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ons land worden toegelaten. Wie zou
in deze de klok terug willen draaien?
- door zowel opdrachtgevers (produktiebedrijven, verzorgingstehuizen,
eigenaren van monumenten en
woningen, e.a.) als door personeel van
bedrijven en huurders van woningen
worden veel meer dan vroeger
kritische vragen gesteld over de wijze
waarop een dierplaag wordt bestreden
en over de chemische middelen die
daarbij worden toegepast. Het kost tijd
en moeite de daarbij gestelde vragen
te beantwoorden, maar door als
standaard-werkwijze na elk onderzoek
aan betrokkenen goede schriftelijke
informatie te verschaffen kan de
daarvoor benodigde tijd tot een
minimum worden beperkt. Bovendien
hebben kritische vragen ook als functie
de vakkennis te toetsen, op peil te
houden en te verdiepen.

signaleringsmethoden moeten worden
gebruikt en zullen periodiek inspecties
moeten worden uitgevoerd. In plaats van
periodieke bestrijdingsacties uit te voeren
("onderhoudscontract") wordt in het kader
van een "inspectierapport" alleen een
bestrijdingsactie uitgevoerd als het treffen
van andere maatregelen niet afdoende is.
Op deze wijze leveren bestrijdingstechnici
een belangrijke bijdrage aan één van de
doelstellingen van het Nationaal
Milieubeleidsplan, namelijk om het
gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te
dringen. De bestrijdingsmiddelen die
nodig zijn om een bestrijding uit te voeren
moeten in de betrokken situatie
zorgvuldig worden gekozen en gericht,
gedoseerd en vakbekwaam worden
toegepast. Eventuele restanten van
bestrijdingsmiddelen moeten als
chemisch afval worden behandeld.

Dierplaagbestrijding is een vak
Deskundige adviezen
De tijd dat er beroepsmatig "domweg"
bestrijdingsmiddelen werden toegepast
omdat er ter plaatse ongedierte aanwezig
was, is voor een groot deel voorbij. En
wie zou daarom willen treuren.
Integendeel, dierplaagbestrijding is een
volwaardig vak geworden. Dat betekent
dat van bestrijdingsdeskundigen en
bestrijdingstechnici verwacht kan worden
dat ze vakbekwaam zijn en dat ze geen
chemische bestrijdingsmiddelen zullen
toepassen als er door preventie
(bouwkundige en hygiënische wering)
en/of alternatieve bestrijding (verhitting of
bevriezing van materialen of produkten,
klimaatbeheersing in opslagruimtes,
mechanische bestrijding, e.d.) een
volledig resultaat van de bestrijding
bereikt kan worden.
In de voedingsmiddelensector en op
andere plaatsen waar de ontwikkeling
van insekten en andere plaagdieren
schade kan veroorzaken, zullen
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Nieuwe bestrijdingsmiddelen en -technieken moeten worden geïntroduceerd.
Vakopleiding en periodieke nascholing
zullen binnenkort wettelijk verplicht
worden gesteld. Vakopleiding inclusief
nascholing is nodig om op een voor de
bescherming van het milieu verantwoorde
manier met dierplaagbestrijding bezig te
kunnen zijn. Dit is belangrijk zowel bij de
uitvoering van bestrijdingswerkzaamheden als bij het uitvoeren van inspecties
en het verstrekken van informatie
ondermeer betreffende preventie van
dierplagen. De afdeling Bestrijding van
Dierplagen van de Hoofdinspectie
Milieuhygiëne en de Stichting
Vakopleiding Ongediertebestrijding te
Wageningen willen daarin een rol spelen.
Bovenal is echter de inzet benodigd van
de directies en van de gemotiveerde
medewerkers van alle bestrijdingsbedrijven en van gemeentelijke en
regionale diensten.
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Mijns inziens ontstaat er geen onwerkbare situatie, maar is er veel eerder
sprake van een milieu-uitdaging. Immers,
ook bij de beroepsmatige dierplaagbestrijding geldt: een beter milieu begint
bij jezelf.
H. van Blaaderen.

