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KETTINGBEDING “DOORLEVERING CDG” 
(voor professionele gewasbeschermingsmiddelen met een Nederlands etiket) 

(versie: juli 2016) 

 
 
(Bedrijfs)naam ontvangende partij: 
 

 
Straatnaam + huisnummer:                                                 
 
Plaatsnaam:                                                                                                                 Land:  

Vertegenwoordigd door: hierna te noemen: ontvangende partij 

 
Optie A: (Tussen)opslag in Nederland 
 
Het is verplicht dat de ontvangende partij dat de gegevens 
van de (tussen)opslag in Nederland opgeeft: 
 
1. Naam opslaglocatie in Nederland:  

 
 
 

2. Adres opslaglocatie in Nederland:   
 
 
 

3. Nummer vakbekwaamheidsbewijs: 
 
 
 
Verder dient een kopie te worden meegestuurd van een 
geldige vergunning Wet Milieubeheer of een melding op 
basis van het Activiteitenbesluit Milieubeheer.  
 

 
Optie B: Directe doorlevering 
 
Bij directe doorlevering (dus geen (tussen)opslag) naar het 
buitenland dient onderstaand de bestemming van de 
professionele gewasbeschermingsmiddelen te worden 
opgegeven:  
 

 
 
 

 
(Bedrijfs)naam leverende partij: 
 

 
Straatnaam + huisnummer:                                                   
 
Plaatsnaam:  

 
Vertegenwoordigd door:                                                                              

 
hierna te noemen: leverende partij 

 
 
 
 

LET OP: DE TEKST LOOPT DOOR OP DE VOLGENDE PAGINA 
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Dit beding dient u te gebruiken in ieder kwartaal dat u professionele 
gewasbeschermingsmiddelen met een Nederlands etiket levert aan bedrijven die niet 
voorkomen in het CDG-register (zie www.stichtingcdg.nl). U dient dit beding eveneens te 
gebruiken in ieder kwartaal dat u professionele gewasbeschermingsmiddelen met een 
Nederlands etiket exporteert, bijvoorbeeld naar eindgebruikers buiten de Europese Unie of 
naar buitenlandse distributeurs.  
 
Voorwaarde is dat de gewasbeschermingsmiddelen niet op de Nederlandse markt worden 
gebracht. Dergelijke leveringen kunnen alleen plaatsvinden als het leverende CDG-bedrijf de 
ontvangende partij heeft beoordeeld en heeft vastgesteld dat er geen reden is om te twijfelen 
aan de verantwoorde handling met gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij kan dit 
kettingbeding een rol vervullen door het volgende te verklaren:  

 
1. Als de levering op Nederlands grondgebied plaatsvindt, toont de ontvangende partij aan 

dat de opslag en/of vervoer conform de Nederlandse wettelijke eisen op het gebied van 
milieu en (externe) veiligheid plaatsvindt.  
 

2. De ontvangende partij doet al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is om te voorkomen dat het 
gewasbeschermingsmiddel op de Nederlandse markt wordt gebracht. 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.  
 

3. Indien niet uit de administratie van de ontvangende partij of een derde partij blijkt dat het 
gewasbeschermingsmiddel buiten Nederland op de markt is gebracht, verbeurt de 
ontvangende partij een som van 10% van de marktwaarde van het 
gewasbeschermingsmiddel ten behoeve van de Staat der Nederlanden. 
 

4. Deze verplichting zal overgaan op degenen die het gewasbeschermingsmiddel 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. 
 

5. De leverende partij registreert in ieder geval het order- en/of bonnummer behorend tot 
de levering. 
 

6. De leverende partij verstuurt eens per kwartaal een afschrift van het kettingbeding, dat in 
deze periode is opgesteld, aan de Stichting CDG. De Stichting behandelt dit 
kettingbeding vertrouwelijk en er wordt derhalve geen inzage verleend aan 
bestuursleden of derde partijen. De Stichting is echter wel gerechtigd dit kettingbeding 
door te geleiden naar bevoegde publieke instanties, zoals de NVWA, ILT en 
milieupolitie. 
 

7. De leverende alsook de ontvangende partij bewaart dit kettingbeding minimaal vijf jaar in 
de administratie. 

 
Datum: ………………………  Plaats:  ……………………………………….. 
 
Handtekening ontvangende partij:   Handtekening leverende partij: 
 
 
 
…………………………………   ………………………………… 

1 Let op: Bij exporteren is ook specifieke expertise van regelgeving van het land van bestemming van belang 

 

http://www.stichtingcdg.nl/
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