- Handboek, excl. verzendkosten
- Wijzigings- en aanvullingsbladen syllabi per pagina,
excl. verzendkosten
- Wijzigings- en aanvullingsbladen Handboek 1985 ,
zolang de voorraad strekt
- Nascholingsdag
- Dia's
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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
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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
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Van doorberekenen van kosten betreffende de uitvoering van verdelging van bruine en
zwarte ratten. wordt door gemeenten meestal afgezien i.v.m.:
- grote verspreiding van de diersoorten waardoor aaneengesloten bestrijding van algemeen belang is;
- vroegtijdige melding belangrijk voor doelmatige bestrijding;
- door onvakkundige bestrijding kan verminderde gevoeligheid/resistentie optreden
t.o.v. gebruikte middel(en);
- aanschrijvingsprocedure omvangrijk en tijdrovend.
Gedogen van bestrijding
Het tegen iemands wil toepassen van bestrijdingsmiddelen in een object is terecht een
moeilijke zaak. Het is vooral een kwestie van goede voorlichting. In de Bouwverordening is echter de volgende bepaling opgenomen.

Artikel 344 Bouwverordening (model V.N.G.). Toelaten van het treffen van voorzieningen.
Teder, die enig gebruik heeft van een bouwwerk, van een sloot of een ander water nabij
een gebouw of van een niet-openbaar riool of een niet-openbare put buiten het gebouw,
is verplicht het treffen van voorzieningen, als bedoeld in artikel 25 van de Woningwet,
dan wel van de voorzieningen of de werkzaamheden, voortvloeiend uit de bepalingen
van dit hoofdstuk, toe te laten, voor zover de voorzieningen door of vanwege de
gemeente ter uitvoering van genoemde bepalingen moeten worden getroffen.

De toepasser moet de nodige informatie schriftelijk verschaffen via een formulier. De
informatie betreft o.m. de:
- datum van behandeling;
- toe te passen middel(en) (merknaam, toelatingsnummer, werkzame stoffen);
- te behandelen ruimten;
- te bestrijden organismen;
- voorschriften omtrent ventilatie (zie beschikking ex. art. Sa Bestrijdingsmiddelenwet).
Door de bewoner/gebruiker van de te behandelen ruimten dient voor ontvangst van het
formulier te worden getekend.
Artikel 2 van Beschikking ex. art. Sa Bestrijdingsmiddelenwet.
1. Een ruimte die geheel of gedeeltelijk behandeld is met een bestrijdingsmiddel ter
bestrijding van houtaantastende insekten, met als werkzame stof lindaan, mag na de
behandeling gedurende een etmaal niet worden betreden en mag na dat etmaal:
- gedurende vier weken niet dienen als woon- of verblijfruimte voor mensen, noch
daarmee in open verbinding staan, indien het behandelde oppervlak meer dan 3
m 3 bedraagt;
- niet meer dienen als verblijfruimte voor melkgevend vee en pluimvee;
- niet meer dienen als ruimte waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of
bewaard.
2. Een in het eerste lid bedoelde ruimte moet tijdens de behandeling en gedurende
twee weken na de behandeling voortdurend intensief worden geventileerd.

Wenk voor de toepassing van artikel 344 Bouwverordening

De Arbeidsomstandighedenwet (1980)

Uiteraard zullen, bij het tegen de wil van de gebruiker (bewoner) betreden van het
pand, de daarvoor geldende wettelijke bepalingen in acht moeten worden genomen (zie
art. 172 Grondwet, art. 120 t/m 122 Wetboek van Strafvordering, art. 152 t/m 154
Gemeentewet).

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) bevat voorschriften ter verzekering van de
veiligheid, ter bescherming van de gezondheid en ter bevordering van het welzijn van
werknemers in verband met de arbeid.

