Aannemer
• geen preventie in bouwbestek
- toleranties te royaal

Binnenkort op de deur:
het Keurmerk ~::f
Dierplaagpreventi~
Op 18 juni jl. werd in El<
Zoetermeer een Ronde
Tafel Conferentie
gehouden over het thema 'Dierplagen beheersen i.p.v.
bestrijden'. Beleidsmakers, opdrachtgevers en uitvoerders
spraken voor het eerst openlijk met elkaar over de
mogelijkheid om dierplagen een halt toe te roepen op een
àndere manier dan met bestrijdingsmiddelen. Radio 1 begon
al om half acht 's morgens met uitzenden en tegen de tijd dat
het NOS Journaal arriveerde, waren de eerste spijkers met
koppen al geslagen. Een dag die veel hee~ losgemaakt...
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Voorzitter van de dag is drs. D.H. Meijer (plv.
-directeur van de onlangs opgerichte Nederlandse
Voedsel Autoriteit (NVA), tevens bestuursvoorzitter
van het Kennis- & Adviescentrum Dierplagen •
(KAD)). "De ontevredenheid over de manier waarop
in Nederland wordt omgegaan met schadelijke
insecten, knaagdieren en andere
plaagdieren is groot. We komen
in de regel pas in actie als ze voor
overlast zorgen. Dan hanteren we .
de gifspuit, maar omdat we aan
wering niet toekomen, is het
effect doorgaans van korte duur."
Dat het hoog tijd is dat er eens
ècht wat wordt gedaan aan de
schade en het risico van dierplagen, daar zijn alle partijen het
over eens. En daar blijft het
die dag niet bij. De aanwezige
dierplaagbestrijders, kwaliteits- & hygiënemanagers
uit de industrie, de horeca, de zorg- en de
logistieke sector tonen zich positief over het
initiatief van het KAD om een Keurmerk op te
richten dat de kwaliteit van de dierplaagpreventie in
de hele keten waarborgt.
PLAAGDIEREN ZORGEN VOOR

► hinderlijke overlast
► knaagschade (verpakkingen, voorraden, constructies)
► aantasting van hout en andere natuurlijke materialen
► vernntreiniging van ons voedsel (infecties)
► besmetting met bacteriën en virussen
► verspreiding van ziektekiemen en smetstoffen
► bevuiling va_n de woonomgeving
► gevoelens van onveiligheid en onzekerheid

DE CONFERENTIE, EEN KORT
VERSLAG
Als de dagvoorzitter de conferentie opent, kan hij op dat
moment nog niet voorzien dat
de voorstellen die die dag ter
tafel komen, op zo'n breed
draadvlak kunnen rekenen.
Minister Brinkhorst zet de toon
door in zijn openingsspeech het
einde in te luiden van de ad hoc
bestrijding en een toekomst te
schetsen voor ongediertebestrijders als adviseurs en uitvoerders
van dierplaagpreventie.

ter van Voedsel en Groen
r. 7- Brinkhorst: "We moeten méér aandacht gaan
e 1!den aan dierplaagpreventie dan we tot nu toe gedaan
hebben. We bestrijden dierplagen nog te vaak ad hoc.
Symptoombestrijding is slecht voor het milieu en de voedselveiligheid, maar lost bovenal de oorzaak van het probleem
niet op. We zitten midden in een omslag van aanbodgericht
naar vraaggericht denken; alle schakels in de keten moeten
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onderdeel
daarvan is een maximale inzet op preventie en controle;
vanaf de eerste schakel in de keten tot en met de allerlaatste." Kritische punten in de keten zijn opslag en transport,
nieuwbouw en gebouwbeheer (incl. klimaatbeheersing), productie en distributie en (niet onbelangrijk)-de mensen op de
werkvloer zelf Want er is in Nederland helaas ee
mate van onverschilligheid als het gaat om het voo
en bestrijden van dierplagen.

