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Dierplagen en Milieu, 41 (2) 1993

Summary

Dutch legislation on the requirements for
pesticides storage facilities up to 2.500
kilogrammes.
Inleiding

Bestrijdingsmiddelen kunnen gevaar
opleveren voor de mens of het milieu. Het
gevaar van dergelijke stoffen wordt
bepaald door de fysisch/chemische
eigenschappen van de stoffen en de
hoeveelheid daarvan, alsmede door de
wijze waarop deze stoffen worden
getransporteerd, overgeslagen,
opgeslagen of verwerkt en de situering
van deze handelingen.
Een kritische en intensieve begeleiding
onder meer van de zijde van de overheid
is bij het gebruik van gevaarlijke stoffen,
met name in dit dichtbevolkte land,
onontbeerlijk.
Binnen de overheid heeft de Commissie
Preventie van Rampen door gevaarlijke
stoffen (CPR) op dit gebied een
coördinerende en stimulerende taak.
De opdracht is de betrokken ministers
(Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer, Binnenlandse Zaken, en
Verkeer en Waterstaat) van advies te
dienen met betrekking tot de technische
en technisch-organisatorische
maatregelen ter voorkoming en beperking
van de gevaren verbonden aan het
gebruik van gevaarlijke stoffen. De CPR
geeft hieraan gestalte door op het terrein
van het omgaan met gevaarlijke stoffen
richtlijnen op te stellen, veelal na overleg
met deskundigen van het betrokken
bedrijfsleven.
In de regel zullen ook de instanties die
het tot vergunningverlening bevoegde
gezag adviseren, dan wel betrokken zijn
Dierplagen en Milieu , 41 (2) 1~93

bij de bescherming van werknemers,
zoals onder meer de regionale Inspecteur
van de Volksgezondheid belast met het
toezicht op de hygiëne van het milieu, het
Districtshoofd van de Arbeidsinspectie en
in bepaalde gevallen de Inspectie voor
het Brandweerwezen zich bij hun advies
of de uitoefening van hun taak door de
betreffende richtlijnen laten leiden,
overigens met behoud van hun eigen
verantwoordelijkheden.
In CPA-verband werden ten aanzien van
de opslag van gevaarlijke stoffen drie
CPA-richtlijnen opgesteld:
15-1: opslag gevaarlijke stoffen in
emballage, opslag van vloeistoffen
en vaste stoffen (0 tot 1O ton)
15-2: opslag gevaarlijke stoffen en
bestrijdingsmiddelen in emballage,
grote hoeveelheden
15-3: opslag bestrijdingsmiddelen in
distributiebedrijven en aanverwante
bedrijven.
De CPR 15-3 richtlijn bestaat uit een
pakket van maatregelen voor opslagen
van 400 kg tot 10 ton en een pakket van
maatregelen voor opslagen vanaf 10 ton.
Het eisenpakket voor opslag kleiner dan
10 ton is toegespitst op preventieve
maatregelen.
Hoewel CPR 15-3 zich richt tot de
typische distributiebedrijven , kan de
richtlijn ook worden toegepast voor
opslagen in de gebruikerssfeer.
Genoemd kunnen worden:
- tuincentra en boerenbondswinkels
- opslagen bij gebruikers (boerderijen,
etc.)
- particuliere en gemeentelijke
ontsmettingsdiensten
- agrarische loonbedrijven.
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Welke voorschriften van toepassing
Uitgangspunt voor het hebben van een
bewaarplaats is een artikel uit de
Bestrijdingsmiddelenwet 1962 dat
aangeeft dat bestrijdingsmiddelen moeten
worden bewaard in een ruimte, die
uitsluitend voor dat doel gebruikt wordt en
voldoet aan de daarvoor gestelde eisen.
Voor de opslag (het bewaren) van
bestrijdingsmiddelen kent het
Bestrijdingsmiddelenbesluit twee typen
bewaarplaatsen: de betreedbare en de
niet-betreedbare bewaarplaats. Ter
verduidelijking: de betreedbare
bewaarplaats is een ruimte met schappen
waar in gelopen kan worden, de nietbetreedbare bewaarplaats is een kast.
Beide typen moeten aan een aantal
wettelijke eisen voldoen wat uitvoering en
inrichting betreft.
De opslag tot 400 kg bestrijdingsmiddelen
wordt geacht voldoende geregeld te zijn
door het Bestrijdingsmiddelenbesluit.
Voor de opslag van grotere
hoeveelheden bestrijdingsmiddelen
worden in de hinderwet- c.q. milieuvergunning aanvullende eisen gesteld.
Voor hoeveelheden tot 2.500 kg worden
deze eisen ontleend aan de CPR 15-3

richtlijn, met dien verstande dat voor
opslag tot 2.500 kg bestrijdingsmiddelen
niet alle in deze richtlijn verlangde
voorzieningen worden voorgeschreven.
Om aan te geven welke voorschriften van
toepassing zijn op bewaarplaatsen met
opslag tot 2.500 kg bestrijdingsmiddelen
en welke aanvullende eisen kunnen
worden gesteld, dient het volgende
overzicht:
Eisen Bestrijdingsmiddelenbesluit
DE NIET-BETREEDBARE BEWAARPLAATS
Bepalingen
a. De bewaarplaats moet van een
deugdelijke constructie zijn.
Toelichting:
Het materiaal moet stevig zijn. De
voorkeur gaat uit naar een metalen
kast of een bouwkundige kast.
b. De bewaarplaats moet doelmatig zijn
ingericht.
Toelichting:
Er moeten voldoende schappen zijn
om alle aanwezige middelen
overzichtelijk op te kunnen slaan.
c. De bewaarplaats moet in goede staat
van onderhoud verkeren.
Toelichting:
Er mogen geen bouwtechnische
gebreken optreden aan de constructie.
d. De bewaarplaats moet in zindelijke
toestand verkeren.

