VMT-praktijkdag
'plaagdierbestrijding
en -preventie'
Op 14 september 2005 is in de Reehorst in Ede de
praktijkdag 'Plaagdierbestrijding en -preventie' gehouden.
Deze dag is op initiatief van het Kenniscentrum Dierplagen
( KAD) georganiseerd door Keesing Noordervliet, de uitgever
van de vakbladen Voedingsmiddelentechnologie VMT en
Grootkeuken. Rode draad van de dag is de preventie van

houden. De opdrachtgever is op zijn beurt
(wettelijk) verplicht o m preventieve maatregelen te n em e n. Hij is zelfs in overtreding als
hij bestrijdingsmiddelen gebru ikt, of laat
gebruiken, zolang hij geen weringsmaatregelen genomen heeft. Onderzoek van VROM en
de VWA heeft aangetoond dat zowel aan d e
zijde va n de uitvoerde r als aan de zijde van d e
opdrachtgever overtredingen plaatsvinden.
Dit o nderzoek is m ede aa nleiding geweest
voor de organisatie van deze prakti jkdag.

dierplagen en de plicht om preventieve, hygiënische en
bouwtechnische maatregelen te nemen voordat
bestrijdingsmiddelen (biociden) worden ingezet.
DE PLICHT OM DIERPLAGEN VÓÓR
TE ZIJN
De tijd dat een dierplaagbestrijde r alleen maar
bestrijdingsm iddelen toepast, is voorbij. De
nie uwe bestrijder is een adviseur die verstand
heeft van plaagdie re n, van detectie- e n van
inspectietechnie ken . Hij weet hoe hij plaagdiere n moet weren en -indien nodig- hoe hij ze
moet bestrijden. Hij heeft de plicht om te rapporteren wel ke maa tregelen zi jn o pdrachtgever
moe t ne me n o m die rplagen buiten de d eur te

Dagvoorzitte r Bert Spie rings, directeur RIWA
Nederland bv, geeft aan dat door internationale regelgeving voor
voedselveilig heid d e rol van de die rplaagbestrijder ve randert in advi seur, wiens belangrijkste taken inspecte ren e n adviseren zi jn.
Preventie m oet, aldus Spierings, de overhand krijge n. ' De basis voor
preven tie vormt 1PM (Integra ted Pest Managem ent). In vergelijking
me t de VS is het ond erdeel preventie binne n 1PM in de Europese Unie
onderontwikkeld. Hier valt nog veel te winnen. Be halve veel kennis
over plaagdieren, detectie en inspectie, preve ntie- en bestrijdingstechni eken worde n ook de communicatievaa rdighed en van d e
dierplaagadviseur steeds belangrijke r.'
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Spri tcx Ongcdiertedood bete kent he t absolu te
einde voor kruipende insecten e n vliege n.
Is he t ideale middel om opslag- , verbl ijfs- en
bedrij fsruimten te ontdoen van ongedierte als vliegen,
kakkerl akken, wandluizen , huiskrekels en
andere kru ipende insecten.
Wordt toegepast als sp uitpoeder en onder
lage druk verspo ten met een grove druppel.

0
C:

z

w
~

<O'.
...,
Q.

a:
w

0

WWW.DENKA.NL. POSTRll~ 337. 1370 i\11 BARNEVEI D.

PREVENTIE NOG
ONDERONTWIKKELD

ru . 0342 4~~ 442

SLUITPOST OF INTEGRAAL ONDERDEEL
Willem Ruiter, adjunct-inspecteur VROM, bespreekt vervolgens de belangrijkste conclusies uit zijn rappo rt ' Bestri jdingsmiddele nwet: Dierplaagbestrijding 2004'. Hie ruit publicee rden
wij eerder in DIERPLAGEN Informatie 2 '05. Ook Ruite r pleit
e rvoor om voortaan te spreken va n plaagdierbelteersi11g in
plaats van -bestriidi11g. Preventie moet voorop staan, bestrijding
is de laatste stap. ' Dierplaagwering/be heersing/bestrijding
moet bove ndien een in tegraal onderdeel worden van he t kwaliteitsden ke n en mag zeker geen sluitpost zijn.'

HET LEVENSMIDDELENBEDRIJF IS ZELF
VERANTWOORDELIJK
Arno Berg, controle ur bij de Voedsel e n Ware n Autoriteit (VWA)
Regio Oost, opent zijn lezing met een dia van een bruine rat en
de volgende tekst: 'Sy vreetlus ke n geen perke n nie .. .'

In het voedingsgedrag van knaagdieren is klaarblijkelijk in de loop der eeuwen weinig veranderd! Berg ziet als controleur dagel ijks in de
praktijk welke problemen op het gebied van de
voedselveiligheid ontstaan die het gevolg zijn
van dierplagen. Bij de geconstateerde aanwezigheid van plaagdieren wordt het leven smiddelenbedrijf zelf door de VWA verantwoordelijk
gesteld. Die verantwoordelijkheid kan dus niet
worden afgeschoven op de bestrijding~technicus. Bi j aangetoonde overlast dient er deskundig, doelmatig en verantwoord te worden
bestreden totdat het nulpunt is bereikt.