Bij de toelating worden voorschriften gegeven mede ter bescherming van de volksgezondheid. Die voorschriften staan vermeld op de verpakking van het middel. Wanneer
echter, zoals vaak voorkomt , de toepassing plaatsvindt door een particulier bedrijf of
een gemeentelijke dienst, bestaat het risico dat alleen de toepasser kennis neemt van de
voorschriften die ook zeer belangrijk zijn voor anderen, b.v. de bewoner van een met
bestrijdingsmiddelen behandeld huis.
Toepassers van middelen met als één der werkzame stoffen pentach/oorfenol of tributyltinoxide zijn dan ook verplicht de bewoners/gebruikers van de behandelde woon- of
verblijfruimten op de hoogte te stellen van de in acht te nemen voorschriften na de
toepassing. Voor toepassers van lindaan-bevattende middelen ter bestrijding van houtaantastende insekten, geldt dezelfde plicht tot informatieverschaffing.

De wet bevat zelf inhoudelijke verplichtingen voor de werkgever, o.m.:
- uitgangspunten voor het beleid gericht op veiligheid, gezondheid en welzijn (art. 4);
- tot voorlichting en onderricht van de werknemers over o.m. de aard van het werk, de
daaraan verbonden gevaren, beveiligingen en persoonlijke beschermingsmiddelen
(art. 6);
- tot maatregelen ter voorkoming van gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van
b.v. bezoekers, voorbijgangers en onmiddellijke omwonenden (art. 11 ).
De wet bevat ook verplichtingen voor de werknemer, b.v. de verplichting een gevaar
voor de veiligheid of de gezondheid terstond ter kennis te brengen aan de werkgever
( art. 12).
Op grond van artikel 13, lid 3, van de Bestrijdingsmiddelenwet (1962), moet bij het
gebruik van bestrijdingsmiddelen en verder ten aanzien van resten van bestrijdingsmiddelen en lege verpakkingen zodanige zorgvuldigheid in acht genomen worden, dat geen
gevaar ontstaat voor de mens en het milieu.
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Van deskundige beroepsmatige ongediertebestrijders wordt verwacht dat zij hun opdrachtgeve rs steeds zorgvuldig informeren omtrent alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, ventilatievoorschriften en andere maatregelen ter bescherming van mens en
milieu.

Eveneens wordt op het etiket aangegeven, welke middelen uitsluitend voor beroepsmatig gebruik (o.m. S.V.O.-gediplomeerden) mogen worden toegepast. Vloeibare of
poedervormige concentraten ter bestrijding van knaagdieren of insekten behoren (met
uitzondering van enige kleinverpakkingen) o.a. tot deze categorie.
Rodenticiden

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied
van bestrijdingsmiddelen
1r. B.T. Bosman, docent S.V.O.

Algemene inleiding

In ons land worden bestrijdingsmiddelen toegelaten op grond van de criteria, zoals
genoemd in de Bestrijdingsmiddelenwet 1962. Dit houdt o.m. in, dat met redelijke
zekerheid mag worden aangenomen, dat een toegelaten middel deugdelijk is voor het
doel, waarvoor het bestemd is. Tevens zullen geen schadelijke nevenwerkingen optreden bij gebruik van het middel volgens de gegeven voorschriften .
Bestrijdingsmiddelen zijn middelen ter bestrijding van bepaalde organismen (knaagdieren, insekten, schimmels, e.d.). Preventieve toepassingen (d.w.z. dat er geen schadelijke organismen aanwezig zijn) mogen slechts worden uitgevoerd indien dit op het etiket
nadrukkelijk is aangegeven b.v. bij bepaalde houtverduurzamingsmiddelen. Lees dus
al1ijd het etiket op de verpakking van het toe te passen middel!
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Toege s taan is 1titr.luitend he t gebruik a l s middel t e r bestl"i j ding van:
•· kruipende i n sek i en e n v li e gen i n opslag - , verb l i jfs · e n bed r ijfs r uimt e n voor pleksg ewij ze bcha n<!e! ing van nade n e n k i e r e n e n o pperv l a kken met zodün ige a pp a ra t u ur d at h et
mid d el o nd er lag e druk e n met g ro 11e d ruppel wordt t oegepas t en me t d ien v e r stande , da t
t îjdens de l,ehandelin9 geen me:nsen en hui s di e r e n, ncc.h onve rpakte v~ d i ng~midd el e n in
d e ruimt e aanwe z ig mog en zi jn en onverpakte g ro nds tof fen \'OOr de voed I ng sm 1dde 1en· en
vecvoec!erindus tr i e mo e t en z i Jn ,a,fgedckt. Niet toe9e,;ta,m i s d e t oepassing ln o f o p a pparatuu r waar di r ekt contac.t met voe ding !ómi d delen mo')elij k is;
b . k ruipende ins e k t e n o p vui !stortplaat sen
Het mi dde l ma g ui ts lu it end wo r den g ebruikt doo r of onde r t o ez i cht van pers o nen, be lu t
met u ïh'oe r i ngstaken be tre ffe nd e è e b est r ijding van onged i e rte , ln d ien s t van gemeenten ,
regio:ia le ◊verhei dsdi en~ un, wa t e rscha ppen e n ong e die rtebcs t rij d i ngsbedrijve n , wel ke als
zodani g z i jn inge s c hreven b ij d e Ka -r,e.r van Koophande 1 , a I Smtlde personen die in h e t bez i t
zijn van e e n d ip l o.-na va n de Sticht i ng Vakopleid ing 0nged i crt11:be st rl jdlng ,
8. GE8RUI KSAAN\JI J21NG

