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2e S. V .O.-nascholingsdag ongediertebestrijding
op 20 maart 1985 in Cultureel- en Congrescentrum
"De Reehorst" te Ede

H. van Blaaderen, voorzitter Raad van Bestuur S.V.O.

Inhoud

De Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding (S.V.O.) organiseerde op 20 maart
1985 de 2e Nascholingsdag voor oud-cursisten van de S.V.O.-opleiding ongediertebestrijding. Het programma bood voor personen betrokken bij de beroepsmatige bestrijding van dierplagen interessante inleidingen. Met toestemming van de Raad van Bestuur van de S. V.O. besloot de redactie van "Rat en Muis" het programma en de tekst
van de inleidingen te publiceren.
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March 20th 1985 the Dutch Foundation for professional pestcontroltraining (S. V.O.)
organized the 2nd refreshing-course for ex-coursemembers of the S. V .O.-pestcontroltraining. The program offered interesting introductions to persons concerned in professional pestcontrol. By kind permission of the S. V.O.-Board the editorship of "Rat en
Muis" decided to publish the program and the introductions of the speakers.
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Namens de Raad van Bestuur van de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding
(S.V.O.) heet ik u allen van harte welkom bij de tweede nascholingsdag van de
S.V.O.-opleiding ongediertebestrijding. Ik hoop dat we een zeer nuttige, maar ook
plezierige dag zullen hebben. Nuttig om onze vakkennis te verruimen en te actualiseren.
Plezierig omdat we weer S. V.O.-collega's ontmoeten en in de pauzes ervaringen kunnen uitwisselen en herinneringen kunnen ophalen.
Allereerst wil ik iets zeggen over wie hier aanwezig zijn, te weten:
- 141 oud-cursisten van de 5 cursusjaren 1978-1979 tot en met 1982-1983; zij zijn de
hoofdpersonen vandaag;
- 2 hooggewaardeerde medewerksters, mevrouw Mensen en mevrouw Rijsenberg , die
u op een charmante manier geld afhandig maakten en voorzagen van een programmaboekje; zij behoren tot de voor de S. V.O. belangrijkste medewerkenden, ook voor
het welslagen van deze dag;
- 24 genodigden, te weten examencommissieleden, examinatoren, gecommitteerden ,
docenten en mede-bestuursleden, allen herkenbaar aan hun naamkaartjes; een speciaal woord van welkom aan de inleiders mevrouw Van Bronswijk en de heer Schaap
en de u als docent bekende heren Buijs, Bosman, De Bruijn en De Jonge.
Op 16 maart 1983 vond de eerste nascholingsdag van de S.V.O.-opleiding ongediertebestrijding plaats met 145 oud-cursisten van de cursusjaren 1978-1979 tot en met
1980-1981. De cursisten van die jaren, welke toen verhinderd waren , werden nu weer
uitgenodigd en velen van hen zijn nu aanwezig met, zoals gezegd, cursisten van de jaren
tot en met cursus 1982-1983.
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Ove rname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redactie.

Nu zijn we hier met 167 personen. Dat is erg verheugend, maar vereist wel enige
discipline en goede afspraken. De afspraken die ik met u wil maken zijn:
- we houden ons strikt aan het tijdschema van ons programma; dat betekent dat de
inleiders hun horloge scherp in de peiling dienen te houden en u wordt ve rzocht zich
strikt aan de pauze-tijden te willen houden;
- de tijd die direct na de inleidingen beschikbaar is voor het stellen van vragen is
beperkt, maar kunt u uiteraard benutten; in de gangpaden staan interruptiemicrofoons klaar voor gebruik;
- in het programmaboekje treft u een vragenformulier aan ; ik wil u verzoeken de
vragen die u bij de discussie aan het eind van het programma aan de orde wilt stellen,
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al of niet betrekking hebbende op de behandelde onderwerpen, op het vragenformulier te noteren en dit formulier tijdig te willen inleveren.
De S. V.O. is springlevend. Dat wordt ook vandaag weer bewezen door uw aller
aanwezigheid. De Raad van Bestuur van onze stichting is blij met de grote belangstelling voor de nascholingsdagen. We willen bevorderen dat alle oud-cursisten betrokken
blijven bij de S. V.O. en zo mogelijk éénmaal in de 4 jaar een nascholingsdag bijwonen.
In het vaandel van de S.V. 0. staat geschreven de professionalisering van de ongediertebestrijding. De bestrijding van dierplagen is een vak en dient uitsluitend door vakbekwame mensen te worden uitgevoerd. Wel moeten we er met elkaar voor zorgen dat we
als S.V.O.-ers bekend blijven staan als hooggekwalificeerd in ons vak.
Om u weer op de hoogte te stellen omtrent het reilen en zeilen van de S.V.O. het
volgende.
De stichting werd opgericht op 5 september 1977 door de Nederlandse Vereniging van
Reinigingsdirecteuren (N.V. R. D.), de Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven (N.V.O.) en het Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiëne van het
voormalige Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, momenteel van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (V.R.O.M.).
Het doel van de S.V.O. is terug te vinden in artikel 2 van de statuten:

