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HOE ACTUEEL IS DE TEKST
OP HET ETIKET?
Wanneer in de toelatingen van
bestrijdingsmiddelen
voorschriften essentieel worden gewijzigd, dient ook
de tekst van de etiketten te worden aangepast. Aangezien
dit meestal tijd kost, is een regeling getroffen om nog gedurende enige tijd de niet-aangepaste verpakkingen te kunnen verkopen. Om de herkenbaarheid van de gewijzigde
verpakkingen te vergroten, is bepaald dat bij wijzigingen
aan het toelatingsnummer een code-aanduiding wordt
toegevoegd. Deze aanduiding bestaat uit een in een cirkel
aangebrachte W, gevolgd door een cijfer: W.1, W.2, W.3
enzovoorts. Dat wil zeggen de eerste, de tweede en derde
wijziging enzovoorts.
Indien de code-aanduiding W. laan het toelatingsnummer
moet worden toegevoegd, mogen verpakkingen zonder
deze codering niet meer worden verkocht of in voorraad
worden gehouden na de aangegeven afleverdatum
(uiterste aanpassingsdatum). Hetzelfde geldt voor verpakkingen met de code-aanduiding W.1 wanneer inmiddels
een nieuwe wij ziging W.2 is voorgeschreven.

VOORBEELD: HET DIMILIN ETIKET
In het Wettelijk Gebruiksvoorschrift wordt de zinsnede
'met een Venturidop en éénzijdige bespuiting van de

bomenrij' wordt vervangen door 'met een Venturidop in
de eerste 20 meter grenzend aan de watergang waarbij de
laatste bomenrij éénzijdig bespoten dient te worden.'
Dit is terug te vinden op de volgende codenummers: W. 7
voor DIMILIN Vloeibaar (10604 N) en W.11 voor DIMILIN
Spuitpoeder 25% (6774 N). Het besluit is van 25 november
2005; 1 december 2006 is de uiterste datum voor verkopen
van nog-niet-aangepaste verpakkingen. Dimilin wordt
gebruikt als insectenbestrijdingsmiddel in parken, plantsoenen en wegbeplantingen en als middel ter bestrijding
van vlieglarven in verblijfplaatsen van rundvee, varkens
en pluimvee. De werkzame stof is diflubenzuron.
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DOE DE ZELFTEST
VERVALLEN TOELATINGEN

Domincx 5 SC (11907N) op basis van alpha-cypcrmcthrin:
expiratiedatum l februari '06.
Er is voor Dominex geen aflevertcrmijn.

Finito Vcldmuiskorrels 400 x 25 gram (11444N) op basis
van chloorfacinon:
expiratiedatum 3 l januari 2006.
Aflevertermijn 31 januari 2007.
Vliegvrij stals1>ray (12525) op basis van permethrin:
e xpiratiedatum 3 l januari 2006.
Afleve rtermi jn 1 februari 2007.

De nieuwe KAD-nascholingsdagen worden voortaan afgesloten met een EVM-toets. Pas bij het behalen van deze toets worden de nascholingspunten bijgeschreven. U heeft hier voor het eerst mee kennisgemaakt op 14 en 15 maart jl. tijdens de
RIWA-dagen 2006. Niet alle vragen werden tijdens die dagen foutloos beantwoord. We stelden een top-4 samen van de vragen die het slechtste scoorden. Nee, niet meteen de pagina omdraaien. Doe eerst de zelftest:
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Welke persoonlijke bescherming is nodig bij toepassing van het middel Undeen Emulsie?
Tot welke toxicologische groep behoort de werkzame stof van Undeen Emulsie?
Wat is voor u belangrijk als beroepsmatig gebruiker van bestrijdingsmiddelen, zoals gedefinieerd in het Toelatingsbesluit?
Hoe kun je te weten komen waar je Undeen Emulsie mag toepassen?
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FENDONA
Sinds maart 2006 is door het CTB een verlenging aan Fendona 6 SC (12635 N) verleend tot 1 februari 2016.

