
Notitie 

 

Betreft: Aansprakelijkheid bij derdenuitbreiding door Trustee 

 

Algemeen 

 

Om te beginnen is het goed om de bijzondere positie van deze aanvragen te bezien. Voor een 

dergelijke aanvraag behoeft niet te worden getoetst op - kort gezegd - werkzaamheid en fytotoxiteit. 

Een ander opvallend element is dat het dus mogelijk is dat een uitbreiding wordt aangevraagd door een 

ander dan de toelatinghouder. In dat geval wordt die ander geen houder van de uitbreiding. Op verzoek 

van die ander wordt de reeds bestaande toelating uitgebreid. 

 

Gedachte achter deze constructie is dat het telers(organisaties) de mogelijkheid biedt om middelen in 

te zetten waar dit door bedrijfseconomische afwegingen van fabrikanten anders niet zou kunnen. 

Randvoorwaarde is dat er geen maatschappelijk ongewenste gevolgen zijn. Daarom moet wel getoetst 

worden op de overige voorwaarden voor toelating. 

 

Positie betrokkenen 

 

De toelatinghouder 

De toelatinghouder verleent medewerking aan de uitbreiding via de Trustee. Indien de toelatinghouder 

redenen heeft om te veronderstellen dat uitbreiding (vanwege kans op schade bijvoorbeeld) niet 

verantwoord is vraagt de Trustee niet aan. 

 

De toelatinghouder is verantwoordelijk voor het eigen gedrag. Wanneer hij over informatie beschikt 

waaruit blijkt dat de kans op schade (onder bepaalde omstandigheden) substantieel is en hierover in de 

aanloop naar en tijdens de aanvraag zwijgt zou dit ertoe kunnen leiden dat hij toch succesvol in een 

procedure kan worden aangesproken. 

 

Daarnaast blijft de toelatinghouder verantwoordelijk voor eigen gedrag na de uitbreiding. 

Communicatie vanuit de toelatinghouder kan verwachtingen wekken die niet gerechtvaardigd zijn. 

Wanneer zonder te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van de teler de toepassing normaal wordt 

gepromoot kan ook dat leiden tot aansprakelijkheid voor de toelatinghouder. 

 

Tot slot is er de situatie dat er met het product fysiek iets niet in orde is; productiefouten die tot 

vervuiling hebben geleid bijvoorbeeld. Ook voor die zaken blijft de toelatinghouder zelf 

verantwoordelijk. 

 

De Trustee 

De Trustee treedt op als de formele aanvrager zonder commercieel belang. De Trustee is feitelijk de 

formele brievenbus van het gezamenlijke bedrijfsleven. In het algemeen belang doet zij aanvragen. De 

Trustee heeft het risico dat zij aansprakelijk zou zijn in het kader van die activiteit verzekerd.  

 

De teler 

Voor alle uitbreidingen geldt dat die op initiatief van een sectororganisatie worden gedaan. Deze 

organisaties beslissen zelf wat zij in het belang van hun achterban achten. Zij initiëren onderzoek en 

beslissen welke uitbreidingen wenselijk zijn. Zij werken voor de formele aanvraag samen met de 

Trustee. Zij zorgen ervoor dat zij in de richting van hun achterban en de pers zorgvuldig 

communiceren zodat duidelijk wordt dat voor de betreffende toepassingen geen 

werkzaamheid/fytotoxiteit is onderzocht. 

 

Juridisch is het met name van belang wat een teler redelijkerwijs mag verwachten van een toepassing. 

Dat betekent dat de communicatie rondom een middel en/of een uitbreiding duidelijk moet zijn over 

het feit dat de toepassing volledig op eigen verantwoordelijkheid plaatsvindt.  

 



Conclusie 

 

De conclusie is zoals zo vaak met juridische zaken dat een en ander genuanceerd ligt. 

Het is niet zo dat alle aansprakelijkheid per definitie bij de toelatinghouder verdwenen is. De Trustee 

bijvoorbeeld kan en mag op dat terrein ook geen garanties geven. 

Wel is het zo dat wanneer alle betrokken zorgvuldig handelen en met name ook zorgvuldig 

communiceren de kans dat succesvol geclaimd kan worden erg klein is. 

 

Ontwikkeling Verordening 

Mogelijk biedt de nieuwe verordening in dit verband soelaas. In artikel 51 lid 6 staat “uitbreidingen 

uit hoofde van dit artikel moeten apart kenbaar gemaakt worden en er moet afzonderlijk op 

aansprakelijkheidsbeperkingen worden gewezen.” 

 

Onder de huidige regelgeving acht het Ctgb zich niet bevoegd om een aansprakelijkheidsbeperkende 

tekst in een WG/GA op te laten nemen. Dat wordt onder de verordening (die 14 juni 2011 

geïmplementeerd moet zijn) anders.  
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