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Dierenbescherming :
tegen lijmplanken? :
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Op donderdagmiddag 15 a ugustus was mevrouw drs. •
Anja A.H. Hazekamp op bezoek bij het Kennis- & •

Advie scentrum Dierplagen. Aanleiding hiervoor was het •
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feit dat reeds lang in de
markt het gerucht de ronde
doet dat de Dierenbescherming bij een huismuisbestrijding, waarbij lijmplanken worden gebruikt, een
proces-verbaal zal opmaken.
De vraag is dan ook altijd
we er of er een wettelijke
basis is om het gebruik van

lijmplanken te verbieden. Moet de bestrijdingstechnicus •
in de praktijk van de dierplaagbestrijding rekening hou- •

•

den met een mogelijk bezoek van de inspecteur van de •

Dierenbescherming? •

De Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding (SVO) verzorgt opleid ingen voor
iedereen d ie u it hoofde van zijn b eroep of
f unctie t e maken heeh met de w ering en
bestrijding van dierplagen. Naast de basiscursus 'Best rijdingst echnicus' die aansluit op het
EVM-vakbekwaamheidsdip loma, verzorgt de
SVO praktijkgerichte cursussen die punten
opleveren voor de nascholing bij het EVM en
een aparte kennismak ingscursus voor de eerst el ij nsopvang bij gemeenten en dierplaagbestrij d ingsbed rij ven.
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BELEID
De Dierenbesch erm ing is een orga n isatie die er van
uit gaat dat ieder d ier een bepaalde intrinsieke waarde heeft. Het maakt daarbij niet uit of het d ier
beschermd is o f niet en eigenlijk ook niet of h et om
een vogel, een zoogd ier of een geleedpotige gaat. De
Dierenbescherming vindt dat d ieren zoveel mogelijk
met rust moeten worden gelaten en dat men ze hun
natu urlijke leven moet laten leiden . Dat betekent
n iet dat men geen oog heeft voor het fe it dat er ook
schadelijke of hinderlijke d iersoorten zijn. Het komt
er in de praktijk op neer dat de Dierenbescherming
zich op h et standpunt stelt dat men dieren moet
laten leven, tenzij er een goede red en is om ze te
doden. En zelfs al zou die goede
reden er zijn, dan n og moet worden
nagegaan wat de beste manier is om
het probleem op te lossen
Zijn alle alternatieven wel
o nderzocht? Is de manier
De Dierenbescherming
van doding wel de minst
bezwaarlijke en minst
geeft inhoud en betekenis
h inderlijke
voor
het
aan het geweten van de
betreffende dier? Da t
betekent ook dat er in
samenleving, als het gaat
alle gevallen moet worden nagegaan of er wel
om de relatie tussen mens
voldoende is gedaan
en dier.
aan preventie van het
probleem .

NIEUW!

KENNISMAKING
Tota le kosten incl. lesmateriaal € 275,-

VLEERMUIZEN
Tot ale kosten incl. lesmateriaal € 1.025,-

►

Totale kosten incl. lesmateriaal € 570,-

►

Totale kosten incl. lesmateriaal € 885,-

►

Totale kosten incl. lesmateriaal € 1135,-

STEENMARTERS

Bel voor inschrijfformulieren en nadere informatie mevro uw C.H. Louwers,
t el. (02 6) 339 75 02.
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voor wering en bestrijding van dierplagen
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Houtsniplaan 1', 6865 XZ Doorwerth
Postbus 18, 6865 ZG Doorwerth
Tel. (026) 339 75 02, fa x (026) 339 75 09
E-mai l info@svo-opleiding.nl
Internet www.svo-opleiding.nl

MIDDENKADER

HOUTBESCHERMING

..
, in voor de basiscursus
SchrtJf u nu
h icus die begin
Bestrijdingstec n . dagen en
2003 start! (7 theorie
3 praktijk\esdage_n_) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
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WETTELIJKE BEPALINGEN
De Dierenbescherming wil alle misstanden met betrekking tot het houden van en ook het
uiteindelijk doden van dieren, tegengaan. Daartoe maakt de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming (LID) gebruik van de wettelijke mogelijkheden.
• Allereerst is daar de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren. In artikel 36 lid 1 van die
wet staat dat het verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter
bereiking van een zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan
wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen. Op zich is dit al voldoende
reden om het gebruik van lijmplanken bij de huismuisbestrijding tegen te gaan.
• Daarnaast is er ook nog de Flora- en faunawet. In die wet staat weliswaar dat de bruine
rat, de zwarte rat en de huismuis geen beschermde soorten zijn, maar dat betekent nog niet
dat ze dan ook vogelvrij zijn. In artikel 11, lid 2 van het Besluit 'beheer en schadebestrijding
dieren' staat o.m. lijm genoemd als middel waarmee men zich niet buiten gebouwen mag
bevinden indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit zal worden gebruikt voor
het doden of vangen van dieren. Op basis hiervan zou het verboden zijn om muizenlijm over
straat te vervoeren (bijvoorbeeld transport van en naar een winkel). Anja Hazenkamp: " Het
is echter heel moeilijk om op basis van dit artikel te kunnen optreden. Je zou al moeten posten bij een winkel/leverancier om de aan- en afvoer van de lijm te constateren."