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Algemene inleiding tot de bestrijding van geleedpotigen en knaagdieren.
Algemene inleiding tot de bestrijdingsmiddelen.
Bestrijding van ongedierte; behandeling per diersoort.
Arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne.
Techniek, apparatuur en overige hulpmiddelen.
Gesprekstechniek, instructie, planning en administratie.
Bouwkundige aspecten.
11. Praktijklessen (ingevoerd cursus 1981-1982).
12. Determinatie (ingevoerd cursus 1982-1983).

S. V.O.-syllabi A en B:
- diverse wijzigingen/aanvullingen t.o. v. eerdere S. V .O.-syllabi;
- worden sedert 1982 up-to-date gehouden;
- abonnement op wijzigings- en aanvullingsbladen sterk aanbevolen.

a. het verbeteren en op peil houden van het vakkennis-niveau van beroepsmatig met
ongediertebestrijding belaste personen en het opleiden tot gekwalificeerde ongediertebestrijders;
b. te bevorderen, dat uitsluitend daartoe gekwalificeerde personen worden belast met
ongediertebestrijdingstaken, welke gespecialiseerde kennis vereisen.
De S.V.O. verzorgt momenteel de volgende cursussen:
- Opleiding ongediertebestrijding:
• cursus A: 14 cursusdagen; opleidingsniveau lager beroepsonderwijs;
• cursus B: 19 cursusdagen; opleidingsniveau middelbaar beroepsonderwijs.
- Opleiding gassingen in besloten ruimten:
• cursus gassingsleider: 7 cursusdagen; opleidingsniveau middelbaar beroepsonderwijs;
• cursus persluchtmaskerdrager: 3 cursusdagen; medische keuring vooraf verplicht.
Hier volgen nog enige gegevens omtrent deze opleidingen en overige activiteiten van de
S.V.O.

Inhoud:
1. Inleiding tot de ongediertebestrijding.
2. Wetten en verordeni~gen.
3. Algemene inleiding tot de biologie van geleedpotigen en knaagdieren.

S.V.O.-handboek:
- ingevoerd cursus 1981-1982 voor A- en B-cursisten;
- losbladig boekwerk met afbeeldingen en praktijkgerichte gegevens van diersoorten;
- sterk verbeterde herdruk 1985;
- abonnement op wijzigings- en aanvullingsbladen geadviseerd (sets wijzigingsbladen
1985 zolang de voorraad strekt).
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Zwoegende examenkandidaten

Een gediplomeerde ongediertebestrijder bij de kakkerlakke11bestrijdi11g
(foto SVO)

Resultaten:

1978-1979: A
8
1979-1980: A
8
1980-1981 : A
8
1981-1982: A
8
1982-1983: A
8
1983-1984: A
8
Totaal

:A
8

geslaagd
20
22
52
47
23
20
42
29
46
33
21
17
204 (83%)
168 (93%)

waarvan
na herexamen gezakt
l
4
1
3
12
10
6
2
ll
12

waarvan
na herexamen
2
2
l

1

l

6
1

2
2
2

34
10

10
3
5
2
2

43 (17%)
12 ( 7%)

1
3
l

8
3

Cursussen 1984-1985 en 1985-1986:
60 A-cursisten (2 klassen)
30 8-cursisten ( 1 klas)

54

* OPLEIDING GASSINGEN IN BESLOTEN RUIMTEN
Cursus gassingsleider (vanaf december 1983):
1. Inle iding o.m. alternatieven.
2. Wettelijke voorschriften.
3. Enige begrippen.
4. Gezondheids- en milieuaspecten.
5. Bescherming toepassers.
6. Te bestrijden diersoorten.
7. Te gassen produkten en materialen.
8. Te gassen objecten.
9. Techniek van het gassen.
10. Methylbromide.
11. Blauwzuur.
12. Fosforwaterstof.
13. Vergelijking e ige nschappen CH3Br, HCN, PH3.
14. Keuze van het gas.
S.V.O.-syllabus gassingen I:
- ingevoerd ten behoeve van cursus gassingsleider:
- abonnement op alle wijzigings- en aanvullingsbladen sterk aanbevole n.
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Resultaten:

Le
2e
3e
4e

cursus
cursus
cursus
cursus

geslaagd
(jan. 1984)
19
(juni 1984)
20
(feb. 1985)
24
(mei 1985: 29 cursisten)

waarvan
na herexamen gezakt
4

waarvan
na herexamen

2

Na met goed gevolg afleggen van het examen ontvangt men een S. V.O.-verklaring.
Voor het verkrijgen van een Bewijs van Deskundigheid als bedoeld in art. 14a, 2e lid,
van het Bestrijdingsmiddelen besluit, dient daarna binnen een jaar ten overstaan van de
Arbeidsinspectie één of meerdere praktijkproeven te worden uitgevoerd.
Cursus persluchtmaskerdrager:
- proefcursus maart 1985: 3 cursusdagen incl. examen ;
- medische keuring vooraf verplicht; baard niet toegestaan;
- S.V.O.-certificaat persluchtmaskerdrager geldigheidsduur 2 jaar.

Met persluchtmasker op weg voor oefening onder water (foto S.V. O.)

- S.V.O.-diaseries voor lessen en verkoop.
Er zijn plannen de volgende series samen te stellen:
• kakkerlakken (binnenkort verkrijgbaar):
e huidirriterende mijten en insekten (binnenkort verkrijgbaar);
• voorraadsinsekten;
• materiaalaantastende insekten;
• miere n;
• van buitenshuis afkomstige inse kten;
• vochtminnende insekten en mijten;
• ratten en muizen;
• wering en bestrijding van ratten en muizen;
• bestrijding van kakkerlakken.

Overige activiteiten:
- Nascholingsdagen.
- Mogelijkheden nagaan voor het realiseren van een S.V.O.-practicumcentrum.
- S.V.O.-legitimatiebewijs voor gediplomeerden opleiding ongediertebestrijding.

*
-
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Cursis1en persluchtmaskerdrager in actie
(foto SVO)

S.V.O. - N;_1,choli11g~ûag Opki<lîng Ongc:dicrtcbcstrijding: 20 ma.in 1985

S.V.0.-tarieven 1984-1985:
A-cursus , incl. syllabus, handboek en examengeld
B-cursus, incl. syllabi, handboek en examengeld
cursus gassingsleider, incl. syllabus, handboek en examengeld
cursus persluchtmaskerdrager
A-syllabus, excl. verzendkosten
B-syllabus, excl. verzendkosten
Syllabus gassingen I, excl. verzendkosten

f

950,-

f 1.200,-

f
f
f
f
f

400,-

600,75,50,75,57

- Handboek, excl. verzendkosten
- Wijzigings- en aanvullingsbladen syllabi per pagina,
excl. verzendkosten
- Wijzigings- en aanvullingsbladen Handboek 1985 ,
zolang de voorraad strekt
- Nascholingsdag
- Dia's

f

50,-

f

0,50

f
f

]5, -

50,prijs nog vast te stellen*)

Gewenste bestellingen kunt u doen door middel van aan het eind van deze uitgave
afgedrukt bestelformulier.
*) Noot redaktie:
Inmiddels zijn 2 diaseries gereedgekomen.
• kakkerlakken (21 dia's) , excl. verzendkosten
• huidirriterende insekten en mijten (34 dia's),
excl. verzendkosten

f

42,-

f

68,-

kunnen verhalen op de weigerachtige eigenaar. Ook kan worden gesteld dat de belangrijkste reden van het daadwerkelijk optreden van de gemeente niet zo zeer voorkómen
van verdere verspreiding van de insekten is, maar eerder het doen wegnemen van de in
de woningen optredende (ernstige) hinder. Bovendien behoeven alleen die woningen
behandeld te worden waar de betrokken insektcn aanwezig zijn, dus geen massale
aanpak van een nationale kwaal. Als er geen sprake van schuld is, kan gesproken
worden van een risico voor de eigenaar.
Bij een uitspraak op 3 I mei 1979 over de kosten van kakkerlakkenbestrijding was de
Afdeling Rechtspraak echter van mening dat er in dit geval geen reden was voor
uitzondering op de regel van kostenverhaal, aangezien het hier een aanschrijving betrof
(door de gemeente) van de eigenaar van een cafetaria. Van de exploitant van een
cafetaria mag extra zorg worden verwacht voor het weren en verdelgen van kakkerlakken. Aangezien die zorg niet was betracht, oordeelde de Afdeling dat in dit geval de
nalatige eigenaar de kosten moest betalen die de gemeente had gemaakt bij de bestrijding.
Aanschrijven eigenaar

