Diploma-eis dierplaagbestrijding wettelijk vastgelegd
Met de eis van een geldig diploma voor elk beroeps- of bedrijfsmatig gebruik van
bestrijdingsmiddelen, heeft de overheid nadrukkelijk een stap willen zetten in
de richting van kwaliteitsborging binnen de bestrijdingsbranche. Een op,nerkelijk initiatief dat is ingegeven door de wens om zowel de direct betrokkenen als
het milieu voortaan wettelijk te beschennen tegen al te drastische maatregelen.
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BESLUIT DIPLOMA-EIS

VERBOD

Tót 25 maart 1999 bestond voor de uitoefening van
dierplaagbestrijding in Nederland geen algemene
wettelijke regeling. Op grond van de wet werden
zelfs geen minimale eisen gesteld aan de kennis en
kunde van degene die bestrijdingsmiddelen
beroeps- of bedrijfsmatig gebruikt. Weliswaar heeft
de ongediertebestrijdingsbranche zelf diverse initiatieven ontplooid, waaronder de oprichting van de
brancheorganisaties NVO en AVO en die van een
eigen vakopleiding SVO door de NVO, NVRD en
VROM, maar een wettelijk kader ontbrak.
Daar is nu een einde aan gekomen. Het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft een
advies uitgewerkt onder de noemer 'Besluit
Vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen in verband met dierplaagbestrijding'. Dit
Besluit houdt een aanpassing in van de bestaande
wet- en regelgeving. Eén en ander treedt op 1 oktober 1999 in werking. Tegelijkertijd met het Besluit
zijn door het Ministerie van VROM registratiecriteria vastgesteld waaraan de examinerende instellingen moeten voldoen. De nieuwe regelgeving heeft
verregaande gevolgen voor al diegenen die werkzaam zijn in de private ongediertebestrijdingsbranche, bij gemeenten, provinciale diensten en in grotere instellingen. Reden genoeg om op deze plaats
dieper in te gaan op de achtergronden en uitwerkingen.

Uitgangspunt voor de
nieuwe regelgeving is
een algemeen verbod op
het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik van een niet-landbouw-bestrijdingsmiddel t.b.v. het
afweren of bestrijden van een dierplaag of van
een houtrotverwekkende schimmel.
Uitzondering op deze verbodsregel* is het gebruik
door een deskundige die in het bezit is van een geldig vakbekwaamheidsdiploma.
Zo'n diploma heeft een beperkte geldigheidsduur
en vervult richting de opdrachtgever een waarborgfunctie: hij mag er bijvoorbeeld van uitgaan
dat een gediplomeerde uitvoerder voldoende verstand heeft van het betreffende bestrijdingsmiddel en hoe dit hoort te worden toegepast.
Onnodig te zeggen dat het bezit van een dergelijk
vakbekwaamheidsdiploma de opdrachtgever
geen waterdichte garantie ]?iedt voor de kwaliteit
van het advies en de uitvoering.

*Het algemene verbod kent nog enkele uitzonderingen,
waaronder agrarische ondernemers die op het eigen
bedrijf gewasbeschermingsmiddelen gebruiken voor het
afweren of bestrijden van een dierplaag of het bestrijden
van houtrotverwekke11de schimmels.
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-----OM WELKE MIDDELEN GAAT HET?

In het Besluit wordt in àlgemene zin gesproken over
niet-landbouw-bestrijdingsmiddelen. Hiermee worden insecticiden, r_odenticiden en houtconserveringsmiddelen bedoeld. Verboden is het beroeps- of
bedrijfsmatig gebruik van deze giftige middelen
zonder geldig vakbekwaamheidsdiploma, ongeacht
de herkomst van de middelen.

-----OM WELKE PLAAGDIEREN GAAT HET?

/

vak van de ongediertebestrijder heeft zich in de loop
der tijd verbreed; er mag ook deskundigheid verlangd worden op het gebied van de producthygiëne,
huishoudelijke en bouwkundige maatregelen, veiligheidseisen, technisch-geavanceerde detectiemethoden en HACCP-normen in het kader van de
voedselveiligheid. De nieuwe diploma-eisen zi jn tot
stand gekomen na afstemming met vertegenwoordigers uit de branche, waaronder de NVO, SVO
Wageningen en Rentokil. Dat heeft geresulteerd in
een gedetailleerde opsomming van leerdoelen:
► determinatie

Als plaagdieren worden in het Besluit genoemd:

van

de

meest

► bruine/zwarte ratten, kakkerlakken, tropische

► kennis van de toepassing en werking van

mieren en hondenteken,
► insecten, mijten of_dieren als bedoeld in artikel
1, eerste lid onderdeel h van de Bestrijdingsmiddelenwet (betreffende de zogenaamde niet-landbouwmiddelen), denk bijvoorbeeld aan muizen, kevers en inlandse mierensoorten, waarbij micro-organismen of virussen
uitgezonderd zijn,
► insecten en mijten die voorkomen in stallen
als bedoeld in artikel 1, vijfde lid van de wet.