Onder de titel 'de voedingsbodem voor dierplagen
zijn wij zelf' sluit de heer H.B. Scharp (directeur
KAD) daarbij aan en geeft hij zijn visie op dierplagen. "Ze kunnen in elke fase van de keten ontstaan,

maar door een gebrek aan aandacht, controle en
doorzichtigheid wordt de zwarte piet voortdurend
heen en weer geschoven en kan het gebeuren dat op
zich kleine dierplagen in een mum van tijd
uitgroeien tot grote. En àls het dan al zei ver geëscaleerd is, is de roep om te spuiten onontkombaar."
Zijn stelling wordt onderschreven door Jan de
Bruine, voorzitter van de Nederlandse Vereniging
van Ongediertebestrijders (NVO) en Jaap Hoekstra,
voorzitter van de Algemene . Vereniging van
Ongediertebestrijders (AVO). De laatste voegt er nog
aan toe: "Consumenten en detaillisten kunnen op
elke hoek van de straat giftige bestrijdingsmiddelen
kopen. Voordat wij in beeld komen, is vaak al een
hele batterij aan middelen ingezet. Dat werkt resistentie in de hand en maakt een gesprek over preventie een stuk moeilijker." C.A.
Coertjens, senior-adviseur van
het KAD reageert onmiddellijk:
"Laag over laag spuiten is
niet iets wat exclusief bij de
consument speelt. Ik kom het
ook vaak tegen bij de dierplaagbestrijder. Soms al in de offerte,
zonder dat eerst gekeken wordt
naar de effectiviteit van de eerste
spuitactie. Dan is de werkzame
stof van de eerste ronde nog
niet eens uitgewerkt."

CULTUUROMSLAG
Het is duidelijk: zolang spuiten wordt beschouwd
als DE oplossing, staan mensen niet open voor een

aanpak die ervoor zorgt dat een dierplaag in het
geheel niet uitgroeit tot probleem. Daar is een cultuuromslag voor nodig; het zou weleens zo kunnen
zijn dat deze Ronde Tafel Conferentie daarvoor het
startsein heeft gegeven.

KEURMERK DIERPLAAGPREVENTIE
EN DE NDA
Voedselproducenten en -bereiders, distributeurs én
dierplaagbestrijders kunnen binnenkort opteren
voor levering van hun producten
en diensten onder dit -nieuw op
te richten- Keurmerk Dierplaagpreventie. Met dit Keurmerk
gever'!. zij aan zich niet langer
neer te leggen bij de traditionele manier van dierplagen-bestrijden-bij-problemen, maar dat zij omwille van
de voedselveiligheid en het
milieu alles in het werk stellen
om de groei van plaagdieren irt hun organisatie te
voorkomen en dat zij zich vrijwillig onderwerpen
aan het toezicht hierop door derden: de NOA.
Het Kennis- & Adviescentrum Dierplagen · (KAD)
is weliswaar de initiatiefnemer en de Nederlandse
Voedsel Autoriteit is hierbij nauw betrokken, maar
dit zijn niet de instanties die het Keurmerk
Dierplaagpreventie zullen gaan verlenen. Dat is de
Nederlandse Dierplagen Autoriteit (NOA). De NOA
-een nieuw op te richten stichting- ► ► ► pag. 6
gaat door middel van audits
►
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toetsen of de doelstelling van het verleende
Keurmerk ook daadwerkelijk wordt waargemaakt in
de dagelijkse operatie. Deze instantie bewaakt als
het ware de kracht 'van het Keurmerk en zal ook
-waar nodig- sancties inzette11.

Voorloper College van Deskundigen
Handelen onder het Keurmerk Dierplaagpreventie
vraagt veel van een organisatie, maar gee~ er ook veel
voor terug. Eindelijk is daar de link tussen voedselveiligheid, hygiënezorg, milieuzorg en volksgezondheid:
een landelijk gecontroleerd waarborgsysteem dat de
kwaliteit van het preventiebeleid certificeert in elke fase
van de keten. Mensen kunnen veel doen aan een eigen
schone, dierplaagvrije woon- en leefomgeving, maar
dan is samenwerking wel een vereiste. Welnu, voor dat
laatste komt dus binnenkort een instrument
beschikbaar. In de ontwikkeling van de Keurmerk
Dierplaagpreventie wordt het KAD bijgestaan door de
Voorloper College van Deskundigen, die vanuit hun
praktijkervaring adviezen uitbrengt over de te volgen
procedures en de toetsingscriteria.
Tegen het einde van dit jaar hoopt men te starten met
de eerste pilotprojecten bij opdrachtgevers. Wilt u
meepraten of bent u geïnteresseerd in deelname in de
pilots? Bel de heer Scharp, (0317) 419061.

