Bloedluizen bestrijden:
uitzondering op de regel

Juridische vraag ...
en antwoord
Voortaan bespreken we in elke editie van DIERPLAGEN
Informatie een lastige ongediertekwestie met onze jurist.
Heeft u vragen over de wet of hoe het zit met de
aansprakelijkheid bij een bestrijdingsactie? Lezers van dit
vakblad kunnen hun praktijkcase voorleggen aan de heer
Van Hasselt. Stuur uw vraag naar de redactie van dit vakblad: Postbus 350, 6700 AJ Wageningen.
Matthijs van Hasselt, partner Wiersma Mende/
Prakke Advocaten Amsterdam

HET PRAKTIJKGEVAL
In 2002 trekken inwoners van een gemeente in
Nederland aan de bel. Ze hebben last van bruine
ratten en vragen advies aan het Kenniscentrum
Dierplagen (KAD). Die gaat op inspectie uit en
beoordeelt alle betreffende woningen en kruipruimten op gebreken . De KAD-adviseur constateert een gebrekkige riolering waarin zich
bruine ratten bevinden. De gemeente laat een
camera-inspectie in het riool uitvoeren en signaleert eveneens ratten, waarna in de huisaansluitingen terugslagkleppen worden geplaatst.
De klachten lijken daarmee verholpen te zijn.
Helaas, hegin 2005 ontstaan opnieuw klachten.
De gemeente gaat bestrijden, maar komt niet
tot een oplossing. Eén bewoner, een lerares,
heeft zichtbaar overlast van ratten op haar plafond. Ze raakt er bijna overspannen van, kan
niet meer slapen, durft niet meer alleen te zijn
en moet haar werk minderen. Het hoofd van
school trekt zich de kwestie aan en belt de wethouder met mededeling dat de kosten van haar
verzuim op de gemeente zullen worden verhaald. Reden voor de gemeente om opnieuw de
hulp van het KAD in te roepen. Ook de ongeruste vader van de lerares hangt inmiddels aan
de telefoon. De paniek slaat toe.
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Het KAD stelt opnieuw een onderzoek in en duikt nog eens in de
geschiedenis. Tijdens een door het KAD belegde bijeenkomst met de
buurtbewoners en de gemeente blijkt dat alleen in de woning van de
lerares nog klachten zijn over bruine ratten. Hoe dat kan? Door allerlei interne verbouwingen van de woning van de lerares blijken diverse oude rioolstukken te zijn achtergebleven. Er is in het verleden
vergeten om een afvoerputje te voorzien van een terugslagklep.
Hierdoor kunnen de ratten toch nog in de kruipruimte terechtkomen.
Na het herstel van deze aansluiting behoren de problemen tot het
verleden. De vraag rijst: de school heeft door het verzuim van de
ontstelde lerares schade geleden. Wie is daarvoor aansprakelijk?

DAN NU DE ZIENSWIJZE VAN DE ADVOCAAT
Van Hasselt: 'Dat de gemeente een steekje heeft laten vallen bij de
bestrijding van de bruine rattenplaag, lijkt wel vast te staan.
Klaarblijkelijk is de lerares door de in haar huis terugkerende ratten
ernstig van streek geraakt, met tijdelijke en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De school vraagt zich daarom af of zij zich
op de gemeente kan verhalen nu zij één van haar leerkrachten een tijd
heeft moeten missen. Het antwoord op deze vraag zou 'Ja' kunnen
zijn, maar dat lijkt niet erg waarschijnlijk.
Artikel 6: 107a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de werkgever die tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid van een werknemer
loon moet doorbetalen, recht heeft op schadevergoeding, indien de
ongeschiktheid tot werken van de werknemer het gevolg is van een
gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. De wet lijkt een
mogelijkheid te bieden. Echter, tussen de gemeente en de lerares zal
geen overeenkomst tot het bestrijden van ratten hebben bestaan.
Desondanks zou de gemeente tegenover de lerares aansprakelijk kunnen zijn, indien zij (de gemeente) een onrechtmatige daad zou hebben gepleegd. Zou daar sprake van kunnen zijn?
Gelet op de feiten lijkt dat niet zo aannemelijk. Vergissen is menselijk,
en lang niet alle fouten zijn te bestempelen als een onrechtmatige
daad. Dat kennelijk de rattenplaag met succes bestreden is, uitgezonderd voor wat betreft het huis van de lerares, doet al vermoeden dat
de gemeente haar werk grotendeels naar behoren heeft gedaan en
maar één steekje heeft laten vallen. Daar komt nog bij dat het een oud
rioolstuk zou zijn, door diverse interne verbouwingen wellicht aan
het oog onttrokken, dat de gemeente over het hoofd zou hebben
gezien. Dat de gemeente aldus tegenover de lerares onrechtmatig
heeft gehandeld, lijkt wel erg ver te gaan en als de gemeente geen
onrechtmatige daad heeft gepleegd kan de school zich niet verhalen.
Had de lerares zelf een ongediertebestrijder gecontracteerd, en had
deze laatste op zich genomen om ervoor te zorgen dat het huis voor
ratten een onneembaar fort zou worden, dan zou de zaak anders hebben gelegen en zou de school bij de ongediertebestrijder hebben kunnen aankloppen.'

