Opheffing van de Bijzondere
Normcommissie Namen en
Afkortingen van
Bestrijdingsmiddelen
In 1950 werd door de toenmalige Planteziektenkundige Vereniging de
Bijzondere Normcommissie voor de Nederlandse Namen en Afkortingen
van Bestrijdingsmiddelen ingesteld. Deze commissie heeft tot doel voor
Nederland namen en afkortingen voor middelen ter bestrijding van
plantenziekten en –plagen en onkruiden vast te stellen, met name om
verwarring op het terrein van de naamgeving te voorkomen. In de praktijk betrof het uitsluitend namen en afkortingen van werkzame stoffen.
In 1951 werd deze commissie door de HCNN (Hoofdcommissie voor de
Normalisatie in Nederland) erkend als Buitengewone Normcommissie
(BNC 13, Commissie voor de Nederlandse namen voor Bestrijdingsmiddelen).

Vooral in de beginperiode, toen regelmatig met afkortingen werd gewerkt, was de instelling van deze
commissie zeer zinvol. Te denken
valt bijvoorbeeld aan de afkorting
voor hexachloorhexaan, waarvoor
zowel HCH als BHC werd gebruikt.
De vastgestelde namen werden
voor een eerste maal als ontwerpnorm (V3044) gepubliceerd door
het Centaal Normalisatiebureau
(CNB). Daarna werden vastgestelde
namen met regelmaat gepubliceerd in het orgaan van de vereniging.
Na het op 15 juli 1991 tot stand gekomen van de EU-Richtlijn
91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, wordt
echter reeds bij een aanvraag voor

toelating de ISO-naam (noot) gehanteerd. Door middel van een Beschikking van de Commissie wordt,
na het vaststellen van de volledigheid van een ingediend dossier, het
bestrijdingsmiddel gepubliceerd in
de Nederlandse taal, waarbij de Nederlandse naam wordt gebruikt. Dit
betekent dat in Brussel reeds in een
vroeg stadium de Nederlandse
naam wordt vastgesteld. Het Ministerie van LNV geeft daarbij eventueel commentaar op de naam zoals
die door het vertaalbureau wordt
voorgesteld. Het College voor de
Toelating van Bestrijdingsmiddelen
ziet erop toe dat de naamgeving ingevolge de Gewasbeschermingsrichtlijn 91/414 op zo consistent
mogelijke wijze plaatsvindt en zo
veel mogelijk in lijn met in het verleden gemaakte afspraken.
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De Commissie en het bestuur van
de KNPV zijn daarom van mening
dat de Commissie geen zinvolle
taak meer heeft en daarom opgeheven kan worden. Het bestuur zal
erop toezien dat een namenlijst
van nieuwe middelen jaarlijks gepubliceerd wordt in Gewasbescherming.
Met het NNI (Nederlands Normalisatie Instituut) is overeengekomen
dat de betreffende commissie de
facto is beëindigd. De commissie
blijft echter als zodanig nog geregistreerd ten behoeve van de regelmatige toezending van de ISO documentatie betreffende de namen van
de bestrijdingsmiddelen.
De voorzitter van de Commissie
Namen en Afkortingen van Bestrijdingsmiddelen, A.F.H. Besemer.
De secretaris van de Commissie Namen en Afkortingen van Bestrijdingsmiddelen, R.H. Schreuder.
De secretaris van de KNPV, A.J. Termorshuizen.
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Noot: De Engelse en de Franse namen voor
werkzame stoffen van bestrijdingsmiddelen worden op voorstel van de producent
vastgesteld door de technische commissie ‘ISO/TC 81- Common names for pesticides and other agrochemicals’.
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