ZIJN HUURDERS VAN WONINGEN VERPLICHT
OM KOSTEN VAN DIERPLAAGBESTRIJDING
TE BETALEN?
beschikbare toxicologische gegevens
werden geïnventariseerd en in de vorm
van aanvullende gegevens als
voorwaarde voor verlenging aan de
toelatinghouders gevraagd.
Werkgroep
houtconserveringsmiddelen

Het werkgebied van de werkgroep He
betreft middelen bestemd voor het (zeer)
langdurig ("houtverduurzaming") dan wel
voor een beperkte periode beschermen
("houtbescherming") van hout. Het betreft
o.m. insekticiden, alg- en
schimmelwerende verf alsmede
aangroeiwerende scheepsverf (de zgn.
"antifouling verf") en middelen voor het

beschermen van andere materialen, zoals
textiel, tegen aantasting door schimmels.
In 1990 werd besloten twee middelen op
basis van twee nieuwe werkzame stoffen
voor toelating voor te dragen, te weten:
propiconazole (Wocosen-S) en
zinksilicofluoride (Basilit ZKF).
- De toelating van een middel op basis
van de werkzame stof fenitrothion werd in
1990 beëindigd omdat de 10-jaar termijn
verstreken was. De toelatinghouder heeft
geen aanvraag voor een nieuwe (10-jaar)
termijn ingediend.
- Op grond van een EG-richtlijn werd het
gebruik van tributyltinverbindingen in
aangroeiwerende verven in 1990 beperkt
tot het behandelen van schepen met een
lengte van tenminste 25 meter.

Summary

Tenants of houses are not obliged to pay
rates tor services rendered by a
municipal pest control department if
these are executed according to the
Housing Act in the Netherlands.
According to the judgment of the High
Court home owners are responsible tor
proper control measures and costs to be
taken tor cockroach control. However,
tenants have to take care of the control of
fleas themselves if these occur on their
own pets.
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uit te voeren kan in principe daarvoor een
tarief in rekening worden gebracht. Op
grond van artikel 277, eerste lid, onder b,
van de Gemeentewet, is een gemeente
bevoegd rechten te heffen voor het genot
van door of vanwege het
gemeentebestuur verstrekte diensten.
Heffing van een tarief voor deze
dienstverlening kan worden opgelegd aan
degene die de dienst heeft aangevraagd
of aan degene ten behoeve van wie de
dienst wordt verleend. Dit kan zijn de
eigenaar of de huurder van een woning
die aan de gemeente vraagt om
dienstverlening.

Heffing terecht?
Zorgplicht gemeente

Als een huurder van een woning een
gemeentelijke dienst vraagt een
onderzoek en bestrijding van ongedierte

Geheel anders is het als de huurder van
een woning de gemeente er op wijst dat

BUREAU BESTRIJDINGSMIDDELEN
Het Bureau Bestrijdingsmiddelen is
ingesteld bij ministeriële beschikking van
de vier betrokken bewindslieden.
Het is het orgaan van de CTS-organisatie
dat zich permanent en uitsluitend bezig
houdt met taken in het kader van de
voorbereiding van beslissingen omtrent
de toelating van bestrijdingsmiddelen.
Enkele taakelementen:
- · administratieve behandeling van
aanvragen en toelatingen;
- het voeren v an het secretariaat van de
Commissie en de werkgroepen;
- ondersteuning van de betrokken
bewindslieden.
- afhandelen beslissingen omtrent de
toelating van bestrijdingsmiddelen;
- bijhouden wettelijk register van
toegelaten bestrijdingsmiddelen.
- adviserihg/ ondersteuning beroepbezwaarprocedures.

■

18

(Naar aanleiding van het "Verslag van
werkzaamheden over 1990" van de
Commissie Toelating
Bestrijdingsmiddelen en het Bureau
Bestrijdingsmiddelen).
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DE BOSMUIS ALS PLAAGDIER IN NEDERLAND

in strijd met de gemeentelijke
bouwverordening in de woning hinder
wordt ondervonden door ongedierte. Dan
zal de gemeente uitvoering moeten
geven aan de haar in de Woningwet
opgedragen taak. Controle op naleving
van de voorschriften in de
bouwverordening behoort tot de uit de
Woningwet voortvloeiende gemeentelijke
verplichtingen. In dat geval is er volgens
het arrest van de Hoge Raad van 9
december 1987, nr. 24 892, Belastingblad
4/ 17 februari 1988, blz. 65, geen sprake
van dienstverlening waarvoor een recht
kan worden geheven. Ook het arrest van
de Hoge Raad van 3 april 1981
betreffende kostenverhaal op
huiseigenaren betreffende de
bestrijding van kakkerlakken is voor
gemeenten van grote betekenis.
Eigenaren kunnen tegen een
aanschrijving wel in beroep gaan op
grond van de Wet Arob. Ook de Arobrechter zal echter geen onderscheid
maken of de eigenaar wel of niet schuldig
is aan de aanwezigheid van ongedierte
(risicoleer).