VERVOER VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN
Summary
In this article a review is given of the
regulations on the transport of dangerous
substances, based on the Dangerous
substances Act. This is of importance to
pest control technicians who have
pesticides in !heir automobile on their way
toa job.

Gedetailleerde regelgeving
De regels voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd in het
Reglement betreffende het Vervoer over
Land van Gevaarlijke Stoffen (VLG),
gebaseerd op het Reglement Gevaarlijke
Stoffen, dat op zijn beurt weer is
vastgesteld op grond van de Wet
Gevaarlijke Stoffen.
Het betreft een ingewikkeld stelsel van
gedetailleerde regelgeving. De nieuwste
regelingen voor het nationale vervoer zijn
van kracht vanaf 1 januari 1993.

Indeling
In het VLG zijn gevaarlijke stoffen
ingedeeld in zogenaamde
gevaren klassen. Bestrijdingsmiddelen
kunnen vallen onder de gevarenklassen:
Dierplagen en Milieu, 41 (3/4).1993

1
2

ontplofbare stoffen en voorwerpen
samengeperste, vloeibaar
gemaakte of onder druk opgeloste
gassen zoals methylbromide in
drukhouders en de gassen in
spuitbussen (aërosolen)
3 : brandbare vloeistoffen
6.1 : giftige stoffen.
8 : bijtende stoffen
Voor o.m. de gevarenklassen 3, 6.1 en 8
geldt dat in desbetreffende klassen, om
de mate van gevaar van een bepaalde
stof nader aan te duiden, aan de
gevarenklassen naast het cijfer een letter
wordt toegevoegd, te weten a, b of c,
hetgeen inhoudt:
a) zeer gevaarlijke stoffen/zeer giftige
stoffen/sterk bijtende stoffen
b) gevaarlijk stoffen/giftige stoffen/
bijtende stoffen
c) minder gevaarlijk/stoffen schadelijk
voor de gezondheid/zwak bijtende
stoffen.
De stoffen en voorwerpen van de klasse
2 zijn, gelet op hun chemische
eigenschappen als volgt onderverdeeld:
a) niet brandbaar
at) niet brandbaar, giftig
b) brandbaar
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bt) brandbaar, giftig
c) chemisch instabiel
et) chemisch instabiel, giftig
Vb. methylbromide: klasse 2, cijfer 3 at.
De indeling in cijfers en letters is
afhankelijk van de aard van de stof, de
dampdruk, het kookpunt, de brandbaarheid, de giftigheid en concentratie, de
corrosiviteit alsook de ervaring met het
middel.
Sommige bestrijdingsmiddelen zijn,
gezien de gestelde criteria, in de zin van
de Wet Gevaarlijke Stoffen geen
gevaar-lijke stoffen en daarop is die wet
dus niet van toeoassinq. Voor antwoord
op een vraag in welke gevarenklasse een
bestrijdingsmiddel is ingedeeld en wat de
voorschriften betreffende het vervoer
ervan zijn, kunt u contact opnemen met
de leverancier van het middel. Deze moet
de in het vervoersdocument te vermelden
aanduidingen schriftelijk aan de
vervoerder mededelen. Indien de
leverancier u niet de juiste informatie kan
verschaffen is het mogelijk contact op te
nemen met de Hoofdafdeling Gevaarlijke
Stoffen, i.c. de secretaris van de
Rubriceringscommissie van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat
(070-3516171 ).

- laden en lossen
- verpakking en etikettering
- routering en vervoer in tunnels.
Het is onmogelijk om voor iedere situatie
in dit artikel aan te geven hoe men bij het
vervoer moet handelen om het transport
van gevaarlijke stoffen zo veilig mogelijk
te laten verlopen. De Wet eist dat de
vervoerder in alle gevallen alles in het
werk stelt om een zo groot mogelijke
veiligheid te verkrijgen. Dit houdt in dat bij
slechte weersomstandigheden de nodige
voorzorgsmaatregelen moeten worden
getroffen. Bij zeer gladde wegen, mist,
onweer, e.d. kan dat betekenen dat men
geen bestrijdingsmiddelen meer mag
vervoeren.
Vervoermiddel
Volgens de Wet Gevaarlijke Stoffen
mogen verpakte bestrijdingsmiddelen met
nagenoeg alle transportmiddelen worden