TWEE SOORTEN INSPECTIES
'De VWA tolereert geen enkele aanwezigheid
van plaagdieren en voert op dit vlak twee
inspecties uit. De zogenaamde basisinspectie
waarbij gelet wordt op de aanwezigheid van
sporen van dierplagen, schuil- en nestelgelegenheid, bouwkundige gebreken, hygiëne en
voedselaanbod. De tweede inspectie betreft de
systeeminspectie: is het plaagdierbeheersingsplan onderdeel van het procesmatig kwaliteitsdenken en worden de risico's voldoende gereduceerd door toepassing van dit plan?'

MEER KENNIS BIJ DE
OPDRACHTGEVER IS GEWENST
Johan van Rooij, senior adviseur bij het KAD,
gaat met zijn voordracht 'Zicht op plaagdieren'
in op de leefwijze van plaagdieren en de vier
soorten weringsmaat regelen: bouwkundige,
hygiënische,
bedrijfsmatige
en
fysische
weringsmaatregelen. Om een optimale wering
te bereiken, moeten de volgende vier factoren
aanwezig zijn: voldoende kennis van plaagdieren, voldoende kennis van weringsmaatregelen, voldoende middelen om weringsmaatregelen door t e voeren en voldoende bevoegdheid
om maatregelen te treffen. Ketenbeheersing is
onontbeerlijk. 'Je kunt alle mogelijke maatregelen treffen in je bedrijf maar als er plaagdieren
met je grondstoffen worden meegeleverd,
begin je weer vooraan. Plaagdierbeheersing zou
een vast onderdeel m oeten zijn in de opleiding
van levensmiddelenspecialisten. Ook is er
behoefte aan opgeleide auditors met kennis van
plaagdieren.' Vanuit de zaal wordt de suggestie

gedaan om ook in andere opleidingen aandacht te schenken aan preventie, denk aan medici en architecten. Waarom wordt er niet een
3VO (de Nederlandse verkeersveiligheidsorganisatie) opgericht, maar
dan voor dierplaagpreventie?

DE MONGOLISCHE CHOCOMUIS
'Toelating van bestrijdingsmiddelen' is het onderwerp van Jan Willem
Andriessen, beoordelaar biociden bij het crn. Aan de hand van de
invoer van een nieuw (fictief) knaagdier in ederland, de op hagelslag verzotte Mongolische chocomuis, beschrijft hij het proces van
toelating in Nederland. l let toelatingsbeleid in Nederland is in vergelijking met ander Europese landen streng. In de komende ja ren zullen
de toelatingseisen in andere Europese landen worden opgetrokken
naar het Nederlandse niveau. Andriessen verwacht dat het over vijf
jaar voor de industrie makkelijker wordt 0111 nieuwe middelen op de
markt te brengen. Er hoeft dan nog maar één Europees do~sier te
worden gemaakt.

CREATIEF COMBINEREN, MET INZICHT
Peter Meeus, technica! manager van Ondes, Lokeren (B) behandelt
aansluitend 'Methoden voor Plaagdierbestrijding: nieuwe dingen
onder de zon ?' Evoluties in de branche hebben plaatsgevonden op het
gebied van producten (chemisch, fysisch en biologisch), op het
gebied van methoden (curatief, preventief, wering, monitoring) en bij
alarmsystemen en communicatie (schri ftelijk, elektronisch). Meeus
geeft van elk van deze drie gebieden concrete voorbeelden en concludeert dat er eigenlijk weinig echt nieuws onder de zon is. Wel is hij
van mening dat creativiteit steeds belangrijker wordt om producten
en/of methoden te combineren. Meeus besluit zi jn presentatie op
ludieke w ijze: met een metalen vliegenmepper, een logboek en een
verzekeringsbewi js voor de bestrijdingstechnicus.
Vervolg op pagina 14 ►
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► Vervolg van pagina 13

CERTIFICERING
Nico Vonk, directeur van Kenniscentrum Dierplagen
(KAD) en het Examen- en Certificeringsinstituut
Plaagdierpreventie (EVM), zet de mogelijkheden uiteen
van persoons- en bedrijfscertificering. Het EVM heeft
een toetsings- en certificeringssysteem ontwikkeld dat
de geconstateerde tekortkomingen bij opdrachtgevers
en dierplaagbestrijders terugdringt. Bij toetsing wordt
de samenwerking tussen de beide partijen beoordeeld.
Op de locatie van de opdrachtgever worden de door
beide partijen gemaakte afspraken gecontroleerd.
Bij certificering worden criteria en een reglement met
procedures opgesteld waaraan het bestrijdingsbedrijf
zich dient te houden, wil het in aanmerking komen voor
een certificaat. Zo'n certificaat is nog het beste te vergelijken met een ISO-certificaat. In het geval van een
certificeringssysteem zijn in het reglement ook sancties
vastgelegd. Bij een toetsingssysteem kan de opdrachtgever sancties bepalen.

gaat, zal een goede rapportage in de meeste gevallen in het voordeel
van cle dierplaagbestrijcler zijn. Als het gaat om het vastleggen van de
relatie tussen opdrachtgever en bestrijder zij n natuurlijk het contract
en de algeme ne voorwaa rden van belang.

