DierplaagbeStrijding als taak van
de gemeente - een ideaalmodel
Gemeenten hebben op grond van de Woningwet en vanuit hun algemene
zorgplicht bepaalde taken ten aanzien van de wering en bestrijding van
dierplagen. De uitvoering van deze taken hangt nauw samen met de
interne organisatie van de gemeente.
Onontbeerlijk en mininiaal vereist zijn de volgende zaken: een vast
meldpunt, voldoende deskundigheid en duidelijkheid over verrekening
van de kosten. Helaas wordt dierplaagbestrijding door gemeenten
steeds minder beschouwd als hun 'zorg'.
DE OFFICIËLE TAKEN VAN
DE GEMEENTE
Gemeenten hebben op grond van de wet drie taken
ten aanzien van de wering en bestrijding van dierplagen:
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plicht tot toezicht op naleving
1 De
van de voorschri~en
2 Een onderzoeksverplichting
3 Een aanschrijfplicht
Deze taken zijn gedeeltelijk een uitvloeisel va de
algemene zorgplicht die de gemeente heef zoals
beschreven. in de Gemeentewet, en
eeltelijk
berusten deze taken op de Woningwet.

AD 1
Uit de Woningwet vloeit de zogenaamde toezichttaak
voort. ln de artikelen 13 en 100 is de toezichttaak van
gemeenten voor woningen, andere gebouwen, open
erven en terreinen geregeld.
Vanuit de Wet Milieubeheer worden, bij het verlenen
van milieuvergunningen aan bedrijven, vaak door
gemeenten voorschriften opgenomen met betrekking
tot de wering en bestrijding van dierplagen. Toezien op
de naleving van deze voorschriften is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Toezicht houdt o.a. het
periodiek bezoeken van deze bedrijven in.
Bestrijding van dierplagen in levensmiddelenbedrijven
wordt in eerste instantie in gang gezet door de Inspectie
Gezondheidsbescherming, Keuringsdienst van Waren
(1GB). Als bij de uitvoering van een bestrijding meerdere partijen betrokken zijn, ligt de coördinatietaak bij
de gemeente.
Omwille van de nationale volksgezondheid is het zelfs
gewenst dat een overheidsinstantie toezicht uitoefent
op de coördinatie van de dierplaagbestrijding; zeker
wanneer het gaat om knaagdieren en (sub)tropische
insectensoorten.
Daar komt nog een tweede aspect bij. Het kan voorkomen dat een betrokken partij (bijvoorbeeld de bewoner) moet worden gedwongen om zijn medewerking te
verlenen. Een particuliere bestrijdingsorganisatie heeft
die bevoegdheid niet; een overheidsinstantie wel.

AD2 - - - - - - 0m aan de toezichttaak en de algemene zorgplicht te voldoen, zal na melding over hinder door plaagdieren meestal onderzoek nodig zijn naar de aard en omvang van de
hinder alvorens tot maatregelen wordt overgegaan.
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Wij verwijzen naar de brochure 'Taken gemeentelijke dierplaagbestrijding' van het ministerie van VROM 94259/h/S94).

Bruine ratten verplaatsen zich via openbare
ruimtes (riolen e.d.). Zij kunnen ziekten als de
ziekte van Weil en zelfs varkenspest overbrengen en vormen dus een gevaar voor de volksgezondheid. Wie deze plaagdieren dient te
bestrijden, is een uitgemaakte zaak: dat is de
taak van de gemeente.
Doorgaans geschiedt
dit in eigen beheer en
algemeen
geaccepteerd is dat di_t gebeurt
zonder doorberekening van de kosten
aan de betrokkenen.

