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gen die noodzakelijk zijn vanuit het
oogpunt van milieu- en volksgezondheidsbelangen, maar die zouden dan
ook niet verder moeten gaan dan strikt
noodzakelijk is. Wij kunnen ons niet
aan de indruk onttrekken dat dit vaak
wel het geval is en dan waarschijnlijk
om meer politieke redenen. Een
beperking van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen - bijvoorbeeld
meer aandacht voor inspecteren dan
voor spuiten - wordt door de N.V.O.
ondersteund, maar noodzakelijke
bestrijdingsactiviteiten m.b.v. biociden
zelf zouden niet onnodig moeten worden belemmerd.
2. Het gebrek aan voldoende uniforme instructies en optreden bij opsporingsen vervolgingsactiviteiten in geval van
overtredingen benadeelt diegenen die
principieel binnen de wettelijke spelregels hun vak willen uitoefenen.
Wetsovertreding wordt door de geringe "pakkans" een element dat zijn
invloed krijgt op de concurrentieverhoudingen.
Een euvel waarin deze sector overigens niet op zichzelf staat.
Wij hebben ons als N.V.O. over deze
problematiek begin dit jaar tot de
betrokken bewindslieden gewend en
wachten nog op een antwoord. In dit
kader merk ik nog op dat wij ons niet
aan de indruk kunnen onttrekken, dat
toepassingsbeperkingen waar ik zojuist over sprak, soms verder gaan dan
nodig is, vooral ook omdat er een marge wordt ingecalculeerd voor diegenen
die het met de naleving van wettelijke
spelregels minder nauw nemen.
3. De particuliere ongediertebestrijdingsbedrijven verzameld in de N.V.O., zouden graag zien dat de gemeentelijke
diensten ook daadwerkelijk een onderdeel van deze bedrijfstak zouden gaan
uitmaken. Wanneer wij uit de CBS statistiek ongediertebestrijding 1984
lezen dat van de kosten van 16 miljoen
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gulden verband houdend met de gemeentelijke ongediertebestrijding
slechts zo'n 3 miljoen wordt doorberekend aan de afnemers van die ongediertebestrijdingsdiensten, dan kunt
u zich wel voorstellen dat het woord
"concurrentievervalsing" nog wel
eens in onze kringen is te horen.
Pogingen om in deze situatie verbetering te brengen zijn tot nu toe op niets
uitgelopen.

\

heid van de ongediertebestrijder. Wij zulJen er met z'n allen voor moeten zorgen
dat de waarde van het S. V.O.-diploma
ook wettelijk wordt erkend en dat het
S.V.O.-examen voor de professionele
ongediertebestrijder ook een echte graadmeter is voor het door hem bereikte
niveau van vakbekwaamheid.

Summary

De N.V.O. meent dat de al zo lang verwachte invoering van een wet ongediertebestrijding of zou wilt de wet op het weren
en bestrijden van dierplagen in de omstandigheden van deze bedrijfstak in
belangrijke mate verbetering kan brengen. In ieder geval zou die wezenlijk bij
kunnen dragen aan de pogingen van de
N.V.O. om een kwalitatief hoog kwaliteitsniveau in de ongediertebestrijding - binnen het kader van de wettelijke regels - te
bereiken.

Een dergelijke wet is echter alleen
effectief indien de uitoefening van ongediertebestrijdingswerkzaamheden in de
praktijk wordt voorbehouden aan werkelijk vakbekwame ongediertebestrijders.
Ongediertebestrijding is een vak dat niet
uit de boeken alleen kan worden geleerd.
Het S.V.O.-trainingscentrum zal derhalve
bijdragen tot een werkelijke vakbekwaamRat en Muis, 35 (3) 1987

Wij wensen het S.V.O.-trainingscentrum
vanuit die laatste gedachte een goede
toekomst toe.

Inleiding door de voorzitter van de
Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren, ing. J.P.V.M. Laurijssens

Voor alle duidelijkheid: de N.V.O. heeft
geen enkel bezwaar tegen het optreden
van gemeentelijke diensten op dit gebied,
maar dan wel vanuit een vergelijkbare
concurrentiepositie als die van de particuliere bedrijven.

Wij ondersteunen daarom datgene wat de
heer Van Blaaderen op dat gebied zo juist
heeft gezegd en doen dan ook een dringend beroep op u, minister, om u daarover positief uit te spreken.

