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Municipalities have a duty to see to
pest control actions being efficaciously
performed. In order to achieve legal
equality the Department of Pest
Control has made an effort to draw up
legislation on pest con trol, according

Samenstelling A. Balkstra

to which municipalities should be
legally obliged to do so. Because of
opposition against these plans by the
Ministry of Home Affairs and the
Ministry of Finance the plan was set
aside.
In the years 1992/1993 the actual

schade door ovenvisjes. blokbestrijding van deze

situation on pest control was

diertjes kan juridisch niet "rond" komen als er

investigated. This investigation was

weigeraars zijn

repeated in 1995/1996. The idea was
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that a lack of legislation would worsen

vaak moeite om vast te stellen wat nu de eigen-

the pest control situation in the

lijke verplichtingen van gemeenten op het gebied

municipalities. Luckily this was not the

van dierplaagbestrijding zijn. Eigenaren wensten

case.

niet te betalen voor de uitvoering van een spui-

Municipalities in the Netherlands are

tactie in de woningen van hun huurders. Daar-

aware of their duties. Service to the

naast was het voor gemeenten vaak moeilijk om

public is given by civil servants. Pest

een gecoördineerde bestrijdingsactie af te dwin-

control actions however more and more

gen. Ook was er een duidelijke behoefte om te

are delt with by public companies.

komen tot een wettelijk verplichte opleiding voor
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de dierplaagbestrijders. Reden waarom er lang is

Ook kwam het in veel gemeenten voor dat er

Vergelijking van de

Gemeenten zijn zich wat beter gaan inzetten voor

gewerkt aan de totstandkoming van een Wet op

naar aanleiding van klachten over dierplagen

percentages uit de jaren

de bestrijding van ratten op openbare terreinen.

de Dierplagen.

geen onderzoek werd ingesteld naar het vóór-

1992-1993 en 1995-1996

Een taak waarvoor zij in het kader van de Woning-

Omdat de ministeries van Financiën en van

komen van die dierplagen.

met betrekking tot de

wet, de Gezondheidswet en de Gemeentewet ook

Binnenlandse Zaken grote moeite hadden met

Weringsmaatregelen die door eigenaren van

kn a agd Ier be strijd i ng

inderdaad verantwoordelijkheid dragen.

een nieuwe wet voor dit afzonderlijke onderwerp,

gebouwen zouden moeten worden getroffen, wer-

Bij de knaagdierbestrijding is gekeken naar een

Tot slot is uit het onderzoek gebleken dat

is in 1992 besloten om de verdere voorbereiding

den niet afgedwongen. Per onderdeel werd aan-

zestal aspecten waarvan in het verleden is geble-

gemeenten over het algemeen sneller geneigd

voorlopig op te schorten. Wel is er in dat jaar een

gegeven in hoeveel procent van de gevallen de

ken dat nogal eens ongewenste situaties optre-

zijn om weringsmaatregelen, bijvoorbeeld bouw-

onderzoek gestart om de situatie met betrekking

gemeente nalatig bleef. Het geheel van vragen

den. Wat het eerste punt betreft gaat het daarbij

kundige of hygiënische maatregelen, dwingend

tot de uitvoering van de dierplaagbestrijding bin-

leverde een overzicht op over de stand van zaken

om het feit dat in enkele gemeenten bij het ont-

voor te schrijven. De situatie is dus voor de

nen gemeenten in kaart te brengen. Daarnaast is

met betrekking tot de organisatie van de dier-

vangen van een klacht over het voorkomen van

bewoners op dit punt verbeterd. Gemeenten kwij-

afgesproken dat de verplichte opleiding voor dier-

plaagbestrijding bij gemeenten.

ratten in het geheel geen onderzoek wordt inge-

ten zich beter van de hun op dit punt voorge-

plaagbestrijders zou worden geregeld binnen de

Van meet af aan is gezegd dat het onderzoek na

steld. Het aantal gemeenten waarbij dat voor-

schreven taken.

kaders van de Bestrijdingsmiddelenwet. Aan de

enkele jaren herhaald zou moeten worden. Pas

komt is klein en is bovendien in de afgelopen

gemeenten is voorts in 1994 een brochure

dan is duidelijk of de situatie in Nederland zonder

jaren nog iets kleiner geworden.

In de grafiek op blz. 90 is getracht om de resul-

gezonden waarin de gemeentelijke verplichtingen

een Wet op de Dierplagen kan of niet. Dit toege-

Voor klachten over het optreden van muizen geldt

taten van het uitgevoerde onderzoek in staafdia-

worden uiteengezet. De tekst van deze brochure

zegde onderzoek is recentelijk afgerond.

een vergelijkbare situatie.

grammen beter inzichtelijk te maken. Daarbij zijn

Dat gemeenten tarieven instellen voor de bestrij-

de negatieve scores omgezet in positieve scores.