► (Welke handelwijze heeft geleid tot de oorzaak
van de dierplaag is overigens niet altijd eenduidig
vast te stellen. De bewoner van een nieuwbouwwoning heeft in de huiskamer parket laten leggen
op een nog afdampende betonvloer. De stofluizen,
die hiervan het gevolg zijn, veroorzaken veel
hinder. Moet de bewoner zelf voor de hinder en
de kosten van de bestrijding opdraaien?
Of is de aannemer aansprakelijk die de woning te
vroeg heeft opgeleverd zodat het vocht in het beton
onvoldoende tijd heeft gekregen om te verdampen?
Of is het wellicht degene die de. vloer gelegd heeft
en daarover zijn klant geadviseerd heeft?
Kwesties die qua bewijsvoering al snel in een
juridisch steekspel uitmonden.)
◄

WIE BETAALT DE REKENING?
Indien de bewoner van een particuliere woning aan
een gemeentelijke dienst vraagt om de hinder van
een dierplaag te onderzoeken en -indien nodig en
mogelijk- te bestrijden, dan staat het de gemeente
vrij om hier een tarief voor in rekening te brengen.
Op grond van artikel 277, lid lb van de Gemeente-

Er is geen wettelijk vastgelegd overzicht van diersoorten
die worden gerekend tot plaagdieren of die dierplagen
kunnen veroorzaken. De gemeente stelt op grond van
haar eigen bevindingen en inzicht vast of sprake is van
een dierplaag.
ln het artikel 'Wat is ongedierte?' in Dierplagen en Milieu
van september 1997 is nader op het begrip ingegaan.
Mocht uit het onderzoek blijken dat de eigenaar of de
bewoner zelf de nodige maatregelen kan (of moet) treffen, dan hoort de gemeentelijke bestrijdingstechnicus
hem daarover te adviseren.
De informatie over deze maatregelen dient bij voorkeur
schriftelijk te worden bevestigd om misverstanden en
onduidelijkheden zoveel mogelijk uit te sluiten.
Dergelijke maatregelen kunnen zowel het voorkómen
als het bestrijden van de plaagdieren betreffen. Ook
moet worden vermeld dat de eigenaar de kosten hoort
te dragen, tenzij de bewoner verantwoordelijk moet
worden gesteld.
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Indien ·de eigenaar van een woning bij het optreden
van dierplagen niet de juiste maatregelen neemt en dus
in gebreke blijft, is de gemeente verplicht deze aan te
schrijven. In zo'n aanschrijving staat welke maatregelen de geadresseerde moet treffen om de aanwezige
dierplaag te bestrijden en ·om toekomstige dierplagen te
voorkomen.
Bij het ministerie van VROM is een Beleidswijzer beschikbaar waarin meer over het aanschrijvingsinstrumentarium
vermeld staat.
Op grond van artikel 21 van de Woningwet is de aangeschrevene verplicht te voldoen aan de aanschrijving
van de gemeente. Als hieraan geen gevolg wordt
gegegeven, zal de gemeente zelf actie moeten ondernemen. Hetzij door zelf de maatregelen uit te voeren,
hetzij door dit aan derden uit te besteden.

wet, is de gemeente 'bevoegd rechten te heffen voor
het genot van, door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte, diensten. Daarvoor kan zowel de
eigenaar als de huurder van de woning verantwoordelijk zijn.
In principe berust de verantwoordelijkheid voor
zaken en goederen bij de eigenaar. Mocht het echter
zo zijn dat de handelwijze van de huurder/gebruiker
de aantoonbare oorzaak is van een opgetreden dierplaag, dan hoort de huurder/gebruiker te worden
aangesproken.

STRIJD MET DE BOUWVERORDENING
In het voorgaande is gesteld dat een expliciet verzoek om hulp, de gemeente in staat stelt een rekening te sturen voor verleende diensten. Geheel
anders is het wanneer de gemeente door de huurder
f eigenaar gewezen wordt op hinder door onge · rte, in strijd met de ·gemeentelijke bouwverordenin . ontrole op naleving van de voorschriften
in de bou
ordening is namelijk een gemeentelijke verplichting
voortvloeit uit de Woningwet.