Bestrijdingsmiddelenkasten
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Gemorste bestrijdingsmiddelen
moeten worden verwijderd.
e. De toegangsdeur moet met een
deugdelijk slot zijn afgesloten.
Toelichting:
Gedurende de tijd dat er geen toezicht
is, moet de bewaarplaats door een slot
ontoegankelijk zijn.

j. Beschadiging van de verpakking en
onderlinge vermenging van
bestrijdingsmiddelen moet worden
voorkomen.
Toelichting:
Vloeistoffen in de onderste schappen
en bij voorkeur in vloeistofdichte
bakken.

f. Op de buitenzijde van de deur moet
het opschrift "Bestrijdingsmiddelen"
met de afbeelding van een doodshoofd
(waarschuwingssignaal) van tenminste
6 cm hoog aanwezig zijn.

DE BETREEDBARE BEWAARPLAATS

Toelichting:
Borden of stickers met bedoeld
opschrift en signaal zijn in de handel te
verkrijgen.

Naast de bepalingen voor de nietbetreedbare bewaarplaats moet een
betreedbare bewaarplaats ook nog aan
de volgende eisen voldoen:

g. De bewaarplaats moet doelmatig zijn
geventileerd.
Toelichting:
Ventilatie mag niet op werk- of
verblijfsruimten plaats vinden,
eventueel wel op een andere ruimte,
maar wordt bij voorkeur op de buitenlucht gerealiseerd.
h. Bestrijdingsmiddelen moeten droog en
koel zijn opgeslagen.
Toelichting:
"Droog" is te bereiken door goede
ventilatie van de ruimte waar de
bewaarplaats is gesitueerd; "koel" door
deze niet bij het raam of bij
verwarmingsinstallaties te plaatsen.
i. Bestrijdingsmiddelen moeten buiten
het bereik van zonnestraling zijn
opgeslagen.

Toelichting:
De middelen moeten in een stofvrij te
houden ruimte worden opgeslagen.
Dierplagen en Milieu, 41 (2) 1993

Toelichting:
Dit is te bereiken door een gesloten
constructie.
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Bepalingen
k. De bewaarplaats moet op de buitenlucht geventileerd zijn.
Toelichting:
Voorkeur wordt gegeven aan
mechanische ventilatie.

1. Raamopeningen moeten van draadglas of een daaraan gelijkwaardig
materiaal zijn.
Toelichting:
Draadglas moet worden gebruikt in
verband met brandwering.
m. In of nabij de bewaarplaats moeten
doelmatige brandblusmiddelen
aanwezig zijn.

Toelichting:
Deze middelen - een brandblusapparaat dat voldoet aan de door de
gemeente gestelde eisen - zijn
bedoeld om een beginnende brand te
33
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plaats bevindt. Een snelle bereikbaarheid bij ongelukjes is gewenst.

kunnen blussen. Uit milieuhygiënische
overwegingen is water als brandblusmiddel voor een bestrijdingsmiddelenbewaarplaats in het algemeen minder
gewenst. In aanmerking komt een
koolzuursneeuwblusser of een
poederblusser voor vloeistofbranden.
De bereikbaarheid van een brandblusmiddel moet goed zijn. "In de
nabijheid" houdt feitelijk in dat een
brandblusapparaat aanwezig zou
moeten zijn naast de toegangsdeur tot
de bewaarplaats.
n. In of nabij de bewaarplaats moeten
middelen voor het verwijderen van
gemorste bestrijdingsmiddelen
aanwezig zijn.

q. Nabij de bewaarplaats moeten
persoonlijke beschuttingsmiddelen
aanwezig zijn.

Schappen in betreedbare bewaarplaats

Toelichting:
Men denke hierbij aan het opnemen
van vloeibare bestrijdingsmiddelen.
Bedoeld materiaal is zand, zaagsel of
vermiculite of een ander speciaal
absorptie- (vloeistofopnemend) middel.
Ook "stoffer en blik" horen tot de
doelmatige gereedschappen.
o. Op de deur van de betreedbare
bewaarplaats moet behalve het
opschrift "Bestrijdingsmiddelen" met de
afbeelding van een doodshoofd
(waarschuwingssignaal) ook aanwezig
zijn het opschrift "Verboden toegang
voor onbevoegden" en het verbodssignaal betreffende vuu r, open vlam en
roken verboden.
Toelichting:
Bedoeld opschrift en signaal is als
bord of sticker in de handel
verkrijgbaar.
p. In of nabij de bewaarplaats moet een
wasplaats aanwezig zijn.

Betreedbare bewaarplaats
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Toelichting:
De wasplaats moet zich bij voorkeur in
dezelfde ruimte bevinden waar zich
ook de toegangsdeur van de bewaarDierplagen en Milieu, 41 (2) 1993

Toelichting:
Te denken valt aan een overall,
gevoerde neopreen handschoenen,
pet, laarzen en, bij het ter plaatse
verwerken van concentraten, een halfof volgelaatsmasker met een
combinatiefilter voor gas/damp en stof
van het type A-st (A2P2) of B-st
(B2P2), afhankelijk van de te
verwerken bestrijdingsmiddelen. Zie
de Publicatiebladen P1 12-1-2-3
"Ademhalingsbeschermingsmiddelen"
van de Arbeidsinspectie.
r. Als in de bewaarplaats wel eens meer
dan 400 kg bestrijdingsmiddelen
aanwezig zijn moet een duidelijk
leesbare instructiekaart van de
Arbeidsinspectie zichtbaar worden
opgehangen.
Toelichting:
Bedoeld wordt publikatieblad no. 73
van de Arbeidsinspectie.
s. Als zich wel eens meer dan 400 kg
brandgevaarlijke bestrijdingsmiddelen
in de bewaarplaats bevinden, moet
deze van brandwerende constructie
zijn of doelmatig met brandwerend
materiaal zijn bekleed.
Toelichting:
De brandwerende constructie is ter
bescherming van de verspreiding van
brand naar buiten, maar ook ter
voorkoming van brand naar binnen.
t. De elektrische voorzieningen moeten
bestand zijn tegen chemische
invloeden. De lampen moeten zijn
Dierplagen en Milieu, 41 (2) 1,993