TOEPASSING

Diatomeeënaarde is zeer geschikt
gebleken voor de bestrijding van de
vogelmijt (bloedluis) in pluimveestallen. De werking berust op het
absorberen en beschadigen van de
De Bestrijdingsmiddelenwet 1962 is niet zondermeer op alle
beschermende waslaag van de vogelbestrijdingsmiddelen van toepassing. Er zijn uitzonderingen, onder
mijten, waardoor deze uitdrogen.
Het poedervormige product wordt
andere voor het gebruik van CO2 in gesloten ruimtes en voor de
door middel van elektrostatisch
toepassing van diatomeeënaarde (werkzame stof silicapoeder) in
coaten aangebracht, zodat het procombinatie met kiezelgruis. Maar dan alleen in de legkippensector!
duct goed hecht aan
kooien, legnesten
en
roosters. Voor
DIATOMEEËN/
witte
kippen
is
het
product
verkrijgbaar
in een witte
DIATOMEEËNAARDE
vorm (White) en voor bruine in een bruine vorm
(Brown). In stallen voor scharrelkippen kan het
Diatomeeën, ook wel kiezelalgen of kiezelwiemiddel het beste worden aangebracht ná het reiniren genoemd, zijn eencelligen, die zowel in zoet
gen van de stal. Het product is gedurende vele
als in zout water leven. De celwand bestaat uit
maanden tot soms wel de gehele ophoktijd werktwee delen die als deksel en doos over elkaar
zaam. Behandeling in de kooihuisvesting (legbatteheen gaan en waarin een grote hoeveelheid silirijen) kan het beste plaatsvinden 1 week nadat de
ciumdioxide is opgehoopt. Diatomeeën vorkippen zijn opgezet (in de stal zijn gezet).
men vooral in de zee een belangrijke voedselbron voor allerlei dieren. Diatomeeënaarde
(kiezelgoer) is de zeer fijne afzetting die bestaat
GEBRUIKSVOORSCHRIFT
uit de celwanden van afgestorven diatomeeën
Dit middel is bij grootschalig gebruik uitsluitend toegestaan ter
en wordt ingezet tegen vogelmijt. Met de opnabestrijding van de bloedluis (Dermanyssus Gallinae Degeer) in de legme van diatomeeënaarde in de 'Regeling uitpluimveehouderij. Het middel is schadelijk bij inademing en moet
zondering bestrijdingsmiddelen' is het Besluit
buiten bereik van kinderen worden bewaard. Houdt u het middel vervan het ministerie van LNV voor een tijdelijke
wijderd van eet-en drinkwaren en van diervoeder en eet, drink of rook
vrijstelling van het middel tegen vogelmijt
niet tijdens het gebruik. Draag bij het aanbrengen van het middel een
overbodig geworden.
aangedreven P3-filter met volgelaatsmasker, helm of kap voor adembescherming. Draag tevens geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen.

TOEPASSINGSWIJZE
Het middel wordt elektrostatisch aangebracht met een daarvoor
geschikt apparaat. Het beste resultaat is te verkrijgen door het middel bij
avond aan te brengen. Dosering: 2 gram bloedluispoeder per dierplaats.

NOG MEER UITZONDERINGEN
In de eerder genoemde 'Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen'
staan niet alleen diergeneesmiddelen en diatomeeënaarde opgesomd.
Zo treffen we ook onder andere middelen aan die bestemd zijn voor
het voorkomen, van schimmelaantasting op muren en materialen en
in ruimten, en waarvan schimmelwerende werking uitsluitend berust
op het weren van vocht. Koolzuurgas, bestemd voor het gebruik als
ongediertebestrijdingsmiddel, staat ook in de regeling genoemd. Er
zijn wel voorwaarden verbonden aan de uitzondering. Het koolzuurgas moet worden toegepast in een volledig gasdicht afgesloten ruimte, tijdens het toepassen mogen geen mensen in clie ruimte aanwezig
zijn en de bereikte concentratie koolzuurgas in die ruimte, zodra deze
weer als werkruimte wordt gebruikt, alsmede in aangrenzende ruimten, moet lager zijn dan 1500 ppm. Tot slot staat ook citronellaolie,
bestemd voor het afweren van insecten en ter voorkoming van overlast voor de mens, als uitzondering in de Regeling genoemd.
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TOT SLOT
De lijst met uitzonderingsmiddelen is zeer divers van samenstelling. Het is van de creativiteit van de mensen en van de beoordeling van het CTB of de overheid afhankelijk of deze lijst zal worden
uitgebreid. Te denken valt aan geurmiddelen die spinnen of overwinterende vliegen op afstand houden van plaatsen waarvan wij
vinden dat ze schade of overlast veroorzaken.
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