Ongediertepreventie in België: méér dan een agendapunt voor het parlement
Johan Malcorps, volksvertegenwoordiger voor de Vlaamse Groenen*, zet zich in voor de

Antwerpen telt één rat per inwoner (500.000!). De verdelgingsdienst van

kwaliteit van het leven: van ons voedsel, van de lucht, het water en de bodem. 'Met preventie is veel

de stad Antwerpen hee~ er z'n handen vol aan, zeker nu er volop gewerkt

te winnen', is zijn stellige overtuiging, en niet alleen op het gebied van de dierplaagbestrijding.

wordt aan het herstel van de Leien, de eeuwenoude bestrating van de
stad. Ratten komen spontaan uit de riolen. Vaak worde11 ze aangetrokken

RESISTENTIE IS ER OP VEEL MEER
TERREINEN

D

Praten met Johan Malcorps is een boeiende
bezigheid. Deze filosoof en ecologist van huis
uit beziet de dingen graag in een breder
verband. Wat te denken van het veelvuldige
gebruik van pesticiden in de veelteelt en de
landbouw? Malcorps is er van overtuigd
dat sommige pesticiden de oorzaak zijn van
allergieën en kanker. 'Het probleem van de
resistentie is echt niet iets waar alleen de ongediertebestrijdingsbranche zich druk om maakt.
Wat dacht je van de antibiotica die op grote
schaal wordt toegepast in onze veelteelt?
Natuurlijk wil niemand pesticiden op zijn
bord, daarom moeten antibiotica en groeihormonen uit ons voedsel! Bacterieresistentie
komen we op allerlei terreinen tegen, maar het
voorschrijfgedrag van artsen is zeer hardleers.
En àls het probleem wmdt onderkend, dan
wordt er vervolgens veel te weinig onderzoek
naar alternatieven gedaan. Antibiotica voorschrijven om een griepje te bestrijden, is
absurd. Maar helaas is het nog veel te vaak zo,
dat maatschappelijk verantwoord ondernemen
wel met de mond wordt beleden, maar dat het
in de praktijk slechts theorie blijkt te zijn.'

ONGEDIERTE: WAAROM NEEMT HET
PROBLEEM TOE?
De overlast van dierplagen neemt ook in België toe. Er wordt daar
zelfs gesproken van een alarmerende situatie. De oorzaken zijn
vergelijkbaar met die in ons land: door het broeikaseffect krijgen we
te maken met zachtere winters en hetere zomers. De geleidelijke
opwarming in onze streken zorgt, in combinatie met een gematigd
klimaat, voor overwinterende plaagdieren en een toename van
ziekten, overgedragen door o.a. muggen en teken. Ook de grootschalige invoer van exotische plaagdieren vanuit tropische landen,
het gevolg van de wereldwijde handel en het explosief groeiende
toerisme, baart zorgen. De vlooienplagen in de Londense metro, de
termietenplaag in Parijs, de jaarlijks terugkerende plaag van rupsen
in de Kempen, motvliegjes in Antwerpen, faraomieren in Brussel
en Amsterdam.... Het neemt schrikbarend toe. Malcorps noemt
ook nadrukkelijk de 'verkavelingsdrift' als één van de oorzaken van
toenemende overlast. Dieren worden uit hun natuurlijke habitat
verbannen door het dicht-bouwen van open ruimte en het
verdwijnen van groenzones. Ook de al eerder in dit artikel
aangekaarte resistentie tegen bestrijdingsmiddelen draagt bij aan de
toenemende problemen om dierplagen onder de knie te krijgen.
(Mogelijk dat een soepeler toelatingsbeleid, zeker als het gaat om
een nieuwe formulering van reeds erkende werkzame stoffen,
daarin verbetering kan brengen. Iets waar de NVO en AVO al jaren
voor pleiten.) Tenslotte mag ook het gebrek aan hygiëne in dit
kader niet onvermeld blijven.