Publikatieblad no. P73 Arbeidsinspectie

aangebracht in stofdichte
verlichtingsarmaturen.
Toelichting:
Voor gedetailleerde constructievoorschriften kan men bij de
Arbeidsinspectie terecht.
Volledigheidshalve is nog te zeggen dat
er alleen bestrijdingsmiddelen mogen
worden bewaard, die nog een geldige
toelating hebben. Aan de hand van
merknaam, toelatingsnummer en actieve
stof kan onze Afdeling desgewenst voor u
nagaan of de bij u aanwezige middelen
nog toegelaten zijn dan wel moeten
worden afgevoerd naar het KCA-depot.
Aanvullende te stellen eisen bij opslag
van 400 - 2.500 kg bestrijdingsmiddelen (CPR 15-3)

1.

Voorschriften voor de opslag van in
(licht) ontvlambare vloeistoffen
geformuleerde bestrijdingsmiddelen
tot een hoeveelheid van 2.500 liter
Aan de opslag van in (licht)
ontvlambare vloeistoffen
geformuleerde bestrijdingsmiddelen
35
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moet de nodige aandacht worden
besteed.
Er zijn diverse mogelijkheden om de
opslag van deze stoffen van de
overige opgeslagen
bestrijdingsmiddelen te isoleren.
Afhankelijk van de opgeslagen
hoeveelheid (licht) ontvlambare
vloeistoffen bestaan de volgende
mogelijkheden:
- opslag bij overige
bestrijdingsmiddelen: tot 20 liter
licht ontvlambaar of 400 liter
ontvlambaar mag opslag bij
overige bestrijdingsmiddelen
plaatsvinden
- opslag in een losse kast: in een
losse kast mag niet meer dan
150 liter (licht) ontvlambare
vloeistoffen zijn opgeslagen;
bovendien mag per 50 m2
vloeroppervlak slechts één losse
kast aanwezig zijn
- opslag in een bouwkundige kast:
in een bouwkundige kast mag
niet meer dan 250 liter (licht)
ontvlambare vloeistoffen zijn
opgeslagen
- opslag in een kluis: in een kluis
mag niet meer dan 2.500 liter
(licht) ontvlambare vloeistoffen
zijn opgeslagen; de kluis moet
voorzien van branddetectie met
automatische doormelding naar
de lokale brandweer;
brandrepressieve voorzieningen
behoeven niet te worden
getroffen.
Een losse kast, bouwkundige kast of kluis
moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de
richtlijn CPR 15-1.
2.

Opslagruimte

2.1. Bestrijdingsmiddelen moeten zijn
opgeslagen in een speciaal daartoe
ingerichte opslagruimte.

■
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Toelichting:
In een opslagruimte mogen geen
stoffen of produkten aanwezig zijn
die op enigerlei wijze het risico van
de opslag verhogen. Zo mogen lege
vaten wel in een opslagplaats
worden opgeslagen, losgestapeld
verpakkingsmateriaal niet.
Uiteraard is het ook niet de
bedoeling dat totaal branchevreemde produkten tezamen met
bestrijdingsmiddelen worden
opgeslagen. Produkten als
reinigings- en ontsmettingsmiddelen, biologische bestrijdingsmiddelen, bladvoeders en produkten
voor bladbemesting mogen wel
gezamenlijk met bestrijdingsmiddelen worden opgeslagen, zij het
fysiek gescheiden.
2.2. De vloer van de opslagruimte moet
zodanig zijn uitgevoerd dat een
vloeistofdichte bak wordt gevormd
die tenminste 10% van de in de
opslagruimte opgeslagen
vloeistoffen kan bevatten. Indien in
de opslagruimte (licht) ontvlambare
stoffen zijn opgeslagen, moet de
opvangcapaciteit van de
vloeistofdichte bak 100% van de
opgeslagen vloeistoffen bedragen.
2.3. Een opslagruimte voor
bestrijdingsmiddelen mag niet op
een verdieping van een gebouw zijn
gesitueerd.
2.4. De vloer van een opslagruimte moet
zijn vervaardigd van onbrandbaar
en vloeistofdicht materiaal en
bestand zijn tegen inwerking van de
opgeslagen bestrijdingsmiddelen.
Een vloer moet met uitzondering
van de noodzakelijke dilatatievoegen naadloos zijn uitgevoerd en
glad zijn afgewerkt.
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Toelichting:
Een vloer moet vloeistofdicht zijn
uitgevoerd om bodemverontreiniging ten gevolge van
lekkages alsmede ten gevolge van
verontreinigd bluswater te
voorkomen.
2.5. In de vloer mogen zich geen
openingen bevinden die in directe
verbinding staan of kunnen worden
gebracht met riolen dan wel met het
oppervlaktewater.
Toelichting:
Voorzieningen in de vloer in
verband met de opvang dan wel de
gecontroleerde afvoer van
bluswater mogen uiteraard wel zijn
aangebracht.
2.6. Het dak van een opslagruimte moet
bestand zijn tegen vliegvuur
overeenkomstig NEN 3882. De
dakconstructie moet naar beide
zijden een brandwerendheid
bezitten van tenminste 30 minuten.
2.7. De wanden en deuren tussen een
opslagruimte en aangrenzende
ruimten moeten een
brandwerendheid van tenminste 60
minuten bezitten.
Toelichting:
Indien in een aangrenzende ruimte
sprake is van een opslag met een
hogere vuurbelasting of van
werkzaamheden met verhoogd
risico, kunnen verdergaande
maatregelen worden verlangd
(hogere brandwerendheid,
aanwezigheid branddetectie).
2.8. De wanden en deuren moeten een
brandwerendheid van tenminste 60
minuten bezitten.