- een brandblusapparaat met capaciteit
van ten minste 2 kg poeder
- tas met gereedschappen voor
eventuele reparaties onderweg
- per voertuig tenminste één keg (een
blok hout dat in bepaalde situaties
voor of achter de wielen moet worden
gelegd om wegrijden te voorkomen,
waarvan de afmetingen aan het
gewicht van het voertuig en de doorsnede van de wielen zijn aangepast)
- twee oranje lampen (vaste of knipperlichten).
- de noodzakelijke uitrusting om de
eerste hulpmaatregelen, zoals aangegeven in de schriftelijke instructies
(gevarenkaart), uit te voeren
Met betrekking tot het brandblusapparaat wordt het volgende opgemerkt.

Elke transporteenheid, die gevaarlijke
stoffen vervoert, moet voorzien zijn van
ten minste een draagbaar
brandblusapparaat met een capaciteit
van ten minste 2 kg poeder en geschikt
om een brand in de motor of in de
bestuurderscabine van de
transporteenheid te bestrijden.
Naast het brandblusapparaat voor de
cabine moet elke transporteenheid van
gevaarlijke stoffen, ten minste voorzien
zijn van een draagbaar
brandblusapparaat met een capaciteit
van ten minste 6 kg poeder en geschikt
om een brand van de banden/remmen of
een brand van de lading te bestrijden.
Bovendien moet het brandblusapparaat
zijn verzegeld teneinde te kunnen vaststellen dat deze niet is gebruikt. Ook

-

Voor overige vragen die betrekking
hebben op het vervoer van gevaarlijke
stoffen kunt u contact opnemen met de
Rijksverkeersinspectie:
Unit Oost:
05700-10678
Unit Noord-West: 020-6909901 ;
Unit West:
010-4370888
Unit Zuid:
04750-93111 .
Voorschriften
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
gelden gedetailleerde regels o.m.
betreffende
uitrusting en eisen transportmiddel
- vervoersdocumenten/schriftelijke
instructies (gevarenkaart)
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vervoerd, dus niet alleen met bestel- of
vrachtauto's, maar ook met
personenauto's. Wel eist de Wet dat ieder
vervoermiddel van een bepaalde
technische uitrusting is voorzien.
Bij het vervoer van bestrijdingsmiddelen
moeten de volgende zaken in het
vervoermiddel aanwezig zijn:
Dierplagen en Milieu, 41 (3/4) 1993

