techniek in gebruik

Licentie voor
plaagdierbestrijding
Dat er voor het werken met bestrijdingsmiddelen een spuitlicentie nodig is, zal bekend zijn. Maar dat er ook een
licentie vereist wordt voor de bestrijding van plaagdieren, weet lang niet ieder.
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inds oktober vorig jaar is er een
nieuwe wet Gewasbeschermings
midelen en Biociden van kracht.
Biociden is een verzamelnaam voor chemi
sche middelen die niet onder de gewas
beschermingsmiddelen vallen. Dat is een
breed assortiment dat varieert van bijvoor
beeld muizenkorrels tot algwerende verf
voor een schip of chemicaliën voor het
ontwikkelen van foto’s. In principe bevat
de wet geen grote veranderingen, maar een
verschil met vroeger is dat nu de biociden
wel een aparte plaats hebben gekregen.
Hierdoor is het veel duidelijker wat er voor
het werken met biociden wettelijk is gere
geld. Voor de hovenier heeft dat wel een
duidelijke consequentie. Muizen of ratten
vangen met een klem mag zonder meer,
maar zodra daar middelen aan te pas
komen die vallen onder de biociden, dan
is er een vakbekwaamheidsdiploma nodig.
Dat diploma, eigenlijk net zoiets als de
spuitlicentie, is ook nodig om de middelen
aan te kunnen kopen.

Professioneel gebruik
Waar het in de wetgeving om gaat, is het
professionele gebruik van biociden. De ter
men beroepsmatig gebruik en particulier
gebruik hebben nu in de wet nadrukkelijk
de aanduiding professioneel en niet-professi
oneel gebruik gekregen. Het grote verschil
tussen de particulier en de hovenier is dat
de particulier de middelen alleen in en rond
de eigen woning en moestuin mag gebruiken,
terwijl de hovenier werkt in de openbare
ruimte. Anderzijds heeft de hovenier met
een plaagdierbestrijdingsdiploma toegang
tot middelen die voor de particulier niet
verkrijgbaar zijn of hij kan beschikken over
middelen die mogelijk wel dezelfde werk
zame stof bevatten, maar bijvoorbeeld in
zwaardere concentraties leverbaar zijn. En
een andere consequentie is dat de hovenier
niet mag werken met middelen die voor
niet-professioneel gebruik zijn toegelaten.
Hij mag die middelen wel aan de nietprofessionele gebruiker verkopen. Maar
de niet-professionele middelen mogen ook
niet op het eigen bedrijf worden toegepast.
De hovenier heeft in de praktijk maar met
een klein assortiment middelen van doen.
Meestal zal het gaan om het bestrijden van
wespen, muizen, mollen, woelratten en
mieren. ‘Het afweren of bestrijden van dier
plagen’, heet dat dan officieel. Omdat het
voor het gevoel om vrij onschuldige midde
len gaat die in vele gevallen ook de particu
lier gebruikt zonder dat die enig certificaat
of diploma nodig heeft, zou de conclusie
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	Ratten vangen met een klem mag zonder meer.
Maar wil je middelen inzetten die vallen onder
de biociden, dan heb je een vakbekwaamheids
diploma nodig.

snel getrokken zijn dat het allemaal niet
zo’n vaart loopt.

Zwaar geschut
Op zich is het heel begrijpelijk dat deze
wetgeving van kracht is, maar wat jammer
is, is dat het vereiste diploma veel meer
omvat dan waar de hovenier mee te maken
heeft. De opleiding voor het diploma omvat
tien cursusdagen en heeft bijvoorbeeld ook
betrekking op het bestrijden van de boktor,
gassen van containers of het bestrijden van
kakkerlakken in een restaurant. Dat wordt
in de praktijk, ook door de wetgeving die
van kracht is, steeds meer gedaan door
professionele bedrijven. Heeft de hovenier
of gemeente een keer met een wespenplaag
van doen, dan wordt er ook al snel een
professional bij gehaald, maar zoiets
eenvoudigs als een mierenplaag bestrijden
wil je toch gewoon zelf uit kunnen voeren.
Volgens de wet kan dat dus alleen maar met
een diploma op zak.
Anderzijds geldt dat de huidige spuitlicentie
ook gericht is op meer dan waar de hovenier
specifiek mee van doen heeft. Die is ook
gericht op het werk in de landbouw waar
deels met andere middelen maar ook met
andere spuitmachines wordt gewerkt dan
waar de hovenier mee werkt. Wat dat betreft
zouden brancheorganisaties er goed aan
doen om bij het overleg waar deze regel
geving wordt voorbereid, te lobbyen voor
een veel praktischer oplossing voor de
branche. Dat bespaart kosten maar is ook
beter voor de motivatie van de deelnemers
en voor het praktische nut daarom ook
veel beter.
Voor de landbouw treedt LTO op als verte
genwoordiger van de branche in dit soort
overleg en die heeft het voor elkaar gekregen
dat voor de landbouw de plaagdierbestrijding
op het eigen erf zonder het diploma plaag
dierbestrijding mag worden uitgevoerd.
Hoewel het daarmee nog niet zeker is of

	Steeds vaker worden professionele bedrijven
ingezet voor plaagdierbestrijding, maar ook
voor de eenvoudige klussen kan de hovenier
inmiddels niet meer zonder plaagdierbestrijdings
diploma.

dat ook op langere termijn zal blijven
bestaan.

Opleidingen
Opleidingen voor het diploma dierplagen
bestrijden wordt verzorgd door Musca en
door KAD. De opleidingen die 10 of 11 dagen
duren, worden in Wageningen verzorgd.
Net als bij het spuitdiploma zijn er landelijke
nascholingsdagen. Voor meer informatie:
www.musca.nl en www.kad.nl.

Hoverniersgerichte licentie
Michel Wimmers is
businessmanager
Environmental Science
bij Bayer en houdt zich
bezig met het profes
sionele gebruik van
biociden in Nederland.
Wimmers onderstreept
dat het voor de professionaliteit van de hove
niersbranche van belang is dat er ook voor
het gebruik van biociden eisen worden gesteld
aan de vakbekwaamheid van de professionele
gebruikers. “Het gaat om toepassing in de
openbare ruimte en dat geeft ook zijn verant
woordelijkheden. Anderzijds betreur ik het dat
in de huidige wetgeving voor de plaagdier
bestrijding de eisen veel meer omvatten dan
waar een hovenier mee te maken heeft. Bij de
spuitlicentie is dat net zo. Daarom zou het
veel beter zijn om een op de hoveniersbranche
gerichte licentie te formuleren met als
onderdelen gewasbescherming en plaagdier
bestrijding. Maar dat is typisch een taak voor
de brancheorganisaties.”
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