.l.

GEMEENTE-VERORDENING
RATTEN- EN MUIZENBESTRIJDING
De praktijk leert dat het voor een goede bestrijding van ratten en muizen nodig is
d a t de gemeentebesturen beschikken over een verordening, die o.m. mogel ijkheden biedt
om bestrijd ingsacties met de hulp der ingezetenen of van gemeentewege te voeren.
In een aantal gemeenten bestaan reeds politie-bepalingen met betrekking tot de
bestrijding van ratten en muizen. Sommige dier verordeningen zijn vastgesteld naar het
voorbeeld dat de veren iging van
ederlandse gemeenten gaf in haar weekblad .. De
Nederlandse Gemeente" van 9 juli 1948 (blz. 342). Inm iddels is wel gebleken dat in
versch illende gemee nten behoefte bestaat aan een verordening welke iets ruimere mogelijkheden b iedt e n die ook tegemoet komt aan enkele in verband met de bestaande
vero rdeningen ondervonden moe ilijkheden.
De Commissie inzake de bestrijding van ratten en muizen in Nederla nd heeft zic h
daarom beraden over de tekst van een gemeentelijke verordening op de bestrijding
va n ratten e n muize n en daartoe overleg gepleegd met de Veren iging van ederlandse
Gemeenten. Als resultaat hiervan heeft de co mmiss ie het volgende model ont\\orpen
da t zij de gemeentebesturen gaarne ter overweging aanbeveelt.

Ontwerp-verordening betreffende de bestrijding
van ratten en muizen.
Artikel I .
1. De eigenaar of ge bruiker van een onroerend goed. gelegen in een of meer door
burgemeester en weth ouders aan te wijzen gedeelten der gemeente. is verplicht ter
voorkom ing van schade door ratte n en muizen aan eigendommen of gezondhe id
overeenkomstig de door burgemeester en wethouders gegeven nadere voorschriften:
a. verdelgingsmiddelen uit te leggen of te doen u itleggen en deze uitgelegd te houden;
b. vangmiddelen te plaatsen en in stand te houden;
c. voorzieninge n aan of met betrekking tot het goed aan te brengen, teneinde de
aanwezigheid of het binnendringen van ratten en muize n tegen te gaan;
d . eetbaar afval buiten gebouwen niet anders aanwezig te hebben dan op voor
ratten en muizen ontoegankelijke wijze.
2. De eigenaar of gebruik er van een o nroeren d goed die door burgemeester en wethouders is aangesc hreven b innen een bepaalde termijn een of meer der in h et vorige
lid onder a- d genoemde maatregelen te nemen is verplicht aan die aanschrijving
te voldoen overeenkomstig de aanwijzinge n bij de aanschrijving gegeven.
3. Het in de voorgaande leden bepaalde geldt mede ten aa nzien
gebruiker of gezagvoerder van een schip. voor zover deze niet
de bestrijding of wering van ratten en muizen ter ha nd te nemen
te werken ingevolge bij of krachtens de wet uitgevaardigde of
krachtigde voorschriften aangaande de gezondheid in verband met
verkeer.
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van de eigenaar,
reeds verplicht is
of daaraan mede
door de wet behet internationale