Auto met technische uitrusting

Dierplagen en Milieu, 41 (3/4) .1993
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moet het brandblusapparaat zijn voorzien
van een merkteken met een door de
autoriteit erkende norm, en van een
opschrift dat de datum aangeeft, waarop
de volgende inspectie moet plaatsvinden.
Voor de klassen 2 en 6.1 geldt een
uitzondering met betrekking tot het
brandblusapparaat van 6 kg, behalve
indien er brandbare stoffen en voorwerpen van de klasse 2 worden vervoerd
of bij het vervoer van vloeistoffen van de
klasse 6.1 met een vlampunt van 55·c of
lager.
Bij de inrichting van een vervoermiddel
voor bestrijdingsmiddelen dient er van te
worden uitgegaan dat tijdens het vervoer
de verpakking van bestrijdingsmiddelen
niet beschadigd mag raken . Praktisch
gezien houdt dat in dat alle materialen die
in de auto worden vervoerd moeten zijn
vastgezet.
De concentraten van bestrijdingsmiddelen en eventuele gerede produkten
kunnen in bakken met opstaande randen
zijn geplaatst. Spuiten en andere grote
materialen Uerrycans met vloeistof)
kunnen met riemen worden vastgezet. Te
allen tijde moet schuiven van de lading
worden voorkomen; ook als er plotseling
geremd wordt of moet worden uitgeweken mag de lading niet gaan
schuiven.
Voor een aantal gassen bijv. voor methylbromide geldt dat, indien deze in een
gesloten voertuig worden vervoerd, dit
voertuig voorzien moet zijn van een
afdoende ventilatie.
Het zal duidelijk zijn dat tijdens het
vervoer en bij het verlaten van het voertuig de laadruimte moet zijn afgesloten.
Verplichte documenten
Bij het vervoer moet volgens de Wet
Gevaarlijke Stoffen 2 soorten papieren
worden meegenomen en wel:
• een vervoersdocument
• schriftelijke instructies (gevarenkaart)
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Vervoersdocumenten
Vervoersdocumenten zijn papieren
waarop staat aangegeven welke
gevaarlijke stoffen, in dit geval
bestrijdingsmiddelen, in het voertuig
aanwezig zijn. Deze middelen moeten in
het vervoersdocument worden aangeduid
met de benamingen die de Wet daarvoor
heeft vastgesteld. Indien een stof niet met
name is genoemd, moet de chemische
benaming worden vermeld.
Bij stoffen en preparaten van de cijfers 6
en 19 van klasse 3, moet de chemische
benaming van de gevaarlijkste
component worden aangegeven, zowel
voor het deel bestrijdingsmiddel als voor
het deel brandbare vloeistof.
Over de vorm van een dergelijk vervoersdocument bestaan op grond van de Wet
Gevaarlijke Stoffen geen speciale
voorschriften.
Wel moet de navolgende informatie op
het vervoersdocument worden vermeld:
- bij een aantal klassen het internationale VN-nummer
- de aanduiding van het goed
- de klasse
- het cijfer en eventueel letter van de
stofopsomming
- de afkorting VLG of ADR/RID
- het aantal en de omschrijving van de
colli
- bruto massa in (kilo)grammen
- de naam en adres van de afzender
- de naam en adres van de ontvanger(s)
bijv. methylbromide, klasse 2, 3at
VLG. 10 cilinders, 400 kg, met
vermelding van de naam en adres
afzender en ontvanger.

Dit vervoersdocument mag bestaan uit
een vrachtbrief, een factuur, een
afleveringsbon of een lijst waarop alle
vervoerde bestrijdingsmiddelen met de
bijbehorende klasse-indeling staan
vermeld. De bedoeling van dit vervoersdocument is dat men op ieder moment
kan vaststellen welke gevaarlijke stoffen
Dierplagen en Milieu, 41 (3/4) 1993

in het voertuig aanwezig zijn. Dit is
bijvoorbeeld van belang bij een ongeluk
met het voertuig of bij lekken van de
verpakkingen. Bovendien dient de
afzender op het vervoersdocument of op
een daaraan gehechte afzonderlijke
verklaring te bevestigen, dat de
aangeboden stof tot het vervoer is
toegelaten volgens de bepalingen van het
ADR en dat aard, hoedanigheid en
eventueel verpakking en etikettering in
overeenstemming zijn met het ADR.
Schriftelijke instructies