We kunnen er niet vaak genoeg op hameren: één van de hoofdoorzaken van uitdijende dierplagen blijft het gebrek aan hygiëne, sinds
enige jaren versterkt door het gebrekkige beheer van organisch afval
in, of nabij woningen. Maar zelfs in brandschone, geïsoleerde
woningen met relatief hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid heerst een ideaal klimaat voor muggen, ovenvisjes, vlooien
en huisstofmijten.

door de geur van sluikstorten. De verdelgingsdienst gaat de ratten te lijf
met zakjes met giftig graan. 'Het is een combinatie van twee factoren',
zegt Leo Folie van de stedelijke verdelgingsdienst. 'Bij het omwoelen van

RESOLUTIE VOOR PREVENTIEF
BELEID
Op initiatief van Malcorps is in februari door
het Vlaams parlement een resolutie aangenomen. In deze resolutie is vastgesteld (citaat):
✓

de grond moeten de dieren vluchten en op zoek gaan naar een nieuw
onderkomen. Daarnaast merken we dat mensen meer geneigd zij11 om
hun afval, ook etensresten, te dumpen aan een bouwwerf De ratten vin-

✓

den dus heel gemakkelijk eten en zijn minder geneigd om weer de riolen
in te duiken.'
✓

BRANCHEVERENIGING:
BELANGENVERSTRENGELING
In België houden verschillende instanties zich bezig met de strijd
tegen het oprukkend ongedierte. Belgian Pest Control verenigt de
belangen van de dierplaagbestrijders en de producenten van bestrijdingsmiddelen. Malcorps dringt - naar Nederlands voorbeeld - aan
op de oprichting van een onafhankelijk kenniscentrum
Dierplaagpreventie. "Het is beter dat er los van de sector zo'n centrum komt, dat neutraal is en objectieve voorlichting geeft. De vakvereniging is daar trouwens ook voor te vinden", aldus Malcorps.
Het Belgische evenbeeld van het KAD-EVM krijgt niet alleen de taak
om bestaande dierplagen in kaart te brengen en nieuwe soorten op
te sporen. Het instituut moet ook een selectieve bestrijding van de
plagen gaan promoten, de resistentie van de plaagdieren onderzoeken en vooral het grote publiek sensibiliseren en adviseren rond
dierplaagpreventie. 'Een strijd zonder gif is niet mogelijk. Ik ben

realist genoeg om te beseffen dat acute noodgevallen à la minute
met sterke (chemische) middelen moeten worden aangepakt. Maar
we moeten het toch over een andere boeg gaan gooien. Die van
milieuvriendelijke bestrijdingsproducten, een selectieve aanpak en
preventie', zo luidt het.

✓

✓

✓

dat er veel hinder optreedt door de aanwezigheid van ongedierte in Vlaanderen en dat veel
soorten ongedierte ook ziekten kunnen overdragen;
dat de kans bestaat dat het probleem toeneemt door factoren als toenemende verkavelingsdruk, verkeerde isolatie van woningen,
opwarming van het klimaat of toenemende
globalisering;
dat het probleem van de resistentie van dieren tegen bestrijdingsmiddelen op zorgwekkende wijze toeneemt;
dat er anderzijds te veel gifstoffen op ondeskundige en ondoelmatige wijze in het milieu
gebracht worden, inclusief de directe woonen werkomgeving van veel mensen, met alle
nadelige gevolgen van dien voor milieu en
gezondheid;
dat er een reëel risico gecreëerd wordt van
'secundaire vergiftiging', zowel in woonomgevingen (van kinderen of huisdieren) als in de
n<ltuur (van niet-plaagdieren);
dat een doelmatige coördinatie van de preventie en bestrijding van alle verschillende
vormen V<ln dierplagen door de diverse
bestuursniveaus nog sterk kan worden verbeterd. (einde citaat)

