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KCA-logo

Summary
Since July 1si 1994 producers and import
businesses are obliged to label their
products with the so-called "KCA"-logo.
This picture is to indicate minor chemica!
wastes as such. In this article criteria and
categories are given on what's what.
KCA-logo per 1 juli 1994 verplicht
Sedert 1 juli 1994 zijn producenten en
importeurs verplicht op produkten, die in
het afvalstadium klein chemisch afval
(kca) zijn en die bij ministeriële regeling
worden aangewezen, een kca-logo aan
te brengen. Het gaat hierbij om
produkten die in Nederland op de markt
komen en bestemd zijn voor huishoudelijk gebruik. Het kca-logo bestaat
uit een afbeelding van een afvalcontainer
met een kruis erdoor. Het logo zal de
consument wijzen op het milieuhygiënisch belang om deze produkten in
het afvalstadium gescheiden te houden
van de rest van het huishoudelijk afval en
die ook gescheiden in te leveren.
Eerder zijn de consumenten met behulp
van de zogenaamde "welles-nietes"-lijst
al voorgelicht over produkten die over het
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algemeen in het afvalstadium wel of niet
klein chemisch afval zijn. In het kader
van de "welles-nietes"-lijsten zijn globaal
produktgroepen aangewezen als
chemisch afval. Zo staan schoensmeer
en antiek-was op de "nietes"-lijst. Met
behulp van het kca-logo kan specifieker
worden aangegeven of een produkt
chemisch afval is. Afhankelijk van hun
samenstelling kunnen bovengenoemde
produkten onder chemisch afval vallen.
In de ministeriële regeling worden deze
produkten aangewezen als logo-plichtig
op voorwaarde dat ze chemisch afval
zijn. Medio 1994 is het logo door middel
van een voorlichtingscampagne onder de
aandacht van de consument gebracht.
Het kca-logo zal de herkenbaarheid van
klein chemisch afval verder vergroten.
Criteria
In het Besluit zijn criteria opgenomen die
aangeven wanneer het kca-logo moet
worden aangebracht. Deze criteria zijn:
het produkt moet verkrijgbaar zijn op
de consumentenmarkt
het produkt moet in het afvalstadium
op basis van het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) als klein
chemisch afval worden aangemerkt
het produkt moet in het afvalstadium
gescheiden kunnen worden
ingezameld
er moeten operationele verwerkingsmogelijkheden en voldoende opslagcapaciteit aanwezig zijn
er moet geen andere milieumaatregel
op het produkt van toepassing zijn, die
ook gericht is op gescheiden
inzameling (b.v. een statiegeld- of
retourpremieregeling).
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Produkten
Het Besluit bevat twee bijlagen waarin de
categorieën van de produkten worden
opgesomd.
8

In Bijlage 2 van het Besluit staan de
categorieën van produkten aangegeven
waarbij het kca-logo op de verpakking
moet worden aangebracht. Dit zijn:
- bestrijdingsmiddelen (insekticiden en
middelen voor onkruidverdelging,
schimmelwering en houtverduurzaming)
- kosmetica (nagellak en nagellakremover)
- fotochemicaliën (fixeer en
ontwikkelaar)
- inkten (vloeibare inkten en correctievloeistof)
- lijmen en kitten (vloeibaar of pasteus)
- minerale en synthetische olieprodukten (motor-, rijwiel-, naaimachine-, rem-, meubel- en lampenolie)
- reinigings- en onderhoudsmiddelen
(vlekkenwaters op basis van
organische oplosmiddelen,

