•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tekst KAD: Gerrit Otten
Antwoorden Ctgb: dr. ir. L.J.M. Gerritsen

Praktijkkennis noodzakelijk
bij toelating biociden
De toelating van biociden en gewasbeschermingsmiddelen in Nederland wordt, in
tegenstelling tot sommige andere Europese lidstaten, omgeven door strikte regelgeving.
De verantwoordelijkheid hiervoor is in handen van het College voor de Toelating van
Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) te Wageningen. In dit artikel gaan we
in op de etikettering van genoemde middelen.

Nieuwe middelen en hertoetsing van
bestaande middelen worden beoordeeld op
basis van onde rzoek op ondermeer het
gebied van werkzaamheid van het middel
voor het doel waar het voor gebru ikt gaat
worden , schadelijke nevenwerkingen enz.
Na all erlei testen en ana lyse van gegevens
wordt een middel in principe toegelaten
voor de periode van tien jaar. Buiten een
aa ntal vaste etiketgegevens (toelatingsnummer, werkzame stof, veiligheidsaanbevelingen etc.) wordt het voor de
gebruiker voorzien van een Wettelijk
Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing (WG/GA)
en wordt het middel op de markt gebracht.
Tot zover de wette lijke status .

Interpretatie van etiketten
Tijdens de op leidingen van het KAD is de kennis van biocide n
en hun toepassing een intrinsiek deel van all e op leidingen .
Met name bij de op leiding Bestrijdingstechnicus dierplagen
en houtrotverwekke nde sc himmels (BT) is ' het etiket' ee n zeer
belangrijk onderdeel.
Voora l ti jde ns de praktijklessen en praktijkexamens geeft de
onduidelijkheid van een aantal Wettelijke Gebruiksvoorschriften en Gebruiksaanwijzingen op het etiket prob lemen bij de
uitvoering.

Voorbeeld 1
WG/GA bij het besluit Ctgb lijst gewasbeschermingsmiddelen
en biociden 2007 Un deen Emu lsie , toelatin gsnummer 5274 N
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegest aan uitsluitend als middel ter bestrijding van :
a. Kruipende insecten in ops lag- en bedrijfsruimten ;
b. Wespe n in ops lag-, verblijfs- en bedrijfsruimten
voor pleksgewijze behandeling met zodanige apparatuur, dat
het midde l ond er lage druk en met grove druppel wordt
toegepast en met dien verstande , dat tijdens de toepassing
geen mensen en huisdieren, noch onverpakte voedi ngsmidde len of grondstoffen daarvoor in de ruimte aanwezig mogen
zijn en verpakte voedingsmiddelen, veevoeders en daarvoor
best emde grondstoffen moeten zijn afgedekt met een
geschikte folie .

GEBRUi KSAANWIJZING
Het middel kan worden toegepast in ops lagpl aatsen en
bedrijfsru imten zoals fabrieken , keukens , kantoren , aan boord
van schepen, in woonruimten , alsmede in ziekenhuizen .
Het midde l is werkzaam tegen kakkerlakken , wandluizen,
huiskrekels , vlooi en , mi eren, zilvervisjes , mottenl arve n, tapijtkevers en andere kruipende insecten, alsmede tegen wespen .
Het middel heeft een directe werkin g. Voor een goede werking
tegen de meeste soorten is echter een zekere werkingsdu ur
gewenst. Bij het schoonmaken de behandelde plaatsen daarom
zoveel moge lijk overs laan . Controle op het effect en indien
nodig herhalen van de behande ling is geboden .
Tegen kakkerlakken, wandluizen , huiskrekels , zilvervisjes e.d .
de plaatsen behandelen waar de insecten zich schuilhouden .
Daarbij voora l letten op voc htige warme plaatsen bijvoorbeeld
achter en onder apparatuur, radiatoren , gootstenen, in naden
en kieren, langs en ac hter plinten e.d .
Bij voorkeur niet op poreuze opperv lakke n spuiten , omdat het
middel dan onvo ldoende werkzaam wordt.

