschreven algemene regels dan 
wel bijlage 1 van het schema. 
 
Voor de overige opslagen gelden de specifieke PGS voorschriften. Voor opslagen onder de 
400 kilogram is bijlage 1 van het CDG certificatieschema niet van toepassing maar geldt een 
zorgplicht (artikel 2a van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Ter invulling 
van deze zorgplicht moet het bedrijf minimaal invulling geven aan de punten opgenomen in 
bijlage 3 van het CDG certificatieschema. 
 
Wanneer er tegenstrijdigheden voorkomen tussen de Vergunning (Wet Milieubeheer) en de 
hieronder beschreven voorschriften dan prefereren de voorschriften zoals opgenomen in de 
Vergunning (Wet Milieubeheer). 
 
Bijlage 3 is toegevoegd, waarmee invulling wordt gegeven aan de zorgplicht, artikel 2a 
van de Wgb. 
 
Bijlage 4 is toegevoegd, waarmee invulling wordt gegeven aan de beginselen 
geïntegreerde gewasbescherming. 