Resultaten van het onderzoek

ding van knaagdieren is een begrijpelijke en ook

Hiermee wordt duidelijker aangegeven in hoeverre

uit de jaren 1995 en 1996

zeker niet ontoelaatbare methode. Het komt ech-

gemeenten afwijken van een ideale 100% score.

werd opgenomen in Dierplagen en Milieu Uaargang 42, 2e kwartaal, juli 1994).

Terugblik op het onderzoek

Bij het onderzoek dat in deze periode is uitge-

ter in te veel gevallen voor dat daarbij huurders

uit de Jaren 1992 en 1993

voerd, zijn dezelfde vragen gesteld als in 1992.

worden aangeslagen om de kosten van de bestrij-

Vergelijking van de

In alle gemeenten werd aan de hand van een

Gebleken is dat binnen gemeenten de organisa-

dingsactie te dragen. Dat is niet juist. Ingevolge

percentages uit de Jaren

checklist de situatie met betrekking tot de uitvoe-

tie van de dierplaagbestrijding over de gehele

de regelgeving van de Woningwet, het daarop

1992-1993 en 1995-1996

ring van de dierplaagbestrijding in kaart gebracht.

linie wat beter wordt opgepakt dan bij het eerste

gebaseerde Bouwbesluit en de plaatselijke bouw-

met betrekking tot de

Veel van de hiervoor gesignaleerde problemen

onderzoek. Wel is duidelijk dat de financiële nood

verordening is namelijk de eigenaar van de

i nse kten be strlj ding

traden daarbij aan het daglicht.

bij gemeenten een duidelijke invloed heeft. Dat

woning de aangewezen persoon om de kosten

Bij de insektenbestrijding in en om gebouwen

In veel gemeenten werd bijvoorbeeld het aan-

verklaart het feit dat er op het gebied van tarief-

van een bestrijdingsactie op zich te nemen. Rech-

komt het nogal eens voor dat gemeenten geen

schrijfinstrument niet gehanteerd ook al was daar

stellingen veel is gebeurd. Nu behoeft het niet zo

terlijke uitspraken uit het verleden bevestigen

ondersteuning verlenen als het er om gaat een

een duidelijke aanleiding toe. Eigenaren die in de

te zijn dat werkzaamheden die door gemeenten

dat. De situatie is voor wat dit financiële aspect

oplossing te vinden voor de bestaande problema-

woningen die ze verhuurden geen kakkerlakken-

voor de inwoners worden verricht gratis moeten

betreft in de afgelopen jaren nog verslechterd . Dit

tiek. Veel gemeenten stellen in het geheel geen

of faraomierenbestrijding lieten uitvoeren, werden

zijn, maar de kosten moeten wel op de juiste per-

geldt voornamelijk ten aanzien van de muizenbe-

onderzoek in als hen een klacht over het voor-

daartoe niet wettelijk verplicht gesteld.

sonen of instanties worden verhaald.

strijding.

komen van insekten in gebouwen bereikt. Uit de
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Knaagdierbestrijding door gemeenten

lnsektenbestrijding door gemeenten
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enquête blijkt, dat hierin in de afgelopen jaren

het feit dat een aantal gemeenten volstaat met

voorkomende kakkerlakken of faraomieren gaan

middelenbewaarplaats in een deugdelijke staat
verkeren. Er mogen geen bouwtechnische gebre-

enige verbetering is gekomen.

het simpelweg doorverwijzen van klachten over

gemeenten er steeds vaker toe over om in het

Om een goed bestrijdingsadvies te kunnen geven

insekten naar derden. Dit laatste is niet in over-

uiterste geval de eigenaar aan te schrijven. De

ken kleven aan de opslag. Over het algemeen is

of een bestrijding goed te kunnen uitvoeren moe-

eenstemming met de zorgplicht die de gemeente

bereidheid bij gemeenten om hiertoe over te

er bij gemeenten goede aandacht voor deze zaak.

ten de aangetroffen insekten worden gedetermi-

op dit punt heeft. Daarnaast is het noodzakelijk

gaan is groter geworden.

Toch komt het nog steeds voor dat er op dit punt

neerd. Enkele gemeenten laten dit echter nog

dat de gemeente, in het kader van de aanschrijf-

steeds achterwege.
Bij de bestrijding van kakkerlakken, faraomieren

bij gemeenten ongewenste situaties optreden. Dit

verplichting die ze heeft, een onderzoek instelt of

Vergelijking van de

wordt mede veroorzaakt door het feit dat in veel

laat instel len. Pas als duidelijk is wat er aan de

percentages uit de jaren

gemeenten interne controle ontbreekt.

of ovenvisjes in woningen komt het nog wel eens

hand is, kan worden bepaald of daadwerkelijk tot

1992-1993 en 1995-1996

In vrijwel alle gevallen worden restanten van

voor dat aan huurders een tarief in rekening

bestrijdingsmiddelen bij gemeenten afgevoerd

aanschrijving moet worden overgegaan. In de

met betrekking tot de

wordt gebracht. Uit de enquête blijkt, dat ook

betreffende gemeenten heeft men dan ook geen

handhaving van de

met het klein gevaarlijk afval. Bij de bestrijdingen

hierin in de afgelopen jaren enige verbetering is

goed overzicht van de in de gemeente heersende

Bestrijd i ngsm I ddele nwet

gebruikt men over het algemeen de juiste appara-

gekomen.

