LEERSTOEL OOK GEDRAGEN DOOR
ONGEDIERTEBESTRIJDERS ?

COMMISSIE TOELATING BESTRIJDINGSMIDDELEN. Verslagperiode 1990

1

Summary

Bijzondere leerstoelen is een bijzonder
Nederlands verschijnsel. Niet de Kroon of
de Universiteit stelt ze in, maar een
vereniging of een stichting. Op deze wijze
kan de maatschappij invloed uitoefenen
op het universitaire onderwijs. De
universiteit controleert of het vak niet al
wordt gedoceerd en of zowel het vak als
degene die het gaat doceren voldoende
voorstelt.

In the year 1990 the Committee for
Pesticides Registration in the Netherlands
worked on the approval of pesticides to
be used in agriculture, in hygiene and in
wood preservation. The Dutch
Department of Pest Control is
cooperating in the approval of household
and wood preservation pesticides, mainly
dealing with the efficacy of those
products. New in the market in 1990 were
pesticides with the active ingredients
benzylbenzoate, propiconazole and
zincsilicofluoride.

De onderhavige leerstoelen zijn door de
Stichting Minibiologisch Onderzoek te
Rotterdam gevestigd. Het voortbestaan
van het universitaire
ongediertebestrijdingsonderwijs en onderzoek is daarmee geheel afhankelijk
van de vrijwillige gaven van donateurs
(particulieren minimaal Hfl. 10,- per jaar;
bedrijven en instellingen minimaal Hfl.
500,- per jaar). Mocht u het initiatief van
de Stichting willen steunen dan kunt u uw
donatie overmaken op gironummer
5682118 ten name van Stichting
Minibiologisch Onderzoek te Rotterdam
onder vermelding van 'donatie
leerstoelen'. U wordt dan jaarlijks op de
hoogte gehouden van de vorderingen op
onderzoeks- en onderwijsgebied.

Kerntaak

De kerntaak van de Commissie is het
voorbereiden van beslissingen omtrent
de toelating van bestrijdingsmiddelen.
Deze wordt in belangrijke mate beïnvloed
door zowel het nationaal beleid als het
EG-beleid. Daaronder valt onder meer de
harmonisatie voor nietlandbouwbestrijdingsmiddelen. Aan het
functioneren van de CTS-organisatie
werden en worden eisen gesteld van
rechtmatigheid, doelmatigheid en
doeltreffendheid.

Legenda bij de foto:
Hoezo, een nieuw vakgebied? Van
Bronswijk in traditioneel
hoogleraarstenue te Utrecht op 27
november 1991.

Gronden voor toelating

De taken en werkwijze van de CTBorganisatie zijn gebaseerd op regelingen
krachtens de Bestrijdingsmiddelenwet
1962.
In de Bestrijdingsmiddelenwet worden de
gronden vermeld waarop beslissingen
omtrent toelating berusten.
De voornaamste van deze gronden zijn:
a) dat het bestrijdingsmiddel deugdelijk
is voor het doel waarvoor het
aangevraagd wordt
b) dat het bestrijdingsmiddel geen
schadelijke nevenwerkingen heeft bij
gebruik.

[Zoelmond, 11 mei 1992)
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voorraad te gassen goederen in container

Voor met name de inbreng over de
deugdelijkheid van "H"- en "Hc"middelen heeft de afdeling Bestrijding
van Dierplagen zitting in de werkgroepen
die bestrijdingsmiddelen voor
huishoudelijk gebruik en voor de
houtconservering beoordelen.
De meest in het oog springende
ontwikkeling in het nationaal beleid is de
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verscherping van het milieubeleid, gericht
op het terugdringen van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen, zoals o.m. is
aangegeven in het beleidsvoornemen
Meerjarenplan Gewasbescherming.
Verder is een verscherping van het beleid
ten aanzien van nietlandbouwbestrijdingsmiddelen (lid-2
middelen) voorbereid.
Samenstelling van de Commissie

De voorbereiding van beslissingen
omtrent de toelating van verschillende
(groepen van) middelen heeft de
Commissie gedelegeerd aan de volgende
vijf werkgroepen:
landbouwbestrijdingsmiddelen (L).
veterinaire middelen (V),
huishoudmiddelen (H),

desinfectiemiddelen (D) en
houtconserveringsmiddelen (He)
Alvorens op een aanvraag beslist kan
worden over de toelaatbaarheid van het
betreffende middel voor de
aangevraagde toepassing(en) dienen de
door de aanvrager geleverde gegevens te
worden geëvalueerd. Deze evaluatie
heeft betrekking op de wetenschappelijke
geldigheid van het dossier, de conclusies
die uit de onderzoeken kunnen worden
getrokken en een inschatting van de
mogelijke risico's.
Voorzover betrekking hebbend op milieutoxicologische gegevens, worden de
concept-evaluaties door de
wetenschappelijke steungroep M
besproken en zonodig bijgesteld.

