Voorschriften en aanwijzingen voor de opslag van bestrijdingsmiddelen bij de gebruiker

Geen "teleminatie"

Bestrijdingsmiddelen en hun ongereinigde ledige verpakkingen moeten worden opgeslagen
in een uitsluitend hiervoor ingerichte bewaarplaats. Bewaarplaatsen worden verdeeld in
niet-betreed bare bewaarplaatsen (b.v. een metalen of een met bouwsteen gemetselde kast)
en betreedbare bewaarplaatsen.

Laat U niet verleiden tot "teleminatie" (in de wandeling ontstaan uit telefonische
determinatie) d.w.z. proberen aan de hand van een telefonische beschrijving vast te stellen
om welke soort het gaat. Het determineren dient te geschieden door een geoefende
waarnemer, liever nog door een persoon met kennis van de indeling van het insektenrijk,
die de beschikking heeft over de nodige literatuur en determinatietabellen die hij kan
raadplegen voor bepaalde moeilijk op soort te brengen insektensoorten.

Niet-betreedbare bewaarplaats
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BESTRIJD IN GSMID DELEN

De bewaarplaats moet van deugdelijke constructie zijn, doelmatig zijn ingericht, in
goede staat van onderhoud en in zindelijke toestand verkeren.
De toegangsdeur moet met een deugdelijk slot zijn afgesloten.
De buitenzijde van de toegangsdeur moet voorzien zijn van een duidelijk leesbaar
opschrift "Bestrijdingsmiddelen", met een afbeelding van een doodshoofd van ten
minste 6 cm hoog.
De bewaarplaats moet doelmatig geventileerd zijn.
Bestrijdingsmiddelen moeten droog, koel en buiten de invloed van zonnestraling
worden opgeslagen; beschadiging van de verpakking en onderlinge vermenging der
middelen moet worden voorkomen.

Veel facetten bij inrichting van opslag

Betreedbare bewaarplaats

Bestrijdingsmiddelen leveren voor mens en (huis)dier vergiftings-en / of brandgevaar op. In
de Bestrijdingsmiddelenwet en het Bestrijdingsmiddelenbesluit zijn daarom veiligheidsvoorschriften vastgelegd t.a.v. gebruik en opslag. De Arbeidsinspectie geeft in een
publikatieblad nadere aanwijzingen die in acht dienen te worden genomen teneinde de
veiligheid te waarborgen.
Daar er vele vaak onvermoede facetten aan de inrichting van een bewaarplaats zijn,
verdient het aanbeveling daaromtrent te voren de nodige informatie bij de Arbeidsinspectie
te verkrijgen, o.m. ten aanzien van ventilatie, verlichting, reiniging, constructie van ramen
en deuren, brandveiligheid, blusmiddelen, persoonlijke beschutting, e.d.
B.v. ventilatie op woon- en werkruimten is verboden, terwijl ventilatie op andere opslagruimten niet is aan te bevelen. Verontreiniging van o.a. levensmiddelen, drinkwater,
veevoeder dient te worden voorkomen.
Indien kunstlicht nodig is mag slechts elektrisch licht worden toegepast. De lampen moeten
zijn aangebracht in stofdichte verlichtingsarmaturen. De elektrische installatie van een
bewaarplaats moet zijn vervaardigd van materiaal dat tegen chemische invloeden bestand
is.
Uit milieuhygiënisch oogpunt is het verboden t.b. v. de reiniging van vloeren een schrobput
met afvoer op het riool in te richten, ingeval van lekkage of breuk dient men de restanten
met zand, zaagsel of een speciaal absorptiemiddel op te nemen.
Voor uw informatie volgt hieronder uit het publikatieblad P no. 42 " Veilig werken met
bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw" hoofdstuk 7. ,,Opslag van bestrijdingsmiddelen bij de gebruiker" en 8. ,,Overige voorschriften, wenken en waarschuwingen".

Naast de vermelde bepalingen moet een betreed bare bewaarplaats voldoen aan de hierna
volgende voorschriften. Voor gedetailleerde constructievoorschriften raadplege men de
Arbeidsinspectie.
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De betreedbare bewaarplaats moet op de buitenlucht geventileerd zijn. Raamopeningen moeten van draadglas of van een daaraan gelijkwaardig materiaal zijn
voorzien.
In of nabij de bewaarplaats moeten doelmatige gereedschappen voor het verwijderen
van gemorste bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn.
In of nabij de bewaarplaats moeten persoonlijke beschuttingsmiddelen en een
wasplaats aanwezig zijn.
Indien in een bewaarplaats 400 kg of meer bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn moet
een duidelijk zichtbare en leesbare instructiekaart zijn opgehangen (publikatieblad
no. 73 van de Arbeidsinspectie).
Indien zich meer dan 400 kg brandgevaarlijke bestrijdingsmiddelen in een bewaarplaats bevinden, moet deze van brandwerende constructie zijn of doelmatig met
brandwerend materiaal zijn bekleed.
De deur van de bewaarplaats moet zijn voorzien van een duidelijk leesbaar opschrift,
luidende:
BESTRIJDINGSMIDDELEN
VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN
OPEN VUUR EN ROKEN VERBODEN
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Overige voorschriften, wenken en waarschuwingen

Houdt u aan de op het etiket voorgeschreven veiligheidstermijn.
Denk bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen aan de omgeving. Voorkom overwaaien
van spuitnevels naar aangrenzende percelen.
Voorkom bij het vullen en schoonmaken van spuittanks verontreiniging van het
oppervlaktewater.
Werp geen ledige verpakking weg en laat deze ook niet rondslingeren. Vernietig de
emballage door verbranding of geef dit, na grondige reiniging, mee aan de reinigingsdienst of handelaar.
Vervoer bestrijdingsmiddelen bij voorkeur in een met een slot af te sluiten voertuig of
kist.
Zorg dat onbevoegden (kinderen) niet in aanraking kunnen komen met bestrijdingsmiddelen en ongereinigde spuitapparatuur.

Transportabele, afsluitbare bewaarplaats.
Nadere inlichtingen

Interieur van ordelijke bewaarplaats.
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Foto's Veiligheidsinstituut.

Het publikatieblad is weliswaar gericht op land- en tuinbouw, doch de bepalingen gelden
evenzeer (met enige aanpassing) voor opslag van ratten- en muizen-, en insektenbestrijdingsmiddelen toegepast door de gemeentelijke ongediertebestrijder. Voor nadere
inlichtingen kan men zich wenden tot het Directoraat-Generaal van de Arbeid, Balen van
Andelplein 2 te Voorburg (070-694001 ), Land bouwkundige Dienst of de districtskantoren
der Arbeidsinspectie.
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