wasbenzine, petroleum, aceton
- smeermiddelen (smeer-, koper- en
kogellagervet)
- verf en verfprodukten (verf, vernis,
latex, lak, beits, plamuur)
- verfverdunnings- en verwijderingsmiddelen (terpentine, thinner, verfverdunner, kwastontharder, kwastreiniger en afbijtmiddel)
- zuren en logen (accuzuur en zoutzuur).
Handhaving
Het toezicht op de naleving van dit
Besluit valt onder de verantwoordelijkheid
van de Inspectie Milieuhygiëne Toezicht
Afvalstoffen (tel.nr. 070-3391177) van het
ministerie van VROM. Wanneer
producenten en importeurs produkten of
verpakkingen niet in overeenstemming
met de Regeling samenstelling, indeling,
verpakking en etikettering
bestrijdingsmiddelen (SIVEB) voorzien
van het kca-logo kan bestuursdwang
worden toegepast en een dwangsom
worden opgelegd. Strafrechtelijk valt dit
besluit onder de werking van de Wet op
de Economische Delicten.
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Bijlage 1 geeft produkten aan waarbij het
kca-logo op de produkten zelf moet
worden aangebracht. Daarbij gaat het om:
- gasontladingslampen
- kwikhoudende thermometers
- oliefilters.

Dierplagen en Milieu, 43 (1) 1995

UIT DE PRAKTIJK
MIS MET DE MAÏS
Summary

A farmer having substantial problems
with brown rats causing damage to his
maize fields and having spend 75 kilos of
bait within a few weeks, asked tor help
trom our Department. From the municipal
Control Department to which he had
addressed himself at first, he had only
received an out-dated brochure on rat
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control. Neither on-site inspection had
been executed nor support had been
granted.
On inspection by our representative
plastic bags with bait being torn apart,
were found in the fields and in ditches,
thus forming a danger to animals and
children. More so because the object was
situated next to an urban resourt.
A control action performed "by the book"
proved to be successful within a few
weeks.
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Holen in de sloot
Naar aanleiding van een klacht van een
agrariër over het niet willen slagen van
de bestrijding van bruine ratten nabij een
maïsveld, werd onze buitendienst
ingeschakeld om advies te geven.
De gemeente had gedacht te kunnen
volstaan met het afgeven van de
brochure "Rattenbestrijding in en om
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agrarische bedrijfsgebouwen" (HIMH/BD2.47). De agrariër had naar aanleiding
daarvan een bestrijding proberen uit te
voeren en had in enkele weken ruim
75 kg vergiftigd lokaas uitgezet.
Bij een onderzoek ter plaatse werd de
volgende situatie aangetroffen. De
slootkanten vertoonden over tientallen
meters rattenholen. Verse loopsporen
waren zichtbaar.

De zakjes werden door de ratten stuk
geknaagd of uit de gangen geduwd.
Hierdoor kwamen de bestrijdingsmiddelen los in de slootkant te liggen of
ze kwamen in het water terecht. Er

werden in de sloot zelfs zakjes drijvend
aangetroffen. Een onwenselijke situatie,
want de waterwegen langs de maïsvelden van de agrariër staan in open
verbinding met waterpartijen in het
openbaar groen van een nabij gelegen
woonkern.

De maïs was enkele maanden tevoren
geoogst en de restanten had men op het
veld achtergelaten. Het is gebruikelijk
deze restanten te laten liggen en in het
vroege voorjaar bij het ploegen onder te
werken. De ratten uit de omgeving
hadden deze restanten gevonden en er
bleek voldoende voedsel aanwezig te
zijn om de dieren er zich te laten
vestigen.

De agrariër had in de holen in de slootkanten rodenticiden in plastic zakjes
uitgezet. Hij had daarin verschillende
middelen gedaan met zowel de werkzame stof bromadiolon, als met
difenacum en met difethialon. Er was op
een enkele plaats een poging gedaan de
zakjes vast te zetten met een stokje.
Voorts was er op een stuk karton onder
een kistje bestrijdingsmiddel los
uitgestrooid.
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Zakjes in de sloot

Op advies van de buitendienst heeft de
agrariër de bestrijding "volgens het
boekje" uitgevoerd en werd deze binnen
enkele weken met succes afgerond.
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Bij de gemeente werd de gevolgde
methode uitgebreid doorgesproken. Er
zijn afspraken gemaakt teneinde
herhaling te voorkomen.
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BESTRIJDING VAN BRUINE RATTEN
BUITEN GEBOUWEN
Summary
Admission of warfarin and chlorofacinone
based rodenticides being withdrawn,
bromadiolone is the sole active ingredient
to be used in roden! baits outside
buildings. lt is therefore of major
importance that even more attention is
being paid to roden! control demands and
procedures in order to attain conclusive
results and to prevent the occurrence of
resistance to the rodenticide.
Bromadiolon in afsluitbare voerplaats