1. He t mi dde l ko1.-. worden t oeg epas t I n opslag plaatsen e n bcdr i jfsru l mU:n zoals fo1br l eken ,
keukens , ka ntoren, ,un boord v an schepen, a I smcde i~ woon - en andere ver bi ij fs ru i mten.
Het mi ddel is werkzaam tegen ka :0:kerlakken, b e dwa nt sle.n , hui s krekels , vlooien en ande re
krui pende l ns e kte n, alsmede t e g e n vliegen. Voor et:n goede werkirlg tegen d e •ees t e v.an
genotn1dt. i ns ekten is e e n ze ke re wer k i ngsduur gewenst. Daar01111 dient aen bij he t schoon-

Bij de bestrijding van knaagdieren zijn vanzelfsprekend de te nemen weringsmaatregelen (bouwkundige, hygiënische, bedrijfsmatige) van groot belang. Ook op het mogelijk
optreden van resistentie t.o.v. bepaalde middelen dient men bedacht te zijn. In de
periode 1983-1985 hebben zich ten aanzien van bestaande en nieuwe middelen de
volgende ontwikkelingen voorgedaan.
crimidine
Huismuizen mogen met ingang van 0l-10-83 niet meer met dit middel worden bestreden. Veldmuizen met ingang van 01-10-84. Deze preparaten zijn dus niet meer
toegelaten ter bestrijding van knaagdieren.
zinkfosfide
Middelen op basis van deze stof zijn vanaf 01-11-84 nog slechts toegelaten ter bestrijding van veldmuizen. Ter bestrijding van huismuizen en zwarte ratten zijn de toelatingen beëindigd.
natriumfluoracetaat (1080)
Deze (zeer giftige) stof is uitsluitend toegelaten ter bestrijding van ratten aan boord
van schepen , mits toegepast door personen in dienst van de toelatinghouder.
ergocalciferollwarfarin
Gecombineerd lokaas ter bestrijding van huismuizen in ruimten. Uitsluitend in van
boven afsluitbare voerdoosjes en voor beroepsmatig gebruik.
chloorfacinon-lokazen
Naast het reeds lange tijd toegelaten vloeibare concentraat zijn nu ook kant-en-klare
lokazen toegelaten, zowel voor beroepsmatig als particulier gebruik.
anticoagulantia
Met name bij de bestrijding van huismuizen wordt een toename geconstateerd in de
ontwikkeling van resistentie ten opzichte van warfarin en chloorfacinon. Ook zijn er
signalen dat in toenemende mate bromadiolon-ongevoeligheid optreedt.
andere nieuwe middelen
In diverse landen van de wereld, maar nog niet in Nederland, is de stof brodifacoum
toegelaten ter bestrijding van verschillende knaagdiersoorten. De stof bromethalin
die is ontwikkeld, heeft goede eigenschappen en is voor zove r bekend nog nergens
toegelaten.

Etiket lezen!
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