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Nieuwe regelgeving voor het buitengebruik van BIOCIDEN
Medio 2014 heeft het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)
de toelating van anticoagulantia voor professioneel gebruik ingeperkt tot gebruik binnen gebouwen.
Voor buitengebruik wordt een certificering ontwikkeld volgens de beginselen van het Integrated Pest
Management (IPM). Vanaf 1 januari 2017 is het alleen mogelijk om anticoagulantia buiten te
gebuiken, indien dit uitgevoerd wordt door een gecertificeerd plaagdierbeheersingsbedrijf.
Overgangsregeling. De verwachting is dat bedrijven zich in de loop van 2016 hiervoor kunnen
certificeren. Om deze tijd te overbruggen heeft het Ctgb een overgangsregeling vastgesteld op grond
waarvan het onder voorwaarden mogelijk is om anticoagulantia te blijven gebruiken buiten
gebouwen, voor de bestrijding van ratten. De overgangsregeling vervalt per 1 januari 2017. Vanaf dat
moment is het dus alleen voor bedrijven die gecertifcieerd zijn voor IPM-buitengebruik toegestaan
om anticoagulantia buiten te gebruiken voor de bestrijding van ratten.
Zoals eerder gesteld is het per 1 januari 2015 verboden om buiten rodenticiden toe te passen.
De volgende stappen moeten zijn genomen om via de overgangsregeling te kunnen blijven werken.
1. Het plaagdierbeheersingsbedrijf moet aangemeld zijn; Anticimex is aangemeld.
2. Men dient te werken conform IPM-denkwijze, het handboek hiervoor wordt opgesteld door
de brancheorganisaties en het Ctgb.
3. Zodra de inhoud van de handboek over buitengebruik rodenticiden is vastgelegd zullen de
processen voor scholing van bestrijdingstechnici en bedrijfscertificering worden gestart.
4. De toe te passen middelen zullen een nieuwe toelating moeten krijgen voor het
buitengebruik.
5. Wat betekent dit voor de klant: de samenwerking op preventieve maatregelen is van uiterst
belang, zie de Anticimex werkwijze, die hieronder uitgelegd wordt.
Anticimex werkt al jaren volgens het IPM-principe,
omdat dit een duurzame oplossing is om ongedierte
te beheersen door het combineren van advies,
fysische en mechanische, biologische, natuurlijke en
chemische middelen op een manier die economische,
gezondheids- en milieurisico’s minimaliseert. De
benadering is hoofdzakelijk gericht op preventie.
Wilt u meer weten?
Neem contact op met uw accountmanager of
bestrijdingstechnicus! Zij helpen u graag.