fOlcLH./ffl.\'C:
Dit nrt ,kcl J!.Gllt er ron rut clat de dgnumr.1; of ,-:diruiJ.wrt 1:1111 c,·u ,mru,·r<·nd go, d ,/,· , i r .,taa11gr1L'r.:t•nt'1J
zijn om 1Jcstri;<lin1,!w11a1,trqJcf.(·n t (' ncmcn . Om c!C'::4.' 1w r,•m1 w11 tot hmuldn1 IC' r,·r,Jlu l1tn1, J..11,111c11 l111ri.tc mc<wt,·r en H'f'thmufrrs uit twee m oudijk·licd,•n kh·u•n. di,· rt·.,1" i ,1 lll't ,·cr.\ k n1 tu:C'ccif' lid J,!crcgdd ;.;;n .
Is i'r t'('fl mccr al~,·11u·nc rntten- of 1H11izl'11pla11g. clan krrnH<'fl lm rg,•m,·,·,1,·r n1 1v,·tlimufrrs roor dal dt'd
t.:an tlt· g,•mt•cntc of u:l/s t.:oor de liclc J.:<'nwcntr nadert• nmntl,rifll'II nl.\ lw,lodd in artikel J 6!) ,l<·r g<'IIICl'U teu.wt urt1·,wr,l1gn1. rnorscl1riftcn ,tu-. ,lic ,Ic- , ·1J,!t'ut111r~ of g,•l,ruil.:,·ri; ran alk ,mmcr(•ndc gm·,l,·rcu i,a ,lat
gchi,·d l>rtr,·/fcn. h clc 1>lnnµ, incîdentu -l. IJf'pcrJ.:t ,i,,:,,• :,kit tot enk,·/,• JJ<"rcdrn. t/1111 kunnen. IHaµ,, ·mcc~t,·r
e n n·,·tlw,ul,•r.\ hd middel ran d e 1111nsd1ri;t:in g J,!d1n1i kn1. ])(' gd,:o:,pr, n·dactic hrcngr; m l'cic clat clc 1.wrplicl,tiuJ.! om JJ,,strijding\"11uwtrcgdcn t,· trl·/fen m1Htant door lwt 11itrr111rdign1 """ 1uul,·ru roc1rsc/1riftcn nf
lwt t/on1 1·a,1 crn ,urn\chri,ring.
Van ,Ic mhoud rnn de nad(· rr t.:011r,\d,rifte11 of t[(' mrntcl1 rijl'inJ.! ::,al l1rt <lfhnnl!< n tvl'lkc ran tic vcrplici1tingen. gnwcnul in het crr.,f(' l,d onder " ,1, : ull,,n J.!clden. V c vcro rd,·nln1! l,ccluclt ,wml'lijk til' 11wf!l'li1klwid
open te laten tlat lmr[!cnu•e,,tl' r en u..·(·tlw11dcn, Ct'H kn,s mak<'n ('rt ,/ru s lt'chts t. a.r. l;l~n of nwcr d,·r omlcr
a-d J.!C1iocmcJ,, 111111ten n ad e re r oor.\d1riften /.!l't:r n. Via df• rwcfr,rc 1.,·uorsdirif tt' n of mmwij:,inµ.en k,mneu
Jmr/.!rmcc~ter e11 w,,1hor,dc r,î /Jcslissl!n wdkc• vt•rtldging,\·miclcldn1 gc/,r11ikt m,wtn1 u·oH/,·n , u,m11u.:cr, waor.
o f lwdtmg z.1• 11itJ,! l' lcg<I mof'l,•n u:ortlt-n. tcdkr• an</crf' i;oor=i,·r1111g('u gdrn!fn1 modcn wor<lcn. hoc lang
clc lu•~tr;,d"1µ,sartic mO('t d uren rtc. Daar z ii clc 1,crot'/.!clhri<I hcl1l,e11 ook w;oor::.it•ningen met betrelc klng tot
het goe,l t'tJOT tf' srhrijveu. ::.ullni IH,rgcuu.·,·st,·r en u.:,·tlwrul,•rç ;o notlig ook J.:unncu l;c7,alcn dat ,Ic hij
h et sch11011mflkcr1 van slote n op dl' walkrmlcn gr,l<'1umccrtl,· plantf·nr,•stcn c ri m1tf1·n · r ,•mntrcinigingc·n, tl1e
rallen oo nlrc kkcn. riid lJ/ijoen liggtm ,lorh n ·n vi,cl1 ,,d u;orcfru .
Dodlww11st is er um afg<•'Zien in d e t.:l'rurtlc11in~ ,·en ,lcfi11iti,· te ~<•t'<'n van rnll<'n ,·n 11iuizcn. In enkde
der lu•,tnand<' u·ror<lnlinge,1 komt t t:l'l ren UJ)'Jmurui,11-! t'nor vau h et on<frr tic 1·er<•rtl,·ui11~ tJa!!cn<lc unge,li,·rt,·.
.Me n hn·ft die opgc,wm,•n <>rn te .:oorlanuen ,Jat nwt Khntldi jkc muÎ.:.4'n - hi('r u.·orclt wel (1(111 s 1Jitsnrni;:.en
gcdacl,t - v e rddl,!tl ;;muien wortlcu. Arm ,·en ,tcfinith· kleeft <'cll/l'r Jwt hr::.waar ,lat geen \lrtlfvcrvoll,!ing
ml't rn, n .\ kan wor<ln 1 inf,!<•steld al\ HÎ<'I t:.à.,l.\taat ,·n hCWf'z.en kan wort/en w•llce ratten- of muizeni;OOrl
t/(' /)('fmkJ..-crw naJ.,!datcn IH'eft te ccrcldt.t<'11. In het olg<'mccn ;:.t,l dat lwwi;s moeilijk te lcvcrni ::.i;n . Ook al
omdat h i1 l'en. r{'(/,•liikc to<'passing vnn ,fr i:crorclcning onsdiatldijk te ad1tcn muizen gespaard ::.uilen wordeu ,
heeft ,!,• commn.4,.i,• er t'an a/gl'::.ien ,Ic hc,.:ripµ<.•n " ral" e n •• m u is" te umsdiri;cen.
Dl' ;,, h el twt•t'tlc li<l OJil,!l•nmnu1 mrn.\ d,rijvingslil t·o,·µ,tll1d,I h eeft. mnle in c(·rlum<l Hll't het l,!l'std,fc,
in lid 1 orulcr c. mmlci<ling µ,•gct.:en tot ,te npmt'rkinJ.! dat t•en uwb!dîjk ltcitl t: an hcroel' op ,te g,•mceut,•r<wd,
zoals hiit' . in d l' lwu wn•mrdf'ninJ,!t'n J!(' rt'J.!.<.'id. rumhei;,•lîng v,· rtlicnl. ll i<'r omtrc·nl zi; opgl'nl('rkt dat t c:,,:,•11
het 0111wm,·11 i:an f'en h <'ro, p.\·p roc('tiurt'. waa r m, •11 daa raan hquwl<lelijk he}HU'fte rnr·ent tl' lll'l>IJe11, g,·t•n
hc:.rvm,r l,chot•/t 1,, IJt'i;ttum. mit-. die 11roce<lun• =u worllt in,ic ric ht ,1<,t ""' t r<iffen t.:ari maatrt•J.!.clt.:n, welke
uit c,•n OOf!punl t.:an volk,:.:czmu/hcitl g<'en uilçft'L 1.u·tlogen . niet lwlcmnwrcl of vert ratlJ,!d w n rtlt. Oucrigc ,u
i;alt f t' IJ<:dcnk eo <lat rlcJ.,!('11<' die m<"ent doo r onruldiik oi;,·rhcidsinl.!rii11c11 ~ctroff<-n te zijn 1Ji1 de lmitlil!C
stand van de rC'd1faprcwk -::A!k,·r nie t ::.onclcr alle /J(•,H:Jw r minJ.! ;,,·.
In de gcmcentt'H waar sdlf'11c n pkl.!en tr m c rl'11, kan J"'t nodit! ::.-ij11 een lu•1wlir11,.! alî clr•;:.c te lwl1hc 11.
Omdat schepen roerend l!.D<'<I ::.i ;n valll'n ::.ij niet onclc r lid J of 2. '/'enf'inde strijd met voorschrifte n hl'tfl•kkiug hd,bt'ml fl/J de .~cll t.'1..·pc.:at1rt in het intcNlationulc v c rk,·t•r t<.• t·oorJ..omen. ::.i;n van d e lflf'T)tJ.fi;Îllf! der
verordc11in1! uitge:::oncl<•r<l tlic .\Ch ('J)Cn waur o7> cle gczomlJ1cid,)rcgdinJ,!(''1 internationaal vcrkrl'r tocgcJ)ast
kunnen worden.
Gc•u;C'z.<'n kan hier u;nrdf'f'I OJJ rle /nt,•rnatic1,alc Sanitaire R egeling i;an cle \Verdtl Gc:mullwids Or:,!nnirntie
( J'ral'tllf(.' ul,lml 19,52, nr. / tl ,5 ). d e w et tot w e ring rnn /Jcs m,•ttinJ..{ i:onr uit :t.'l' ,urnkomende sdu·11c11 (~ t/Jl.
1877, n n. 35). tic daarop henn-tcnde algemene maatregel van b,•.\tuur c,rn 15 m 1·1 1 9,'J,'J ( Stl,I. 276) <'n het
Internationaal Sanitai r Vertlral! Schccpt·aort ( Sth l . J 1931, no. 10). Orerigcns is, ::.oal.y u·l'llid,t lwk<'nd, een
quarmllaine-u:ct rn i;oorl>crt'icling.