Aangezien het in de praktijk vaak voorkomt dat in een transportmiddel zowel
brandbare, (zeer) giftige en schadelijke
bestrijdingsmiddelen worden vervoerd is
het voorgeschreven dat in de transporteenheid de schriftelijke instructies
aanwezig zijn, welke betrekking hebben
op alle vervoerde gevaarlijke stoffen. De
gevarenkaarten dienen te worden
verstrekt door de afzender van de
bestrijdingsmiddelen.
Schriftelijke instructies bestaan uit een
document waarop staat aangegeven:
a) de aard van het gevaar dat de vervoerde gevaarlijke stoffen opleveren,
en de veiligheidsmaatregelen, die
genomen moeten worden om dit
gevaar af te wenden;
b) de te nemen maatregelen en de te
verlenen zorgen in het geval iemand in
aanraking met de vervoerde goederen
of met de stoffen die zich daaruit
zouden kunnen afscheiden;
c) de te nemen maatregelen in geval van
brand en in het bijzonder de niet te
gebruiken blusmiddelen of groepen
blusmiddelen;
d) de te nemen maatregelen in geval van
breuk of beschadiging van de
vervoerde verpakkingen of goederen,
in het bijzonder indien gevaarlijke
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stoffen zich over de weg hebben
verspreid.
Aan de hand van de schriftelijke
instructies kunnen dan maatregelen
worden genomen in het geval zich bij het
vervoer van bestrijdingsmiddelen
bepaalde ongelukken voordoen. In de
praktijk spreekt men zowel van gevarenkaarten als van instructiekaarten.
Etikettering
Aangezien middelen op grond van de
Bestrijdingsmiddelenwet uitsluitend
mogen worden verkocht in de verpakking
waarin zij hier te lande voor de eerste
maal in de handel zijn gebracht, is de
etikettering een zaak voor de toelatinghouders. Niettemin willen wij u er op
wijzen dat de etikettering voorgeschreven
op grond van de Wet Gevaarlijke Stoffen
en de Bestrijdingsmiddelenwet niet aan
elkaar gelijk zijn. Het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat heeft in het VLG
algemeen toegestaan dat indien de
etikettering voldoet aan de eisen van de
Bestrijdingsmiddelenwet er geen
etikettering nodig is op grond van de Wet
Gevaarlijke Stoffen. Kort gezegd: de
etikettering volgens de Bestrijdingsmiddelenwet kan in de praktijk tevens
gelden voor de Wet Gevaarlijke Stoffen.
Vrijstellingen
Van de voorschriften omtrent het vervoer
van bestrijdingsmiddelen volgens de Wet
Gevaarlijke Stoffen zijn per transporteenheid een aantal bruto hoeveelheden
uitgezonderd. D.w.z. dat bepaalde stoffen
worden vrijgesteld als niet meer dan een
bepaald aantal kilo's worden vervoerd.
De vrijstelling geldt slechts ten aanzien
van een beperkt aantal voorschriften.

Voorbeelden van deze vrijstelling zijn:
Klasse/Cijfer/Letter/Stofnaam
2., 3at methylbromide
333 kg
2.,
10a spuitbussen
333 kg
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6.1 , 81 t/m 88, a, b,c/ bestrijdingsmiddelen
6.1., a
zeer giftige stoffen
5 kg
6.1., b
giftige stoffen
50 kg
6.1., C
stoffen schadelijk voor
gezondheid
100 kg
Voor bestrijdingsmiddelen die vallen
onder de classificatie van brandbare
vloeistoffen is het noodzakelijk te weten
onder welk cijfer en letter de stof wordt
ingedeeld. Aan de hand hiervan is het
dan mogelijk in de tabel van de beperkte
hoeveelheden de hoogst toelaatbare
totale hoeveelheid bruto massa per
transporteenheid vast te stellen.
Wel van kracht blijven de voorschriften
die betrekking hebben op het vervoersdocument, de afzendersverklaring, de
etikettering van de colli, de stuwage en
brandgevaarlijke handelingen, waaronder
het rookverbod valt.
Tevens blijft het voorschrift van
toepassing betreffende het vervoer van
colli met bepaalde gassen in gesloten
voertuigen, dat die voertuigen voorzien
moeten zijn van afdoende ventilatie.
Bovendien geldt dat bij het vervoer van
gassen die voor de ademhalingsorganen
schadelijk zijn of gevaar voor de

gezondheid opleveren en in de stofopsomming onder de letter "t" zijn
vermeld, voor elk bemanningslid altijd
adembeschermingsapparatuur in het
voertuig aanwezig moet zijn.
Bij toepassing van de vrijstellingen dient
het vervoersdocument te worden
aangevuld met de mededeling:
"Vervoer overschrijdt niet de in randnummer 10.011 voorgeschreven
vrijstellingsgrenzen."
Op mijn verzoek werd de tekst van dit
artikel waar nodig gecorrigeerd door de
heer H.J. 't Hart van de Rijksverkeersinspectie van het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat, waarvoor ik zeer
erkentelijk ben.