Dierplagen en Milieu, 41 (2) 1~93

2.9. In een opslagruimte moeten zich zo
mogelijk twee deuren bevinden die
zo mogelijk in twee tegenover
elkaar gelegen wanden zijn
aangebracht. De buitendeuren
moeten van buitenaf afsluitbaar zijn,
doch van binnenuit zonder sleutel
kunnen worden geopend.
Vluchtdeuren moeten duidelijk zijn
aangegeven en in de richting van
de vluchtweg draaien. Indien naar
buiten de opslagruimte voerend,
moeten deze aansluiten op
geschikte vluchtwegen. Zonodig is
hierbij buitenverlichting
noodzakelijk.
2.10. Een opslagruimte moet op een
doelmatige wijze zijn geventileerd.
Ventilatieopeningen moeten zijn
voorzien van doelmatige
vlamkerende voorzieningen; waar
nodig moeten doeltreffende
voorzieningen zijn aangebracht om
te voorkomen dat door de
ventilatieopeningen ontsteking van
buitenaf kan plaatsvinden.
Toelichting:
Ventilatie heeft ten doel te
voorkomen dat door een lekkage
anders dan ten gevolge van een
calamiteit, een explosief
damp/luchtmengsel ontstaat.
Tevens heeft ventilatie ten doel een
schadelijke of hinderlijke damp af te
voeren. Afhankelijk van de aard van
de opgeslagen stoffen en de
inrichting van de ruimte wordt een
één- tot viervoudige verversing van
de ruimte per uur gehanteerd. Bij
bijvoorbeeld poedervormige stoffen
dient een ventilatievoud van
minimaal één en bij (licht)
ontvlambare vloeistoffen en bij snel
verdampende toxische stoffen dient
een ventilatievoud van minimaal
vier, te bereiken door mechanische
ventilatie gehanteerd te worden.
37
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2.11. Indien noodzakelijk moet een
doelmatige bliksemafleiderinstallatie
zijn geplaatst. Deze wordt geacht
doelmatig te zijn indien de installatie
voldoet aan NEN 1014.
Toelichting:
De noodzaak van een beveiliging
tegen blikseminslag is niet altijd
aanwezig. Dit moet per inrichting
worden vastgesteld.
3.

Brandpreventieve en
brandrepressieve voorzieningen

3.1 . N.v.t.
3.2. Brandblusmiddelen moeten steeds
voor onmiddellijk gebruik
beschikbaar zijn en onbelemmerd
kunnen worden bereikt. Draagbare
blustoestellen en andere
blusmiddelen moeten jaarlijks door
een deskundige worden
gecontroleerd op hun
deugdelijkheid. Het onderhoud van
draagbare blustoestellen moet
overeenkomstig NEN 2559
geschieden.
Toelichting:
De betrouwbaarheid en
bedrijfszekerheid van de draagbare
blu stoestellen zoals die in dit
voorschrift wordt verlangd, wordt
verkregen door de controle van de
toestellen en het onderhoud eraan
overeenkomstig NEN 2559 uit te
voeren. Wie als deskundigen zijn te
beschouwen en dus controle
kunnen uitvoeren is eveneens in
NEN 2559 aangegeven .
Voor wat betreft de veiligheid en
deugdelijkheid van draagbare
blustoestellen zijn regels vastgelegd
in het Besluit draagbare
blustoestellen (Stb. 1986, 553).

■
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3.3. Draagbare blustoestellen moeten
zijn voorzien van een rijkskeurmerk
met rangnummer. Slanghaspels
moeten voldoen aan NEN 3211.

Vluchtwegen moeten altijd van
binnenuit kunnen worden geopend,
Deuren moeten in de richting van
de vluchtweg draaien.

3.4. Ter plaatse van de ingangen van
een opslagruimte moet een
draagbaar blustoestel aanwezig zijn
met een blusequivalent van
tenminste 6 kg poeder.

Toelichting:
Uit onderzoek is gebleken dat de
brandsnelheid afhankelijk is van de
beschikbare zuurstof. Deze zuurstof
is afkomstig uit de lucht die in een
opslagruimte aanwezig is en uit de
lucht die via openingen (deuren ,
ramen, ventilatie) wordt aangevoerd. Bij opslagruimtes met een
beperkt oppervlak kan, indien geen
nieuwe zuurstof via openingen
wordt toegevoerd, de in de opslagruimte aanwezige zuurstof op
geraken. In dat geval wordt
gesproken over een zuurstofbeperkte brand. De gevolgen van
een dergelijke brand steken gunstig
af tegen die waarbij geen sprake is
van dit fenomeen.
Ten aanzien van alle aanwezige
openingen zoals deuren. luiken,
ramen, ventilatieopeningen en
dergelijke wordt daarom in deze
richtlijn een zelfsluitende werking
geëist.
Daarnaast kan het handhaven van
de brandwerendheid van een
bouwkundige constructie een
belangr ke reden voor het
zelfsluitend uitvoeren zijn.

3.5. Wanden, vloeren en plafonds,
waaraan krachtens enig in
hoofdstuk 2 opgenomen voorschrift
eisen inzake brandwerendheid
worden of zijn gesteld, moeten ook
voor wat betreft hun aansluiting op
andere constructiedelen en voor
wat betreft de doorvoeringen van
kabels, leidingen en kanalen een
brandwerendheid bezitten
overeenkomende met die van deze
wanden, vloeren en plafonds, dan
wel daaraan geen afbreuk doen.
3.6. Deuren en luiken in wanden,
vloeren en plafonds, waaraan
krachtens enig in hoofdstuk 2
opgenomen voorschrift eisen inzake
brandwerendheid worden of zijn
gesteld, moeten een brandwerendheid bezitten overeenkomende met die van de wand,
vloer of het plafond waarin deze
zich bevinden, dan wel daaraan
geen afbreuk doen.
Deuren en luiken in wanden
moeten, behoudens voor het
onmiddellijk doorlaten van personen
of goederen gesloten zijn. Deuren
en luiken mogen in geopende
toestand slechts kunnen worden
vastgezet door middel van een
voorziening die de deuren of luiken
automatisch laat sluiten zodra het
branddetectiesysteem wordt
aangesproken.

