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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 21ste november 1988 ter uitvoering van 

artikel 6, lid 1, van de Landsverordening van de 18de juli 1961, houdende voorschriften in het belang van de 

volksgezondheid met betrekking tot bestrijdingsmiddelen van schadelijke dieren en planten (P.B. 1961, no. 116) 
 

___________ 
 

IN NAAM DER KONINGIN! 
_____ 

 
DE GOUVERNEUR  van de Nederlandse Antillen, 

 
 

In overweging genomen hebbende: 
dat het gewenst is uitvoering te geven aan artikel 6, lid 1, van de Landsverordening van de 18de juli 1961, houdende 
voorschriften in het belang van de volksgezondheid met betrekking tot bestrijdingsmiddelen van schadelijke dieren 
en planten (P.B. 1961, no. 116) 
 

 Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 

Artikel 1 

Als bestrijdingsmiddel bedoeld in artikel 6, lid 1, van de Landsverordening van de 18de juli 1961, houdende 
voorschriften in het belang van de volksgezondheid met betrekking tot bestrijdingsmiddelen van schadelijke dieren 
en planten (P.B. 1961, no. 116), waarvan de aankoop en de aanwending door de gebruiker uitsluitend is toegestaan 
op grond van een door of vanwege het Bestuurscollege verleende vergunning, worden aangewezen: 

de ongediertebestrijdingsgassen: 

- Blauwzuur (Waterstofcynaide), 
- Methylbromide, 
- Fosforwaterstof, 
- Sulfuryl fluoride, 
- Ethyleen oxide, 

en de chemische verbindingen, die bestemd zijn te worden aangewend bij de bestrijding van ongedierten en welke 
door middel van een chemische reactie een van de bovengenoemde gassen genereren. 

 
Artikel 2 

 

1. Dit landsbesluit dat kan worden aangehaald als “ Landsbesluit Ongediertebestrijdingsgassen”, treedt in werking 
Met ingang van de dag na die der uitgifte van het publicatieblad waarin het geplaatst is. 

2. Bij het inwerkingtreden van dit Landsbesluit vervalt de Ministeriele Beschikking van de 23ste september 1988 
(P.B. 1988, no. 68). 

 
         Gegeven te Willemstad, de 21 november  
         1988 
          R.A. RÖMER 
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De Minister van Volksgezondheid  
en Milieuhygiëne,  
 L.C. GUMBS. 
 

Uitgegeven de 23ste november 1988. 
De Minister van Algemene Zaken, a.i., 
 W.J. KNOPPEL.  