problematiek. Ook op dit punt is echter de situ-

Gemeentelijke diensten die zelf bestrijdingen uit-

tuur en maakt men gebruik van de voorgeschreven hulpmiddelen. Ook afgifte van zelf aange-

Samenhangend met het eerste punt, dat namelijk

atie in de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd.

voeren en dus bestrijdingsmiddelen toepassen,

nooit of slechts zelden een onderzoek wordt inge-

Wanneer dan huiseigenaren weigeren iets te

moeten zich houden aan de voorschriften van de

maakt lokaas komt minder vaak voor dan in het

steld naar het voorkomen van insekten, is ook

ondernemen tegen de in hun (huur)woningen

Bestrijdingsmiddelenwet. Zo moet de bestrijdings-

verleden. Daarbij speelt ook een rol het feit dat
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er steeds minder middelen op de markt zijn waarbij de dierplaagbestrijder zelf het lokaas voor de

Lokaaskeuze-

Toekomst voor wetgeving

Inle idi ng

dier plaagbest rijd I ng

Voor de bestrijding van huismuizen in praktijk-

knaagdierbestrijding moet aanmaken. Als nog wel

De cijfers uit de beide onderzoeken geven aan

zelf aangemaakt lokaas zonder vereiste etikette-

dat gemeenten op de goede weg zijn voor wat

ring wordt afgegeven, worden gemeenten er op

betreft hun bemoeienis met de dierplaagbestrij-

gewezen dat dit een (strafbare) overtreding van

ding. Als in de toekomst ook nog verplicht wordt

de Bestrijdingsmiddelenwet is.

gesteld dat dierplaagbestrijders een examen

proeven in

situaties is het van groot belang dat de huismuizen het aangeboden lokaas goed opnemen. In

het laboratorium

zoek gedaan naar de voedselvoorkeur van huis-

met de

muizen. Veel van dat onderzoek is gedaan met

moeten hebben afgelegd waardoor hun vakkennis
Conclusies
De gepresenteerde gegevens geven een lichte

en deskundigheid wordt gewaarborgd zal de

witte laboratoriummuizen. Omdat huismuizen in

wilde huismuis,

Inspectie een extra instrument hebben om de

verbetering aan ten opzichte van het onderzoek

handhavingstaak op het gebied van dierplagen uit

uit 1992/93. Volgens opgave wordt de aanschrijf-

te voeren.

plicht beter gehanteerd, maar vindt de uitvoering

Het behoort tot de taken van de Inspectie Milieu-

van bestrijdingen door gemeenten zelf in mindere

hygiëne om gemeenten, die achterblijven op dier-

mate plaats. Een negatief punt is wel dat bij de

plaagbestrijdingsgebied, aan te sporen om de

knaagdierbestrijding gemeenten naar het lijkt

organisat ie van de aanpak te verbeteren.

laboratoria is daarom in het verleden veel onder-

de praktijk mogelijk toch iets anders reageren en
omdat er steeds weer berichten circuleren dat

Mus musculus

huismuizen in sommige praktijkomstandigheden
geen enkel aangeboden lokaas opnemen is
besloten om de onderzoeksresultaten van de
afdeling Bestrijding van Dierplagen te bundelen

Summary

en er een korte publikatie van te maken.
Van 7 tot 10 juli 1996 werd in Edinburgh in

nogal lichtvaardig overgaan tot het instellen van
tarieven. Er wordt daarbij geen aandacht

domesticus L.

ir. J.T. de Jonge.

geschonken aan de bepalingen uit de Woningwet

In the laboratory of the Department

Schotland de tweede Internationale Conferentie

of Pest Control in Wage ningen tests

over insektenplagen in en om gebouwen gehou-

were carried out to e l aborate which

den. Binnen deze conferentie was er een moge-

die voorschrijven dat voor knaagdierbestrijding in

food house mice prefer . Dehusked

lijkheid om mededelingen te doen over aspecten

huurwoningen de eigenaar verantwoordelijk is.

oats and canary seed were among

van ratten- en/of muizenbestrijdingen. In de Pro-

the most preferred baits. When

ceedings van de conferentie is een kort overzicht

these baits are used in practise

opgenomen van door onze afdeling uitgevoerd

and mixed with a rodenticide the

lokaaskeuzeonderzoek met wilde huismuizen. De

acceptability will be somewhat

gegevens hiervan worden hierbij voor Dierplagen

lower than the acceptability of the

& Milieu weergegeven.

plain bait.
Lokaaskeuzeproeven
Bij een lokaaskeuzeproef worden 5 mannetjes en
5 vrouwtjes afzonderlijk in kooien gezet. Nadat ze
enkele dagen (5) de tijd hebben gehad om aan
hun nieuwe behuizing te wennen, worden ze op
een dieet gezet. Daarvoor werd deze keer tarwe
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