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De Bestrijdingsmiddelenwet
op de schop
De Eerst e Kamer is akkoord met de nieuwe Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

.

•
•
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De nieuwe wet is noodzakelijk omdat de huidige wet in de loop der tijd een ondoorzichtig
bouwwerk is geworden en onvoldoende aansluit op Europese regelgeving.
beschermingsmiddelen en biociden vloeien voort uit
Europese regelgeving en moeten daarom worden overgenomen door de nationale wetgever.

BETER OVERZICHT
De huidige 58 besluiten en ministeriële regelingen en de
'oude' Bestrijdingsmiddelenwet 1962 worden vervangen
door één wet, één algemene maatregel van bestuur (AMvB),
en één ministeriële regeling. Hierdoor wordt het gewasbeschermingsbeleid inzichtelijker, transparanter en eenvoudiger. De eigen verantwoordeli jkheid van de gebruikers
van gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt in het
wetsvoorstel sterker benadrukt dan onder de huidige wet
door een beroep op de vakbekwaamheid en professionele
houding van gebruikers en het invoeren van een zorgplicht
voor onder andere het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

BOETES
Belangrijke andere wijzigingen in de nieuwe wet zijn dat de
ministers van LNV en VROM de besluitvorming over
dringend vereiste middelen overdragen aan het College
voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) en dat er
een duideli jk onderscheid komt tussen middelen die door
professionals en door particulieren mogen worden gebruikt.
Bovendien zijn de handhavingsmogelijkheden verbeterd
doordat nu ook bestuurlijke sancties (zoals een boete) mogeli jk zijn. De ministeries van LNV en VROM zijn eindverantwoordelijk voor de nieuwe wet die in de loop van dit jaar
moet ingaan.

De structuur van de wet is, om het wetsvoorstel inzichtelijker te maken, meer gericht op de diverse doelgroepen en
de keten van producent tot gebruiker. Concreet houdt dit in
dat onderwerpen als de toelating, het op de markt brengen
en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in aparte
hoofdstukken van de wet worden geregeld, hetgeen de herkenbaarheid en leesbaarheid vergroot. Voor het overige
blijft de wet inhoudelijk goeddeels ongewijzigd: de regels
voor de toelating en het op de markt brengen van gewas-

De I'wee,le Kcnnn· spreekt 1mg met de minister over
,le 011derliggeude algemene ""'"t,·egel van bestuur
,lic op diverse punteu het wetsvoorstel praktisch en
technisch uitwerkt.

RECENT VERVALLEN BESTRIJDINGSMIDDELEN
Toel.nr.
11220
119 75
12237
12642

Naam middel
CASTRIX SPECIAL
RODEX kleinverbruik
AA MIER-EX poeder
Permawood A

Werking
rodenticide
rodenticide
insecticide
houtcons.

Gebruik
particulier
particulier
particulier
beroepsm.

7541

Bakta Desinfect

desinfectie
desinfecti e
desinfecti e
desinfectie
desinfectie
desinfectie
desinfectie

beroepsm .
particulier
beroepsm.
beroepsm.
beroepsm.
beroepsm.
beroepsm .
beroepsm.

8207
9571
101 28
11861
12060
12106

....
0
0
N

RECA WIT
D40
McDonald's Desinfectiereiniger OR
Brillo Chloortabletten
Divergard B-20
" Clindes N

12158

AA Goen e aanslag - weg

desinfectie

particulier

12 166
12395
12493
12511
12558

JP Optimum Reiniger Desinfectant
A-ware prof
Pokon Groene Aanslag Stop
Primo Select nr.96 Multides
MarketGuard D300

desinfectie
desinfectie
desinfectie
desinfectie
desinfectie

12560

MarketGuard D500

desinfectie

12727
12782

Divosan HS 35
Cgemfit AM 450

desinfectie
desinfectie

beroepsm.
beroepsm.
particulier
beroepsm.
beroepsm.
particulier
beroepsm.
particulier
beroepsm.
beroepsm.

Werkzame stof
Opgebruiktermijn
difenenacoum
di fe nenacoum
31-07-08
foxim
0 1-03-08
didecyldimethylammoniumchlo ride koper(II)oxide
didecyldimethyammoniumchloride
formaldehyde
natriumdich loorisocyanuraat
perazijnzuur / waterstofp eroxide
didecyidimethyammoniumchloride
natriumdichloorisocyanuraat
2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide
didecyldimethyammoniumchlorideformaldehyde
quarternaire ammonium verbindingen
ben zyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden
3 1-07-08
didecyldimethyammoniumchloride
didecyldimethyammoniumch loride
26-0 7-08
didecyldimethyammoniumchloride
31-07-08
didecyldimethyammoniumchioride
quarternaire ammonium verbindingen
ben zyl-C l2-16-alkyldimethyl, chloriden
didecyldimethyammonium chloride
waterstofperoxide
didecyldimethyammoniumchloride

z

w

"'<!_,
Q.

0:

w
0

HERHAALDE OPROEP
In verband met de uitvoering van proeven is het KAD op zoek naar objecten waar hardnekkige overlast is van faraomieren.
Dierplaagbestrijders en opdrachtgevers die willen meewerken, worden dringend verzocht om contact op te nemen met het KAD.
Bel (0317) 41 96 60.

