Modelorganisatie
gemeentelijke

Inleiding

van de voorschriften behoren periodieke

Dierplaagbestrijding omvat niet alleen de toepas-

bezoeken door de gemeentelijke afdeling

sing van chemische bestrijdingsmiddelen.

dierplaagbestrijding aan betrokken bedrijven

Taken

Fysische maatregelen die de oorzaken van de

dierplaag-

tot de zorgplicht.

plaag wegnemen zijn in bepaalde gevallen de
enige bestrijdingsmethode. Maatregelen ter voor-

Onderzoeksverplichting

koming van hernieuwd optreden van een plaag

Om aan de toezichttaak en aan de algemene

zijn eveneens vereist. Er rust een bepaalde ver-

zorgplicht van gemeenten te voldoen, zal na

Summary

antwoordelijkheid op degene bij wie het

een melding over hinder door plaagdieren

betreffende probleem aan de orde is. Dit geldt

meestal onderzoek nodig zijn. Er is geen wet-

An important item in pest control

met name voor de uitvoering van weringsmaat-

telijk vastgelegd overzicht van diersoorten die

legislation is the task of

regelen .

worden gerekend tot de plaagdieren of die

municipalities to look after a

Voor de gemeente is ten opzichte van de burger

dierplagen veroorzaken. In een aantal voor-

proper execution of the

een belangrijke rol weggelegd omdat zij een aan-

bestrijding

"Woningwet" (Building Act ) and the

tal taken heeft met betrekking tot de dierplaag-

municipal "Bouwverordering"

bestrijding. Bij de keuze van de voor een

(Building by -law).

gemeente meest geschikte organisatievorm wor-

Three obligations can be

den de verschillende aspecten beschouwd, met

mentioned. Supervision that the

name de verplichtingen die op dit gebied bij

Toezichttaak

rules are being followed; obligation

gemeenten berusten.

Deze verplichting voor gemeenten vloeit voort

to investigate the pest problem and
the obl i gation to summon the owner

uit de toezichttaak die de Woningwet
Wettel ijk instrumentarium

gemeenten oplegt. In de artikelen 13 en 100

of a building to undertake the

Gemeenten hebben drie taken bij de bestrijding

van de Woningwet is de toezichttaak van

necessary pest prevention and

van dierplagen, namelijk:

gemeenten voor woningen, andere gebouwen,

control measures.

de plicht tot toezicht op naleving van voor-

open erven en terreinen geregeld.

schriften

Ook het toezicht op de naleving van voor-

een onderzoeksverplichting

schriften betreffende de dierplaagbestrijding

een aanschrijfplicht.

behoort tot de gemeentelijke taken.
In de op grond van de Wet milieubeheer ver-

Deze taken zijn deels uitvloeisel van de zorgplicht

leende milieuvergunning van bedrijven nemen

die gemeenten hebben, zoals beschreven in de

gemeenten vaak voorschriften op over wering

Gemeentewet en deels berusten deze taken op

en bestrijding van dierplagen. In het kader

verplichting van gemeente tot onderzoek

de Woningwet.

van de taak om toe te zien op de naleving

rattenklacht
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schriften worden ratten en muizen genoemd.

In verreweg de meeste gevallen moet een

Gemeenten kunnen, wanneer geen regionale

Over kakkerlakken en faraomieren bestaat

aanschrijving gericht zijn aan de eigenaar van

samenwerking voor dierplaagbestrijding is aange-

jurisprudentie. Voorts zijn diersoorten met

de desbetreffende woning. In sommige geval-

gaan, deze kennis natuurlijk ook inhuren.

name genoemd in de wettelijke gebruiksvoor-

len echter zal de huurder worden aangeschre-

schriften van bestrijdingsmiddelen.

ven, bijvoorbeeld bij hinder door katten-

Samenwerkingsverband. Gemeenten kunnen hun

Als een gemeente een melding ontvangt over

vlooien.

taken ten aanzien van dierplaagbestrijding des-

hinder door plaagdieren, zal zij veelal een

Een aangeschrevene is op grond van arti-

gewenst, overeenkomstig de "Wet gemeenschap-

onderzoek instellen naar de aard en omvang

kel 21 van de Woningwet verplicht te voldoen

pelijke regelingen" overdragen aan een regionale

van die hinder, om zo nodig op grond van

aan de aanschrijving. Als de aangeschrevene

milieudienst of aan een ander samenwerkings-

Woningwet, Bouwbesluit, Bouwverordening

geen gevolg geeft aan de aanschrijving, zal

verband tussen gemeenten.

of Algemene Plaatselijke Verordening de

de gemeente moeten afwegen of zij zelf tot

nodige maatregelen te treffen.

uitvoering van de in de aanschrijving ver-

Hoe de uitvoering van genoemde taken ook wordt

Soms volstaat het om de betrokkenen te

melde maatregelen overgaat, dan wel om dat

georganiseerd, de gemeente blijft verantwoor-

informeren over de leefwijze van het plaag-

in haar opdracht te laten doen en wel op

delijk voor de handhaving van de in haar ambts-

dier, te adviseren ten aanzien van de bestrij-

kosten van de aangeschrevene.

gebied geldende voorschriften.

telefonisch meldpunt

ding en over mogelijkheden om hernieuwd

MELDPUNT

Taakstelling organisatie

optreden te voorkomen. Als de eigenaar
maatregelen moet nemen, doch in gebreke

Het vervullen van bovenstaande drie taken door

Verder verstrekt het meldpunt zo nodig

blijft, zal de gemeente tot aanschrijving moe-

gemeenten stelt eisen aan de organisatie.

