Plaagdierbestrij ding
wie is ervoor verantwoordelijk en wie betaalt
toepassen indien er geen voorzieningen

plaagdieren, een onderzoek instelt naar

2007 werd de volgende vraag ter bespre-

zouden worden getroffen.

de aard en omvang van de hinder. Indien

king aangekondigd: "In hoeverre is de over-

De kosten van politiedwang werden voor

zij constateerde dat een woning niet aan

heid (lees: de Gemeente) verantwoord el ijk

rekening van de eigenaar gebracht. Op dat

het Bouwbesluit voldoet (bijvoorbeeld

voor plaagdierbestrijding?" Het antwoord

moment in ieder geval heerste de opvatting

omdat er sprake is van dierplagen) , was de

op deze vraag steekt redelijk ingewik-

dat al leen wan neer ongediertebestrijding

Gemeente vervolgens ingevolge artikel 14

keld in elkaar. Zeker als het gaat om een

noodzakelijk was om verdere verspreiding

van de oude Woningwet verplicht een aan -

individuele woning is de overheid niet

te voorkomen en het algemeen belang

schrijving aan de eigenaar of eigenaren van

zonder meer verantwoordelijk . Woningwet,

daar in zodanige mate bij gediend was,

de woning te doen, waarin vermeld diende

Bouwbesluit en lokaal geldende bouwveror-

de overheid de kosten daarvan geheel of

te worden welke maatregelen getroffen

deningen scheppen echter wel verplichtin-

In nummer 3 van Dierplagen Informatie

gedeeltelijk voor haar rekening diende te

zouden moeten worden om de aanwezige

gen voor de Gemeente , ook als het gaat om

nemen . Het algemeen belang werd geacht

dierplaag te bestrijden en te voorkomen.

plaagdieren en de bestrijding daarvan.

met name te spelen in een woonwijk met

Artikel 14 van de Woningwet heeft wel-

Wanneer de Gemeente een melding over

een grote bebouwingsdichtheid waar een

iswaar een imperatief karakter: het kent

hinder door ongedierte ontvangt, zal

grootschalige verspreiding van ongedierte

aan de Gemeente de bevoegdheid toe om
eigenaren aan te schrijven , maar het legt

meestal onderzoek nodig zijn naar de

dreigde en de aanwezigheid van ongedierte

aard en omvang van de hinder alvorens

een rechtstreekse bedreiging van het leef-

de Gemeente toch geen jegens derden (de

tot maatregelen zal worden overgegaan .

klimaat opleverde. Alleen dan behoorden

eigenaren) in acht te nemen verplichtingen
op, zodat de Gemeente bij verzuim van

Indien een eigenaar van een woning die

de kosten in redelijkheid niet geheel voor

zich geconfronteerd ziet met ongedierte

rekening van de eigenaar te komen, was de

haar aanschrijvingsplicht niet zonder meer

niet de juiste maatregelen neemt, blijft hij

opvatting.

aansprakelijk kan worden gesteld voor

in gebreke, en is de Gemeente verplicht
hem (de eigenaar) aan te schrijven . De
Gemeente is echter niet verplicht om de

de gevolgen daarvan . Slechts ingeval van

Rechtbank Zutphen, voorzieningenrechter 18 juli 2003

bijzondere omstandigheden sprake is, kan
de Gemeente voor verzuimen of tekortko-

rekening te betalen . In de regel betaalt de

Juli 2003 heeft de Rechtbank Zutphen

mingen in haar aanschrijvingsplicht en de

eigenaar van de woning de kosten van de

geoordeeld in een kwestie waarin de eige-

gevolgen daarvan aansprakelijk worden

ongediertebestrijding.

naren van een woning vergoeding van de

geacht.