3.7. Ventilatie- of luchtverwarmingskanalen alsmede ventilatieopeningen of ventilatieroosters
moeten ter plaatse van de doorvoering van wanden, vloeren of
plafonds zijn voorzien van een
doelmatige brandklep. De brandklep
moet automatisch sluiten zodra een
toestand intreedt, waarin deze zijn
functie moet vervullen.
Toelichting:
(zie toelichting bij 3.6.).

Dierplagen en Milieu, 41 (2) 1993
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3.8. Ramen of lichtopeningen in wanden
of plafonds, moeten in de dichte
stand zijn vastgezet, dan wel
zelfsluitend zijn uitgevoerd. Indien
aan genoemde wanden of plafonds
eisen inzake brandwerendheid zijn
gesteld, dan moeten de ramen of
lichtopeningen een brandwerendheid bezitten overeenkomende met
die gesteld aan een wand of het
plafond waarin deze zich bevinden,
dan wel daaraan geen afbreuk
doen.
4.

Gescheiden opslag van
bestrijdingsmiddelen

4.1. In de opslagruimte moeten de
bestrijdingsmiddelen op de
navolgende wijze gescheiden
worden opgeslagen:
- explosieve bestrijdingsmiddelen,
in aparte ruimte, gescheiden van
andere bestrijdingsmiddelen
opslaan;
- spuitbussen met brandbare
inhoud, indien meer dan 400 1, in
aparte ruimte, gescheiden van
andere bestrijdingsmiddelen
opslaan;
- (licht) ontvlambare vloeistoffen,
indien meer dan 400 1, in aparte
ruimte , gescheiden van andere
bestrijdingsmiddelen opslaan;
- bestrijdingsmiddelen die in
aanraking met water brandbare
gassen ontwikkelen, indien meer
dan 30 kg, in aparte ruimte
opslaan als water of schuim als
blusmiddel wordt toegepast;
- voor zelfontbranding vatbare
bestrijdingsmiddelen, indien
meer dan 30 kg in apart vak,
gescheiden van andere
bestrijdingsmiddelen opslaan
(indien deze stoffen technisch
instabiel zijn, moeten ze in een
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aparte ruimte, gescheiden van
andere bestrijdingsmiddelen
worden opgeslagen); maneb,
zineb, mancozeb of
formuleringen van maneb, zineb
of mancozeb, zijn van deze
stoffenscheidingsregel
uitgezonderd, mits de daarvoor
voorgeschreven verpakking
volledig intact is.; indien de
verpakking is beschadigd,
moeten deze bestrijdingsmiddelen onmiddellijk uit de
opslagplaats worden verwijderd
en uit de inrichting worden
afgevoerd.
5.

Indien een hoeveelheid bestrijdingsmiddelen van een bepaalde
categorie die gescheiden moet
worden opgeslagen, gering van
omvang is, kan de gewenste
scheiding worden bereikt door deze
hoeveelheid in een zogenaamde
losse kast of bouwkundige kast op
te slaan. Ook kan opslag in een
kluis (maximaal 2500 1 of kg)
plaatsvinden.
In een losse kast mag maximaal
150 1 of kg worden opgeslagen en in
een bouwkundige kast maximaal
250 1 of kg.
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6.

Toelichting:
Deze beperking geldt dus niet voor
VN-goedgekeurde verpakkingen
bestemd voor transport.

Gebruik opslagruimte

6.1. Overtap- of ompakwerkzaamheden
mogen niet plaatsvinden in een
opslagruimte.

6.7. De opslagruimte moet regelmatig
worden gecontroleerd op lekkages
of beschadiging van de aanwezige
emballage.

6.2. Verpakte bestrijdingsmiddelen
mogen niet worden gestapeld, tenzij
de emballage geschikt is voor
stapelen of hiertoe voorzieningen
worden toegepast.

6.8. In een opslagruimte mag niet
worden gerookt en mag geen open
vuur aanwezig zijn.

6.3. Indien voor de opslag van toxische,
(licht) ontvlambare, of stankverwekkende stoffen vaten worden
gebruikt, moeten deze vaten, ook
na lediging, gesloten worden
gehouden.

6.9. Toegangsdeuren tot een opslagruimte moeten behalve tijdens het
inbrengen of uitnemen van
bestrijdingsmiddelen afgesloten zijn,
tenzij een toegangsdeur onder
toezicht staat dan wel verbinding
geeft met een aanmaak-,
verwerkings- of verkoopruimte.

Scheiding tussen vakken

5.1. De in een opslagruimte aanwezige
bestrijdingsmiddelen moeten in
gescheiden vakken zijn opgeslagen.
Scheiding tussen vakken kan
plaatsvinden met behulp van:
- een gangpad van tenminste
3,5 m;
- een muur met een brandwerendheid van tenminste 30 minuten;
- een scheidingswand met een
brandwerendheid uitsluitend op
criterium vlamdichtheid van
tenminste 30 minuten.

1,2 meter in stellingen zijn
geplaatst.

Constructie-eisen voor de losse en
bouwkundige kast alsmede voor
een kluis, zijn opgenomen in CPA
15-1.

