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OVERHEIDSBELEID

In 2009 heeft het Ministerie van VROM (inmiddels het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M)), de initiatiefgroep
dierplaagbeheersing opgericht. Aanleidingen hiervoor waren:
- signalen van de VROM-Inspectie over resistentievorming
bij ratten;
- twee beleidsdoelen van VROM om een juist gebruik van
biociden te realiseren en alleen gebruik van biociden
indien dit noodzakelijk is.
In de initiatiefgroep hebben verschillende partijen zich verenigd
zoals: RIVM, Ctgb, WUR, LTO, de Ministeries EL&I, VWS, SZW
en INM, de VROM-Inspectie, het KAD, EVM, NVPB, CPMV,
NVRD, SPA en Bayer.
Uit de Initiatiefgroep zijn een drietal werkgroepen gevormd
met de taak om de problematiek in kaart te brengen en
oplossingsrichtingen aan te dragen:
- werkgroep eindtermen en vakbekwaamheidseisen
- werkgroep agrarisch gebruik rodenticiden
- werkgroep resistentie van ratten en muizen voor rodenticiden
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- een splitsing van het huidige bewijs van vakbekwaamheid
in een bewijs van vakbekwaamheid voor de functie van
het beheersen van een dierplaag en de functie voor het
bestrijden van houtaantastende organismen;
- verhoging van de opleidingseisen door o.a. geïntegreerde
bestrijding (IPM) op te nemen in de eindtermen;
- de huidige praktijk van werkend leren in de Regeling
formaliseren (leerling bestrijdingstechnicus).

SCHEMATISCHE
VOORSTELLING:
Startende
dierplaagbeheerser

Bewijs van vakbekwaamheid starter
Werkend leren, maximaal 12 maanden
(onder voorwaarden biociden toepassen)

Werkgroep ‘agrarisch gebruik rodenticiden’
In de regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden
onder artikel 6.6 situaties genoemd waarbij een vrijstelling
geldt voor het bewijs van vakbekwaamheid:
• Artikel 6.6. Vrijstelling bewijs van vakbekwaamheid
g. het toepassen van een biocide voor het afweren of bestrijden van een dierplaag of het bestrijden van een
houtrotverwekkende schimmel als bedoeld in artikel
6.4, eerste lid, door een agrarische ondernemer op het
eigen bedrijf.
De werkgroep waarin ook LTO vertegenwoordigd is, onderzoekt
mogelijkheden om deze vrijstelling zodanig aan te passen dat
de kwaliteit van plaagdierbeheersing, gelet op het gebruik van
rodenticiden, op agrarische bedrijven beter gewaarborgd is.

Werkgroep ‘resistentie’
Vanuit de werkgroep ‘resistentie’ zijn twee voorstellen gedaan
voor nader onderzoek:
1. inventarisatie van de omvang van (mogelijke) rodenticiden
resistentie onder ratten en muizen in Nederland;
2. ontwikkelen van een test om resistentie makkelijk op
genniveau vast te kunnen stellen en wetenschappelijk
onderzoek naar kruisingen van resistente ratten en
dubbelmutaties.
Het Ministerie van VROM heeft akkoord gegeven voor deze
voorstellen. De WUR is in samenwerking met het KAD inmiddels gestart met de onderzoeken.

Werkgroep eindtermen en vakbekwaamheidseisen
Ook het voorstel van de werkgroep eindtermen en vakbekwaamheidseisen is door de initiatiefgroep opgepakt en gepresenteerd.
Dit voorstel is om te komen tot:
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Start opleiding met algemene theorie
(zowel plaagdieren als hout)
Keuze tussen richting

Plaagdieren Theorie
IPM en
specialisatie
theorie

Hout Theorie
IPM en
specialisatie
theorie

Praktijk plaagdieren

Praktijk hout

Examen
Plaagdieren
(theorie + praktijk)

Examen
Hout
(theorie en praktijk)

De voorstellen zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan
het IBGB (interbestuurlijk overleg gewasbeschermingsmiddelen en biociden) waarna door het Ministerie I&M een besluit
zal worden genomen om deze wijzigingen in de regelgeving
op te nemen. Het KAD zal u op de hoogte houden van deze
besluitvorming.

