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Stichting Agro Cloud Services (hierna: ‘Agro CloSer’) heeft ten doel automatische 
gegevensuitwisseling te bevorderen door middel van elektronische communicatie 
tussen leveranciers van producten en/of diensten die van belang zijn voor de 
plantaardige productie en afnemers/gebruikers daarvan. Hiervoor is een systeem 
ontwikkeld bestaande uit een digitale infrastructuur die op basis van 
gestandaardiseerde berichten en via een centrale hub elektronische communicatie met 
andere Agro CloSer-deelnemers mogelijk maakt (de Agro CloSer-oplossing). De 
berichtenstandaarden beperken zich initieel tot een berichtenset voor 
gegevensuitwisseling over gewasbeschermingsmiddelen. Het voornemen bestaat om 
berichtensets te ontwikkelen voor andere producten en/of diensten die van belang zijn 
voor de plantaardige productie, zodat binnen de digitale infrastructuur over deze 
producten/diensten ook op gestandaardiseerde wijze kan worden gecommuniceerd.  
 
In beginsel kunnen alle rechtspersonen die binnen de Europese Economische Ruimte 
producten en/of diensten die van belang zijn voor de plantaardige productie op de 
markt brengen, verhandelen, afnemen of toepassen, als deelnemer gebruikmaken van 
de Agro CloSer-oplossing. Een bedrijf kan dit kenbaar maken door middel van een 
daarvoor bestemd aanmeldingsformulier, waarin wordt aangegeven voor welke 
producten/diensten het bedrijf wenst deel te nemen.  
 
Door inzending van het aanmeldingsformulier stemt het bedrijf in met de volgende 
deelnemersvoorwaarden: 
 
1. Totstandkoming deelnemersovereenkomst 

 Deelname in Agro CloSer staat open voor rechtspersonen die producten en/of 
diensten die van belang zijn voor de plantaardige productie binnen de Europese 
Economische Ruimte op de markt brengen, verhandelen, afnemen of toepassen.  

 Deelname in Agro CloSer komt tot stand door het inzenden van het geheel 
ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier en na een beslissing van het 
bestuur van Agro CloSer over de toelating.  

 
2. Verantwoordelijkheden Agro CloSer  

 Agro CloSer is in het leven geroepen om de traceerbaarheid te faciliteren van 
producten en/of diensten die van belang zijn voor de plantaardige productie binnen 
de Europese Economische Ruimte. Agro CloSer spant zich in om traceerbaarheid 
te realiseren van deze producten en diensten ten behoeve van de bij haar 
aangesloten deelnemers in. 

 Agro CloSer ontwikkelt en onderhoudt in samenwerking met de eigenaar(s) van 
berichtenstandaarden op basis waarvan elektronische communicatie over 
producten en/of diensten van belang voor de plantaardige productie mogelijk wordt 
gemaakt. Het intellectuele eigendomsrecht op deze berichtenstandaarden rust niet 
bij Agro CloSer.  

 Agro CloSer heeft een relatie met een softwareleverancier voor de ontwikkeling en 
het onderhoud van de digitale infrastructuur, waaronder een centrale hub, waarmee 
Agro CloSer-deelnemers met elkaar kunnen communiceren op basis van de 
berichtenstandaarden als bedoeld onder a) van dit artikel. Het intellectuele 
eigendomsrecht op deze digitale infrastructuur rust bij de gecontracteerde 
softwareleverancier, die in opdracht handelt van Agro CloSer. Teneinde een 
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gebruiksrecht te verkrijgen op de digitale infrastructuur is deelnemer gehouden een 
relatie aan te gaan met de softwareleverancier.  

 Agro CloSer is zich ervan bewust dat de gegevens die worden uitgewisseld via de 
digitale infrastructuur als bedoeld onder b) van dit artikel van commercieel 
gevoelige aard zijn en kunnen bestaan uit persoonsgegevens. Agro CloSer heeft 
derhalve afspraken gemaakt met de softwareleverancier, zodat deze gegevens 
alleen toegankelijk zijn voor de partijen die direct bij transactie zijn betrokken en het 
eigendom van deze gegevens niet wordt overgedragen. Agro CloSer heeft tevens 
afspraken gemaakt met de softwareleverancier over de doeleinden waarvoor de 
softwareleverancier de gegevens kan gebruiken, een standaardbewaartermijn en 
passende beveiliging van de gegevens(uitwisseling) zonder dat de functionaliteit 
van de digitale infrastructuur wordt beperkt. Deze afspraken vormen ook onderdeel 
van de relatie tussen deelnemer en de softwareleverancier.  

