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Ook tamme ratten :•
kunnen plaagdieren :
worden!:•
•

Sommige mensen hebben als hobby het houden van één of •
meerdere tamme ratten. Je ziet ze wel eens lopen, met zo'n •
viervoeter in de nek of op de hand. Mooie schone beestjes •
die in niets lijken op de ratten die we kennen vanuit het riool.

••

Tenzij het uit de hand loopt... •

ONTSNAPT
Een aantal jaren geleden is een aantal tamme
ratten ontsnapt uit een kooi. Omdat het hier
zowel om man netjes als vrouwt jes gaa t, kan
men zich voorstel len wat het gevolg is geweest .
Omdat de bewoner boven al dieren liefhebber is,
b lijft hij de tamme ratten voeren en bl ijven de
ratten ook redel ijk tam. Echter, alleen aan dit
voer hebben de ratten niet genoeg, met als
gevolg dat ze ook zijn beginnen te knagen aan
meubels e.d. Overal zijn nesten gebouwd en
door de he le won ing ligge n u itwe rpselen. De
lucht die dat verspreidt, laat zich raden.

RATTEN OVERLAST

LEVEN TUSSEN DE RATTEN

Ergens in het noorden van ons land worden
we door de gemeentelijke bestri jder b ij een
wel heel sch ri jnend voorval geroepen. In een
klein flatappartement is overlast van ratten.
Deze overlast is dusdan ig dat er klachte n zijn
binnengekomen bij zowel de politie als de
woningcorporatie. In de bewuste won ing

Het probleem wordt steeds groter. De treurig stemmende foto's ~preken voor zich. De gemeenteli jke bestri jder mag de boel nu komen
opruimen. Gelukkig bevinden de ratten zich allemaal (nog) in de
won ing en is er in het verleden maa r een enkel ing ontsnapt. O m da t
de bewoner een tegenstander van gif is, wil h ij het liefste alle ratten
met de hand vangen, om ze vervolgens aan een dierenwinkel te
geven. Dit lukt natuurlijk maar deels, waarna alsnog een bestrijding

woont een man die geruime tijd verslaafd is
geweest. Gelukkig is hij on langs afgekickt en
wordt hi j zich meer bewust van de situatie
waarin hij verkeert.

wordt uitgevoerd. In totaa l zijn 50 à 60 ratten in de won ing
gesign aleerd. Na de bestrijding wordt aansluitend een grondige
schoon maakactie uitgevoerd. Maar of de geur van de ratten ooit
geheel zal verdwij nen?

Klachten meldkamer
Uit het jaarverslag van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) blijkt dat er in 2003 bij de Meldkamer van de
VWA 6.229 klachten zijn gemeld. 813 klachten (13%) hadden betrekking op de tabakswet en 785 (13%) meldden een voedselvergiftiging. Andere onderwerpen waren onder andere: geur- of smaakafwijkingen van producten (11 %) en slechte hygiëne bij bedrijven (11 %). Ongeveer 6000 klachten leidden tot een onderzoek
omdat er mogelijke een wettelijke overtreding was. Zo'n 40% van deze klachten was gegrond.
RVV en VWA samen
De VWA heeft in 2003 gekozen voor een versnelde integratie en doorloopt daarmee het pad van tijdelijk naar
permanent agentschap sneller dan gepland. Vanaf 1 januari 2006 zal de volledige integratie van de werkmaatschappijen Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RW) en de Keuringsdienst van Waren (KVW)
met het centrale deel van de VWA een f eit zijn .
Voedselveiligheid
In 2003 heeft de VWA een nieuwe weg ingeslagen naar een doelgerichte aanpak van
de inspecties op het gebied van voedselveiligheid. De inspecties worden uitgevoerd aan
de hand van vooraf bepaalde onderwerpen uit een hygiënecode. Op deze wijze kan
efficiënter worden gewerkt. In 2003 zijn 90 000 inspecties uitgevoerd waarvan 38% in
de detailhandel en 62% in de horeca.
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