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gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Op 29 oktober jl. verscheen de wijziging
van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden in de Staatscourant. Dit
betekent dat na een zorgvuldige voorbereiding een aantal wijzigingen wordt doorgevoerd waarmee iedere bestrijdingstechnicus te maken krijgt. De regeling treedt in
werking met ingang van 1 januari 2014.
Vanwege het vermoeden van de toenmalige VROM-Inspectie dat er resistentie zou
bestaan onder ratten en muizen, heeft de
Minister in 2009 een initiatiefgroep plaagdierbestrijding ingesteld. De opdracht aan
deze werkgroep was om de signalen en
vermoedens van resistentie nader te onderzoeken en met aanbevelingen te komen
voor een adequate en breed gedragen aanpak. In deze initiatiefgroep waren partijen
vertegenwoordigd zoals: opleidings- en
exameninstituten, kennis- en onderzoeksinstituten, de sector van professionele
plaagdierbeheersers, LTO Nederland, de
industrie en de overheden. De adviezen
van de initiatiefgroep zijn overgenomen en
opgenomen in de nieuwe Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
De volgende wijzigingen zijn in de Regeling doorgevoerd:
1. Integrated Pest management (IPM)
Geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM) is
opgenomen in de eindtermen van de opleiding voor een bewijs van vakbekwaamheid voor het beheersen van plaagdieren
en houtaantastende organismen. Hiertoe
zijn in de Regeling artikel 6.6 en bijlage VI
gewijzigd.
Een zorgvuldiger en afgewogen gebruik
van rodenticiden vermindert de kans op
het ontstaan van resistentie onder ratten en muizen. De eindtermen schrijven
voor, kennis te hebben van geïntegreerde
plaagdierbeheersing, in de praktijk Integrated Pest Management (IPM) genoemd.
IPM richt zich op de wering en preventie
van plaagdieren. Door een combinatie
van advies, wering, regelmatige inspectie
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en detectie wordt in veel gevallen voorkomen dat biociden ingezet moeten worden
en kan ongediertepreventie in plaats van
ongediertebestrijding worden toegepast.
Het inzetten van biociden voor bestrijding
wordt daarbij als een uiterst middel gezien.
Als één van de voorwaarden, gesteld
voor verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid, wordt vermeld dat men
met goed gevolg aan ten minste tien
dagdelen bij- of nascholing moet hebben deelgenomen. Dit zou betekenen
dat de huidige voorwaarde dat men
voor verlenging in het bezit moet zijn
van honderd nascholingspunten (acht
dagdelen) zou worden uitgebreid met
twee dagdelen. Dit betreft echter een
fout in de regeling die zo spoedig mogelijk zal worden hersteld.
2. Startende dierplaagbeheersers
De initiatiefgroep heeft aangegeven dat
het wenselijk is om startende dierplaagbeheersers de kans te geven om al werkend
het vak van dierplaagbeheerser onder de
knie te krijgen. Het betreft een formalisering van een praktijk zoals die sinds 2002
al plaatsvindt. De Staatssecretaris heeft dit
advies opgevolgd waarmee het juridisch
weer mogelijk is voor een starter om -onder
voorwaarde dat hij beschikt over een starterslicentie en voldoet aan een aantal aanvullende voorwaarden- maximaal één jaar
lang mee te draaien in een bedrijfsproces
als dierplaagbeheerser zonder te beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid
voor het beheersen van plaagdieren en
houtaantastende organismen. Deze aanvullende voorwaarden voor een houder
van een starterslicentie zijn:
• De houder neemt deel aan een opleiding voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen of
is daarvoor al aangemeld en vangt uiterlijk binnen zes maanden daarmee aan;
• De houder legt zijn werkzaamheden
met betrekking tot het beheersen van
plaagdieren en houtaantastende orga-

nismen vast in een logboek waarin tenminste aantekening wordt gemaakt van
de plaats, de periode, de hoeveelheid
gebruikte biociden en de toegepaste
werkwijze of techniek;
• De houder staat gedurende zijn werkzaamheden onder leiding van een
plaagdierbeheerser die minimaal vijf
jaar beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid en die:
- De betrokkene dagelijks spreekt;
- De betrokkene minimaal één keer
per twee weken, gedurende minimaal
twee uren begeleidt; en
- Verslag daarover doet in het logboek.
3. Agrarische ondernemers
Vanouds kennen agrarische ondernemers
een uitzonderingspositie aangezien er een
vrijstelling gold voor het gebruik van biociden door agrarische ondernemers op hun
eigen bedrijf. Deze vrijstelling wordt beëindigd per 1 juli 2015. Vanaf deze datum
moeten agrarische ondernemers die rodenticiden willen gebruiken op hun eigen bedrijf beschikken over een licentie voor het
beheersen van knaagdieren op hun eigen
bedrijf. Deze licentie kan worden verkregen indien:
• De houder met goed gevolg heeft deelgenomen aan het theorie- en praktijkexamen waarin de geldende eindtermen zijn
getoetst; of
• De houder heeft aangetoond aan de instantie die bovengenoemde licentie heeft
afgegeven dat hij het beheersen van
knaagdieren op het eigen bedrijf volgens
de geldende regels heeft uitgevoerd in de
periode van vijf jaar voorafgaande aan de
datum waarop de verlenging van kracht
wordt, en dat hij met goed gevolg één
dag heeft deelgenomen aan bij- of nascholingsopleidingen.
Voor informatie over de KAD-opleiding
‘Beheersen van knaagdieren op het agrarisch bedrijf’, kunt u contact opnemen
met het KAD op 0317-41 26 72 of via
info@kad.nl

