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spritex
ongediertedood

DE NAAM ZEGT
WAT HET DOET!
Spritex Ong ediertedood betekent het absolute
einde vo or kru ipende i nsecten en vliegen.
Is het ideale middel om opsl ag-, verbl ijfs- en
bedrijfsruimten te on tdoen van ongedierte als vliegen,
kakkerlakken, wa ndl uizen, huiskrekels en
andere kru ipende insecten.
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Word t toegepast als spuitpoed er en onder
lage druk verspoten met een grove druppel.
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wetgeving voor bestrijdingsmiddelen in de maak
In oktober 2004 heeft minister Veerman van LNV,
als eerst verantwoordelijke voor de gewasbescherming en coördinerend minister voor bestrijdingsmiddelen mede namens de Staatssecretaris
van VROM, als eerst verantwoordelijke voor de
biociden, een startdocument toegezonden aan de
Tweede Kamer.
Dit startdocument heeft als doel te komen tot nieuwe
wetgeving voor bestrijdingsmiddelen. De huidige
Bestrijdingsmiddelenwet dateert alweer van 1962 en is
op onderdelen wel uitgebreid en aangepast, maar er is
duidelijk behoefte om te komen tot een nieuwe wet
waarin de gewasbeschermingsrichtlijn en de biociderichtlijn zijn verenigd. Het gekozen tijdpad geeft aan
dat de nieuwe wet op 1 juli 2005 zal worden ingediend
bij de Tweede Kamer.

De term 'licentie' verdwijnt
Bij het tot stand komen van de nieuwe Bestrijdingsmiddelenwet zijn een twintigtal organisaties uitgenodigd om de voorstellen te beoordelen en van commentaar te voorzien. Het EVM en het CPMV nemen deel
aan het project Licenties. De term 'licentie' maakt
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KAD Naslagwerk
DIERPLAGEN in en rond gebouwen
Alle antwoorden op vragen omtrent gangbare en minder
gangbare plaagdiersoorten, over de wet en waarmee u bij de
preventie en bestrijding rekening moet houden: verzameld

1

in een nieuw standaardwerk. Uniek in Nederland.
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Alle 225 plaagdieren, aanbevolen weringsmaatregelen en
de beste bestrijdingsmethoden pèr plaagdier.

Extra: CD met plaagdieren
"'
0
0
N

N

.,
,.
E
0

z

Via een handig zoeksysteem verschijnt binnen enkele seconden
het gezochte plaagdier in beeld met alle uiterlijke kenmerken,
leefwijze en typerende schadebeelden.
Onmisbaar voor een zinvolle wering in het kader van voedselveiligheid en bij de voorbereiding van een bestrijdingsactie.
Het KAD Naslagw erk is losblad ig
en kost€ 240 incl. CD, excl. BTW
en verzendkost en.
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stichting Kenniscentrum Dierplagen
Postbus 350, 6700 AJ Wageningen.
Bel (0317) 419660, e-mail: info@kad.nl of kijk op: www.kad.nl
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GENBESTRIJDINGSBRANCHE

waarschijnlijk plaats voor de term 'bewijs van vakbekwaamheid', hetgeen mooi aansluit op de wettelijke
term 'vakbekwaamheidsdiploma'.

Veranderingen
In de nieuwe wet zal een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen middelen voor beroepsmatig
gebruik en voor niet-beroepsmatig gebruik (particulieren). Dit verschil moet duidelijk(er) tot uitdrukking
komen in de verpakking. We spreken straks alleen nog
maar over gewasbeschermingsmiddelen en over biociden. Voor de biociden geldt dat niet voor alle midde-

len een Bewijs van Vakbekwaamheid nodig is. Hiervoor zullen in de wet uitzonderingen gemaakt moeten worden of het aantal middelen dat onder het Bewijs
van Vakbekwaamheid valt, zal moeten worden uitgebreid. De regeling
'Eindtermen Diploma Dierplaag- en Houtrotverwekkende schimmelbestrijding'
heeh nu betrekking op: houtconserveringsmiddelen, rodenticiden, insecticiden,
acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen. Onder
biociden vallen echter ook desinfecterende middelen, ontsmettingsmiddelen,
conserveringsmiddelen, aangroeiwerende verven en andere stoffen.
Hoe de nieuwe Bestrijdingsmiddelenwet er uiteindelijk uit zal zien en wat er zal
veranderen ten opzichte van de oude wet, dat blijh voorlopig nog even afwachten. DIERPLAGEN Informatie blijh u informeren.

In Dierplagen nr. 1 2005 zijn de voor de plaagdierbestrijding belangrijke punten van het
gewijzigde Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (verder: Vrijstellingsbesluit)
beschreven . Dit gewijzigde Vrijstellingsbesluit is op 23 februari 2005 in werking getreden.
Ten aanzien van de mol geldt nu een algehele vrijstelling van de verboden in de artikelen 9 t / m
11 van de Flora- en faunawet. Ook geldt er nu een vrijstelling ten aanzien van de bosmuis, de
veldmuis en de huisspitsmuis, voorzover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij
behorende erven of roerende zaken bevinden. Ook zijn er nu meer mogelijkheden om schade
en overlast, toegebracht door bepaalde beschermde diersoorten, te bestrijden.

DE STEENMARTER BIJVOORBEELD; DIE BLIJFT EEN PROBLEEM

Afgezien van de hiervoor genoemde concrete vrijstellingen, is door de wijziging van het Vrijstellingsbesluit de zaak
niet eenvoudiger geworden. Het was en is moeilijk om snel
te kunnen bepalen of een bepaalde diersoort bestreden
mag worden; wie dat wil weten, moet allerlei regelingen en
de bijbehorende bijlagen grondig bestuderen. Goed voorbeeld hiervan is de steenmarter. Omdat de steenmarter een
beschermde diersoort is, mag deze niet zonder meer worden gedood, gevangen, verontrust etc. Om ingeval van
schade of overlast deze diersoort te kunnen bestrijden, zijn
er 2 mogelijkheden:
1. De eerste is gebaseerd op artikel 68 van de FF-wet; Gedeputeerde Staten (GS) kunnen ter bescherming van
bepaalde belangen een ontheffing verlenen. Een ontheffing kan alleen worden verleend als er geen andere
bevredigende oplossing bestaat én er mag geen afbreuk worden gedaan aan de gunstige staat van instandhouding. Dit laatste houdt in dat de betreffende diersoort in zijn leefgebied nog in voldoende mate blijven
voorkomen om die soort in stand te laten blijven. Als het gaat om schade, door steenmarters toegebracht
aan landbouwgewassen, dan zou op grond van artikel 65 FFwet door GS een ontheffing verleend kunnen
worden.
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2. De tweede mogelijkheid is artikel 75 van de FF-wet, waarin staat dat de minister va n LNV ontheffing kan
verlenen. Omdat de steenmarter niet behoort tot een van de bijzondere diersoorten, geldt ten aanzien van
de steenmarter alleen de voorwaarde dat geen afbreuk mag worden gedaan aan de gunstige staat van instandhouding. De bevoegdheid van de minister geldt alleen als GS niet bevoegd is; gaat het dus om schade door
steenmarters aan gebouwen en bijbehoren onroerende zaken, dan moet je dus naar GS voor een ontheffing.
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Een aanvraag voor een ontheffing moet gemotiveerd zijn; er moet onder meer in staan om welke schade het gaat, hoe het staat met
de gunstige staat van instandhouding en welke invloed de aangevraagde ontheffing daarop zal kunnen hebben.
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