In dit artikel zal ik een aantal uitspraken

kosten van ongediertebestrijding vorder-

van gerechtelijke instanties bespreken

den. X en Y vorderden in deze procedure

In de kwestie die aan de Rechtbank

waarin de vraag centraal staat voor wiens

de veroordeling van de Gemeente tot

Zutphen is voorgelegd , had de Gemeente

rekening de kosten van plaagd ierbestrij-

vergoeding van de door hen geleden mate-

de klachten van X en Y meteen serieus

di ng behoren te komen. Op 1 april 2007 is

riële en immateriële schade als gevolg van

genomen. De Gemeente was direct over-

de nieuwe Woningwet in werking getreden .

rattenoverlast in hun woning. Zij voerden

gegaan tot het verspreiden van rattengif,

Ik zal ook stilstaan bij de wijzigingen die

aan dat de Gemeente jegens hen verwijt-

nadat X en Y melding hadden gemaakt van

de nieuwe Woningwet meebrengt voor wat

baar onrechtmatig had gehandeld, doordat

de aanwezigheid van ratten in hun woning.

betreft het bestrijden van ongedierte.

zij (de Gemeente) vanaf het tijdstip dat

Daarna heeft er een onderzoek plaatsge-

zij (X en Y) een woning hadden betrokken

vonden in en om het gehele woningblok,

Hoge Raad 3 april 1981 en Afdeling
Rechtspraak Raad van State 7 juni 1985

(1982-1983) tekort was geschoten in de

en waar mogelijk onder de vloer van de

uitvoering van haar onderzoeks- en aan-

woningen. De Gemeente heeft X en Y
ook geadviseerd om zelf maatregelen te

Eind jaren 70 , begin jaren 80 is een vijftal

schrijvingsplicht. De Gemeente zou volgens

uitspraken gedaan die alle betrekking had-

X en Yin het kader van de artikelen 13

nemen, hetgeen X en Y hebben nagelaten.

den op de bestrijding van kakkerlakken en

en 14 van de (toen geldende) Woningwet,

Ook had de Gemeente nog een camera-

faraomieren in de gemeente Amsterdam . In

alsmede op grond van haar bestuurlijke

inspectie ter plaatse voor eigen rekening

al deze procedures werd er gesteggeld over

zorgplicht die volgt uit artikel 100 van de

genomen , terwijl deze kosten normaal voor

het verhalen van de kosten . De gemeente

Woningwet moeten zorgen voor ongedierte-

rekening van de eigenaar van de woning

Amsterdam had de eigenaar van een aantal

bestrijding.

komen . Vastgesteld werd dat de rattenover-

panden aangeschreven voorzieningen te

De onderzoeksplicht van de Gemeente

last werd veroorzaakt door een defect in de

treffen om het ongedierte te bestrijden,

houdt in dat een gemeente, indien zij

standleiding van een aangrenzend perceel.

en aangekondigd politiedwang te zullen

een melding ontvangt over hinder door

Vervolgens pas kon de Gemeente een deug-
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delijke aanschrijving doen, en dat heeft zij

punt dat de eigen verantwoordelijkheid van

zorgplicht op de eigenaar legt en de hand-

ook gelijk gedaan. De Rechtbank Zutphen

de burger beter in de wet tot uiting moet

havingfunctie van de overheid zich enkel

komt tot het oordeel dat de Gemeente

worden gebracht. Deze zorgplicht vervangt

beperkt tot het aanschrijven van eigenaren

haar onderzoeks- en aanschrijvingsplicht

tevens de voor 1 april 2007 versnipperd

in geval zij het Bouwbesluit en/of de bouw-

niet dusdanig heeft geschonden dat haar

in de Woningwet opgenomen bevoegd-

verordening niet opvolgen, of hun alge-

daarvan een ernstig verwijt kan worden

heid voor burgemeester en wethouders om

mene zorgplicht niet naleven , lijkt gegeven

gemaakt.

eigenaren en beheerders aan te sc hrijven

dat de kosten van ongediertebestrijding

tot het treffen van voorzieningen die

in beginsel voor rekening van de eigenaar

Ook in deze uitspraak haalt de rechter aan

'uit andere hoofde' noodzakelijk worden

komen.

dat het treffen van voorzieningen tegen

geacht. Het nieuwe artikel 100 van de

Conclusie

ongedierte primair behoort tot de taak van

Woningwet bepaalt dat burgemeester en

de eigenaar van het pand. Dit betekent dat

wethouders zorg dragen voor de bestuurs-

Het antwoord op de vraag: "Is de overheid

X en Y primair zelf verantwoordelijk zijn

rechtelijke handhaving van het bepaalde

verantwoordelijk voor plaagdierbestrijding,

voor de rattenbestrijding. Zij hadden echter

bij of krachtens de Woningwet. Dit houdt

als het gaat om de individuele woning 7 "

zelf geen enkele actie ondernomen om de

ten opzichte van de oude Woningwet een

is in beginsel: nee! Al voor de inwerking-

ongewenste situatie op te heffen dan wel

meer expliciete opdracht aan B&W in .

treding van de nieuwe Woningwet gold als

ergere overlast te voorkomen. De vorderin-

Deze laatste, op burgemeester en wethou-

hoofdregel dat het treffen van voorzienin-

gen van X en Y werden dan ook afgewezen.

ders rustende zorgplicht , is een zorgplicht

gen tegen ongedierte primair behoort tot

tot handhaving.