Met het oog op de gemeentelijke taken

advies over maatregelen om dierplagen te

Om te beginnen dwingt de onderzoeksverplichting

betreffende dierplaagbestrijding verdient het aan-

bestrijden. Om te bepalen in welke gevallen

gemeenten tot het instellen van een meldpunt,

beveling om een centraal meldpunt in te stellen ,

met het geven van een advies kan worden

Aanschrijfplicht

waar een ieder die binnen de gemeentegrenzen

voor het aannemen en behandelen van meldin-

volstaan, moet het personeel van het meld-

Indien de eigenaar van een woning bij het

overlast ondervindt van een dierplaag, dit kan

gen over hinder door ratten, muizen, insecten,

punt over voldoende vakkennis beschikken.

optreden van dierplagen niet de juiste maat-

melden.

mijten en andere organismen die zich als plaag

Daarnaast kan het meldpunt ook adviseren

regelen neemt en in gebreke blijft, is de

Bovendien vereist een goede vervulling van de

uiten. zo·n meldpunt kan ondergebracht worden

over door het publiek te gebruiken bestrij-

gemeente verplicht deze aan te schrijven. In

gemeentelijke taken betreffende dierplaagbestrij-

bij een gemeentelijke afdeling of bij een interge-

dingsmiddelen, of verwijst het meldpunt door

zo'n aanschrijving staat welke maatregelen

ding dat bij de gemeente toereikende kennis aan-

meentelijke dienst.

naar bestrijdingsbedrijven.

ten overgaan.

de aangeschrevene moet treffen om de aan-

wezig is over wering en bestrijding van dierpla-

wezige dierplaag te bestrijden en om toekom-

gen. Voor het verrichten van onderzoek, het

Taken meldpunt.

name insecten en mijten in ontvangst

stige dierplagen te voorkomen.

aangeven in de aanschrijving welke voorzieningen

Aan zo'n centraal meldpunt kunnen de volgende

nemen. Determinatie of bemiddeling bij deter-

Bij het ministerie van VROM is een Beleids-

getroffen moeten worden ter wering of bestrijding

taken worden toevertrouwd.

minaties van dergelijke monsters kan onno-

wijzer beschikbaar waarin meer over het aan-

van een dierplaag en voor het adviseren van

Om te beginnen moeten daar de ontvangen

dig gebruik van chemische bestrijdingsmidde-

schrijvingsinstrumentarium staat vermeld.

betrokkenen is deze kennis noodzakelijk.

meldingen worden geregistreerd.

len voorkomen, dankzij gericht advies.
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Publieksvoorlichting.

mische middelen afdoend resultaat oplevert. Hier-

deskundige zijn, die thuis is in de wettelijke

De gemeentelijke dierplaagbestrijding is gebaat

onder volgen eisen die moeten worden gesteld

voorschriften op het terrein van de dierplaag-

middelen - gebeuren door een deskundig bestrij-

aan de bestrijding van dierplagen.

bestrijding.

dingstechnicus, die in het bezit is van een vakbe-

Een probleem apart is de bestrijding van de

kwaamheidsdiploma van de Stichting
Vakopleiding Ongediertebestrijding (SVO).

bij een goede voorl ichti ng aan het publiek, via de
lokale pers of eigen (huis-aan-huis) media. Om te

kennis en vakbekwaamheidseisen bestrijdings-

beginnen dient het publiek natuurlijk te weten dat

Coördinatie toezicht.

bruine rat. die zich in heel Nederland gevestigd

het voor hinder door plaagdieren terecht kan bij

Bij bestrijding van een aantal knaagdieren en

heeft en met name gebruik maakt van de open-

Voor het volgen van de cursus bestrijdings-

het gemeentelijk meldpunt. Maar afgezien daar-

(sub)tropische insectensoorten is tiet vanuit het

bare ruimte (riolen , e.d.) om zich te verplaatsen.

technicus van de Stichting Vakopleiding Ongedier-

van kan de gemeente ook voorlichting geven over

oogpunt van volksgezondheid vereist dat een

Voor de bestrijding aldaar is de gemeente ver-

tebestrijding is een vooropleiding van het niveau

maatregelen die het publiek zelf kan treffen om

overheidsinstantie toezicht uitoefent op de coör-

antwoordelijk.

lager beroepsonderwijs gewenst, voor de S.V.O.-

het ontstaan van dierplagen te voorkomen.

dinatie. Het kan voorkomen dat partijen moeten

De gemeente kiest er vaak voor om de bestrij-

cursus bestrijdingsdeskundige tenminste middel-

worden gedwongen medewerking te verlenen. Een

ding van de bruine rat in eigen beheer uit te voe-

baar voortgezet onderwijs.

particuliere bestrijdingsorganisatie heeft die

ren. Er spreken dan behalve de aspecten van

mogelijkheid niet. Procederen over bewijslast en

volksgezondheid ook overwegingen van prakti-

Deskundige determinatie

Voorlichting zal niet altijd kunnen verhinderen dat

aanschrijvingsprocedures kan zeer gecompliceerd

sche uitvoerbaarheid een rol.