Een preventief beleid is hard nodig, zo
stelt
het
Vlaamse
parlement.
Daardoor kan worden voorkomen dat
dierplagen enerzijds escaleren en dat
anderzijds een teveel aan gifstoffen
moet worden ingezet om de plaag
nadien te beheersen. Waar hebben we
dat meer gehoord? Juist! Bij de oprichting destijds van het Kennis- &
Adviescentrum
Dierplagen
in
Wageningen (het huidige KAD-EVM).
Jammer dat sindsdien de Nederlandse
overheid zich terughoudend opstelt
in het daadwerkelijk aanpakken van
preventiebeleid. De Vlaamse regering,
in de persoon van de minister van
Landbouw en Leefmilieu, heeft tot
januari 2005 de tijd gekregen om over
een integrale aanpak rapport uit te
brengen. Daarin moet aandacht zijn
voor de noodzakelijke monitoring en
het voorlichten van het grote publiek
over het voorkomen van uitwassen
(hoe gaat de Vlaamse regering dit
bewerkstelligen?). Bij preventiebeleid
hoort ook het gericht adviseren van besturen,
het verzekeren van een deskundige opleiding
en erkenningsregeling, en de ontwikkeling
van dier- en milieuvriendelijke bestrijdingsmethoden. De stichting KAD-EVM houdt
druk op de ketel en zal u vanzelfsprekend in
dit vakblad berichten over de vorderingen bij
onze benedenburen.
vervolg op pagina 6 ►
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Hinder Is Ge tonder

e

OVER 5 JAAR

D

Hoe ziet in België de aanpak van dierplagen er
uit over vijf jaar? In het ideale geval? 'Als het
aan mij ligt, hebben we over vijf jaar een
eigen centrum waarin publieke en private personen gezamenlijk opereren en waarbij op het
gebied van monitoring en screening van middelen Nederland en België samenwerken. Bij
het centrum kunnen gemeenten, bedrijven en
particulieren terecht voor advies, monitoring,
controle ter plaatse en voor opleidingen en
examinering.' Daarnaast spreekt Malcorps de
hoop uit dat ook de handhaving op de aanpak
van dierplagen over vijf jaar verbeterd is; in
België is zelfs de startcrstoets nog steeds niet
wettelijk verplicht! In de Verenigde Staten is
enkele jaren terug een interessant initiatief
ontstaan onder de noemer 'Healthy Schools
Network'. Deze non-profit organisatie richt
zich op veilige en gezonde scholen en betrekt
daarbij nadrukkelijk het klimaat en de luchtvochtigheid in de lokalen, hygiëne, renovatiewerk en de aanpak van plaagdieren ('kick the
pesticide habit'). Malcorps wijst hierop, als hij
het heeft over de manier waarop ouders, maar
ook klanten van de horeca en de industrie,
zich in de toekomst gezamenlijk zouden kunnen inzetten voor verbetering van de kwaliteit
van hun leven. Een verantwoorde, preventieve aanpak van dierplagen is daar onlosmakelijk mee verbonden.

ZONDER IS GEZONDER
De overheid is in Vlaams België een campagne
gestart om het gebruik van pesticiden terug te
dringen. 'Zonder is gezonder' richt zich zowel
op de burger, de landbouwer als op de openbare diensten; de
grootste 'verbruikers'
van pesticiden. De
Vlaamse overheid wil
tegen 2005 de druk
van de bestrijdingsmiddelen op
het
milieu halveren in
vergelijking tot 1990.
De helft van deze
doelstelling is reeds
zde campagne: 'Om
insecten en hardnekkige onkruiden te lijf
te gaan, wordt vaak
gegrepen naar chemische bestrijdingsmiddelen. Het is een
reflex waar we onvoldoende bij stilstaan. Pesticiden tasten het al
zo getroffen leefmilieu nog meer aan en kunnen zelfs een bedreiging vormen voor onze
eigen gezondheid. Bestrijdingsmiddelen hebben in het milieu een hormoonverstorend
effect. Bovendien worden ze maar heel langzaam afgebroken. Het is daarom in ieders
belang dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen drastisch omlaag gaat.'
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nisch; soms ook aan de balie. Niet elke gemeente
realiseert zich hoe ver de taken reiken op dit
gebied. Een serviceovereenkomst met het KADEVM kan daarbij een prettige steun in de rug zijn .