Artikel 2.
1. De in artikel
bedoelde personen zijn verplicht, voorzover hun goed of schip
betreft, de maatregelen te gedogen. \\ elke burgemeester en v,etho uders ter voorkom ing va n schade door rallen en muiLen aan eigendommen o f gezondheid he bben
getroffen.
2. H et is de in het vorige lid bedoelde personen verboden enige ha ndeling te ver rich ten
waardoor die maatregelen geheel of gedeeltelijk van hun werking kunnen worden
beroo fd.
TOf~LJCIITING
Dit artik,,/ ziet op het geval dat de b estrijdins,ernrnatreuelrn worclen genomen niet cloor de eige1rnars of
gcb m ikers t:'an h e t roe re nd /!.Oe<l, maur door of vanwege de semeente.
•
\Vaar de gemeente d e rattenbestrijding ter hand lwe ft gen omen , zullen de cigena<1rs en gebruikers verpliclit
zi;n de aanwezigheid i;an verclelgingsmiddeln of vangmiddlen, het treffen van bepaalde voorzieningen e tc
te gedogen. D e::.e gedoogplicht impliceert dat hctrokken e n de maatregelen niet ongedaan m ogen maken.
H et schiint minder zeker of het m e t de gedooJ!plicht in striid is de maatregel te frus treren, zonder haar
feiteli;k ongedaan te maken. Om die on ::.ekerheicl tveg te nemen is liet tweede lid opsencnnen.