Actuele zaken omtrent wetgeving
mr. O.C. de Bruijn, docent S.V.O.
Ongedierte en de rechtspraak

Op 3 april 1981 deed de Hoge Raad uitspraak over een verschil van mening omtrent de
vraag wie de kosten van ongediertebestrijding moet dragen als de gemeente de eigenaar
van een woning op grond van de Woningwet (art. 25) heeft aangeschreven de nodige
bestrijdingsmaatregelen te nemen.
De Hoge Raad bevestigde in haar arrest de uitspraak van 6 juni 1980 van het Gerechtshof te Amsterdam dat de wet geen onderscheid maakt naar gelang men wel of niet

Over de kosten van de bestrijding van dierplagen (met name van kakkerlakken en
faraomieren) zijn er uitspraken geweest van de rechtbank te Amsterdam (op 5 juli 1977,
Bouwrecht 1978 p. 215), van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State (op 9
december 1977, A.B. 1978, 76, op 16 juni 1978 en 31 mei 1979) , van het Gerechtshof te
Amsterdam (op 6 juni 1980, Bouwrecht 1980 p. 935) en van de Hoge Raad (op 3 april
1981, NJ 1981, A.B. nr. 380).
De Raad van State vond dat de gemeente de kosten van de bestrijding van faraomieren
en kakkerlakken in woningen zelf moest betalen. De aanwezigheid van deze insekten in
de betrokken woninge n was namelijk noch te wijten aan de onderhoudstoestand of de
bouwkundige toestand van de woning, noch aan de wijze van bewoning. Bovendien was
de Raad van State gebleken, dat de reden voor het actief optreden van de gemeente
voornamelijk was gelegen in het voorkómen van een uitbreiding van de insekten naar
andere woningen in de stad. De verspreiding van kakkerlakken zou een nationale kwaal
zijn die door een massale bestrijding aangepakt zou moeten worden. Aangezien er in
dezen geen sprake van schuld is, zou uit een oogpunt van algemeen belang de kosten
van bestrijding door de gemeente gedragen dienen te worden.
Op deze uitspraken is in verschillende publikaties veel kritiek geuit. Men vond het
ongerijmd dat de gemeente wel de eigenaar zou moeten aanschrijven en indien daaraan
geen gevolg werd gegeven zelf tot daden zou moeten vergaan, maar de kosten niet zou
58
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sommige soorten, vooral tropische, overleven een verlaging van de temperatuur tot
b.v. 5°C niet. Met behulp van feromoonvallen kan men tegenwoordig al een
signaleringssysteem opzetten voor de verschillende mottesoorten. Ter bestrijding
van voorraadaantasters kunnen kleine partijen produkten b.v. gedurende 3 à 4
dagen worden ingevroren bij ca. -20°C. Pas in laatste instantie moet men overgaan
tot bestrijdingsacties met behulp van insekticiden.
Als actieve stoffen komen dan in aanmerking middelen op basis van deltamethrin of
permethrin, waarmee een naden- en kierenbehandeling wordt uitgevoerd.
Door houders van een bewijs van deskundigheid als bedoeld in art. 14a, 2e lid, van
het Bestrijdingsmiddelenbesluit kan in voorkomende gevallen een gassing worden
uitgevoerd met een daarvoor toegelaten middel.

S.V.0.-BESTELFORMULIER
Aan: Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding
p/a Ceramstraat 6
5013 88 TILBURG

Van: naam
adres
postcode/woonplaats
telefoon

BESTELLING

S. V.0.-uitgaven:

A-syllabus

stuks

B-syllabus

stuks

Syllabus gassingen

1

Handboek (herdruk 1985)

stuks
stuks

Abonnement wijzigings- en aanvullingsbladen betr.:

A-syllabus

stuks

B-syllabus

stuks

Syllabus gassingen 1

stuks

Handboek

stuks

S.V.0.-dia's:

..

- serie kakkerlakken (21 dia's; / 42,- excl. verzendkosten)

series

- serie huidirriterende insekten en mijten (34 dia's; / 68,excl. verzendkosten)

series

De kosten zullen direct na levering van de bestelling worden voldaan.

Datum
Naam
Handtekening
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