6.4. Lege, niet gereinigde retouremballage moet worden
opgeslagen als volle.
6.5. Pallets met verpakte bestrijdingsmiddelen die zijn gestapeld, moeten
van een deugdelijke constructie zijn;
niet meer dan drie pallets mogen
boven elkaar zijn geplaatst.
Toelichting:
Dit geldt voor pallets in vrije
stapeling; indien een pallet in een
stelling is geplaatst vindt in de regel
geen stapeling plaats.
6.6. Een stelling voor de opslag van
verpakte bestrijdingsmiddelen moet
voldoende sterk, bestendig en
stabiel zijn bij normaal gebruik.
Breekbare enkelvoudige gevulde
emballage, die bestemd is voor
direct gebruik, mag niet hoger dan
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7.

Opruimen van gemorste
bestrijdingsmiddelen

7.1. Gemorste bestrijdingsmiddelen
moeten zo snel mogelijk worden
geabsorbeerd en opgeruimd.
Hiertoe moet voldoende absorptiemiddel aanwezig zijn. Voor het
opruimen van gemorste
bestrijdingsmiddelen moet een
duidelijk leesbare instructie in de
opslagruimte zijn aangebracht.
7.2. Gebruikte absorptiemiddelen en niet
meer voor gebruik geschikte
gemorste bestrijdingsmiddelen
moeten als chemisch afval in de zin
van de Wet chemische afvalstoffen
worden behandeld.
7.3. Ten behoeve van eventueel
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lekkende vaten moet in de inrichting
een deugdelijk overmaats vat
aanwezig zijn.
8.

Instructie, voorlichting en
organisatorische maatregelen

8.1. n.v.t.
8.2. Bij een opslagruimte moet een
duidelijke leesbare instructie zijn
aangebracht van de veiligheidshandelingen, de te gebruiken
middelen en de eerste hulp bij
ongevallen en een alarmregeling.
8.3. Het personeel dat toegang heeft tot
de opslagruimte moet op de hoogte
zijn van de aard en de gevaarsaspecten van de opgeslagen
bestrijdingsmiddelen en de te
nemen maatregelen bij onregelmatigheden. Deze personen
moeten voldoende op de hoogte
zijn van het in voorschrift 4.9.1.
genoemde calamiteitenplan.
8.4. In een inrichting waar bestrijdingsmiddelen worden opgeslagen moet
van die stoffen aantekening worden
gehouden in een register. In art.
188c, lid 2 van het Veiligheidsbesluit Fabrieken of Werkplaatsen
is opgenomen welke gegevens in
het register dienen te worden
vermeld.
Het betreft hier een wijziging van
het Veiligheidsbesluit voor
Fabrieken en Werkplaatsen
(Staatsblad 416, 17 oktober 1989).
9.

Onvoorziene voorvallen

9.1. Indien zich een onvoorzien voorval
zoals een bedrijfsstoring heeft
voorgedaan of zich voordoet
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waardoor giftige of anderszins
gevaarlijke, schadelijke of hinder
veroorzakende stoffen buiten de
inrichting zijn gekomen dan wel
kunnen komen, moeten onmiddellijk
maatregelen worden getroffen om
de gevolgen van die gebeurtenis te
beperken.
Van een en ander moet terstond
kennis worden gegeven aan het
bevoegd gezag.
10.

Veiligheidssignalering

10.1. Aan de buitenzijde van een opslagruimte moeten waarschuwingsborden worden geplaatst, welke het
gevaar van de opgeslagen stoffen
aanduiden. Op daartoe geschikte
plaatsen moeten zijn aangebracht:
a. het pictogram "vuur, open vlam
en roken verboden", overeenkomstig de Beschikking
vaststelling modellen
waarschuwings- en
verbodsignalen als bedoeld in
het bestrijdingsmiddelenbesluit
(Ster. 1983, 210);
b. het opschrift "bestrijdingsmiddelen", alsmede het
waarschuwingssignaal overeenkomstig bijlage 1 van de onder a.
genoemde beschikking;
c. het opschrift "verboden toegang
voor onbevoegden".
Indien brandbare stoffen zijn
opgeslagen moet het pictogram
"brandgevaar", uitgevoerd
overeenkomstig het Besluit
veiligheidssignalering op de
arbeidsplaats (Ster. 1982, 142)
zijn aangebracht.
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11.

11 .1. De elektrische installatie moet
voldoen aan NEN 1010.
In een ruimte met gasontploffingsgevaar moet de daar aanwezige
elektrische installatie bovendien
voldoen aan NEN 3410.
Voor de uitvoering van de
elektrische installatie moet concept
publikatie CP 20 van de Arbeidsinspectie getiteld "Gevarenzoneindeling met betrekking tot
gasontstekingsgevaar" worden
toegepast. In veel gevallen zal de
opslag van (licht) ontvlambare
vloeistoffen worden geclassificeerd
als zone 2 als bedoeld in NEN 3410
(voorheen ruimte met beperkt
gasontploffingsgevaar als bedoeld
in NEN 1010).
Voor wat betreft de opslag van
bijtende stoffen moet de elektrische
installatie in de opslagruimte
voldoen aan de "Voorschriften voor
installaties in vochtige ruimten en
ruimten met bijtende gassen,
dampen of stoffen", als bedoeld in
NEN 1010.
12.

apparatuur met een oppeNlaktetemperatuur hoger dan 150°C
aanwezig zijn.

Elektrische installatie en
gevarenzone-indeling

Verwarming

12.1. Indien in een opslagruimte (licht)
ontvlambare stoffen worden
bewaard mag de verwarming van
de opslagplaats slechts geschieden
door verwarmingstoestellen,
waarvan de verbrandingsruimte niet
in open verbinding staat of kan
worden gebracht met de opslagruimte of door een verwarmingstoestel als bedoeld in het
publikatieblad P-163,
"Garageverwarming", tweede druk,
1989, van de Arbeidsinspectie; in
de opslagruimte mag geen
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13.

Noodverlichting

13.1. In een opslagruimte moet
noodverlichting aanwezig zijn die
geschikt is voor de betreffende
gevarenzone, bepaald volgens
publikatie CP 20 van de
Arbeidsinspectie.
14.