actuele bestrijdingsmiddelen en alternatieven
► kennis en toepassing van apparatuur en hulp-

middelen
1

► interpretatie van etikettering

,

► nemen van optimale weringsmaatregelen

► afweging van risico's voor milieu, veiligheid en

gezondheid

1

Uitsluitend opleidingsorganisaties die bij VROM
zijn geregistreerd, zijn bevoegd tot het afgeven van
een vakbekwaamheidsdiploma. Om vour zo'n registratie in aanmerking te komen moet worden aangetoond dat de examinering voldoet aan de zogenaamde 'eindtermen' die VROM bepaald heeft en
die ingaan op 1 oktober 1999. In deze eindtermen
zijn in grote lijnen de breedte en diepte vastgelegd
van de leerstof, waarover later in dit artikel meer. In
de Staatscourant zal te zijner tijd bekend worden
gemaakt welke examinerende instellingen aan de
registraties voldoen. Op dit moment wordt daarbij
in ieder geval gedacht aan de Stichting Vakopleiding
Ongediertebestrijding (SVO) Wageningen. Het
nieuwe vakbekwaamheidsdiploma wordt uitgereikt
als het examen met goed gevolg is afgelegd. Dat kan
de vorm aannemen van een schriftelijke toetsing,
maar dat hoeft niet. Het Besluit laat ruimte over
voor een examinering op grond van aangetoonde
vakbekwaamheid in de praktijk.
De Inspectie Milieuhygiëne van VROM gaat toezicht
houden op de naleving van de eisen. Zo kan een
opleidingsinstituut z'n registratie verliezen wanneer
bijvoorbeeld blijkt dat de toetsing aan de eindtermen ontoereikend is.

1

► wetskennis

WIE MOGEN DE VAKDIPLOMA'S UITREIKEN? /
1

► communicatie en voorlichting richting betrokkenen

► beroepsethiek
Het bezit van een geldig diploma vrijwaart de
gebruiker overigens niet van de aansprakeli jkheid
voor zijn gedrag in civiel- en straf- ► ► ► p ag. 6
rechtelijke zin.

______
HOE WORDT ER GEËXAMINEERD?

relevante

dierplagen

//

Door middel van eindtermen heeft VROM aangegeven wat inhoudelijk aan kennis en kunde verwacht
mag worden van een daartoe opgeleide bestrijdingstechnicus of -deskundige. Uitgangspunt is dat de
bestrijdingsmiddelen een zo gering mogelijk risico
vormen voor mens en milieu en dat onnodig leed
aan de te bestrijden .dieren voorkomen wordt. Het
►
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-----WAT ALS JE NIET OP TIJD SLAAGT?

/

Het hebben van een geldig vakbekwaamheidsdiploma geldt als expliciete eis•voor állen die beroeps- of
bedrijfsmatig niet-landbouw-bestrijdingsmiddelen
gebruiken in verband met dierplagen. Voor hen die
(nog) geen geldig diploma hebben is het gebruik
van deze middelen dus verboden. Steekproefgewijs
zal hierop van overheidswege worden toegezien. Dit
ontslaat werkgevers en (in mindere mate) opdrachtgevers niet van hun eigen controleplicht.

WAT IS HET HUIDIGE DIPLOMA NOG WAARD? /

WAT BETEKENEN DE NIEUWE EISEN VOOR DE LEERSTOF?
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De veranderingen in de regelgeving betekenen een
aanscherping van de opleiding, zo..yel wat de
inhoud betreft als wat de eindtoetsing betreft.
Anders dan voorheen zal onderscheid worden
gemaakt naar de vooropleiding en de reeds opgedane praktijkervaring van de cursist. Er komen diverse
instapniveaus waaraan toelatingseisen gekoppeld
zijn. (SVO Wageningen start binnenkort met de
opbouw van een modulair systeem van elkaar
opvolgende en aanvullende cursussen.) In de opleiding zelf zal nadrukkelijker dan voorheen de
beroepsuitoefening in de praktijk worden betrokken. Op grond van de nieuwe vakkennis- en vakbekwaamheidseisen zullen op drie niveaus accenten
worden gelegd:
1) Kennis van zaken

2) Correct handelen

3) Vaardigheden

- plaagdieren en dierplagen
- apparatuur en hulpmiddelen
- risico's
- relevante wetgeving
- situatiegebonden criteria
stellen
- adequate afwegingen maken
(acties/middelen/maatregelen)
- vertaling naar beroepspraktijk

------HOE LANG IS HET DIPLOMA GELDIG?

/

De geldigheidsduur van het nieuwe vakbekwaamheidsdiploma is 5 jaar. Het vastleggen van een tijdslimiet is een goede zaak, al was het maar vanwege de
snelheid van voortschrijdende technieken om het
gebruik van chemische middelen terug te dringen
(denk bijvoorbeeld aan koelen). Ook alternatieve
middelen ontwikkelen zich in een gestaag tempo en
het is goed dat op deze manier de broodnodige actualisatie van kennis en kunde voor alle branchegenoten gewaarborgd is. Zo wordt zeker gesteld dat
nieuwe inzichten in preventiemogelijkheden niet
aan de bestrijdingsdeskundige voorbi j gaan.