► ► ►
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Zo'n verplichting is niet te
beschouwen als 'dienstverlening op verzoek' (uitspraak
Hoge Raad dd. 9/12/87 nr. 24
892). Daar kan dus ook geen
recht voor worden geheven
ten laste van degene die de
melding van hinder deed. De
kosten van de controle zijn
kortom voor rekening van de
gemeente.
Onderdeel van de controle op
de naleving van de voorschriften is een onderzoek of
er inderdaad sprake is van
hinder door ongedierte. De
beoordeling of de hinder te
wijten is aan het niet, of onvolledig voldoen aan de
criteria van de bouwverordening, is een zaak waarin
de gemeente autonoom is.
Mocht het zo zijn dat de eigenaar van het gebouw
geen gevolg geeft aan de aanschrijving door de
gemeente, dan zal de gemeente zelf de voorzieningen (laten) treffen. Dit wordt bestuursdwang
genoemd. De kosten die aan bestuursdwang verbonden zijn, zijn wel te verhalen op de huiseigenaar.
Desnoods via een deurwaarder te incasseren.
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Kort samengevat komt het er dus op neer dat er een
scheidslijn loopt tussen 'diensten op verzoek' en 'nakoming' van de verplichtingen die uit de Woningwet voortvloeien (waaronder de controleplicht).
Alleen voor 'diensten op verzoek' mogen kosten in
rekening worden gebracht bij de direct belanghebbende: i.c. de huurder/eigenaar van de woning.

INTERNE ORGANISATIE
Het vervullen van de drie officiële taken stelt verregaande eisen aan de organisatiestructuur binnen de
gemeente en aan de betrokken medewerkers.
De onderzoeksverplichting dwingt de gemeente

A tot instelling van een eigen meldpunt. Zo'n vast

meldpunt hoort makkelijk toegankelijk te zijn voor
iedere inwoner die binnen de gemeentegrenzen overlast ondervindt van een dierplaag. Dat meldpunt kan
worden ondergebracht bij een gemeentelijke afdeling
of, overeenkomstig de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen, bij een intergemeentelijke dienst.
Het meldpunt dient niet alleen voor de ontvangst
en registratie van de melding. Het is ook een plek
waar men advies kan verkrijgen over maatregelen
om dierplagen te weren en te bestrijden en waar
inwoners (monsters van) plaagdieren kunnen afgeven ter determinatie. Belangrijk is
dat zo'n meldpunt publiekelijk beHet is gewenst dat in gemeentelijke verorderingen duidelijk voor het
kend wordt gemaakt, zodat men in
publiek wordt aangegeven wat ais gemeentelijke 'service' mag worden
nood weet waar men terecht kan.
beschouwd en welke tarieven voor welke 'diensten op verzoek' gelden.
Voorbeeld

Ratten

gratis bestrijding, tenzij gegeven .weringsadviezen niet worden opgevolgd.

Huismuis

gratis bestrijding t.b.v. woningen
gratis onderzoek en advies t.b.v. bedrijven,
bestrijding tegen kostprijs.

Insecten

gratis onderzoek en advies
gratis bestrijding indien gevaar,
bestrijding tegen kostprijs voor rekening
van eigenaren van woningen of bedrijven.

Vlooien (katten, honden) bestrijding tegen kostprijs voor rekening
van de opdrachtgever.

g.oed te kunnen beoordelen
B Om
of sprake is van een dierplaag, of
maatregelen moeten worden genomen en zo ja: welke, is een goede en
actuele kennis onontbeerlijk. Naast
kennis van de wettelijke voorschriften horen de betrokken ambtenaren
thuis te zijn in de professionele
wering en bestrijding van dierplagen.
Deze kennis hoort bij voorkeur beschikbaar te zijn op het niveau van
'bestrijdingsdeskundige'. De Stichting
Vakopleiding · Ongediertebestrijding
(SVO) Wageningen verzorgt hiervoor
de opleiding en examinering.