de situatie met betrekking tot het
bestrijding bezighouden een enquête te
vóórkomen van resistentie bij de duitse
houden. Het oordeel van de professionele
kakkerlak (Blattella germanica L.). In de
dierplaagbestrijder wordt van groot
media werden herhaaldelijk berichten
belang geacht. Dat met de uitslag van de
gepubliceerd als zou het nog nauwelijks
enquête geen keiharde cijfers worden
mogelijk zijn om een goede bestrijding uit
geproduceerd is duidelijk, maar het geeft
te voeren. Het item dat daarbij steeds als
een goede indruk van de ervaringen. Er
hoofdoorzaak voor de slechte resultaten
werden 8 vragen voorgelegd met
naar voren werd gebracht was
betrekking tot de geschetste problematiek.
resistentie. Daarom heeft de Afdeling
De enquête werd beantwoord door de
onderstaande activiteiten ontplooid als .....,-gemeenten Amsterdam, 's-Gravenhage,
"
Rotterdam en Utrecht en door de
ongediertebestrijdingsbedrijven Browin,
ltaliaander, Lamon, Muraka, Protekta en
Rentokil. Wij willen deze gemeenten en
bedrijven voor hun bereidheid om aan de
enquête mee te werken bijzonder
danken.

Antwoorden
H. van Blaaderen.

Literatuur:
- Wet Gevaarlijke Stoffen
- Reglement Gevaarlijke Stoffen
- Reglement vervoer over land van
gevaarlijke stoffen
- Vervoer van gewasbeschermingsmiddelen; uitgave van Nefyto, Den
Haag (070-3514851).

Duitse kakkerlak (Blattella germanica L.)
(foto S. V. 0.)

voorbereiding voor een onderzoek naar
resistentie bij de duitse kakkerlak.

Werkwijze

MINI-ENQUETE RESISTENTIE DUITSE
KAKKERLAKKEN
Summary
An inquiry was held among local
authorities and private companies in
order to get more information on the
present situation with regard to resistance
against insecticides by german
cockroaches. Many reasons were
mentioned for the failure of pest control
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actions, but overall resistance seems to
play a role in no more than 5% of the
cases. Resistance against deltamethrin
seems to be present in several situations.

Inleiding
In het voorjaar van 1993 werd bij de
afdeling Bestrijding van Dierplagen de
behoefte gevoeld om inzicht te krijgen in
Dierplagen en Milieu, 41 (3/4) 1993

Het is bij dierplaagbestrijders over het
algemeen bekend dat resistentie tegen
een bestrijdingsmiddel alleen kan worden
vastgesteld door middel van onderzoek in
het laboratorium. Daartoe moeten eerst
kakkerlakken uit praktijkobjecten worden
gevangen, die vervolgens aan diverse
concentraties van het insekticide worden
blootgesteld. Voor deze aanpak ontbrak
de tijd en voorshands ook de financiën.
Recentelijk werd besloten onder de
grootste gemeenten en de grootste
bedrijven die zich met kakkerlakkenDierplagen en Milieu, 41 (3/4).1993

Bij de verwerking van de uitkomsten van
de vragen van de enquête, hebben wij
ons er toe beperkt om de totalen te
berekenen en door te geven. Dit om de
anonimiteit van de verschillende
instanties te kunnen waarborgen.
1. Op de vraag naar het aantal te
behandelen woningen werd geantwoord dat het hier om ca 30.000
woningen per jaar gaat. Aangenomen
mag worden dat hierin de woningen
waar een nabehandeling moest
worden uitgevoerd, niet dubbel zijn
geteld. Wel kan het natuurlijk zo zijn
dat na een half of driekwart jaar een
woning wederom tegen kakkerlakken
werd behandeld. In die gevallen zal de
woning wederom zijn geteld.
2. De meest toegepaste werkzame
stoffen ter bestrijding van de duitse
kakkerlak zijn de synthetische
pyrethroïden cyfluthrin en
deltamethrin en de organische fosforverbinding chloorpyrifos. In slechts een
miniem deel van de gevallen werd
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