-

-

Sedert het vervallen van vrijwel alle
toelatingen van bestrijdingsmiddelen met
de werkzame stoffen warfarin en chloorfacinon (per 01-12-1994) zijn er met
uitzondering van middelen op basis van
bromadiolon op dit moment geen
rodenticiden die buitenshuis mogen
worden toegepast.
Bromadiolon mag buitenshuis worden
gebruikt, uitsluitend als het wordt
toegepast in een "aan de bovenzijde
afgesloten voerplaats". De regels over de
toepassing vinden we onder het Wettelijk
Gebruiksvoorschrift en de Gebruiksaanwijzing op het etiket.
Het los uitzetten van lokaas in zakjes,
zoals dat vroeger gebruikelijk was, is uit
den boze.

Blijf een bestrijdingsactie uitgevoerd
door derden volgen tot deze is
afgerond. In situaties als boven
omschreven heeft de uitvoering van
bestrijding door een deskundig
ongediertebestrijder de voorkeur.
Indien men een brochure achterlaat,
controleer dan of deze nog actueel is.
In een brochure van enkele jaren
geleden kunnen de daarin genoemde
middelen zijn vervallen en de adviezen
zijn achterhaald en inmiddels
verbeterd.

Samenvatting
-

Volsta niet met het uitreiken van een
brochure.

-

Stel actief een onderzoek in om
gericht advies te kunnen geven.

-

Bespreek in dit advies de te gebruiken
voerplaatsen, keuze en hoeveelheid
van het bestrijdingsmiddel, controlefrequentie, veiligheidseisen en
nacontrole.
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Lees het Wettelijk Gebruiksvoorschrift
en de Gebruiksaanwijzing. De etikettekst is van groot belang.
- Wanneer een gemeente zaken als
deze niet op de juiste wijze aanpakt
ontstaan er, zoals hierboven
omschreven, onaanvaardbare situaties
waarbij mens en milieu een
onaanvaardbaar risico lopen .
H. Vos.
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Behalve het feit, dat lokaas zowel
binnen- als buitenshuis niet los mag
worden uitgezet, kleven aan het los
uitzetten in buitensituaties nog de
volgende nadelen:
- de middelen komen op oncontroleerbare wijze in het milieu
- controle op de opname is niet mogelijk
- veel verspilling van vergiftigd lokaas
dat uit aangeknaagde zakjes wordt
gemorst
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- de middelen worden niet altijd op de
juiste manier uitgezet, waardoor ze
bereikbaar zijn voor andere diersoorten of in het water terechtkomen.
De grote voordelen van een bestrijding
met behulp van voerkisten of kunststof
voerbuizen zijn:
- voerplaatsen zijn gemakkelijk terug te
vinden
- voerplaatsen voorzien van een waarschuwingssticker zijn als zodanig goed
herkenbaar
- uitgezet middel wordt minder snel
vervuild
- het middel blijft langer aantrekkelijk
- de opname van het middel is goed te
controleren
- na afloop van de actie kunnen overlollige bestrijdingsmiddelen
gemakkelijk worden verzameld,
verwijderd en afgevoerd naar het
KCA-depot.
Gezien het steeds schaarser wordende
aanbod van bestrijdingsmiddelen verdient
het aanbeveling, meer nog dan
voorheen, planmatig te bestrijden om
afdoende resultaten te verkrijgen en te
voorkomen dat resistentie kan optreden.
Enkele stappen die men in ieder geval
zou moeten doorlopen zijn hier samengevat in de 7 W's voor de bestrijder:
1. Waar
komen de ratten vandaan?
2. Waarom zitten de ratten hier?
3. Wat
is er aan wering en
hygiëne te doen?
4. Wanneer moet er worden
bestreden?
5. Welk
type voerplaats kan ik het
beste toepassen?
6. Waar
worden hoeveel
voerplaatsen uitgezet?
7. Waarmee wordt de bestrijding
uitgevoerd en hoe kan het
lokaas zo aantrekkelijk
mogelijk worden gemaakt?
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