Hygiëne, noodvoorzieningen en
EHBO

14.1 . Nabij een opslagplaats moet een
gelegenheid voor het wassen van
handen aanwezig zijn.
14.2. Nabij een opslagplaats moet een
douchegelegenheid aanwezig zijn.
14.3. In of nabij een opslagplaats moet
een oogspoeldouche of
oogspoelstation zijn geplaatst.
14.4. Kleding moet kunnen worden
gewisseld in een kleed- en
wasruimte die voldoet aan het
gestelde in publikatieblad P-30 van
de Arbeidsinspectie "Bouw en
inrichting van bedrijfsruimten",
zevende druk, 1983.
14.5. Zo dicht mogelijk bij een
opslagplaats moet een instructie
voor eerste hulp bij ongevallen en
een EHBO voorziening aanwezig
zijn.
15.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

15. 1. Aan iedere werknemer belast met
de opslag, bewaring, het overladen
of sorteren van gevaarlijke stoffen
moeten de volgende persoonlijke
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beschermingsmiddelen worden
verstrekt:
- doelmatige ademhalingsbeschermingsmiddelen;
- een veiligheidsbril met
zijschermen of een gelaatsscherm of een aangepaste
"zuurbril' (zie ook P-22 van de
Arbeidsinspectie "Oogbesch uttingsmiddelen");
- handschoenen die ook de polsen
beschermen;
- veiligheidslaarzen;
- veiligheidskleding die voldoende
bestendig en waterafstotend is.
De ademhalingsbeschermingsmiddelen moeten in elk geval
worden gedragen bij het opruimen
van gemorste bestrijdingsmiddelen.
15.2. Een veiligheidsbril of een zuurbril
moet voor persoonlijk gebonden
gebruik bestemd zijn.
15.3. Indien in een opslagplaats een
gevaarlijke stof is opgeslagen, die in
verband met de ademhalingsbescherming als een "bijzondere
stof" wordt aangemerkt (raadpleeg
hieNoor Publikatieblad P 112-1 van
de Arbeidsinspectie "Ademhalingsbeschermingsmiddelen"), dan
moeten nabij deze opslagplaats
tenminste twee persluchttoestellen
"voor onmiddellijk gebruik gereed"
aanwezig zijn. HieNoor aangewezen personen dienen voor het
gebruik hiervan gekend te worden
en in het gebruik getraind te zijn.
15.4. Veiligheidskleding moet zodanig zijn
uitgevoerd dat de broek over de
laarzen, de mouwen over de
handschoenen en het jack over de
broek kunnen worden gedragen,
zonder dat er hinder ontstaat door
loshangende kleding.
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15.5. Gelaatsschermen moeten zoveel
mogelijk een geheel vormen met de
hoofdbedekking. Gelaatsschermen
moeten regelmatig worden
schoongemaakt en met zorg
worden gebruikt en opgeborgen.
15.6. Nabij een opslagplaats moet een
voorziening zijn om persoonlijke
beschermingsmiddelen en gebruikte
kleding te bewaren. Deze voorziening mag niet in open contact
staan met een opslagruimte van
bestrijdingsmiddelen. Ongebruikte
kleding of beschermingsmiddelen
moeten gescheiden worden
gehouden van gebruikte.
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
In deze richtlijn wordt verstaan onder:
bestrijdingsmiddel:
een stof of mengsel van stoffen zoals
gedefinieerd in artikel 1 van de
Bestrijdingsmiddelenwet (Stb. 1962);
licht ontvlambare stof:
een stof die:
1. bij normale temperatuur aan de lucht
blootgesteld, zonder toevoer van
energie in temperatuur kan stijgen en
ten slotte kan ontbranden,
2. in vaste toestand, door kortstondige
inwerking van een ontstekingsbron,
gemakkelijk kan worden ontstoken en
na verwijdering van de ontstekingsbron blijft branden of gloeien ,
3. in vloeibare toestand, een vlampunt
beneden 21 °C heeft,
4. in gasvormige toestand, bij normale
druk, met lucht ontvlambaar is of
5. bij aanraking met water of vochtige
lucht, licht ontvlambare gassen in een
gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelt
("een stof die in aanraking met water
licht ontvlambare gassen ontwikkelt");
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ontvlambare stof:
een stof die in vloeibare toestand, een
vlampunt van tenminste 21 °C en ten
hoogste 55°C heeft;
emballage:
glazen flessen tot 5 1, kunststof flessen of
vaten tot 60 1, metalen bussen tot 25 1,
stalen vaten en kunststof drums tot 300 1,
papieren of kunststof zakken ;
opslagruimte:
een gebouw of deel van een gebouw dat
uitsluitend is bestemd voor de opslag van
bestrijdingsmiddelen;
draagbare blustoestellen:
toestellen die voldoen aan het "Besluit
Draagbare Blustoestellen 1986 (Stb.
1986, 553);
CP 20:
concept-publikatie "Gevarenzone-indeling
met betrekking tot gasontstekingsgevaar",
uitgave van het Directoraat-Generaal van
de Arbeid;
NEN 1010:
de Nederlandse norm NEN 1010
"Veiligheidsvoorschriften voor
laagspanningsinstallaties";
NEN 1014:
de Nederlandse norm NEN 1014
"Bliksemafleiderinstallaties";
NEN 2559:
de Nederlandse norm NEN 2559
"Draagbare blustoestellen controle en
onderhoud";
NEN 3211:
de Nederlandse norm NEN 3211 "Vaste
slanghaspels met rubber slang en
straalpijp";
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NEN 3410:
de Nederlandse norm NEN 3410
"Veiligheidsbepalingen voor hoog- en
laagspanningsinstallaties in ruimten met
gasontploffingsgevaar;
NEN 3882:
de Nederlandse norm NEN 3882
"Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van
daken uitsluitend onder inwerking van
vliegvuur";
NEN 3884:
de Nederlandse norm NEN 3884
"Bepaling van brandwerendheid van
bouwdelen";
NEN 3885:
de Nederlandse norm NEN 3885
"Bepaling van de brandwerendheid van
deur-, luik en raamconstructies van
gebouwen";
brandwerendheid van bouwdelen:
de tijd uitgedrukt in minuten, gedurende
welke enig bouwkundig onderdeel van
een gebouw, niet zijnde een deur-, luik- of
raamconstructie, zijn functie moet kunnen
blijven vervullen bij verhitting, bepaald
volgens NEN 3884, uitgave 1978;
brandwerenheid van deur-, luik- en
raamconstructies:
de tijd uitgedrukt in minuten, gedurende
welke deur-, luik- en raamconstructies
weerstand bieden tegen bezwijken en
vlamdicht blijven in geval van brand,
bepaald volgens NEN 3885, uitgave
1982;