In de discussie die op de voordracht volgt, wordt
gevraagd naar de sancties voor de opdrachtgever als
hij zijn afspraken niet nakomt. Sancties worden in dat
geval in samenspraak met het bestrijdingsbedrijf vastgesteld. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen aan
welk systeem in de toekomst de grootste behoefte
bestaat. Het is ook mogelijk dat beide systemen naast
elkaar gaan functioneren.

EN HOE ZIT HET JURIDISCH?
Matthijs van Hasselt, advocaat bij Wiersma
Mende! Prakke Advocaten, behandelt het
bestuurs- en strafrechtelijk kader. 'Omdat we te
maken hebben met vele controlerende instanties en veel regelgeving is het niet mogelijk om
op voorhand te zeggen wie de boete krijgt als
iets fout gaat.'
Alleen al de 11alevi11g va11 de Bestrijdi11gs111iddele11wet wordt geco11tmleerd door 11uwr
liefs t vijf overheidsinstanties: VWA , VROM,
AID, AI en de Dierenbesciler111i11g*.

In de tekst van de Bestrijdingsmiddelenwet is
niets letterlijk opgenomen over de rapportageplicht. Rapporteren is volgens Ruiter (VROM)
wel een indirecte verplichting van het Wettelijk
Gebruiksvoorsch rift. Als het om conflicten

ZORG DAT JE INTERN DRAAGVLAK KRIJGT
Arie Haanepen, facility- en QHSE manager Corporate Research bij
Friesland Foods, beschrijft het proces van een succesvolle introductie
van lntegratcd Pest Management (1PM ) bij zijn bed rijf. Hij heeft zich
van het begin af aan meer gerich t op preventie, clan op bestrijding. Hij
is begonnen met het in kaart brengen van cle aanwezige inspectiepunten, controle op de uitvoering, een betere registratie en vooral een
betere bewustwording van het personeel. Hierdoor zijn cle mensen in
cle fabriek zelf beter gaan letten op h ygiëne en wering, waardoor
bestrijding van plaagdieren veel minder nodig is. Tevens kan nu
gericht actie worden genomen als ergens plaagdieren opduiken, zodat
het gebruik van bestrijdingsmiddelen drastisch verminderd is.
Door een unieke nummering, controledata in inspectiepunten in te
bouwe11 en een goede registratie is er ook een betere controle op de
uitvoerder van het bestrijdingsbedrijf ontstaan. Volgens Haanepen is
draagvlak in de hele organisatie een essentiële voorwaarde voor een
succesvolle invoering van 1PM. 'Dit draagvlak is bij ons ontstaan door
bijeenkomsten te organiseren van hoog tot laag, door te luisteren naar
de operators, bouwgroepjes in het leven te roepen met alle disciplines
en mensen verantwoordelijk te maken voor hun eigen werkplek. Door
een betere en gerichte opvolging van de adviezen hebben wij nu nog
nauwelijks last van dicrplagen.' Is er een mooiere zin om deze clag af
te sluiten'?
Met dm1k aa11 Peter Ti111111en11m1s, deelnemer aa11 de VMT-pmktijkdag e11
tech11isch 111mwger /Jij Re11tokil /11itial /Jv.

* Voedsel en Waren Autoriteit Inspectie van het Ministerie Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer, Algemene Inspectiedienst van het Ministerie Landbouw, Natuurbeheer en
Voedselkwaliteit, Arbeidsinspectie van het Ministerie Sociale Zaken en de Dierenbescherming.
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De effectieve en betaalbare ongediertebestrijder van Nederland en België.
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TRAAS ZOEKT FRANCHISENEMERS
Zuid-Holland
· Groningen of Friesland
Noord-Holland
• Drente of Overijssel
• Gelderland
• België (omgeving Genk, Mechelen en Gent}

Voor deze regio's zijn wij op zoek naar commerciële gedreven
personen die zich herkennen in onderstaand profiel:
• Commercieel inzicht.
• In bezit van vakdiploma Bestrijdingstechnicus
• Eigen inbreng
• Zeer gedreven binnen het vakgebied.
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Voor meer informatie over de vele mogelijkheden die wij bieden, kunt u contact opnemen met Traas ongediertebestrijding, Dhr. P. Traas,
tel: (06) 51 79 97 77. Kijk alvast eens op onze internetsite: www.ongedierteshop.nl, of www.ongedierte.be.