Aanschrijven eigenaar
Als een gemeente er op gewezen wordt
dat in strijd met de Bouwverordening in
een woning hinder door ongedierte wordt
ondervonden, zal de gemeente op grond
van artikel 25, 1e lid, sub a, van de
Woningwet de eigenaar moeten
aanschrijven om de nodige maatregelen
te (laten) treffen. Ingevolge deze
verplichting zal de gemeente eerst
moeten onderzoeken of er inderdaad
sprake is van hinder door ongedierte. De
beoordeling of sprake is van het niet
voldoen aan de criteria van de
Bouwverordening behoort tot de
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gemeentelijke autonomie. Als de eigenaar
geen gevolg geeft aan de aanschrijving
zullen de voorzieningen (bestrijding van
ongedierte) door of in opdracht van de
gemeente worden getroffen
(bestuursdwang). De hieraan verbonden
kosten kunnen via een deurwaarder bij de
huiseigenaar worden verhaald.

Eigen verantwoording
Slechts in enkele gevallen van hinder
door ongedierte in woningen zal de
gemeente niet de huiseigenaar
verplichten bestrijdingsmaatregelen te
laten treffen. Voorbeelden daarvan zijn
hinder door vlooien bij het houden van
huisdieren en aantasting van meubelen
door houtworm. In dergelijke gevallen kan
de gemeente op grond van artikel 25, 2e
lid, van de Woningwet de bewoner
(waaronder de huurder) aanschrijven
bestrijding van ongedierte te (laten)
uitvoeren. In de meeste andere gevallen
zijn huurders van woningen echter niet
verplicht kosten van de bestrijding van
ongedierte te voldoen.
Om de grens tussen nakoming van de uit
de Woningwet voortvloeiende
verplichtingen betreffende bestrijding en
daarbij behorende controle op
aanwezigheid van ongedierte enerzijds
en dienstverlening anderzijds aan te
geven, is het gewenst dat in
gemeentelijke Verordeningen met
tarieven wordt aangegeven dat het
diensten betreft die op verzoek
plaatsvinden.
Aan huurders van woningen zou
hieromtrent meer bekendheid moeten
worden gegeven.

Summary

Inleiding

In some cases the Wood mouse is
considered a pest in the Netherlands. In
this article some specifications are given
about its appearance, distribution, habitat
and biology. Sometimes they attack germ
plants and newly planted legume seeds.
In wood cultures large damages can be
caused. In buildings wood mice behave
like house mice causing noise trouble or
damage e.g. by gnawing at a pair of very
expensive boots. The best way to keep
them out of buildings is to take the
necessary mouse proofing measures. A
ventilation hole should not exceed 5 mm.
lf il is necessary to exterminate the mice,
the same method for house mouse
control can be used. Prebaiting with
different baits can indicate which bait
should be used.

De bosmuis (Apodemus sylvaticus L.)
behoort tot de familie van de ware
muizen, waartoe onder andere ook de
huismuis (Mus musculus L.) en de bruine
rat (Rattus norvegicus Berkenhout)
behoren. Het uiterlijk van de
vertegenwoordigers uit de familie der
ware muizen (vergeleken met die van de
woelmuizen) wordt gekenmerkt door een
spitse snuit (stomp bij woelmuizen),
duidelijk zichtbare oren (in de vacht
verborgen bij woelmuizen), grote ogen
(klein bij woelmuizen) en een staart die
ongeveer even lang is als het lichaam
(kort bij woelmuizen). Woelmuizen zijn
qua bouw aangepast aan het leven
ondergronds. Ware muizen brengen
relatief meer tijd bovengronds door. De
ogen en de oren zijn daarom belangrijker

1

H. van Blaaderen

Dierplagen en Milieu, 40 (1 /2) 1992

Dierplagen en Milieu, 40 (1/ 2) 19!;2

21

■

