Eigenaar moet bestrijdingskosten betalen.

Summary

The Raad van State (State Council) judges
that home owners must pay for the costs
of cockroach eradication actions.

Deze uitspraak van de Raad van State is
gepubliceerd in de Nederlandse Jurisprudentie van 14 april 1986 (Administratiefrechtelijke Beslissingen/ NJ 1986, nr. 48).
mr. D.C. de Bruijn.

De uitspraken van de afdeling Rechtspraak van de Raad van State in geschillen over de vraag wie een bestrijdingsactie moet betalen zijn zo langzamerhand
standaarduitspraken geworden.
Op 7 juni 1985 besliste de Raad van State
identiek aan een uitspraak op 23 augustus
1983 (zie Rat en Muis, december 1983,
blz. 63).
Eind 1982 hebben Burgemeester en wethouders van Amsterdam Alex Meijer N.V.
aangeschreven (op grond van artikel 25
Woningwet en artikel 307 Bouwverordening) om kakkerlakken te bestrijden in
panden waarvan genoemde N.V. eigenaar
is.
Omdat daaraan geen gevolg werd
gegeven, vond de bestrijding van
gemeentewege plaats. De gemeente
presenteerde echter wel de rekening aan
de eigenaar van de woningen. Deze
weigerde ook te betalen en ging in beroep
bij de Raad van State.
De Raad van State overwoog andermaal,
dat als de aangeschreven eigenaar
weigert iets te doen, bestrijding via de
gemeente (politiedwang) wordt uitgevoerd
en "de eigenaar betaalt". Uitzondering
zou kunnen zijn de situatie dat het
algemeen belang een bestrijdingsactie
vereist. Hiervan kan sprake zijn bij een
grootschalige verspreiding van ongedierte
in dichtbevolkte woonwijken die een
bedreiging vormt voor het leefklimaat.
De Raad van State vond dat algemeen
belang niet het geval was in deze zaak.
Het beroep werd verworpen. De eigenaar
van de behandelde woningen moet dus
alsnog de kosten van de bestrijdingsactie
betalen aan de gemeente Amsterdam.
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Wespen

Summary

In the Netherlands several wasp species
occur, the werkers and young·queens of
which are able to sting humans painfully,
especially when they are annoyed or
disturbed. The life history and method(s)
of control of these wasps are discribed
briefly.
The most effective control method is the
treatment of the entrance of the nest or
hole e.g. in a cavity wall with a dusting
powder (insecticide).
Inleiding

1
worden " sociale" wespen genoemd.
De nakomelingen van een bevruchte
koningin leven gedurende één seizoen
allemaal bij elkaar in één nest, waarbij er
een duidelijk verschil is in taken tussen de
koningin, de werksters, de jonge koninginnen en de jonge mannetjes.
Soorten

In ons land komen ca. tien wespesoorten
voor, die door entomologen worden
ingedeeld in de subfamilie Vespinae.
Een Nederlandse naam is er alleen voor
de familie Vespidae, die wel plooivleugeligen wordt genoemd. Deze naam spreekt

Bij de dierplaagbestrijding neemt de
bestrijding van wespen in de zomermaanden een belangrijke plaats in. Het komt nl.
nogal eens voor dat wespen op een lastige plaats (b.v. naast de voordeur in de
spouwmuur) hun nest maken en dan is
het gevaar voor steken zo groot, dat het
noodzakelijk wordt geacht om de wespepopulatie uit te roeien. De bestrijder komt
dus vrijwel altijd met wespen in aanraking,
als ze hinderlijk of gevaarlijk zijn. Dat zou
er toe kunnen leiden dat hij uit het oog
verliest, dat het hier om zeer nuttige
..illllll
insekten gaat. Vandaar dat we in het hier- ""1111'
na volgende eens uitgebreid bij dit aspect
zullen stilstaan.
Het zal de meeste lezers duidelijk zijn
waar we over spreken als we het hebben
over de bestrijding van wespen. Toch is
het zinvol om nog eens na te gaan, welke
wespen we in de meeste gevallen aantreffen en welke soorten we absoluut niet
behoeven te bestrijden. Zo dienen in de
directe omgeving van gebouwen geen
bestrijdingen te worden uitgevoerd tegen
sluipwespen , galwespen, bladwespen en
houtwespen. Al deze groepen wespen
hebben een zogenaamde " solitaire"
leefwijze, wat inhoudt dat er geen ingewikkelde sociale structuur aanwezig is.
De wespen, die soms mensen kunnen
steken , leven bij elkaar in één nest - ze
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gewone wesp (foto Stichting Vakopleiding
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kop vooraanzicht gewone wesp (fo to Stich ting Vakopleiding Ongediertebestrijding)
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