EVM over de grenzen
Onlangs had het EVM een bijzondere kandidaat die opging voor het diploma Leerling
bestrijdingstechnicus . Wel vaker worden kandidaten uit het buitenland, vooral uit België,
geëxamineerd . Nog niet eerder had iemand van een bestrijdingsbedrijf uit Suriname zich
ingeschreven. De heer Juwell D. Setropawiro ziet het behalen van het diploma Leerling
Bestrijdingstechnicus dierplagen en houtrotverwekkende schimmels als een duidelijke
meerwaarde voor zijn bedrijf SPC (Suriname Pest Control). Hij wil graag de - voor Nederland geldende- wettelijke normen op het gebied van plaagdierbeheersing doorvoeren in de
bedrijfsvoering van zijn Surinaamse bedrijf. In een volgende editie van Dierplagen zal hij
iets vertellen over de dierplaagbestrijding in zijn land. Het EVM feliciteert de heer Setropawiro met het behalen van het diploma en wenst hem veel succes. #

Alle examendata najaar 2007 op een rij:
Starttoets Leerling
Bestrijdingstechnicus
8 oktober
8 november
6 december
8 januari 2008

Theorie-examen
Bestrijdingstechnicus
5 november
15 november
22 november
10 december
20 december

Praktijkexamen
Bestrijdingstechnicus
11 12 december
13 14 december
17 18 december
19 20 december
21
december

Wet- en regelgeving
In 2006 is vee l aandacht besteed aan de nieuwe wet voor de toelating , het op de markt brengen en gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen en biociden; de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb). De Wgb vervangt in de loop van 2007 de
Bestrijd ingsmiddelenwet 1962 en bevat een hernieuwde implementatie van de Gewasbeschermingsrichtlijn (richtlijn 91/414/
EEG) en de Biocidenrichtlijn (richtlijn 98/8/ EG) .
Met de aanstaande inwerkingtreding van de Wgb vervallen ook alle maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen en daarvan
afhankelijke bes luiten die waren gebaseerd op de Bestrijd ingsmiddelenwet van 1962.

Nederlandse toelatingen
Ten opzichte van het vorige verslagjaar is het aantal toegelaten m iddelen en stoffen in Nederland licht gedaald. Deze afname
wordt mede veroorzaakt door de beëindiging van 20 toelatingen van bioc iden op basis van deltamethrin, fenoxycarb en trich loorfon als gevolg van Europese bes luitvorming (verordening (EG) 2032/2003) . Het aantal toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen stijgt net als voorgaande jaren. Eind 2006 zijn 1.482 middelen gebaseerd op 287 stoffen toegelaten. Toegelaten bestrij dingsmiddelen en werkzame stoffen 2002-2006 (peildatum 31 december) .
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