van Albert Heijn in Pijnacker. Hoewel in
de pers gesproken werd over een kort
gedi ng, is daarvan geen sprake geweest,
zo benadrukte d e heer Eduard Opperman,
"In de praktijk wordt meestal opgetreden op grond van artikel 72 uit de Flora- en faunawet.
toezichthoudend
medewerker desgeIn art 5, lid 2. van het Besluit 'beheer en schadebestrijding dieren' staat opgesomd wat voor
het vangen en doden van o.a. huismuizen mag worden gebruikt: geweren, honden (geen
vraagd. "Het is onze taa k om dierenleed te
lange honden), kastvallen en klemmen (geen pootklemmen) plus de middelen die krachtens
bestrijden en dierenwelzijn te bevordede Bestrijdingsmiddelenwet zijn toegelaten. Lijmplanken staan daar niet bij en dat betekent
ren. Wi j doen dat door de wet te handhadus dat die verboden zijn. Hiertegen kunnen we optreden op grond van artikel 1a, onder 3
ven
en misstanden te signaleren, maar
van de Wet Economische Delicten. "
een proces-verbaa l kunnen wij alleen
• Overigens is er ook nog de Bestrijdingsmiddelenwet die in art 3 lid 8 stelt dat een
opmaken als we ook daadwerkelijk lijmbestrijdingsmiddel slechts wordt toegelaten als het middel het welzijn van de te bestrijden
planken ter plaatse aantreffen. Dat is hier
gewervelde dieren niet onnodig schaadt. Mevrouw Hazekamp zou dan ook graag willen dat
niet het geva l. Met Albert Heijn en diens
er meer onderzoek wordt gedaan naar alternatieven voor de toepassing van anticoagulandierplaagbestrijder zijn inmiddels wel
tia. Want het is duidelijk dat die middelen bepaald niet diervriendelijk zijn.
schriftelijke afspraken gemaakt om lijm'Het gebruik van lijm is wreed en veroorzaakt veel onnodig lijden.·
planken -zelfs bij ca lamiteiten- niet meer
in te zetten. Wij wi llen nu gaan bewerkstelligen dat lijmplanken tegen huismuizen in Nederland niet meer
INSPECTIE DIERENBESCHERM I NG
verkocht mogen wo rden ."
Bij de LID (La ndelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming) werken twaa lf districtsinNOOT VAN DE REDACTI E
specteurs e n twee inspecteurs Bijzondere OpDe strenge regelgeving en het toelatingsbeleid in Nederland maken
drachten. De districtsinspecteurs zijn aangehet de professionele clierplaagbestrijder niet gemakkelijk. Tel daarbij
wezen als Buitengewoon Opsporingsambteop de hygiëne-eisen die de voedselveiligheid moeten waarborgen
naar (BOA), waardoor zij bevoegd zi jn om
en er blijft weinig over om een extreme muizenplaag effectief uit te
proces-verbaal op te maken en eventueel diescha kelen. Grijpen naar niet-toegelaten middelen is
ren in beslag te nemen.
een noodgreep die niet door de beugel kan, maar is
Districtsinspecteurs moeten
niet onbegrijpelij k. Beter is
in verba nd met de opspoh et om samen met de
ringsbevoegdheid in het
Den Haag - De Dierenbescheropdrachtgever te komen tot
bezit zijn van een politiediming treedt op tegen het gebruik
een systematisch e bewaking
ploma. Onlangs kwa m het
van lijmplanken in het Albert
van alle schakels in het progebruik van lijm p lanken proHeijn distributiecentrum in Pijnacker. De inzet van met lijm ingeces die muizen kunnen aanminent in het nieuws va nsmeerde planken is bij de wet vertrekken. Zo wordt een uitbraak
wege de 'operatie muizenval'
boden. Volgens de Dierenbescherming is het een 'zeer wrede
voorkomen. Het Keurmerk Dierbij het distributiecen trum
1
methode'.
1
plaagpreventie biedt daarvoor houvast.
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