Opmerking:
Het middel mag in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift alleen
in opslag- en bedrijfsruimten worden toegepast en vervolgens
staat in de Gebruiksaanwijzing dat het ook in kantoren,
woonruimten en in ziekenhuizen kan worden gebruikt?
Waarom er een aantal insecten (geen spinachtigen zoals
mijten) worden opgesomd waaronder we l het zilvervisje en
geen papiervisje is ook onduidelijk.

►
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Opmerking:

Reactie Ctgb:
Kantoren worden ook als bedrijfsruimte gezien . Een
ziekenhuis is ook een bedrijf maar gewoonlijk valt dit niet
onder bedrijfsruimten maar verb lijfsruimten . Bij bedrij fsruimten ga je ervan uit dat mensen zich hier niet 24 uur per
dag ophouden en dat is een ziekenhuis wel het geva l.
Woonruimten zijn zeker geen bedrij fsru imten . Dit is dus een

Dit middel wordt veel toegepast met gebruik van een koudvernevelaar. Deze wordt niet genoemd. We l genoemd wordt een
warmvernevelaar ondanks het brandgevaarlijke middel.
Niet in ziekenkamers? We l in de operatiekamer?

Reactie Ctgb:

fout in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) .

Er wordt hier een voorbeeld gegeven om te verduidelijken

Het middel mag tegen alle kruipende insecten worden
toegepast. In de Gebruiksaanwijzing (G A) worden een aantal
voorbeelden genoemd maar d it is niet uitputtend . Er staat
in de GA dan ook 'en andere kruipende insecten'. Papiervisje
mag dus ook bestreden worden net als zi lvervisje. De
voorbeelden worden meestal gekozen aan de hand van de
ge leverde gegevens: voor ieder insect waa r testen voor
ge leverd zijn, mag de naam in het WG/GA genoemd
worden . Voor een algeme ne c laim van bestrijding van
kruipende insecten moeten minimaal testen tegen
kakkerlakken ge leverd worden . Vaak leveren aanvragers nog
wat extra testen met andere doelorganismen . Deze kunnen
da n als voorbeeld genoemd worden . Dit zi jn dus vaak
willekeu ri ge rijtjes . Onafhankelijk van het rijtje met voorbee lden mogen alle kruipende insecten bestreden worden
met een middel tegen kruipe nde insecten. Hi erb ij moet
worden aangetekend dat mottenlarven normaal niet onder
kruipende insecten vallen , het zijn de larven van vliegende
insecten .

wat bedoe ld wordt met 'apparatuur die het middel onder
hoge druk en fijne druppel wordt toegepast '. Een voorbeeld
betekent alti jd dat ook ander mogelijkheden zijn toegestaan.
Het is niet mogelijk om alle toegestane apparatuur t e
vermelden , ook al omdat dit in de loop der jaren verandert
en een WG/GA meerdere jaren ge ldig is.
Dit WG/GA is voor 1994 opgesteld dus is niet meer goed
te achterha len wat de aanleiding is voor de uitsluiting van
ziekenkamers. Waarschijnlijk is het niet de bedoe ling dat
een verzwakt persoon zich 24 uur per dag ophoudt in de
behandelde ruimte .

Voorbeeld 2
BIJLAGE I bij het wijz igingsbes luit van de toelating van het middel Pyrethrin 12/30, toelatingsnummer 8353 N
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaa n is uitsluitend het gebruik als m iddel ter bestrijding van insecten in ops lag- , bedrijfs- en verb lijfsruimten
voor ruimte behandeling met zodanige apparatuur dat het middel
onder hoge druk en fijne druppel wordt toegepast en met dien
verstande dat bij de toepassing geen mense n en huisdieren ,
noch onverpakte voedingsmiddelen of grondstoffen daarvoor in
de ruimte aanwez ig mogen zijn en verpakte voedingsmidde len,
veevoeders en daarvoor bestemde grondstoffen moeten zij n
afgedekt met een geschikte folie.
Niet toegestaan is de toepassi ng in ziekenkamers , alsmede in
of op apparatuur waar direct contact met voedingsmiddelen
moge lijk is.