 Agro CloSer verschaft deelnemer het recht om deel te nemen aan bijeenkomsten 
van deelnemers. Agro CloSer kan een reglement vaststellen waarin de 
verantwoordelijkheden en procedures van de bijeenkomst van deelnemers zijn 
geregeld.  

 Agro CloSer verschaft deelnemer het gebruiksrecht om het Agro CloSer beeldmerk 
te voeren om aan te geven dat de betreffende onderneming deelneemt in Agro 
CloSer. Agro CloSer heeft het recht om voorwaarden te stellen aan het gebruik van 
het Agro CloSer beeldmerk.  

 Agro CloSer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of 
kosten die ontstaan door deelname aan Agro CloSer, of door het niet of gebrekkig 
functioneren van de gestandaardiseerde berichten of de digitale infrastructuur. 

 
3. Verplichtingen deelnemer 

 Teneinde een gebruiksrecht te verkrijgen op de gestandaardiseerde berichten is 
deelnemer gehouden een relatie aan te gaan met de eigenaar van de 
berichtenstandaard en de hieraan verbonden de kosten te voldoen. 

 Deelnemer draagt zorg voor de hardware en software die benodigd is om van de 
gestandaardiseerde berichten en de digitale infrastructuur gebruik te kunnen 
maken. Agro CloSer spant zich ervoor in dat de eigenaar(s) van de 
berichtenstandaarden, en de softwareleverancier heldere specificaties verschaffen 
waaraan de hardware en software van deelnemer moeten voldoen. Agro CloSer is 
niet verantwoordelijk voor het verschaffen van deze specificaties aan deelnemer.  

 Deelnemer draagt zelf de kosten en het risico van het gebruik van de digitale 
infrastructuur die wordt aangeboden door de door Agro CloSer gecontracteerde 
softwareleverancier.  

 Deelnemer verkrijgt door deelname in Agro CloSer geen intellectuele 
eigendomsrechten op de digitale infrastructuur of andere zaken.  

 
4. Deelnemersgelden 

 Deelnemer is verplicht de door Agro CloSer jaarlijks vastgestelde 
deelnemersbijdrage per land waarin gebruik wordt gemaakt van de oplossingen 
van Agro CloSer voor automatische gegevensuitwisseling, voor het gehele jaar, te 
voldoen.  

 Agro CloSer heeft het recht de vordering op deelnemer voor de 
deelnemersbijdrage over te dragen op de softwareleverancier als bedoeld in artikel 
2 onder c), onder de voorwaarde dat hiervan mededeling wordt gedaan door Agro 
CloSer aan deelnemer.  

 Agro CloSer heeft het recht in de jaarlijkse bijdrage te differentiëren op basis van 
de aard van de onderneming en de berichtensets waar deelnemer van gebruik 
maakt. 
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 Na raadpleging van de vergadering van deelnemers worden wijzigingen in de 
jaarlijkse deelnemersbijdrage schriftelijk bekend gemaakt uiterlijk op 31 november 
van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de wijziging betrekking heeft. 

 Deelnemer is in beginsel verplicht de door Agro CloSer vastgestelde entreebijdrage 
te voldoen per land waarin gebruik wordt gemaakt van de oplossingen van Agro 
CloSer voor automatische gegevensuitwisseling. De vastgestelde entreebijdrage is 
opgenomen in bijlage 1. 

 Agro CloSer heeft het recht in de entreebijdrage te differentiëren op basis van de 
aard van de onderneming. 

 Deelnemers die zijn aangesloten bij een representatieve organisatie die de opzet 
van Agro CloSer (mede) heeft gefinancierd, kunnen geheel of gedeeltelijk worden 
vrijgesteld van de entreebijdrage naar rato van de investering die de betreffende 
representatieve organisatie in Agro CloSer heeft gedaan.  

 Bij niet-tijdige betaling van de gefactureerde bedragen is Agro CloSer gerechtigd 
om een vertragingsrente in rekening te brengen tegen de geldende wettelijke rente 
over de periode van het verzuim en behoudt zich het recht voor om deze vordering 
over te dragen op derden. Agro CloSer kan dan tevens besluiten de rechten die 
deelnemer op basis van de deelnemersovereenkomst heeft verkregen op te 
schorten totdat volledige onherroepelijke en onvoorwaardelijke betaling heeft 
plaatsgevonden. 

 Alle bedragen zijn exclusief BTW.  
 