De N.V.O. zal zich dan ook binnen de
S.V.O. voor het bereiken van deze
doelstelling altijd constructief op blijven
stellen.

Speech of the chairman of the Dutch
lnstitute of Waste Management,
ing. J.P.V. M. Laurijssens, on the occasion
of the official opening of the Pest Control
Training Centre on September 30th, 1987
in Wageningen.
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Mr. Laurijssens memorized that his organization has been standing at the cradle
of the Foundation tor Professional Pest
Control Training, a public-privatepartnership started 10 years ago.
Same stress was put on the opinion of the
Dutch lnstitute of Waste Management
that a law concerning Pest Control is
necessary and a strong appeal was made
to Minister Nijpels of the Ministry of
Environment to realize such a law.
Excellentie, mijnheer de voorzitter,
dames en heren.
Als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren wil ik de
S.V.O. van harte gelukwensen met de in
gebruikneming van een eigen trainingscentrum. Als N.V.R.D. zijn wij bijzonder
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blij met dit onderkomen en dat is ook niet
zo vreemd, omdat we mede aan de wieg
van de S. V.O. hebben gestaan.
Tien jaar geleden werd de stichtingsakte
gepasseerd en nu vandaag is de kroon op
het werk. Ik merk op dat er voor die tijd
sprake was van een unieke samenwerkingsvorm, immers we hebben deze
dagen de mond vol over public-privatepartnership, wat 10 jaar geleden bij de
oprichting van de S. V.O. al in praktijk
werd gebracht (rijksoverheid, gemeenten
en bedrijfsleven).
Bij de opening van de eerste cursus in
Dordrecht namens Minister Ginjaar door
prof. ir. W.C . Rey, Directeur Generaal
voor de Milieuhygiëne, zei deze en ik
citeer: ' 'Op mijn departement wordt thans
een ontwerp voor een Wet op de ongediertebestrijding voorbereid, die een meer
adequate aanpak van de ongediertebestrijdingsproblematiek beoogt dan de
bestaande wetgeving", einde citaat.
Excellentie, ook de N.V. R.D. betreurt het,
dat tot vandaag daar nog niets van is verwezenlijkt en wij doen wat dat betreft dan
ook een beroep op u.
Dat de S.V.O. niet alleen een theoretische
opleiding voor ogen staat is duidelijk aangetoond met de moed om een eigen oplei87
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dingscentrum te verkrijgen. Een wens van
vele jaren gaat dan ook in vervulling vandaag. Om vakbekwame ongediertebestrijders te kunnen opleiden zal praktijkopleiding gewenst zijn.
Een stap in de goede richting is met de
realisering van dit gebouw gezet. Hopelijk
is dit niet de laatste stap.
Tenslotte, mijnheer de voorzitter mag ik u
mededelen dat ons eigen opleidingsinstituut, de O.P.O.R.-commissie, bereid is te
onderzoeken of zij haar opleidingsactivi-

lijks heb gerealiseerd, dat ongediertebestrijding een onderdeel van milieuhygiëne uitmaakte.
Toch is dat logisch. Niet alleen is ongedierte hinderlijk en vervuilend, de bestrijdingsmiddelen hebben eveneens alles
met milieu te maken. Ik ben daarom blij
dat ik hier vandaag het trainingscentrum
van de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding kan openen. Het geeft mij de
gelegenheid op beide aspecten van uw
werk in te gaan.
Toen in september 1978 de opening
plaatsvond van de Opleiding Ongediertebestrijding werd ondermeer het belang
van een goede opleiding belicht. Ook nu
nog, of misschien juist nu is een professionele aanpak bij de zorg voor woon- en
werkmilieu van groot belang en daarmee
van opleidingen.
De aanwezigheid van allerlei schadelijke
of hinderlijke organismen in onze woningen is ongewenst en moet zoveel mogelijk
worden voorkomen. Bruine ratten in riolen, in kruipruimten en op zolders kunnen
ernstige overlast en schade veroorzaken
en ziektes overbrengen op mens en dier.
Kakkerlakken en faraomieren veroorzaken eveneens ernstige hinder en vervuilen bijvoorbeeld levensmiddelen. Een
aantal soorten insekten en mijten kunnen
aanleiding geven tot allergische reacties
bij bewoners van woningen waar deze
soorten voorkomen.
Een deskundig advies over hoe te handelen bij het weren en bestrijden van dergelijke plagen kan dan de mate van hinder beperken.
Nog afgezien van hinder kan ongedierte
grote materiële schade aanrichten, vooral
in bedrijven. Ook hier geldt dat bij de aanpak van dergelijke plagen in het werkmilieu van de mens niet met de losse pols,
maar op deskundige wijze bestrijdingsmiddelen moeten worden toegepast.