Adressen Arbeidsinspectie

Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Directoraat-Generaal van de Arbeid
Anna van Hannoverstraat 4, 2595 BJ;
Postbus 90804, 2509 LV Den Haag,
telefoon 070-3334444;
fax 070-3334033.
Districtsbureaus arbeidsinspectie
1e:

Postbus 300, 6200 AH Maastricht,
Sint Pieterskade 26,
6212 AD Maastricht,
telefoon 043-219251
fax 043-213052

2e:

Postbus 90109, 4800 RA Breda,
Vismarktstraat 28, 4811 WE Breda,
telefoon 076-223400
fax 076-229470

3e:

Postbus 9580, 3007 AN Rotterdam,
Stadionweg 43c,
3077 AS Rotterdam
telefoon O10-4798300
fax 010-4797093

4e:

Postbus 7001 ,
3430 JA Nieuwegein,
Florijnburg 41,
3437 SA Nieuwegein,
telefoon 03402-94511
fax 03402-40905

5e:

Postbus 3013,
2700 KN Zoetermeer,
Boerhaavelaan 3,
2713 HA Zoetermeer,
telefoon 079-710101
fax 079-511773

6e:

Leeuwendalersweg 21,
1055 JE Amsterdam,
telefoon 020-5812612
fax 020-6864703

onbrandbaar:
het onbrandbaar zijn overeenkomstig het
bepaalde in NEN 3881 , uitgave 1975.
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7e:

Postbus 30016,
9700 RM Groningen,
Engelse Kamp 4,
9722 AX Groningen,
telefoon 050-225880
fax 050-267202

Se:

Postbus 5011, 7400 GC Deventer,
Smedenstraat 284,
7411 RD Deventer,
telefoon 05700-147 45
05700-17208
Afdeling Bestrijding van Dierplagen.

Literatuur
Opslag van bestrijdingsmiddelen in
distributiebedrijven en aanverwante
bedrijven (vanaf 400 kg), CPR 15-3
(ISBN 90-5307-102-4)
- Publikatieblad van de Arbeidsinspectie
no. P 42 "Veilig werken met
bestrijdingsmiddelen in de land- en
tuinbouw"
(ISBN ............ .)
- Rat en Muis, 36 (3/4) 1988
(ISSN 0166-6843)

KONINKLIJKE
ONDERSCHEIDING
H. van Blaaderen, head of the
Department of Pest Control received the
royal decoration of Officer in the "Orde
van Oranje-Nassau".
Ter gelegenheid van de verjaardag van
Hare Majesteit de Koningin vond 29 april
1993 traditiegetrouw de zogeheten
lintjesregen plaats. De aan VROMmedewerk(st)ers verleende koninklijke
onderscheidingen werden uitgereikt door
staatssecretaris drs. E. Heerema.
H(erman) van Blaaderen, hoofd afdeling
Bestrijding van Dierplagen,
Hoofdinspectie Milieuhygiëne ontving
daarbij de onderscheiding Officier in de
Orde van Oranje-Nassau.

RESISTENTIE BRUINE RAT IN HET
GRENSGEBIED MET DUITSLAND
Summary

In april 1989 an article was published in
"Rat en Muis" about poor results in
control of brown rats caused by
resistance to the rodenticides warfarin
and chlorophacinone in the region of
Twente (in the eastern part of the
Netherlands). Problems with resistance of
the brown rat were also reported trom the
adjacent territory of Niedersachsen in the
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Federal Republic of Germany. In 1991
again a survey was started in the area. lt
turned out that chlorophacinone-resistant
rats are still present. For effective rat
control difenacum is still needed.
Inleiding

In Rat en Muis (37: 1 pag. 1-31 , april
1989) werd bericht over de verspreid ing
van resistentie tegen enkele antiDierplagen en Milieu, 41 (2) 1993

Bruine-rat-gebied Twente 1989

coagulantia bij de bruine rat (Rattus
norvegicus Berkenhout) in Twente. Toen
werd gemeld, dat in de gemeenten
Denekamp, Losser, Weerselo, Tubbergen
en Ootmarsum bij de bruine rat op grote
schaal resistentie tegen de werkzame
stoffen warfarin, chloorfacinon en
bromadiolon was vastgesteld. Uit
gesprekken met collega's van de
naburige Duitse gemeente Nordhorn en
vertegenwoordigers van het Medizinal
Untersuchungs Amt Niedersachsen
(MUA) bleek dat in die gehele streek
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sprake is van resistentie tegen de
werkzame stoffen warfarin en chloorfacinon.
Door onze Afdeling werd in projectvorm
- alle agrarische bedrijven en andere
objecten in het buitengebied werden in
het kader van het onderzoek bezocht uitvoering gegeven aan een grootscheepse reg ionale actie ter bestrijding
van de bruine rat in de periode van 1 juli
1986 - 1 maart 1988. Daarbij werden in
enkele omliggende gemeenten
incidenteel problemen bij de bestrijding
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