5. Duur en beëindiging 
 De deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar en 

wordt telkens stilzwijgend met één jaar verlengd. 
 Beëindiging van de deelnemersovereenkomst vindt plaats na schriftelijke 

opzegging door het bedrijf, rekening houdende met een opzegtermijn van drie 
maanden. De entreebijdrage (als bedoeld in artikel 4, onder e) en vooruitbetaalde 
deelnemersgelden (als bedoeld in artikel 4, onder a) blijven verschuldigd.  

 Agro CloSer heeft het recht de deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang 
te beëindigen, indien het bedrijf in strijd handelt met het in deze voorwaarden 
bepaalde, of deelnemer op oneigenlijke of zodanige wijze gebruik maakt van de 
infrastructuur die via Agro CloSer wordt aangeboden dat daardoor onnodige 
schade optreedt, onverminderd het recht van Agro CloSer en de betrokken 
bedrijven om vergoeding van die schade te eisen.  

 Deelname eindigt van rechtswege, indien een van de partijen de onderneming 
staakt, in staat van faillissement geraakt of surséance van betaling aanvraagt. 

 Zodra deelname aan Agro CloSer eindigt, zal deelnemer het gebruik van het Agro 
CloSer beeldmerk beëindigen en heeft deelnemer niet langer het recht de 
bijeenkomst van deelnemers bij te wonen. 

 Zodra deelname aan Agro CloSer eindigt, zal Agro CloSer hierover onverwijld 
mededeling doen aan de betreffende eigenaar van de berichtenstandaarden waar 
de deelnemer gebruik van maakt (als bedoeld in artikel 2 onder b) en aan de 
softwareleverancier (als bedoeld in artikel 2 onder c).  

 

6. Privacy 
 Deelnemer is gehouden om in het kader van de gestandaardiseerde communicatie 

via de digitale infrastructuur uitsluitend persoonsgegevens te verwerken, indien dit 
in overeenstemming is met de daarvoor geldende wettelijke vereisten (zoals 
opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dat betekent 
dat deelnemer in dit kader uitsluitend persoonsgegevens verwerkt indien dit 
noodzakelijk is en hiervoor een grondslag bestaat.  
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 Agro CloSer is op geen enkele wijze verantwoordelijk of betrokken bij de 
verwerking van persoonsgegevens in het kader van het berichtenverkeer van 
deelnemer via de digitale infrastructuur.  

 Agro CloSer maakt afspraken met de gecontracteerde leverancier van de digitale 
infrastructuur over de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving voor de 
verwerking van persoonsgegevens. 

 
7. Slotbepalingen 

 Na raadpleging van de bijeenkomsten van deelnemers kan Agro CloSer deze 
voorwaarden wijzigen door kennisgeving aan deelnemer, per de daarin 
aangegeven datum. 

 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
 Eventuele geschillen die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden 

voorgelegd aan de te Den Haag bevoegde rechter. 
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Bijlage 1 – entreebijdrage en jaarlijkse bijdrage deelnemers 
 
Fabrikanten, importeurs of gemachtigden 
Entreebijdrage per land  € 1.700 
Jaarlijkse bijdrage per land  € 200 
 
Distributeurs 
Entreebijdrage per land  € 450 
Jaarlijkse bijdrage per land  € 200 
 
Logistieke dienstverleners 
Entreebijdrage per land  € 1.700 
Jaarlijkse bijdrage per land  € 200 
 
Onder fabrikanten, importeurs of gemachtigden worden verstaan:  
- Fabrikanten: natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten die van 

belang zijn voor de plantaardige productie vervaardigt of laat ontwerpen of 
vervaardigen en dit onder zijn naam of merk verhandelt; 

- Importeurs: elke in de Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die producten 
en/of diensten die van belang zijn voor de plantaardige productie uit een derde land 
in de Unie in de handel brengt; 

- Gemachtigde: elke in de Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die 
schriftelijk door een fabrikant is gemachtigd om namens hem nader omschreven 
taken te vervullen. 

 
Onder distributeurs worden verstaan: 
- elke natuurlijke of rechtspersoon in de toeleveringsketen, anders dan de fabrikant 

of de importeur, die producten en/of diensten die van belang zijn voor de 
plantaardige productie op de markt aanbiedt. 

 
Onder logistieke dienstverleners worden verstaan: 
- elke natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van een fabrikant, importeur, 

gemachtigde of distributeur de logistiek ten aanzien van producten en/of diensten 
die van belang zijn voor de plantaardige productie verzorgt. 

 
België / GD Luxemburg worden beschouwd als één land. 