o.tVloo<num/t>lir
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SERVICEOVEREENKOMST MET
GEMEENTEN
Het KAD-EVM zet de maatschappelijke taak
voort die het voormalige KAD heeft meegekregen vanuit het Ministerie VROM. Dat wil

Het KAD-EVM doet dit, door met
gemeenten serviceovereenkomsten af
te sluiten. Zo'n overeenkomst verzekert zowel de gemeente als haar inwoners van (gratis) telefonisch advies
betreffende vragen op het gebied van
plaagdieren. De serviceovereenkomst
is gekoppeld aan het aantal inwoners
van de betreffende gemeente en biedt tevens de mogelijkheid om
monsters van insecten of uitwerpselen te laten determineren en om
een buitendienstmedewerker van het KAD-EVM in te roepen bij het
oplossen van een probleem waarvoor nader onderzoek noodzakelijk
is. Tevens biedt een serviceovereenkomst korting op examen- en
nascholi ngsacti viteiten.
•
•
•
•
•

Gemeente gaan om verscheidene redenen een serviceovereenkomst aan.
We noemen in dit kader de belangrijkste argumenten:

Uit beleidsvoorbereidende studies is gebleken dat er nog relatief
veel vermindering kan worden gerealiseerd bij de openbare besturen. Sinds dit jaar mogen openbare besturen in Vlaams België in
principe geen pesticiden meer gebruiken, tenzij zij dit in een
afbouwplan grondig motiveren. Openbare diensten hebben in dat
opzicht een voorbeeldfunctie. Zij kunnen een werkdocument in de
vorm van een draaiboek opvragen waarmee ze het gebruik van
bestrijdingsmiddelen stapsgewijs kunnen afbouwen.

'Omdat wij een zorgplicht hebben'
Gemeenten hebben op grond van de
woningwet een zorgplicht ten aanzien van
de wering en bestrijding van dierplagen.
Deze zorgplicht bestaat uit drie taken:
l. Een onderzoeksverplichting.
2. Een aanschrijfplicht.
3. De plicht tot toezicht op naleving van de
voorschriften.

ad 1. De onderzoeksplicht dwingt de gemeente
tot het (laten) uitvoeren van onderzoek bij een
melding van ongedierte. Soms leidt dit onderzoek tot een spanningsveld tussen de gemeente
en de klager. Het KAD-EVM kan hierin als
onafhankelijke deskundige een belangrijke
intermediair zijn.

* Anders Gaan Leven (Agalev), was tot november vorig jaar de naam
van de partij van de Vlaamse Groenen. De onafhankelijke groenprogressieve partij draagt inmiddels een nieuwe naam die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat: Groen! Ten tijde van verschijning
van deze editie z ijn de Belgische verkiezingen van 13 juni net achter
de rug. Groen! heeft twee eigen ministers in het kabinet: Adelheid
Byttebier, minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke kansen en Jef
Tavernier, minister van Landbouw en Leefmilieu. Of de beide 'groene'
ministers in het nieuwe kabinet zullen terugkeren, is niet zeker.
Johan Ma/corps, volksvertegenwoordiger voor Groen!
v LA A M s p A R LEMEN T
is lid van de commissie
Openbare Werken, Mobiliteit
en Energie, tevens plaatsvervanger in de commissie
Leefmilieu, Natuurbehoud
en Ruimtelijke Ordening.
Johan Malcorps
VLAAMS:
VOi KS\l(RTF.GENWOOIWIGER

ad 2. Wanneer bij het onderzoek tekortkomingen zijn geconstateerd die in strijd zijn met de
voorschriften waardoor overlast, schade of hinder door ongedierte ontstaat, heeft de gemeente
de mogelijkheid om de persoon of instantie aan
te schrijven en zo afspraken af te dwingen. Dit
betekent een lange juridische weg, die vaak
voorkomen kan worden door inzet van het
KAD-EVM als onafhankelijke derde .
Ad 3. Wanneer het dan toch komt tot aan-

schrijving, dient de gemeente er op toe te zien
dat de te treffen maatregelen die in een aanschrijving zijn vermeld, ook worden nageleefd.
Hieraan kan liet KAD-EVM invulling geven.