Een effectieve bestrijding is vooraf gegaan door
een deskundige determinatie waarmee de
plaagdiersqort precies wordt vastgesteld. Lang niet
elke diersoort die in een gebouw is binnengedrongen, zal zich daar immers kunnen handhaven.
Bestrijdingsacties zijn dan overbodig. Weten om
welk dier het precies gaat, kan veel discussie voorkomen. Ook tijdens en na bestrijdingsacties, of die
nu van fysische of chemische aard zijn.
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WELKE AFDELING BINNEN
DE GEMEENTE?
Het moge duidelijk zijn dat het toezicht op naleving
van de wettelijke voorschriften nadrukkelijk in de
taak- en functieomschrijving van één of meerdere
ambtenaren thuishoort. Van oudsher zijn dit medewerkers van Gemeentewerken o( (in enkele gemeenten) van de Gemeentelijke Geneeskundige en
Gezondheidsdienst (GGD). Recentelijk is een verschuiving te zien in de richting van de afdeling
Milieu voor wat betreft de controle op de vergunningen die in het kader van de Wet Milieubeheer
zijn verleend.
Medewerkers van de afdeling Bouw en Woningtoezich_t hebben in het algemeen veel ervaring opgebouwd met officiële aanschrijvingen. Deze vinden
immers plaats op grond van bepalingen uit de
Woningwet en de (daarop gebaseerde) gemeentelijke
bouwverordening. Hier openbaart zich een potentieel
spanningsveld. Het ligt voor de hand om aanschrijvingen in verband met de overlast van plaagdieren
als taak bij de afdeling Bouw & Woningtoezicht neer
te leggen, doch de controle en het toezicht als taak bij
de afdeling dierplaagbestrijding.
Samenwerking is ook gewenst vanwege de kosten
die gepaard gaan met de voorlichting over dierplagen, de wering ervan, het toezicht, de aanschrijving
en de bestrijding. Gedoeld wordt op een intensieve
en soepele samenwerking tussen de respectievelijke
directies of op een regeling van mandatering door
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het gemeentebestuur. De zware verantwoordelijkheid voor de taken waarvoor gemeenten wettelijk
gesteld zijn, Iaat geen ruimte voor onderlinge fricties tussen afdelingen, noch voor een laconieke
houding...

Hetwoordis
aan de gemeente
De praktijk zal moeten uitwijzen of het in dit artikel
besc.hreven wettelijk instrumentarium en de daaruit
voortvloeiende gevolgen voor de interne organisatie
voldoende zijn om de verantwoordelijkheden van
· de gemeente vorm te geven. Taken waarmee de
gemeente 'politiek gezien' wellicht minder op de
voorgrond kan treden, maar die voor het publiek
wel degelijk een belangrijke steunpilaar kunnen vormen in de strijd vóór het milieu en tégen de overlast
van dierplagen.

NOOT VAN DE REDACTIE
Vertegenwoordigers en beleidsmakers van gemeenten in
Nederland worden uitgenodigd om te reageren op dit artikel. KAD Wageningen treedt gaarne in gesprek met mensen van de praktijk. ffoe wordt binnen uw gemeente invulling gegeven aan de taken ten aanzien van dierplaagbestrijding? in dit artikel is een ideaalmodel beschreven.
Welke praktische en schijnbaar onoverkomelijke bezwaren
kleven er volgens u aan dit ideaalmodel?
(KAD Wageningen Postbus 350, 6700 Af Wageningen)

In Dierplagen Informatie 3 '98 zullen wij een korte
bloemlezing publiceren van uw reacties. Ook zullen
wij dieper ingaan op de rol en de visie van de
Hoofdinspectie Milieuhygiëne m.b.t. de algemene
dierplaagbestrijding. ■

BISSELING B.V.
tel. 0492 - 364 292

BEDRIJFSHYGIËNE
MATERIAALBESCHERMING

fax 0492 - 365 745

• Vakkundige bestrijding van alle ongedierte,
waaronder: ratten, muizen, kakkerlakken, wespen enz.
• Tevens bestrijding van alle houtaantasters, waaronder:
houtworm, huisboktor, knaagkever, zwammen enz.
Lid

• Vogelwering
• Werkzaamh~den/ rapportage volgens HACCP-normen
• Schriftelijk garantie op alle werkzaamheden
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