Voorplaat:
Een bladzijde uit het handboek van de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding
(S.V.0.).

BESTRIJDING VAN ONGEDIERTE
IN HET PARLEMENT

De diverse kostenposten in het kader van een begroting van een Ministerie worden voor het
Parlement nader omschreven in een Memorie van Toelichting. Over ondermeer het
ontwerp voor een wet op de ongediertebestrijding werd in de Memorie van Toelichting van
de begroting voor 1982 van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne het
volgende vermeld:

Overname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redactie.

" De werkzaamheden betreffende een concept voor een Wet ongediertebestrijding zullen
eind 1981 / begin 1982 worden afgerond. Zoals in de memories van toelichting bij de
begrotingen van dit departement voor 1980 en 1981 reeds is aangegeven, zullen daarin
onder andere diverse plichten voor beroepsmatige ongediertebestrijders en voor gemeenten worden opgenomen. Tevens zal een registratieplicht worden ingevoerd, waarbij
gemeenten verplicht worden binnengekomen meldingen betreffende de aanwezigheid van
ongedierte te registreren.
In bovengenoemde wet dient eveneens de erkenning te worden geregeld van de diploma's
afgegeven door de Stichting Vakopleiding Ongediertebestriiding (SVO). De diploma's
worden behaald na het volgen van de door de SVO verzorgde cursussen en na het met goed
gevolg passeren van het bijbehorende examen. In de afgelopen 3 jaren zijn ca. 200 personen
in het bezjt gekomen van eerder genoemd diploma. De belangstelling voor deze cursussen
is nog steeds zodanig, dat het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen
overtreft. Ten aanzien van de bestrijding van ongedierte dient gesteld te worden, dat
problemen ten aanzien van het optreden van kakkerlakken en zeker ook ten aanzien
van huismuizen nog steeds in omvang toenemen. Deze problemen bestaan met name uit
de omvang, dat wil zeggen de veelheid van de te behandelen objecten en betreffen niet
direct de aard van de toe te passen middelen. Aan de vakbekwame toepassing van effectief
werkende bestrijdingsmiddelen wordt door het geven van cursussen (SVO) en door het
geven van adviezen ter plaatse de nodige aandacht besteed. Mede door algemene
voorlichting op beurzen en door middel van tv-ui1zendingen wordt de bevolking gewezen
op de mogelijkheden die er zijn om tot een goed georganiseerde en gerich1e aanpak van
genoemde problemen te komen.
Daarnaast worden we in ons land geconfronteerd met een duidelijke toename van klachten
betreffende het optreden van de zwarte rat. Naast land bouwbedrijfsgebouwen (varkens-en
pluimveehouderij) worden ook vele binnenvaartschepen en enige veevoederindustrieën
geplaagd door deze beruchte knaagdiersoort. Een gecoördineerde bestrijdingsactie is
noodzakelijk om een halt toe te roepen aan een verdere verspreiding.
Keuring van de deugdelijkheid van zogenaamde lid 2-middelen (in het kader van de
Bestrijdingsmiddelenwet) geschiedt onder praktijkomstandigheden door de afdeling
Bestrijding van Ongedierte van dit departement. De laboratoriumtoetsen worden uitgevoerd door de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen, welke dienst echter
voornemens is deze werkzaamheden ten aanzien van rodenticiden te beëindigen. Er wordt
thans derhalve naar mogelijkheden gezocht om dit laboratoriumonderzoek elders onder te
brengen".
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