Artikel 3.
Het is verbode n zond er daartoe bevoegd te zijn uitgelegde verdelgingsmiddelen of
opgestelde vangmiddelen te verwijderen, te verplaa tsen of voor hun doel ongeschikt
te maken, of enige andere handeling te verrichten, waa rdoor maatregelen ter voorko-
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ming van schade door ratte n en murzen aan eigendommen of ge;:ondhe rd ongedaan
gemaakt word en of geheel of gedeeltelijk va n haa r werk ing kunnen \lorden beroofd.
TOl•:UCIITI.\'C:
TJ,•zc hc1>alin~ i\' ,wdif,! 0111 l rgen. lt' J,!tWH dat derden op m1toda(ltl,ar,· u: i1 :t· i11 de l1ntriicl111g inJ.tri u ,,i.
11

Artikel 4.

1. M et h et opsporen va n overtredingen va n deze verordening z ijn beha lve de bij of
krachtens a rtikel 141 van het W etboek van Srrafvordering aange\.\eZen per~onen
belast de door burgemeester en wethouders aangewe;:en personen.
2. D e in het vorige lid bedoelde personen zijn , zo dikwijls de zorg voor de na komi ng
van de bepa lrngen dezer vero rdening dit vereist. bevoegd tussen zon~opgang en
zonsonderga_ng gebouwen en erven. ook tegen de wil van de bewoner. eigenaar of
gebruiker b r_nnen te tïeden. voor zoveel het woningen betre ft met in ac htnem ing
van de bcparrngen van de wet van 31 a ugustus 1853. Stbl. 83.

Artikel 5.
De bestuurder. hel bestuurslid of de commissaris van een rechtspersoon is verplicht
er voor _te zorgen dat de rechtspersoon onder zijn bestuur de bepalingen van deze
verordenrng en van krachtens deze verordening gestelde regels of gegeven aam\ ijzingen
naleeft.

Artikel 6.
H et handelen. waaronder is te verstaa n zowe l doen als nalaten. in strijd met de
bepalingen van deze verordening wordt gestra ft met heçhte nis van ten hoogste t\.\ee
maanden of geldboete va n ten hoogste driehonderd gulden.

Gaarne willen wij hier de Vere11igi11g van
Nederlandse Ce111ee111e11, in het bij::.mrder
Mr H .A. A. Degen, danken voor alle 111oeite e11 ::.org be.\'leed aan het tot stand ko111e11
van bovenstaand ontwerp ge111ee111elijke verorde11i11g - Red. ,.R at en M11i1·".