Het is noodzakelijk om de naam van een plaag-

er dierplagen ontstaan. Van bepaalde insecten-

worden. Het hoofd waaronder deze afdeling

KENNIS

ressorteert moet bij voorkeur een bestrijdings-

soorten is bekend dat alleen toepassing van che-
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gebouw binnendringen en zich daar niet kunnen

kan de bestrijdingstechnicus per bezoek bijzon-

handhaven niet behoeven te worden bestreden.

derheden noteren over de nodige weringsmaatre-

Voor diersoorten die wel moeten worden bestre-

gelen, uitgevoerde bestrijdingen of gegeven advie-

den, hetzij door fysische bestrijding of met chemi-

zen. Zo kan later steeds worden nagegaan wat bij

sche middelen voorkomt een juiste naamgeving

vorige bezoeken is geadviseerd en welke maatre-

onnodige discussies.

gelen sindsdien zijn genomen. Na afhandel ing
van de melding wordt de datum van afhandel ing

Advisering bedrijven

Advisering bewoners

Het komt nog al eens voor dat insecten of mijten

bestrijding in

tot ontwikkeling komen in voorraden voedingsmiddelen. Op plaatsen waar restanten voed ings-

grootkeukens

middelen enige tijd blijven liggen of op plaatsen
waar vanwege de moeilijke bereikbaarheid

Summary

slechts af en toe kan worden schoongemaakt,
kunnen hinderlijke of schadelijke insecten en mij-

HANDHAVING

Pest con t rol in kitchens of

ten zich naar hartelust vermenigvuldigen.

hospitals, nursing-homes, etc .

Plaagdieren die in grootkeukens worden aange-

re q uires an extensive inventory of

troffen kan men in een aantal categorieën ver-

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat er ambte-

measures to be taken, a we l l -

delen:

naren moeten worden belast met het toezicht op

planned p r eparation and

•

wettelijke voorschriften. Meestal zullen dit de

in f or m ation of parties concerned,

bestrijdingstechnicus het accent meer leggen op
advisering en toezicht.

Inle i d i ng

bij het meldpunt geregistreerd.

Bij bedrijven die problemen hebben met dierplagen in een bedrijfsgebouw kan de gemeentelijke

Ongedierte-

voorraadaantasters zoals broodkevers,

graanklanders, graankevers, vruchtmotten,

Na onderzoek door de gemeentelijke bestrijdings-

ambtenaren van de afdeling Milieu zijn, die onder

before t he actual pes t control

techn icus kan blijken dat bewoners zelf de

meer tot taak hebben de in het kader van de Wet

a ction can be executed.

nodige maatregelen kunnen of moeten treffen ter

Milieubeheer verleende vergunningen te controle-

lt requir e s a well educated, well

1uizen, zilvervisjes, drekvliegjes, diverse

wering of bestrijding van plaagdieren. De bestrij-

ren.

trained team of p est control

keversoorten

schimmelmijten, vleesvliegen
•

technic i ans, supervised by a pest

dingstechnicus zal dan de bewoners daarover

•

vochtminnende mijten of insecten zoals stof-

hinderlijke insecten zoals kamervliegen, mug-

adviseren . In een aantal gevallen zal de huiseige-

Omdat de medewerkers van de afdeling Bouw en

control officer to obta i n 100%

gen, fruitvliegjes, faraomieren

naar maatregelen moeten treffen. De gemeente-

Woningtoezicht over het algemeen veel ervaring

result .

gezondheidsaantasters zoals ratten, muizen,

lijke bestrijdingstechnicus zal zowel in zijn eigen

hebben met het aanschrijfgebeuren en omdat de

belang als in dat van de cliënt de benodigde

aanschrijvingen plaatsvinden op grond van bepa-

informatie bij voorkeur schriftelijk verstrekken.

lingen uit de Woningwet en de daarop geba-

kakkerlakken.

seerde Gemeentelijke Bouwverordening ligt het
Registratie

voor de hand om de aanschrijvingen in verband

Indien niet kan worden volstaan met een telefo-

met overlast door plaagdieren door hen te laten

nisch of schriftelijk advies, wordt op een adres-

versturen. Dat ligt te meer voor de hand als we

kaart genoteerd welke de bevindingen van en de

bedenken dat de meeste gemeenten thans ook

genomen maatregelen door de bestrijder zijn.

één dienst hebben die zich verantwoordelijk weet

Het meldpunt verstrekt de bestrijdingstechnicus

voor "VROM-zaken".

voor elk te bezoeken object een adreskaart met

bestrijding van kakkerlakken een kwestie van

gegevens over de melding. Op deze adreskaart
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