Voorbeeld 3 (de zogenaamde kindregel)
BIJLAGE I bij het besluit d.d . 20 februari 2009 tot wijziging van
toelating van het middel So lfac Vloeibaar, toelatingsnummer
970 1 N
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding
van: Kruipende insecten en vliegen in opslag-, verblijfs- en
bed rijfsruimten voor pleksgewijze behandeling van naden
en kieren en oppervlakken op plaatsen waar kinderen met een

leeftijd van O - 4 jaar niet direct in contact kunnen komen met het
product en/of de behandelde plaatsen.
Opmerking:
Naar bleek betreft het kinderen van O tot en met 4 jaar. Ook
is het onduidelijk of men het middel nooit in een betreffende
ruimte mag toepassen of dat dit bijvoorbeeld wel na b.v.
3 maanden of langer dat kinderen hier niet komen mag worden
toegepast.

Voorbeeld 4
In verband met het prob leem van de kindregel werd dit j aar
het middel Ficam W door plaagdierbeheersers met ope n armen
on tvangen. Dit was de oplossing!
Er zijn echter voor het gebruik van dit middel tegen met name
vloo ien en bedwantsen enige restricties/onduidelijkheden.

GEBRUIKSAANWIJZING
Het middel dient onverdund te worden toegepast met b.v. een
warmtevernevelaar. Vóór de behandeling kastdeuren, apparatuur, laden e.d. openen . Deuren, ramen en ventilatiekanalen
goed slu iten en gedurende eni ge tijd (i ndien mogelijk
ca. 4 uur) gesloten houden. De spuitnevel in de ruimte richten.
Verpakte voedingsmiddelen, veevoeders en daarvoor bestemde
grondstoff en moeten op ee n deugdelijke wijze zijn afgedekt,
bij voorkeur met een plastic folie. Tegen vliegende insecten
50 - 100 ml spui tvloeistof per 100 m3 gebru iken, tegen
verscholen levend e insecten 100 - 200 ml spuitvloeistof per
100 m3 . Tegen verscholen levende insecten is ee n nade n- en
kieren- of oppervlakkenbehandeling met ee n ander middel
meer aan te bevelen .

N.B. Tijdens toepassing waakvlammen en gloeispiralen niet aanlaten!
►
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Reactie Ctgb:
Op al le WG/GA's van middelen op basis van pyrethroiden
wordt deze zin vermeld , om het risico voor jonge kinderen
uit te sluiten . Deze restrictiezin is expliciet bedoe ld om te
voorkomen dat kinderen in direct con tact kome n met het
middel of de met het middel behande lde plaats. Mits de
behandelde plaats dus niet bereikbaar is voor kinderen,
mogen er dus wel kinderen in de ruimte komen. Het Ctgb
besc hikt vaak niet over geschikte gegeven s om iets te kunnen zeggen over de herbetredingstermijn voor die plaatsen
waar kinderen we l kunnen komen. Ficam W is een middel
op basis van een andere categori e werkzame stof en heeft
daarom geen expliciete restrictiezin voor kinderen .

Meer praktijkkennis
Het KAD pleit ervoor om bij toelating en hertoetsing van het
(concept)etiket de teksten te laten beoordelen door mensen
met de nodige praktijkkennis. Hiermee wordt voorkomen dat
door vrije interpretatie van tegenstrijdige teksten biociden op
een onjuiste wijze worden toegepast.
Het KAD heeft deze expertise en kan hierin een rol spelen.

BIJLAGE I bij het besluit d.d .
12 juni 2009 tot toelating van
het middel Ficam W,
toelatingsnummer 13205 N
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel:
- ter bestrijding van zowel vliegende als kruipende insecten
in gebouwen (opslag-, verblijfs- en bedrijfsruimten)
- ter bestrijding van spinnen in gebouwen , met dien
verstande dat toepassing plaatsvindt door middel van een
naden- en kierenbehandeling
- ter bestrijding van wespennesten in en rondom gebouwen
Het middel niet toepassen op hele oppervlakken .
Het middel niet toepassen op oppervlakken die regelmatig
worden afgenomen met water (bijvoorbeeld badkamers en
keukenvloeren).
Het middel niet toepassen op kleding of beddengoed waarmee
mensen direct in contact kunnen komen.
Afvloeiing naar de riolering vermijden.