CUMARINEVERQIFTIQINQ

BIJ VARKENS

Van de' hel'r J. J . MelesH'II , dierenarts tl' Naalch,·ij/.. 111oc/11,·11 ll"ij het
011derxtaa11dl' rapport 011tvr111g<'11 van <',' 11 dri<·taf V<'rgiftigi11g1,~c·valfr11
hij varke11.r IC'11gevolge van n1111ari1ll' -dcrivatc·11 al, gcvnfJ.: w111 hc•t
/eit dat d l'::.,• prcp1ll'ate11 11·,·1,/C'11 toc•gc'(la.,·t hij clc r1II/C'11hntrijdi11g
1. In december 1952 werd ik geroepen bij een zeug met 12 biggen. De veehouJe,·

vertelde mij dat er ste rfte voork\1am bij deze biggen . Bij mijn o nderZlle k bleek
dat reeds 4 biggen dood waren en dat a lle h iggcn op één na (het kleinste biggetje)
ziek waren. Voornamel ijk vielen de kreupelheden np. Bij \eclie va n de ge~tnrvcn
diere n bleek nu. dat overal grote bloedi ngen te zien waren. vnl. ech ter rondo!ll ck
ge1Hichten. Dit verklaarde dus de krcupelheden. W at ook npvicl. 7 0 111;1 hij de gestorven a ls hij de nog leven de dieren. was da l vele gewric hten verdrl,,t \\aren en een
blc1uwachtige tint hadden. hetgeen k\.\am doordat het uitgdrcden bloed doo r <k
h uid heenschemerde.
WAARSCH U WING

/. G chrn i/.. air rl'gcl voor de ra11,·11he.1trijdi11g GEEN 1truoipoedl'n. ::,l'/..er 11il't hij amrw,•;ighC'id van vark,•11\'.
7
W ordt in de 0111gevi11g va11 dl' varJ..c·n ,·.\'ta f e,·11 cc111rari11 e11w11gpol'der gebruikt. CONT l?O LEE f? clan 111i11st,•11s ,·1·11.1·
pl'r dag dl' stal op dode of ;iekl' rallen ,•11 verw:jd C'r dezl'.
3. Zorf.? dat varJ..c·111· ,.,, higge11 N I ET k111111,·11 11ithf"C'kl'11 e11
:,>doende he, Vl'r!Jiftigd,• lokaa1· hereikl'll.
.J. WAAR SCH UW hij c•c·11 l'V<'ll//({'l'f vonrko111end Vl'rJ.:ifti J.:i11g\'gl'val met cunlllrine diffCt huil'-, vee- of diC're11art1
,·n dC'cf hl'111 llll'e dat l'C'll m11icoag11/ant i,· gebruikt. want:
5 . V ITAM I NE K is e,·11 prohaat 111iddel tegen de;:.I' a111icoag11/a1111•11, maar het mag affel'n gehruikt worden op
advies van de dierenarts.
Neemt U deze punten in acht. da11 i1· hl't ril'ico hij wepa.l'l'ing
van mengpoeder.1· praktüch te verwaarlozen.
Voornoemde versch ijnsele n wezen op een vergi fti ging t.g.v. anticoagubntia.
Toen ik de veeh ouder vroeg of hij rattenvergif geb ruikte. a ntwoordde hij dan ook,
dat d it inde rdaad h et geval was. Bij nader on derzoek bleek nu. dat de veeho uder
een strooipocdc.r op basis van ant icoagulantia had gebruikt. Hij had het gif voor
het varkensho k uitgestrooid in de verwachting, d at de ra tte n er doorheen zoude:,
lopen. D aar de veehouder z ic h niet had gerea liseerd dat dit p'oeder ook giftig is
voor a ndere gewerve lde dieren da n a lleen ratte n e n m uizen, had h ij het varkenshok
niet dichtgemaak t. In het varkenshok zat nl. een opening, waardoor a lleen d e
biggen naar buite n konden. Va ndaa r dat de zeug niets mankeerde. Da t het kleinste
biggetje gezond bleef kwam, doordat dit diertje nog te klei n was om zelf te eten .
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