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Artikel 74 lid 2 van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Wgb):

2. De productie, de opslag en het vervoer van niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen zijn in afwijking van artikel 20 toegestaan, indien 

aangetoond kan worden dat de gewasbeschermingsmiddelen zijn bestemd voor gebruik in een andere lidstaat van de Europese Unie en het 

bewuste gewasbeschermingsmiddel daar is toegelaten, of voor gebruik in een derde land, en is voldaan aan bij regeling van Onze Minister 

gestelde voorschriften in verband met het kunnen controleren dat het bewuste middel niet op het Nederlandse grondgebied wordt gebruikt 

dan wel daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

(*): Voor dergelijke leveringen geldt onder meer artikel 74, lid 2 van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Wgb) + artikel 7.1 

(kettingbeding) 7.3c (administratie) en 7.3d (opslag en vervoer) van de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Rgb).

1. Degene die een niet in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddel of biocide produceert, opslaat of vervoert, komt bij iedere 

overeenkomst die strekt tot opslag, vervoer of levering van het middel aan een ander, schriftelijk een beding als bedoeld in artikel 253 van 

boek 6 van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve van de Staat overeen, en neemt een afschrift van deze overeenkomst in zijn administratie op.

CDG-bedrijf: Is een 

bedrijf dat door de 

Certificerende Instantie 

is gecertificeerd op 

basis van het geldende 

CDG-certificatieschema 

en staat opgenomen in 

het CDG-register.

Eindgebruiker: Is een 

klant, bijvoorbeeld een 

teler, hovenier, 

loonwerker, e.d., die 

het geleverde middel 

toepast en derhalve niet 

doorlevert.

Derde partij: Is een 

klant, bijvoorbeeld een 

exporteur, e.d., die het 

geleverde middel niet 

op de Nederlandse 

markt afzet en het 

middel niet zelf toepast 

en derhalve geen 

eindgebruiker is. 

Stroomschema: levering professionele gewasbeschermingsmiddelen

2. Het beding, bedoeld in het eerste lid, luidt als volgt:

a. De ontvangende partij doet al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is te voorkomen dat het gewasbeschermingsmiddel of de biocide in Nederland wordt 

toegepast. De ontvangende partij neemt daartoe dit beding op in een overeenkomst die strekt tot levering aan een derde partij van het bij deze 

overeenkomst te leveren gewasbeschermingsmiddel of biocide.

b. Indien niet uit de administratie van de ontvangende partij of een derde partij blijkt dat het gewasbeschermingsmiddel of de biocide buiten Nederland is 

toegepast of naar het buitenland is vervoerd, verbeurt de ontvangende partij een som van 10% van de marktwaarde van het gewasbeschermingsmiddel 

of de biocide ten behoeve van de Staat der Nederlanden.
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Artikel 7.1. (Rgb) Kettingbeding verboden gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Start

Factuur

5

BestellingSpecificatiesOffertesInventarisatieBeoordeling 

Ja

Levering op NL 
Grondgebied

JA

JA

NeeJaNee

Levering in 
Nederland (NL) 

toegelaten 
professionele 

GBM?

Ja

Kettingbeding conform Wet 
Gewasbeschermings-middelen 
en Biociden (Wgb) (*)

Nee

Let op: Levering aan eindgebruiker 
binnen de EU is alleen toegestaan
indien volledig conform artikel 28 
van Verordening 1107/2009 (incl. 
'route F' onderstaand)

A

Levering aan 
CDG bedrijf of 
eindgebruiker

B

Levering aan 
een derde 

partij

C

Levering aan 
CDG bedrijf

D 

Levering aan 
derde partij

E

Levering aan 
eindgebruiker 
buiten de EU

F
Levering aan 
eindgebruiker 

voor gebruik op 
Nederlands 
grondgebied

NEE

NEE

CDG Kettingbeding vereist?
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Artikel 7.3c. (Rgb) Administratie van niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen of biociden

Artikel 7.3d. (Rgb) Opslag en vervoer, bestemd voor gebruik buiten Nederland

Artikel 28 EU verordening 1107/2009 Toelating voor het op de markt brengen en het gebruik 

2. Het vervoer van een niet in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddel of biocide is uitsluitend toegestaan, indien de vervoerder 

beschikt over een vrachtbrief of ander document waaruit blijkt van wie de partij afkomstig is en voor wie de partij is bestemd.

2. De administratie bestrijkt een periode van de laatste vijf jaren.

3. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden op de factuur of het afleveringsbewijs aangegeven.

1. Een niet in Nederland toegelaten biocide of gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 74, eerste of tweede lid, van de wet wordt 

gescheiden van een toegelaten middel opgeslagen.

c. Deze verplichting zal overgaan op degenen die het gewasbeschermingsmiddel of de biocide onder bijzondere titel zullen verkrijgen. Voorts zijn mede 

gebonden degenen die van de rechthebbende een beperkt recht of een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen.

1. Een gewasbeschermingsmiddel wordt alleen op de markt gebracht of gebruikt wanneer het in de betrokken lidstaat overeenkomstig deze 

verordening is toegelaten.

b. het aantal verpakkingseenheden per ontvangst of aflevering, alsmede de op de verpakking aangegeven volume- of massa-eenheden;

d. de naam, het adres en de woon- of vestigingsplaats van degene van wie het gewasbeschermingsmiddel of de biocide is verkregen respectievelijk aan 

wie is geleverd;

e. de datum van ontvangst, aflevering of verandering als bedoeld in de onderdelen b en c, en

f. de afschriften van overeenkomsten als bedoeld in artikel 7.1, eerste lid.

c. de totale hoeveelheid voorraad en de veranderingen van de voorraad, waarbij onderscheid wordt gemaakt per gewasbeschermingsmiddel of biocide;

1. De administratie, bedoeld in artikel 74, derde lid, onderdeel b, van de wet en artikel 67, eerste lid, eerste volzin, van verordening (EG) 

1107/2009, bevat ten minste de volgende gegevens:

a. de naam van het gewasbeschermingsmiddel en het toelatingsnummer of toelatingskenmerk in het land van bestemming;
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