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Met de winter voor de deur,                                                                             
zitten rat en muis aan de achterdeur.     

Zij trekken het zich niet aan.

Maar wist jij dat de bestrijding voortaan
anders zal moeten gaan ?

Inderdaad, op 1 maart 2018 krijgen we in de praktijk een nieuwe wetgeving rond rodenticiden!
Heel belangrijk voor verkoper en gebruiker. Wat je moet weten, vind je hierna in een notedop.

Alles verandert : De nieuwe regelgeving voor rodenticiden komt vanuit Europa. Reeds vastgelegd op 19 juli 2016.

Alles wordt nieuw :

Alles wordt veiliger en beter:

Neem alles in eigen handen, en doe het toch samen, dan lukt alles zoals vroeger :

• Alle bestaande toelatingen, en de verkoop van alle bestaande producten (met het huidige etiket) stopt dan ook op 28 februari 2018.  
Let wel : dit is dus het EINDE van de overgangsperiode!

• Geen enkele van de huidige verpakkingen mag na 1 maart 2018 nog in het winkelrek staan.
• Vooral voor verkopers adviseren wij om nu geen grote wintervoorraad meer aan te leggen. Beter stelselmatig aankopen, om op de 

nieuwe producten te kunnen overschakelen van zodra toegelaten (vandaag 26 sept. 2017 is nog geen enkel product toegelaten).

• Bij nieuwe toelatingen strikte scheiding particulieren en professionelen.
• Nieuwe rodenticiden zullen voor particulieren maximum nog 0,0029 %  actieve stof mogen bevatten.
• Geen grote verpakkingen meer voor particulieren.
• Professionele gebruikers (en semi-professionelen, zoals paardenliefhebbers), dienen binnenkort de concrete maatregelen op te volgen. 

Vandaag zijn deze nog niet bekend voor België, maar we geven reeds enkele hints : moet je een rodenticiden-certificaat aanvragen, 
aankoop via vereniging, opleiding volgen,  …

• Verplichting om eerst met alternatieven te werken, en dit als IPM-actie te registreren, om pas daarna rodenticiden te kunnen aankopen.

• Wij kijken uit naar een vernieuwd aanbod, met meerdere actieve stoffen, waarbij resistentievorming kan afgeblokt blijven.  Samen met 
andere methoden van rattenbestrijding, dienen wij er allen voor te zorgen dat deze nieuwe wetgeving ons niet zal opzadelen met een 
faliekante blunder. Een mix van chemische en niet-chemische bestrijding is in dit licht onvermijdelijk en duurzaam.

• Lijmvallen zijn soms minder diervriendelijk, wel nog toegelaten in België, mits oordeelkundige plaatsing.
• Binnen bedrijven is het opvolgen en registreren van uw concrete maatregelen verplicht. Een checklist is daarbij een handig hulpmiddel. 

Ook een duidelijke signalisatie op de controleplaatsen mag niet ontbreken. Een IPM-benadering van rattenbestrijding is logisch en zal 
moeten aangetoond worden.

• Er komen campagnes voor een verantwoord gebruik van rodenticiden en hun alternatieven. Wees voorbereid op nieuwe regelgeving, 
vooral voor buitengebruik van rodenticiden. Een strikte scheiding tussen buitengebruik (oogstbescherming) en binnengebruik zal nog 
meer benadrukt en gecontroleerd worden dan vroeger.

• De veiligheid voor kinderen en gebruikers staat centraal, ook de contaminatie met humane of dierlijke voeding is cruciaal. Maar de  
verstrengde wetgeving moet ook de problemen voorkomen, die er zijn met honden, kerkuilen, wezels, buizerds en andere vogels. 

• Er komen opleidingen voor professionele gebruikers, en certificering voor pest-control-bedrijven.
• Er zal verplicht en altijd een aanbod moeten zijn van niet-chemische bestrijdingsmethoden.
• Verplicht uitzetten in lokaasdozen, met heel duidelijke signalisatie, en informatie over het product dat er in zit.
• Als de toekomstige rodenticiden minder actieve stof bevatten, zullen andere factoren nog nadrukkelijker het succes bepalen:  

attractiviteit, meer lokaaspunten, betere opvolging, soms afwisselen, combineren met mechanische methoden.

• Hoe is de muizenplaag ontstaan: oorzaak en begin, hygiëne optimaliseren, weringsmaatregelen en preventieve maatregelen, het zijn de 
sleutelwoorden voor een duurzame, milieu- en diervriendelijke oplossing.

• Het werkt beter om samen plaagdieren te bestrijden. Een goede afspraak, met taakverdeling, voor aanpak op hetzelfde moment, is 
aanbevolen, als het gaat over buren, winkelcentra, landbouwers, …

• Informeer buren, boeren, syndicus, … en eventueel de gemeente, over uw aanpak en de resultaten.
• Bespreek met uw gemeente een gezamenlijk plan van aanpak voor sloten en beken.
• “Gebruik biociden veilig”. “Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie”, des te meer bij deze nieuwe wetgeving.