teilen in uw nieuwe onderkomen kan
onderbrengen. U zult dan moeten wedijveren met het conferentieoord
"De Reehorst" in Ede, maar ik denk dat
een bijdrage in de exploitatielasten van dit
centrum u zal uitdagen ons een goed bod
te doen.
Ik wens u voor nu en in de toekomst veel
succes in goede samenwerking met uw
partners.
Ik dank u wel.

Toespraak van minister drs. E.H.T.M. Nijpels
(Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer) ter gelegenheid van de opening
van het trainingscentrum van de Stichting
Vakopleiding Ongediertebestrijding in
Wageningen op 30 september 1987
Summary

Speech of the Minister of Housing,
Physical Planning and Environment,
drs. E.H.T.M. Nij pels, on the occasion of
the opening of the Training Centre of the
Foundation tor Professional Pest Control
Training in Wageningen on September
30th, 1987.
Dealing with pest control requires professional application of pesticides.
The reduction of the use of pesticides is
necessary as pesticides are potential
threats and sources of pollution of the soil,
surface water and groundwater.
Legislation contributes toa careful and
skillful application of pesticides in the
direct environment of man. Therefore professional Pest Control Training is
important.
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Systematic and coördinated control
actions in the border area with Belgium
against the roof rat and in a border area
with Germany against warfarin resistant
brown rats had good results.
The tact that the Netherlands have
approximately 500 qualified pest control
technicians nowadays is due to the close
coöperation by the Dutch Pest Control
Association, the Dutch lnstitute of Waste
Management and my Ministry, particularly the Department of Pest Control , in the
Foundation for professional Pest Control
Training. (by editor)
Dames en heren,
U moet mij niet kwalijk nemen, dat het
onderwerp van vandaag mij een enigszins
jeukerig gevoel geeft. Ik moet toegeven
dat voordat ik minister was, ik mij nauweRat en Muis, 35 (3) 1987
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De heer Zandbergen sprak in dit verband
van onnodige beperking van bestrijdingsRat en Muis, 35 (3) 1987

middelen. Ik wil hier het volgende over
zeggen:
Kijken we naar de bodem en het water,
zowel oppervlaktewater als grondwater,
dan zien we dat er in de sfeer van de
bestrijdingsmiddelen sprake is van een
milieubelasting, die bedreigend is.
In zijn algemeenheid geldt al dat we
moeten kijken of het gebruik van chemicaliën kan worden teruggedrongen ten
gunste van biologische middelen. Waar
sprake is van aantasting van milieu en
direct of indirect van de gezondheid geldt
dat nog eens in versterkte mate.
Als tweede punt wil ik erop wijzen dat het
milieubeleid van mijn ministerie door zeer
weinig ambtenaren wordt gedaan. De afslanking vermindert dat aantal nog. Ik kan
u verzekeren dat alleen daarom al prioriteit wordt gelegd bij die zaken die echt
moeten. We doen dus zeker niet aan onnodige beperking.
Zoals u weet worden bestrijdingsmiddelen in ons land pas toegelaten na zorgvuldige bestudering van vele gegevens over
de toxicologie en de deugdelijkheid van
het middel. Per middel worden voorschriften gegeven over bijvoorbeeld waar het
middel mag worden toegepast, voor welk
doel en onder welke omstandigheden.
Deze wettelijke voorschriften dragen bij
tot een zorgvuldige en deskundige toepassing in de directe omgeving van mens
en dier.
Je kunt echter nog zulke mooie wettelijke
voorschriften maken, als ondeskundigen
aan de slag gaan met bestrijdingsmiddelen, dan blijft de kans op in het
ernstigste geval ongelukken aanwezig.
Vandaar dat goede scholing van diegenen die de middelen beroepsmatig toepassen, belangrijk is en blijft.
Professionaliteit in de ongediertebestrijding betekent ook weloverwogen en
selectief gebruik van bestrijdingsmiddelen .
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