HOUTCONSERVERINGSMIDDELEN
Verschqffen van informa1ie bij roepassing van hourconserveringsmiddelen
op basis van lindaan, pentachloor/ènol en triburyltinoxide.
Degenen die in opdracht van eigenaren, bewoners of gebruikers woon- of verblijfruimten
behandelen met een middel ter bestrijding van houtrot met als werkzame stof of werkzame
stoffen pentachloorfenol (PCP) en / of tributyltinoxide (TBTO) zijn vanaf I juli 1982
verplicht om de bewoners / gebruikers van deze ruimten op de hoogte te brengen van de
voorschriften die gelden bij een dergelijke toepassing.
Dit is bepaald in een beschikking van I8 mei 1982 van de Staatssecretaris van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, mevrouw mr. J. J. Lambers-Hacquebard. De tekst
van deze beschikking treft u aan het eind van deze toelichting aan.
Op grond van die beschikking geldt dezelfde verplichting voor de toepassers van lindaanbevattende middelen ter bestrijding van houtaantastende insekten.
Bij de toelating van bestrijdingsmiddelen op basis van PCP, TBTO en lindaan ter
bestrijding van resp. schimmel- of insektenaantasting in hout in ruimten wordt een aantal
voorschriften gegeven ter bescherming van de gezondheid van de gebruiker van die ruimten
en ter voorkoming van residuen van die stoffen in o.a. melk, vlees en eieren. Die
voorschriften staan vermeld op de verpakking van de middelen, zodat de toepasser ervan
op de hoogte moet zijn.
Wanneer echter, zoals vaak voorkomt, de toepassing niet plaatsvindt door de gebruiker/
bewoner van die ruimten, maar door een particulier bestrijdingsbedrijf of door een
gemeentelijke dienst, bestaat het risico dat de bewoner/ gebruiker niet of onvoldoende op
de hoogte is van de voorschriften.
Om dit risico weg te nemen is de toepasser nu verplicht op grond van de genoemde
beschikking, welke gelezen moet worden in samenhang met artikel Sa van de Bestrijdingsmiddelenwet, om de gebruiker/ bewoner van de behandelde ruimte(n) op de hoogte te
stellen van de noodzakelijke voorschriften, tevens onder vermelding van de naam, de
werkzame stof(fen) en het toelatingsnummer van het bestrijdingsmiddel.
De toepasser moet de nodige informatie schriftelijk verschaffen. Het formulier dient dan
voor ontvangst te worden ondertekend door degene aan wie de inlichtingen moeten
worden vestrekt. De toepasser wordt geacht niet aan zijn verplichting te hebben voldaan,
als dat niet blijkt uit het aldus ondertekende formulier.
Het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne heeft een aantal organisaties, zoals
de Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven (N. V.O.), de Nederlandse
Vereniging van Reinigingsdirecteuren (N.V. R. D.), de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (V. V. V. F.) en de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren, onlangs via een
brief nog eens gewezen op de nieuwe beschikking.
Een model ten behoeve van de nu verplichte berichtgeving aan bewoners / gebruikers treft u
hierbij tevens aan.
De Afdeling Bestrijding van Ongedierte van het ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne is gaarne bereid u nader te informeren over de meergenoemde beschikking.
Mr. D. C. de Bruijn.
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Onderwerp: Beschikking ex art . Sa
inzake met bepaalde bestrijdingsmiddelen behandelde ruimten

170993
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DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID EN MILIEUHYGIËNE
Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw en Visserij en de
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, drs. H. d' Ancona;
Gelet op artikel Sa, eerste lid, onder f, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Stb. 1962,
288)*;
De Bestrijdingsmiddelencommissie gehoord;
BESLUIT:
Artikel 1
1. Een ruimte die geheel of gedeeltelijk behandeld is met een bestrijdingsmiddel met als
werkzame stof of een der werkzame stoffen pentachloorfenol of tributyltinoxide,
mag na de behandeling gedurende een etmaal niet worden betreden en mag na dat
etmaal niet meer dienen als:
woon- of verblijfruimte voor mensen, noch daarmee in open verbinding staan;
- verblijfruimte voor vee en pluimvee;
- ruimte waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard.

2. Een in het eerste lid bedoelde ruimte moet tijdens de behandeling en gedurende de twee
weken na de behandeling voortdurend intensief worden geventileerd.
Artikel 2
1. Een ruimte die geheel of gedeeltelijk behandeld is met een bestrijdingsmiddel ter
bestrijding van houtaantastende insecten, met als werkzame stof lindaan, mag na de
behandeling gedurende een etmaal niet worden betreden en mag na dat etmaal:
gedurende vier weken niet dienen als woon- of verblijfruimte voor mensen, noch
daarmee in open verbinding staan, indien het behandelde oppervlak meer dan
3 m2 bedraagt;
niet meer dienen als verblijfruimte voor melkgevend vee en pluimvee;
niet meer dienen als ruimte waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld
of bewaard.
2. Een in het eerste lid bedoelde ruimte moet tijdens de behandeling en gedurende twee
weken na de behandeling voortdurend intensief worden geventileerd.

Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking met ingang van I juli 1982.
Leidschendam, 18 mei 1982
De Staatssecretaris voornoemd,
w.g. J. J. Lambers-Hacquebard
*) Gewijzigd bij Wet van 5 juni 1975. Stb. 381.
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MAG DIAZINON NIET MEER?

Naam, adres en telefoonnummer van bedrijf/dienst, die bestrijding zal uitvoeren.

De hierna volgende informatie wordt verstrekt op grond van de beschikking d.d. 18 mei
1982 ex art. Sa, eerste (onder f) en derde lid van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 inzake
met pentachloorfenol, tributyltinoxide en / of lindaan behandelde ruimten.

Op
(datum) zullen door
(bedrijf/ dienst)
in het objekt gelegen aan de
te
de volgende ruimten behandeld worden ter bestrijding
van schimmels en/ of insekten: ................................................. .

(omschrijving van de ruimten).
De bestrijding zal worden uitgevoerd
met het middel
................................................. .
toegelaten onder nummer :
met de werkzame stof(fen):
De hierboven genoemde ruimten mogen gedurende een etmaal na de behandeling niet
worden betreden. Daarna mogen deze ruimten niet meer* / gedurende vier weken niet
meer* dienen als woon- of verblijfruimte voor mensen, noch daarmee in open verbinding
staan.
Voorts mogen deze ruimten niet meer dienen als verblijfruimte voor vee en pluimvee of als
ruimte waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard.
Gedurende twee weken na bovengenoemde datum van behandeling, moeten de ruimten
voortdurend intensief worden geventileerd.
*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

(bedrijf/ dienst)
Hierbij verklaar ik bewoner/ gebruiker
van bovengenoemde ruimten te zijn en
bovenstaande inlichtingen te hebben ontvangen.
(naam)
(handtekening)
(datum)

Inleiding

In Nederland worden bestrijdingsmiddelen toegelaten voor een beperkte periode van
meestal enkele jaren doch voor ten hoogste tien jaar. Daarna dient door de fabrikant een
nieuwe toelating te worden aangevraagd, die door de overheid wordt getoetst aan de dán
geldende inzichten. De reden hiervan is onder meer dat op deze manier de overheid in de
gelegenheid wordt gesteld om naar aanleiding van wellicht nieuw ontdekte risico's van de
aanvrager aanvullend onderzoek te vragen teneinde het middel nog beter te kunnen
beoordelen op mogelijke gevaren die er aan het gebruik zouden kunnen kleven.
Omdat de toxicologie (giften leer) een nog vrij jonge tak van wetenschap is en van een aantal
oudere stoffen nog niet alle relevante gegevens bekend zijn, zal bij een aantal middelen bij
de beoordeling van een tweede 10-jarentermijn nadere informatie worden gevraagd. Na het
verkrijgen van deze aanvullende gegevens worden deze middelen weer besproken in een
werkgroep van de Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen.
Wanneer er nieuwe gegevens zijn waaruit verhoogd gevaar of risico blijkt, kan een
hernieuwde toelating zelfs achterwege blijven. Dit feit nu heeft zich voorgedaan bij
diazinon. Meer daarover volgt. Eerst dient de vraag beantwoord te worden:
Wat is diazinon?

Diazinon is de naam van een actieve stof die over de hele wereld wordt toegepast als
middel om insekten (b.v. kakkerlakken) te verdelgen. Diazinon behoort tot de groep van de
organische fosforesters en dat houdt in zijn algemeenheid in dat de stof inwerkt op het
zenuwstelsel. Van genoemde groep stoffen is bekend dat ze een acetyl-choline-esterase
remmende werking hebben. In het lichaam van dieren en mensen bevindt zich een enzym
dat ervoor zorgt dat de stof die verantwoordelijk is voor de overbrenging van zenuwimpulsen, het acetyl-choline, wordt afgebroken. Dit enzym wordt acetyl-choline-esterase
genoemd.
Als die afbraak niet zou gebeuren, zouden de zenuwen constant worden geprikkeld,
hetgeen uiteindelijk ertoe zou leiden dat de prikkelgeleiding helemaal ontregeld geraakt en
verlammingen optreden.
Als nu een stof als diazinon het enzym acetyl-choline-esterase remt, ofwel verhindert zijn
werking uit te oefenen, dan krijgen we dus een constante prikkeling van de zenuwen. Bij een
kakkerlak die met het middel in aanraking is gekomen, zien we dat ook. Het diertje wordt
zeer actief, beweegt zeer nerveus met antennen, monddelen en poten en blijft uiteindelijk
dood liggen. Diazinon is al sinds 1954 op de markt. Het heeft zowel een contactwerking als
een zekere dampwerking. Dat betekent dat het zowel werkt als insekten er via de poten,
sprieten, e.d. mee in direct contact komen, als via de ademhaling. Het middel werkt vrij
snel en is werkzaam bij een groot aantal insekten. Ook ten behoeve van de kakkerlakkenbestrijding in Nederland is het op grote schaal toegepast.
Waarom is diazinon verboden?

Het antwoord is eigenlijk al terloops gegeven. Het feit dat diazinon enige dampwerking heeft
is hiervan mede de oorzaak. Wanneer diazinon wordt gebruikt, brengt men in naden en
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