'Omdat wij een vraagbaak
nodig hebben'
We noemden het al eerder: de
gemeentelijke overheid is vaak het
eerste aanspreekpunt als inwoners
overlast hebben van plaagdieren.
Heeft de gemeente een serviceovereenkomst met het KAD-EVM, dan
kunnen vragen worden doorgespeeld aan de mensen die kennis
van zaken hebben, veel praktijkervaring en die de taal van de burger
spreken. Het in stand houden van
een nationaal kenniscentrum is
daarom van groot belang.
'Omdat een nationaal kenniscentrum nodig is'
Iedereen die zich beroepsmatig met
bestrijdingsmiddelen bezighoudt, is
verplicht een geldig vakbekwaamheidsdiploma te bezitten. Het KADEVM zorgt door het brede maatschappelijke werkterrein voor de
instandhouding en het vergroting
van de kennis op het gebied van
plaagdierpreventie.

'Omdat we niet alleen op de wereld zijn'
Dierplaagproblemen houden niet op bij de
gemeentegrenzen. Een goed voorbeeld hiervan
zijn de verspreiding van zwarte ratten en de resistentie van bruine ratten. Het is het KAD-EVM die
in zo'n geval een tijdelijke ontheffing regelt voor
het gebruik van difenacum.

zeggen dat letterlijk iedereen hier
terecht kan voor advies op het gebied
van plaagdierpreventie. In het verleden werden deze adviezen veelal gratis
verstrekt. Door het wegvallen van de
financiële steun van het Ministerie
VROM zijn we genoodzaakt hiervoor
kosten in rekening te brengen.

•

Waarom een serviceovereenkomst?

zonder
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•
•
•
Gemeente eerste vraag- ••
•
•
baak bij dierplagen •
•
Vragen, klachten over plaagdieren of bezorgdheid
•
van verontruste consumenten komen vaak als eer•
•
ste binnen bij de gemeente. Meestal is dat telefo-

'Omdat wij de bestrijding
extern doen'
Gemeenten zijn verpl icht om invulling te geven aan klachten m.b.t. hinder, schade of mogelijke bedreiging
van de volksgezondheid die het gevolg
zijn van plaagdieren. Deze taak wordt
steeds vaker afgestoten aan particuliere
bestrijdingsbedrijven. Hiermee komt
echter de gemeentelijke aansprakelijkheid niet te vervallen. Bij afstoting van
taken zorgt het KAD-EVM voor de
broodnodige, onafhankelijke expertise.

'Omdat we willen weten om welk
plaagdier het gaat'
Een effectieve bestrijding wordt vooraf
gegaan door een deskundige determinatie waarmee de plaagdiersoort precies
wordt vastgesteld. Lang niet elke diersoort die in een gebouw is binnengedrongen, zal zich daar immers kunnen
handhaven. Bestrijdingsacties zijn dan
overbodig. Met het in stand houden
van het KAD-EVM blijft er ook een goede, betaalbare mogelijkheid om insecten en uitwerpselen objectief te laten
determineren. De informatie die hiermee wordt verkregen, geeft duidelijkheid over de soort en daarmee ook de
leefwijze van het bewuste plaagdier.
Voor het oplossen van een probleem is
dit van essentieel belang.

Veel gemeenten hebben de weg naar het KAD-EVM al
weten te vinden. Bent u nog niet aangesloten, heeft u
nog geen contact gehad met één van onze buitendienstmedewerkers, dan kunt u ook zelf contact opnemen met
het KAD-EVM. Bel (0317) 41 96 60 of e-mail naar
info@kad.nl. Nico Vonk informeert u graag nader over de
voordelen van een serviceovereenkomst, zowel voor uw
gemeente, als voor de inwoners.
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