Er komt een definitief einde aan de geldigheid va n
de huidige vakbekwaamheidsdiploma's voor de
plaagdierbestrijding. Dat gebeurt niet van de ene op
de andere dag. In de nieuwe regeling is voorzien in
een royaal tijdsbestek waarbinnen het nieuwe vakbekwaamheidsdiploma
moet
(mag)
worden
gehaald. Eenmaal gestart met de (vervolg)opleiding,
geldt een vrijstelling van maxfmaal 2 jaar ná
1 juli 1999. Voor de huidige SVO vakbekwaamheidsdiploma's 'bestrijdingstechicus' en 'bestrijdingsdeskundige' wordt de bestaande geldigheidsduur van
5 jaar gehandhaafd. Na afloop daarvan dient een

nieuw vakbekwaamheidsdiploma te worden verkregen; in de praktijk zal dat neerkomen op het tijdig
volgen van een nascholingscursus die -bij goed
gevolg- recht geeft op verlenging van de geldigheidsduur van het vakbekwaamheidsdiploma.
Naast SVO Wageningen geeft in Nederland alleen
het bedrijf Rentokil een diploma af, en dat uitsluitend aan intern opgeleiden. Van dit diploma is de
geldigheid niet aan een bepaalde tijdsduur gebonden. Reden voor de Staatssecretaris van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, mevrouw G.H. Faber, om
een bepaling op te nemen dat een dergelijk diploma
nog slechts voor de duur van maximaal 5 jaar ná
1 juli 1999 de bevoegdheid geeft om de hiervoor
beschreven niet-landbouw-bestrijdingsmiddelen te
gebruiken.

-----HOE ZIT 'T MET SENIOREN?

/

Bestrijdingsdeskundigen die op 1 januari 1999 60
jaar of ouder zijn, zijn vrijgesteld van de eis om een
geldig vakbekwaamheidsdiploma te bezitten. Deze
uitzondering is ingegeven door de gedachte dat zij
in het algemeen niet meer zo lang b~roeps- of
bedrijfsmatig dierplagen of bepaalde schimmels zullen bestrijden. Voor deze korte periode is extra scholing niet meer nodig geoordeeld. Dat wordt natuurlijk anders als deze senioren na 5 jaar hun werk niet
kunnen loslaten, want dan gaat ook voor hen
onherroepelijk de eis van een geldig vakbekwaamheidsdiploma meetellen.
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WAT BETEKENT DIT VOOR SVO WAGENINGEN?/

De Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding
(SVO) Wageningen is in Nederland het enige onafhankelijke instituut waar ongediertebestrijders hun
vakkennis door middel van een gerichte opleiding
kwmen aanscherpen. De nieuwe diploma-eis heeft
de herstructurering van het opleidingsprogramma
versneld. Met het oog op de officiële inwerkingtreding van het Besluit worden dit najaar nascholingsdagen gehouden om de kennis van reeds gediplomeerden up-to-date te houden. De belangstelling
voor de opleidingen is zo groot dat er een wachtlijst
· moet worden gehanteerd. Medio 2000 start SVO
Wageningen met een compleet nieuw opleidings-

programma, dat dan expliciet is afgestemd op de
officiële eindtermen. Tevens wordt gewerkt aan uitbreiding van het cursusaanbod met gespecialiseerde
opleidingen voor o.a. houtverduurzaming en de
wering van vleermuizen en steenmarters . ■
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Op 1 oktober 1999 treedt de wettelijke diploma-eis in werking. Vanaf dat moment moet IEDEREEN
die werkt in de ongediertebestrijdingsbranche een geldig vakbekwaamheidsdiploma hebben.

► OPROEP NASCHOLING
SVO Wageningen roept alle SVO-gediplomeerden op om deel te nemen aan één van de
nascholingsdagen die in september 1999 gehouden worden. Deelname geeft diegenen die een
diploma hebben van vóór 1992 de kans om dat op te waarderen tot een volwaardig
vakbekwaamheidsdiploma op grond van de nieuwe eisen.
Zij die ná 1992 een vakbekwaamheidsdiploma hebben ontvangen waarvan de geldigheidsduur
nog niet verlopen is, kunnen door deelname aan de nascholingsdag de geldigheidsduur
optimaal verlengen.

► OPLEIDING BESTRII Dl NG STECH N ICUS

In het najaar van 1999 zal de BT-opleiding opnieuw starten. De cursus bestaat uit 15 cursusdagen en 2 examendagen. De leerstof en examinering zijn bijgesteld op basis van de nieuwe
regelgeving en eindtermen.
Bel voor inschrijfformulieren en nadere informatie (0317) 42 40 50.
In verband met de te verwachten aanmeldingsdrukte, wordt u dringend verzocht om tijdig in te
schrijven. Er wordt gewerkt met wachtlijsten.

Vadaring 120, 6702 EB Wageningen
Postbus 350, 6700 AJ Wageningen
Tel. (0317) 42 40 50, fax (0317) 42 48 01
E-mail svo.kad@wxs.nl
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