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Het Ctgb geeft antwoord
Tekst: Joost van der Gevel, Ctgb

Het KAD legt vragen van lezers voor aan het College voor de toelating
van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Deze keer:
Ik heb last van woelmuizen en mollen. Mijn plaagdierbeheerser wil een Mauki
inzetten. Mag dat zonder toelating van het Ctgb in Nederland?
De vraagsteller geeft het antwoord eigenlijk al in de vraag. Er is géén toelating in Nederland, dus in feite mag het niet. Wat is hier aan de hand? De Mauki is in allerlei landen en ook in Nederland al jaren in gebruik. En afgaande op recensies is het apparaat
zeer effectief. Je kunt het bij allerlei bedrijven aanschaffen of huren en dat is allemaal
volstrekt legaal, er zit zelfs twee jaar garantie op. Echter, zodra je het apparaat aanzet
en een mengsel van diesel en benzine verdampt en in de gangen spuit, genereer je
in situ een biocide dat giftig is voor mollen en woelmuizen. Daarvoor is een toelating nodig onder de Europese biocidenverordening (Biocidal Products Regulation,
BPR). En als die toelating er niet is, is de gebruiker op dat moment in overtreding. De
biocidenverordening is in 2013 in werking getreden en sinds enkele jaren is ook de
toelating van in situ-gegenereerde biociden uitgewerkt.
Het Ctgb zal echter niet ingrijpen, het Ctgb handhaaft niet. Inspectie en handhaving
zijn in Nederland belegd bij de ILT en NVWA. Het Ctgb gaat louter over de toelating
en komt pas in actie als het een aanvraag krijgt voor toelating. In dit geval moet de
fabrikant eerst in Europa een aanvraag doen voor goedkeuring van de werkzame
stof (in situ-generatie van damp van het diesel-benzinemengsel) voor de bestrijding
van mollen en woelmuizen, en vervolgens in de verschillende lidstaten voor toelating
van het middel. Dat is hier de in situ met het Mauki-apparaat gegenereerde damp of
rook. Het Ctgb doet een risicobeoordeling en neemt dan een besluit om in situ-gebruik van het apparaat wel of niet toe te laten. Blijkt de Mauki inderdaad effectief en
volgens voorschrift veilig voor mens, dier en milieu te gebruiken, dan laat het Ctgb de
rook die geproduceerd wordt door de Mauki toe.
Aanbieders adverteren met de effectiviteit en stellen dat er geen risico is op doorvergiftiging van honden, katten, roofvogels en andere dieren. Als dat inderdaad zo is,
en er blijken geen andere onvoorziene risico’s te zijn, dan zal het Ctgb besluiten tot
toelating. Maar dat kan dus pas zodra de fabrikant of anderen een aanvraag indienen
voor toelating, eerst voor de werkzame stof en als die in Europa is goedgekeurd, voor
het apparaat met het middel.
Een soortgelijke situatie doet zich voor bij meer apparaten en middelen die op de
plaagdierbeheersingsmarkt in omloop zijn.

Adverteer direct en effectief binnen
uw doelgroep.
Voor nieuwe adverteerders geldt een aantrekkelijk introductietarief!
Neem voor de mogelijkheden contact op met de redactie via:
nkamphorst@kad.nl
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