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Wespen bestrijden
zonder certificaat
Het werk van de hovenier en dat van de
gemeentelijke groenvoorziening
beperkt zich meestal niet alleen tot
het groen. Ook het weghalen van
een wespennest uit een tuin of
het bestrijden van mollen 'hoort
erbij'. Want waarom zou je een
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gespecialiseerde dierplaagbestrij- •
der inhuren wanneer de tuinman er •

Doe mee en win

dingsmiddelen niet voor niets wettelijk aan banden is gelegd .

Denka weet weg met ongedierte
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• Preventie en bestrijding van ongedierte
• Groenvoorziening in gebouwen
• Dieptereiniging luchtbehandelingskanalen,
grootkeukens en sanitair

LICENTIE 1 Uitvoeren gewasbescherming.
De meeste licentiehouders 1 zijn agrarische ondernemers, loonwerkers en mensen die werkzaam zijn
bij plantsoenendiensten.
LICENTIE 2 Bedrijfsvoeren gewasbescherming.
Deze licentie is bedoeld voor de leidinggevende over de uitvoering van
gewasbescherming en voor verkoopadviseurs van gewasbeschermingsmiddelen.

VERGUNNING

~~~:::cHERM\NG
NR.L.4' 2.001 .0000007

,

LICENTIE 4 Bestrijden mollen en woelratten.•
Licentie 4 geeft de houder de bevoegdheid om mollen en woelratten met fosforwaterstof te bestrijden.

• Er ligt op dit moment bij de betrokken
Ministeries LNV, VROM en SZW een voorstel om
licentie 4 op termijn onder te brengen bij het

E\IM.

. ..

,,_

GEL~~: ~;l'. 31 i2 2006

LICENTIE 3 Distribueren gewasbeschermingsmiddelen.
Licentie 3 is bedoeld voor de beheerder van een
verkooppunt voor gewasbeschermingsmiddelen.
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Veel hoveniers beschikken over standaardspuitlicenties. Hoe zit het nu precies met die
licenties? Een licentie is een ander woord
voor een vergunning voor het beroeps- en/of
bedrijfsmatige gebruik van bestrijdingsmiddelen. Deze vergunning wordt door de
Plantenziekenkundige Dienst afgegeven en is
maximaal 5 jaar geldig. Zonder vergunning is
het sinds 1 juli 1996 verboden om 'een gewasbeschermingsmiddel voorhanden of in voorraad te hebben'.
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Het hebben van een licentie geeft de
houder NIET het recht om plaagdieren
-met uitzondering
van mollen en woelVAKoeKw""MHe:1oso,pLoMA
ratten- te bestrij!':.:::!".::.;:':":::;·,:.:::::.:"ffl
den. Integendeel,
dat is voorbehouden aan gediplomeerde dierplaagbestrijders. Het is evenmin voldoende dat de voorman h et EVMvakbekwaamheidsdiploma -want daar
hebben we het hier over- bezit. Alle
direct bij dierplaagbestrijding betrokken medewerkers moeten over dit
diploma beschikken en dat om de vijf
jaar laten verlengen door middel van
nascholing. Dat is wettelijk verplicht.

LICENTIES. WAT MAG WEL EN
WAT MAG NIET?
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vraag, waar maar 1 goed antwoord op

mogelijk is: omdat het gebruik van giftige bestrij-
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ook prima raad mee weet? Goeie •

MISVERSTAND
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WAARSCHUWING
Dat de meeste licentiehouders (ook
gemeenten!) in de veronderstelling verkeren dat zij een wespennest 'er wel
even bij kunnen doen', geeft aan hoe
slecht het gesteld is met de kennis van
de wet en de regels. Hier ligt een taak
voor de Milieu-inspectie. De commotie
die dit in de pers gegeven heeft, is nog
maar het begin ...
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