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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op zich. Hoe ver echter die inspanning moet gaan, is
helaas tè vaak, tè onduidelijk. 'Hij doet zijn best,
meer kan hij niet doen'.

Algemene Vereniging
van
Ongediertebestrijdingsbedrijven

RESULTAATVERPLICHTING:
DE SITUATIE STRÀKS

A.B.R. Bestrijdingsdienst
Rotterdam

Esselbrugge
Staphorst

Mirado Ongediertebestrijding
Dordrecht

010 - 4610996

0522 -461665

078 - 6513638

A.B.Z.N. Bestrijdingsdienst
Nijkerk

Van Essen Ongediertebestrijding
Epe

Van der Putten Houtreiniging
Riethoven

0168 - 325242

0578 - 828300

.040- 2041717

A.J.W. Bedrijfshygiëne
Nijkerk GLD

Haagse milieu services Nv
Den Haag

Van Meijel Bedrijfshygiëne
Hengelo OV

033 - 2462248

070 - 3117775

07 4 - 2778530

Aldemi & Actief
Vijfhuizen

Hoekstra Bedrijfshygiëne
Luinjeberd

PCS Europe
Zoetermeer

023 - 5581842

0513 - 529899

079 - 3621144

Algemene Haagse Ongediertebestrijding
Den Haag

Hoekstra Heerenveen
De Knipe

PPD Plaagdieren Preventie Dienst
Werkendam

070 - 3586638

0513 - 688815

0183 - 301270

Arts Ongediertepreventie
Sint Anthonis

Ratex Bv
Amsterdam

0485 - 383337

020- 6101040

Baltes Bedrijfshygiëne
Zwolle

Rimbo Ongediertebestrijding
Rijnsaterwoude

038 - 4654450

0172 - 508931

Bergon Ongediertebestrijding
Oisterwijk

lnsektokill Ratmuka Groep
Enschede

H.G. Theissen & Zn
Winterwijk

013 - 5216496

053 - 4283232

0543 · 531831

Bras &Zn BV
Fijnaart

Kooijman Ongediertebeheersing
Yerseke

Van der Veen Ongediertebestrijding
Groningen

0168 - 462856

0113 - 573881

050 · 5773099

Brouwer Ongediertebestrijding
Gersloot

De Kuilen Bv
Son en Breugel

Vink Bedrijfshygiëne
Geijsteren

0513 - 571415

0499 - 472473

0478 · 532011

Correct
Wijk en Aalburg

K.T.T.
Den Haag

Ware Care Bv
Nijmegen

0416 - 691491

070 - 3975556

024 · 3604242

Duke Vof
Lelystad

· S.M.B. de Klink

Apeldoorn

0320 - 219500

055 - 3671106

E.E.S. & Schildwacht
Haarlem

Lazeron Plaagdierenpreventie
Huizen

023 - 5400197

035 - 5256051

Als ongediertepreventie een noodzaak is
zijn wij U graag van dienst
De Brancheorganisatie door en voor ongediertebestrijdingsbedrijven in Nederland
Waar kennis, innovatie, kwaliteit en betrouwbaarheid samengaan

I,

De A.V. 0. Een waarborg voor deskundigheid !

•

•

•

•

•

Netwerk van
Ongediertebestrijdingsbedrijven

Secretariaat: Postbus 973, 3300 AZ Dordrecht
www.avo.org
E-mail info@avo.org

Met een prestatiecontract wordt niet de inspanning
(en dus de manier van de dierplaagbestrijding) met
elkaar overeengekomen, maar het uiteindelijke doel:
te weten een situatie die vrij is van dierplagen.
Verplichtingen en verantwoordelijkheden van
zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zullen op dat moment duidelijker en nauwkeuriger dan
ooit worden vastgelegd. Een prestatiecontract gaat
uit van een gedeelde verantwoordelijkheid en
bevoegdheid en ook van gedeelde risico's tussen partijen.' We doen samen-ons best en maken duidelijke
afspraken over wie wat moet doen.'

HET GEVOLG
De opdrachtgever die op basis van een prestatiecontract zijn dierplaagwering en -bestrijding uitbesteedt, reduceert zijn risico's, houdt zijn kosten veel
beter in de hand e_n voorkomt (dure) maatregelen
achteraf. Bovendien heeft hij met het prestatiecontract een instrument in handen om ook intern meer
aandacht te claimen voor de dierplaagwering.
Dierplaagpreventie is nu eenmaal ·een aspect dat
zich uitstrekt over allerlei disciplines: . het onderhoud, de catering, de groenvoorziening, de schoonmaak, de inkoopcontrole enz. Zijn partner in dierplaagbestrijding wordt door het prestatiecontract
eveneens nadrukkelijker aangesproken op zijn deskundigheid en zijn eigen analyse van de knelpunten.

PRESTATIECONTRACT IN DE DIERPLAAGBESTRIJDING
Als partijen het met elkaar eens zijn dat de BEHEERSING van dierplagen de voorkeur verdient boven de
BESTRIJDING erv~ dan heeft dat consequenties.
Niet alleen v
.tij

bestrijding aanpakken, maar ook voor de effectiviteit daarvan. Dat is iets wat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van opdrachtgever en
opdrachtnemer.
Tot
zover
niets
nieuws.
Woningcorporaties besteden hun onderhoudstaken
al enkele jaren uit op basis van prestatiecontracten
met schilders en loodgieters.
Het prestatiecontract is ook voor de dierplaagbestrijding in Nederland een logische stap in de richting
van een verdergaande professionalisering. Het is een
goede zaak dat met een prestati_econtract de beheertaken (en dus de risico's van het optreden van dierplagen) voortaan beter kunnen worden verdeeld
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Wel moet
worden opgemerkt dat een prestatiecontract slechts
geldigheid heeft bij de gratie van objectieve; meetbare normen. Terecht merkt de heer ing. A. van
Rooij (Ecologisch Kenniscentrum) op dat geld de
objectiviteit behoorlijk kan frusteren. Wie betaalt,
bepaalt, dus pas op met rekbare normen die voor
meerdere uitleg vatbaar zijn! Meten is weten, maar
de vraag is hoe je moet omgaan met incidenten. Is
1 muis geen muis? Zijn 5 gevangen kakkerlakken op
SOm2 acceptabel? Ga je als voèdselbereider voor een
10, of stel je je tevreden met een 6? En hoe ga je
daar als professionele dierplaagadviseur mee om?
Vraagstukken waarvoor nog geen pasklare antwoorden te geven zijn.

OPROEP
Het prestatiecontract tussen de industrie en de dierplaagprofessional staat nog in de kinderschoenen.
Een projectgroep gaat de totstandkoming van een
standaard prestatie-eisenbestek begeleiden. De
projectgroep is nog in oprichqng. De heer de Jonge
eindigt zijn toespraak met een oproep: opdrachtgevers, ervaringsdeskundigen en dienstverleners
kunnen zich aanmelden voor deelname in de
projectgroep. Het ziet er naar uit dat het KAD begint
met 3 branches: horeca, distributie en voedselproductie. Bent u geïnteresseerd in het contract dat
op het prestatie-eisenbestek zal worden gebaseerd,
maak dat dan kenbaar aan ir. J. T. de Jonge,
manager science van het KAD (0317) 41 90 61.
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