PARTICULIER EN PROFESSIONEEL GEBRUIK
Omdat er nog steeds onduidelijkheid bestaat met
betrekking tot bestrijdingsmiddelen voor particulier of
professioneel gebruik, heeft het CTB opnieuw uiteengezet wat hieronder moet worden verstaan.
Een middel dat is toegelaten voor professioneel gebruik
mag uitsluitend worden toegepast door:
► personen die in het bezit zijn van een vakbe-

kwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat is
afgegeven of verlengd door een door de Minister
van VROM geregistreerde instelling of geregistreerd
bedrijf en dat niet ouder is dan S jaren, of
► personen die in het bezit zijn van een door de
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Minister van VROM afgegeven bewijs van gelijkstelling dan wel een verlenging daarvan, dat niet
ouder is dan 5 jaren, of
► agrarische ondernemers die het middel op hun
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eigen bedrijf gebruiken.
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Een middel dat is toegelaten voor professioneel gebruik
voldoet volgens het CTB aan de vereisten van de wet
wanneer het wordt toegepast in niet-privé-ruimten
door personen die daartoe op grond van het 'Besluit
vakkennis en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmid-

delen' bevoegd zijn of door personen wier beroep is het
toepassen van bestrijdingsmiddelen.
Toegelaten voor professioneel gebruik betekent dat het
middel is toegelaten voor gebruik dat niet plaatsvindt
door een particulier in de privé-omgeving. Hieronder
valt het gebruik van middelen in voor het publiek toegankelijke ruimten zoals cafés, parken, sportvelden,
winkels en ziekenhuizen. Maar ook het gebruik van
middelen in ruimten waarin geen, of niet alleen privéverkeer plaatsvindt, zoals in fabrieken en bedrijven,
kantoren en opslagruimten.
Een bestrijdingsmiddel dat uitsluitend is toegelaten
voor particulier gebruik mag door de niet-professionele toepasser kleinschalig worden gebruikt in de privéomgeving: in en om de woning, in het volkstuintje, in
de werk- of kantoorruimte van een eenmansbedrijf
indien die ruimte niet gebruikt wordt voor zakelijke
contacten. Met particulier gebruik wordt dus bedoeld:
het gebruik door particulieren in de particuliere ruimte, in een omgeving waarin gewaarborgd is dat degenen die met het middel in aanraking kunnen komen,
weet hebben van het gebruik van het middel én waarin mogelijke blootstelling vanwege het privé-karakter
voldoende voorzienbaar en vermijdbaar is.

GRATIS GELDIGHEIDSCHECK
Bent u ingeschreven bij het EVM? Dan wordt de geldigheidsdatum van uw vakbekwaamheidsdiploma ook
door ons in de gaten gehouden. Dit diploma is vijf jaar
geldig, maar verlenging na die vijf jaar gaat niet
automatisch. U moet voldoende nascholingspunten
hebben verzameld (bijvoorbeeld door de KAD-nascholingsdagen te volgen), maar ook 'met voldoende regelmaat in de praktijk als Bestrijdingstechnicus werkzaam
zijn geweest, en dit
VAKBEKWAAMHEIDSDIPLOMA
werk volgens de geldende regels hebben
Bestrijdingstechnicus Oierplagen en
HoutrotverwokkeodeScMmmels
uitgevoerd'. Dat zijn de
regels die de wet stelt.
Naam: wsE Buddlog
Vandaar ook dat we
Geboortedat1..-n: 06-07-1962
NL
voor een verlenging
Registratienumner EVM:
19620700Cl1
Gefdig tot: 01-07-2.0CJ9
niet alleen een ingeDatum certificering: 01-07-2004
vuld aanvraagformulier
nodig hebben, maar
ook een werkgeversverklaring, een recente pasfoto en een kopie van een
geldig Nederlands legitimatiebewijs.
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Check uw EVM-pasje. Loopt het vakbekwaamheidsdiploma dit jaar af? Stuur dan op tijd het aanvraagformulier in dat wij u toezonden, samen met de rest
van de gevraagde stukken en de betaling van de administratiekosten. Doe dat niet later dan 2 maanden voor
de verloopdatum. Dan weet u zeker dat u op tijd een
nieuw pasje in huis heeft!
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