Toelatingen

Toelatingen kunnen eindigen omdat de
toelatinghouder daartoe een verzoek
indient of in ieder geval tien jaar na de
toelating.
Toelatingen kunnen worden beëindigd
door intrekking of niet-verlenging door de
overheid. Opgemerkt zij hierbij, dat
wijziging van het toelatingsbeleid niet
alleen kan leiden tot intrekking of nietverlenging van toelatingen, maar ook tot
wijziging van de voorwaarden voor
toelatingen.
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DANGER

middelen op basis van de nieuwe
werkzame stof benzylbenzoaat
(Acarosan schuim en Acarosan poeder)
voor toelating voorgedragen.
In de verslagperiode is overeenstemming
bereikt over het voornemen middelen op
basis van de volgende werkzame stoffen
voor beëindiging voor te dragen. Nadat
toelatinghouders in de gelegenheid zijn
gesteld op dit voornemen te reageren zal
definitieve besluitvorming plaatsvinden
over:
- lindaan per 21 juli 1991 wegens
schadelijke nevenwerkingen
(persistentie, risico's voor bodem- en
waterorganismen, alsmede bioaccumulerende eigenschappen en
risico voor de toepasser.
- N-octylbicyclohepteen-dicarboximide
per 1 september 1990 wegens
ontbreken deugdelijke werking.
- carbaryl per 1 oktober 1990 wegens
niet leveren van gegevens.
- d-cis trans-allethrin per 1 december
1990 wegens niet leveren van
gegevens.
Gassen voor de voorraadbescherming

"waarschuwingsetiket" op container gegast in
Hongkong

Werkgroep huishoudmiddelen

Het werkgebied van de werkgroep H
betreft: bestrijdingsmiddelen ter
bestrijding en/ of afwering van vliegende
en kruipende insekten in woon-, verblijfs-,
werk-en opslagruimten, motwerende
middelen voor textiel,
knaagdierbestrijdingsmiddelen, alsmede
middelen voor de bestrijding van insekten
in voorraden.
In de verslagperiode werden twee

gebruiksklaar maken van een methylbromide-verdamper
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In de verslagperiode werden door
toelatinghouders/ belanghebbenden op
grond van metingen en berekeningen
voorstellen geformuleerd voor
(gedifferentieerde) afstandseisen bij
toepassing van de gassen blauwzuur,
fosforwaterstof en methylbromide in de
voorraadbescherming. In het kader van
een integraal gassenbeleid werd op basis
van de geformuleerde voorstellen een
beslissing voorbereid. In de
verslagperiode werd deze besluitvorming
nog niet afgerond.
Rodenticiden

In de verslagperiode werd veel aandacht
besteed aan het toxicologisch onderzoek
van rodenticiden. Omissies in de
17
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ZIJN HUURDERS VAN WONINGEN VERPLICHT
OM KOSTEN VAN DIERPLAAGBESTRIJDING
TE BETALEN?
beschikbare toxicologische gegevens
werden geïnventariseerd en in de vorm
van aanvullende gegevens als
voorwaarde voor verlenging aan de
toelatinghouders gevraagd.
Werkgroep
houtconserveringsmiddelen

Het werkgebied van de werkgroep He
betreft middelen bestemd voor het (zeer)
langdurig ("houtverduurzaming") dan wel
voor een beperkte periode beschermen
("houtbescherming") van hout. Het betreft
o.m. insekticiden, alg- en
schimmelwerende verf alsmede
aangroeiwerende scheepsverf (de zgn.
"antifouling verf") en middelen voor het

beschermen van andere materialen, zoals
textiel, tegen aantasting door schimmels.
In 1990 werd besloten twee middelen op
basis van twee nieuwe werkzame stoffen
voor toelating voor te dragen, te weten:
propiconazole (Wocosen-S) en
zinksilicofluoride (Basilit ZKF).
- De toelating van een middel op basis
van de werkzame stof fenitrothion werd in
1990 beëindigd omdat de 10-jaar termijn
verstreken was. De toelatinghouder heeft
geen aanvraag voor een nieuwe (10-jaar)
termijn ingediend.
- Op grond van een EG-richtlijn werd het
gebruik van tributyltinverbindingen in
aangroeiwerende verven in 1990 beperkt
tot het behandelen van schepen met een
lengte van tenminste 25 meter.

Summary

Tenants of houses are not obliged to pay
rates tor services rendered by a
municipal pest control department if
these are executed according to the
Housing Act in the Netherlands.
According to the judgment of the High
Court home owners are responsible tor
proper control measures and costs to be
taken tor cockroach control. However,
tenants have to take care of the control of
fleas themselves if these occur on their
own pets.

1

uit te voeren kan in principe daarvoor een
tarief in rekening worden gebracht. Op
grond van artikel 277, eerste lid, onder b,
van de Gemeentewet, is een gemeente
bevoegd rechten te heffen voor het genot
van door of vanwege het
gemeentebestuur verstrekte diensten.
Heffing van een tarief voor deze
dienstverlening kan worden opgelegd aan
degene die de dienst heeft aangevraagd
of aan degene ten behoeve van wie de
dienst wordt verleend. Dit kan zijn de
eigenaar of de huurder van een woning
die aan de gemeente vraagt om
dienstverlening.

Heffing terecht?
Zorgplicht gemeente

Als een huurder van een woning een
gemeentelijke dienst vraagt een
onderzoek en bestrijding van ongedierte

Geheel anders is het als de huurder van
een woning de gemeente er op wijst dat

BUREAU BESTRIJDINGSMIDDELEN
Het Bureau Bestrijdingsmiddelen is
ingesteld bij ministeriële beschikking van
de vier betrokken bewindslieden.
Het is het orgaan van de CTS-organisatie
dat zich permanent en uitsluitend bezig
houdt met taken in het kader van de
voorbereiding van beslissingen omtrent
de toelating van bestrijdingsmiddelen.
Enkele taakelementen:
- · administratieve behandeling van
aanvragen en toelatingen;
- het voeren v an het secretariaat van de
Commissie en de werkgroepen;
- ondersteuning van de betrokken
bewindslieden.
- afhandelen beslissingen omtrent de
toelating van bestrijdingsmiddelen;
- bijhouden wettelijk register van
toegelaten bestrijdingsmiddelen.
- adviserihg/ ondersteuning beroepbezwaarprocedures.
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(Naar aanleiding van het "Verslag van
werkzaamheden over 1990" van de
Commissie Toelating
Bestrijdingsmiddelen en het Bureau
Bestrijdingsmiddelen).
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