REACTIES UIT ALLE HOEKEN
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Het pleidooi van de heer Scharp voor de invoering
van het Keurmerk Dierplaagpreventie is niet alleen
in de pers breed uitgemeten. Ook bij de aanwezigen
heeft het veel losgemaakt. Een wipekeurige greep
uit de reacties. De heer
J. de Bruine (Muraka):

We staan open voor
suggesties om de alinea's
over de wering en bestrijding van dierplagen nader
te concretiseren

inderdaad vergroot
worden. Al was
het
maar
om
daarmee bereidheid
bij
de
industrie te creëren om te investeren in preventieve maatregelen." De heer _J. Hoekstra (AVO) sluit daarbij aan:
"Ja zeggen tégen
het
Keurmerk, je committeren en o·o·k -1·
••.
1 manc1en
betekent óók je
beschikbaar stellen
committeren eraan
en óók financiën beschikbaar
stellen." Dr. C.G.J. Verhart (TNO Nutrition and Food
Research) over de nieuwe NDA: "De term Autoriteit
zou verwarrend zijn omdat het een publiekrechtelijk
orgaan suggreert?
Nee, mijns inbereidheid om te investeren
ziens moet je het
in preventieve maatregelen
omdraaien. Met
een keuring door de NDA toont een
ondernemer op een positieve manier aan dat hij het
voorkómen van dierplagen in zijn bedrijfsvoering
serieus neemt.
Dat kan zijn
imago
alleen
maar ten goede
komen."

"De NVO staat voor
200% achter dit idee.
Laten we het ISO-certificaat afschrijven en verDe heer van Oosterom (Keuringsdienst van Waren)
der gaan met het NDA-Keurmerk. 11 Mr. M.R.].
vraagt zich af: "Hoe krijg je straks ook de kleinere
Stillebroer (Bedrijfschap Horeca en Catering):
bedrijven mee om ze onder Keurmerk te plaatsen?"
"Wij zijn op dit moment de Hygiënecode aan het
Drs. D.H. Meijer (NVA): "Dierplaagpreventie -en
evalueren. We staan open
dat geldt ook voor het bacteriologische vlak- hoort,
voor suggesties om de
het ,sa-certificaat
Laten we
n met alinea's over de wéring
net als kwaliteitszorg, op termijn een onderdeel te
afschrijven en verder ga:
worden
van een groter geheel: namelijk onze zorg
en
bestrijding
van
dierhet NDA-Keurmer
voor de voedselveiligheid. Het is in de kwaliteitszorg
plagen (die nu inderdaad
ook gelukt om kleinere bedrijven te borgen; dus
redehJk summier z11n) nader te concretiseren." De
waarom zouden we daar in de dierplaagpreventie .
heer K. van der Winden (Rentokil):
W,"" ..
niet in slagen?" Het nieuwe
"De kennis over plaagdieren en
..'! Zijn op dit moment de
Keurmerk Dierplaagpreventie
hun risico's moet bij de afnemer
Hyg1enecode aan het e"a'
.,, ,ueren

staat nog in de steigers. Het initiatief van het KAD is
ambitieus, maar niet onhaalbaar. Het draagvlak is
nog nooit zo groot geweest; het besef dat dierplagen
in onze maatschappij niet langer onvermijdelijk
zijn, dringt langzaam door tot alle partijen. Maar er
zal nog veel werk verzet moeten worden.

De forum/eden_ in g~sp~ek "?et de zaal

;

Prestatiecontract:
nieuw en toch ook weer niet

-~'~

Waar bij het Keurmerk Die,plaagpreventie het accent ligt op de kwaliteit
van het werk, legt een prestatiecontract
het accent bij het resultaat van alle
inspanningen. Een prestatiecontract is
een vorm van afspraken maken die in
sommjge branches al heel gebruikelijk is.
Ir. / . T. de Jonge, manager science van het
Kennis- & Adviescentrum Dierplagen
(KAD) te Wageningen, verzorgde tijdens
de Ronde Tafel Conferentie een inleiding
en eindigde met een oproep.

S & Adv f'He"'t

,plagen

INSPANNINGSVERPLICHTING:
DE SITUATIE NÛ
De praktijk ten aanzien van de dierplaagbestrijding
in ons land op dit moment: een opdrachtgever
heeft (of vreest) een probleem met dierplagen en
huurt daarvoor een dierplaagbestrijdingsbedrijf in.
Die brengt het probleem in kaart en biedt aan om
tegen een bepaalde prijs te proberen het probleem
op te lossen. Hij neemt een inspanningsverplichting
►
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