Opmerking:
Bij de bestrijding van vlooien is het belangrijk om alle vloeren
in een huis te behandelen met de nadruk op de niet belopen
gedeeltes (onder tafels, stoelen, kasten e.d.). Met de toepassing van Ficam Wis dit dus niet mogelijk. De bestrijding van
vlooien kan dan alleen plaatselijk worden toegepast in ruimten met uitzondering van keuken en badkamer. De overige
-belopen- gedeelten dienen dan intensief door de gebruiker te
worden gestofzuigd.
Ter vermijding van afvloeiing naar het riool is het voor de
bestrijding van bedwantsen niet mogelijk om beddengoed
eerst licht te bespuiten voordat het wordt gewassen. Dit geldt
ook voor eventuele hondendekens etc. bij de bestrijding van
vlooien. Goed inpakken en wassen, minimaal een ½ uur op
> 60 graden is dan de oplossing.

Reactie Ctgb:
Hoewel het voor de gebruiker misschien niet fijn is dat deze
restricties worden vermeld staan ze er niet zonder reden .
Middel niet toepassen op hele oppervlakken : dit wordt
vermeld omdat in de onderbouwing van het besluit is
opgenomen : "Combined emission via STP to surface water,
water for the extraction of drinking water and soil are
considered negligible if the following risk mitigation measure
is added to the directions for use: "do not treat complete
surfaces " .
Middel niet toepassen op oppervlakken die regelmatig
worden afgenomen met water: dit wordt vermeld omdat door
afnemen met water de hoeveelheid werkzame stof op het
oppervlak vermindert. Dit vermindert de werkzaamheid van
het middel. Daarnaast wordt het middel met het water
weggespoeld naar het riool wat een milieurisico met zich
meebrengt.

Reactie Ctgb:
Helaas moet ook het Ctgb constateren dat in de loop der
jaren enkele fouten geslopen zijn in sommige Wettelijke
Gebruiksvoorschriften en Gebruiksaanwijzingen (WG/GA) .
Dit komt deels door gebrek aan kennis en deels door te veel
aan kennis : voor een toxicoloog is een bepaalde zin heel
duidelijk maar voor een gebruiker niet.

Het Ctgb doet er alles aan om dit zo veel mogelijk te
voorkomen. Daarom worden WG/GA's van nieuwe rodenticiden
en insecticiden (inclusief acariciden, arachniciden), voor zo
ver het biociden betreft, nu altijd eerst aan een expert {KAD)
gestuurd ter controle. Dit zou fouten in de toekomst moeten
voorkomen.
Fouten die in het verleden gemaakt zijn , zijn niet eenvoudig
en direct op te lossen. Om een WG/GA aan te passen moet
een hele juridische procedure gestart worden . Het is niet
mogelijk om dat voor alle producten in één keer te doen .
Echter, in de komende jaren zal dit worden opgelost.
Op dit moment worden alle werkzame stoffen binnen de
EU beoordeeld . Als een veilig gebruik van deze werkzame
stof kan worden vastgesteld , wordt deze stof op een lijst,
Annex 1, geplaatst. Voor alle producten waar een werkzame
stof in zit die op Annex I is geplaatst, moet binnen twee
jaar na plaatsing een nieuwe aanvraag tot toelating worden
ingediend . Bij deze herbeoordeling worden alle nu toegelaten producten opnieuw bekeken en dan zal ook het
WG/GA worden aangepast. Vóór die tijd zal het Ctgb met
een groep experts gaan samenwerken om de basisvoorwaarden voor een goed WG/GA te bepalen en om standaard
zinnen op te stellen die, waar mogelijk , gebruikt gaan
worden.

Mochten er toch vragen over het waarom van een WG/GA over
blijven dan kan op de website van het Ctgb misschien een
antwoord gevonden worden. Hier is bij iedere recente toelating
in bijlage Il bij het college besluit te zien op grond waarvan de
toelating is verleend. Hieruit kan vaak al worden opgemaakt
wat de bedoeling van bepaalde zinnen in het WG/GA is.
Mochten er toch nog vragen over blijven is het altijd mogelijk
om contact op te nemen met de Ctgb helpdesk.
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