De nieuwe Woningwet

de taak van de eigenaar. Nu in de nieuwe
Woningwet is vastgelegd dat burgers nog

Op 1 april 2007 is de Woningwet gewij-

De algemene zorgplicht uit artikel la van

meer eigen verantwoordelijkheid dragen

zigd. De nieuwe Woningwet geeft burgers

de Woningwet heeft een vangnetfunctie. In

voor het naleven van de regels uit het

en ondernemers meer eigen verantwoor-

beginsel moeten eigenaren de specifieke

Bouwbesluit 2003 en de bouwverordening

delijkheid als het gaat om het naleven van

bepalingen uit het Bouwbesluit en/of de

en op de eigenaar daarnaast een algemene
zorgplicht is komen te rusten, lijkt de over-

de regels. Bestaande bouwwerken moeten

bouwverordening opvolgen. Daarnaast

voldoen aan het Bouwbeslu it 2003 en

heeft de eigenaar op grond van artikel la

heid, voor zover het gaat om de individuele

de bouwverordening. In de bouwverorde-

van de Woningwet dus ook een algemene

woning, in beginsel niet meer aansprake-

ning zijn voorschriften opgenomen voor

zorgplicht voor het geval zich onveilige of

lijk gehouden te kunnen worden voor de

bijvoorbeeld het gebruik van woningen en

ongezonde situaties voordoen die niet door

kosten van ongediertebestrijding. Sinds de

terreinen of het uitvoeren van bouwwerk-

specifieke bepalingen uit het Bouwbesluit

inwerkingtreding van de nieuwe Woning-

zaamheden. iedere gemeente stelt een

en/of de bouwverordening worden bestre-

wet op 1 april 2007 is er, voor zover ons

bouwverordening op.

ken (de vangnetfunctie).

bekend, nog geen kwestie met betrekking
tot de kosten van ongediertebestrijding aan

Met de nieuwe Woningwet is een algemene

Er zijn geen specifieke regels die op de

een gerechtelijke instantie voorgelegd. De

zorgplicht voor eigenaren ingevoerd. Deze

overheid een zorgplicht voor ongedierte-

tijd zal leren of in uitzonderingssituaties,

algemene zorgp licht is in artikel la van de

bestrijding leggen. Wel moet men beden-

wellicht op grond van de redelijkheid en

Woningwet verwoord . Volgens lid 1 van het

ken dat het voorgaande alleen geldt ten

billijkheid, de rekening voor ongedierte-

artikel dient de eigenaar van een bouw-

aanzien van de individuele woning, en niet

bestrijding toch door de Gemeente zal

werk ervoor zorg te dragen dat als gevolg

voor het geval bijvoorbeeld ongedierte op

moeten worden betaald. #

van de staat van het bouwwerk geen gevaar

een schoolplein voor overlast zorgt. Toch

voor de gezondheid of veiligheid ontstaat

kan het voorkomen dat de Gemeente op

dan wel voortduurt. De zorgplicht houdt

grond van artikel 100 van de Woningwet

dus in dat de eigenaar (of beheerder) een

haar handhavingfunctie moet uitoefenen

specifieke verantwoordelijkheid heeft om,

als het gaat om een individuele woning in

voor zover dat in zijn vermogen ligt, ervoor

het geval een situatie direct gevaar ople-

zorg te dragen dat er geen gevaar voor de

vert voor de veiligheid of de gezondheid,

gezondheid of de veiligheid ontstaat dan

zonder dat sprake is van overtreding van

wel voortduurt. Het opnemen van deze

(meer specifieke) bouwregelgeving.

zorgplicht sluit aan op het kabinetsstand-

Nu de nieuwe Woningwet een grotere
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als compagnon in de sectie
Aansprakelijkheid, Verzekeringen & Vervoer.
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