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ORGANISATIE GEMEENTELIJKE
DIERPLAAGBESTRIJDING
Summary
One of the items of the Dutch National
Environmental Policy Plan is to reduce
unnessary application of pesticides.
An important tool in this matter is the task
of municipalities to look after a proper
execution of the "Woningwet" (Building
Act) and the municipal "Bouwverordering"
(Building by-law).
When people suffer trom pests the
Burgomaster and aldermen have the
obligation to summon the owner of a
building to take the necessary pest
prevention and control meast:res.
Advice is given tor the set-up of a
municipal pest control organisation.

Inleiding
In het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP
Plus) is vermeld dat bij de taakuitvoering
door gemeenten het accent ligt o.a. op
milieubeheerstaken zoals de bestrijding
van dierplagen en dat voor
dierplaagbestrijding thans een wettelijke
regeling wordt voorbereid.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIi JEZELF

e:

Uit de voorschriften van Woningwet en
Bouwverordening kan worden afgeleid
dat elke gemeente een afdeling dient te
hebben die ondermeer is belast met het
telefonisch in ontvangst nemen van
klachten van inwoners van de gemeente
betreffende hinder door ratten, muizen en
in gebouwen voorkomende insekten en
mijten. De telefonisch en schriftelijk
ontvangen klachten worden bij voorkeur
genoteerd in een klachtenregister. Indien
niet kan worden volstaan met een
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telefonisch of schriftelijk advies wordt op
een adreskaart genoteerd welke de
bevindingen van en genomen
maatregelen door de bestrijder zijn.

1. Gemeentelijke zorgplicht
Op grond van art. 25 Woningwet en art.
307 Bouwverordening (model V.N.G.)
zijn burgemeester en wethouders
verplicht de eigenaar van een woning aan
te schrijven om dierplagen te weren of te
bestrijden. In sommige gevallen, bv.
kattevlooien, kan de gebruiker worden
aangeschreven.
Als de eigenaar in gebreke blijft en de
gemeente afziet van een aanschrijving,
dienen de nodige maatregelen door of in
opdracht van de gemeente te worden
uitgevoerd.
Elke gemeente heeft een
Bouwverordening met voorschriften,
ondermeer betreffende wering en
bestrijding van dierplagen. De gemeente
schrijft voor dat er voorzieningen moeten
worden getroffen ter wering van ratten en
muizen en dat in bouwwerken en op open
erven en terreinen geen hinder van
plaagdieren mag optreden voor
gebruikers of anderen.
Als de gemeente een melding ontvangt
omtrent hinder door plaagdieren, dient zij
een onderzoek in te stellen naar de aard
en omvang van de hinder en op grond
van Woningwet en Bouwverordening de
nodige maatregelen te treffen. In
sommige gevallen zal volstaan kunnen
worden met een deskundig advies aan
betrokkenen; in de meeste gevallen zal
contact met de eigena(a)r(en) moeten
worden opgenomen. Bij in gebreke blijven
van de eigenaar zal tot aanschrijving
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VOORSTEL INDELING REGISTER EN ADRESKAART
Voorbeeld 1
Volgnr.

Datum

Naam
Tel.

Adres

Aard
klacht

Datum afgehandeld

Voorbeeld Il
Adres:
Naam:
Aard klacht:

Volgnr.:
Datum

tel.:

Aard object:
Bezoek

Datum

Gebruikte materialen

1
voorzijde
adreskaart

2
3
4
5

moeten worden overgegaan.
Alleen al uit praktische overwegingen is
het gewenst dat de gemeente zich niet
alleen administratief en coördinerend,
maar ook daadwerkelijk bezighoudt met
de bestrijding van dierplagen.
Registratie van meldingen, gegeven
adviezen en uitgevoerde werkzaamheden
is nodig, o.a. voor toezicht en personele
en financiële planning.
In Hinderwetvergunningen van
bedrijven worden door gemeenten vaak
voorwaarden opgenomen betreffende
wering en bestrijding van dierplagen,
zoals geadviseerd in het Handboek
Hinderwet. Wetten en regels zijn nuttig,
maar je hebt er niet veel aan als ze niet
worden nageleefd. De taak van de
overheid is om toe te zien op de naleving
van de door haar opgestelde
voorschriften. Periodieke bezoeken door
de gemeentelijke afdeling
dierplaagbestrijding aan betrokken
bedrijven behoren ook tot de zorgplicht.

monsters onbeschadigde insekten en
mijten worden ingeleverd ter
determinatie.

3. Uitvoering
De uitvoering van bestrijdingstaken dient
bij voorkeur te geschieden door een
vakbekwame bestrijdingstechnicus in het
bezit van een vakbekwaamheidsdiploma
van de Stichting Vakopleiding
Onged ie rtebestrij ding.
Van elk te bezoeken object ontvangt de
bestrijder een adreskaart (zie
voorbeeld Il) met gegevens omtrent de
aard van de melding; per bezoek worden
hierop genoteerd ondermeer gebruikte
materialen en bijzonderheden omtrent
noodzakelijke weringsmaatregelen,
uitgevoerde bestrijdingen of gegeven
adviezen.
Na afhandeling wordt de datum in het
register genoteerd.

2. Centraal meldingspunt

Bijzonderheden,

o.m. bouwkundige gebreken,
weringsadviezen , contacten met
huiseigenaar/bouw- en woningtoezicht

achterzijde
adreskaart

Afgehand eld d.d.:
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Paraaf chef:
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De gemeentelijke dierplaagbestrijding is
belast met het in ontvangst nemen van
meldingen van bewoners en bedrijven in
de gemeente omtrent hinder door ratten,
muizen en in gebouwen voorkomende
insekten en mijten.
De telefonisch en schriftelijk ontvangen
meldingen worden genoteerd in een
register (zie voorbeeld 1).
De administratieve medewerk(st)er moet
voldoende vakkennis hebben,
ondermeer om te kunnen bepalen in
welke gevallen (voorlopig) kan worden
volstaan met het geven van informatie en
om deskundige adviezen te kunnen
geven omtrent te treffen
weringsmaatregelen en de eventueel in
bepaalde gevallen door het publiek toe te
passen bestrijdingsmiddelen.
Bij het centrale meldingspunt kunnen ook
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een bestrijdingstechnicus heeft bij voorkeur
een SVO-diploma (foto Stichting Vakopleiding
Ongediertebestrijding)

Bij de bestrijding van ratten en muizen zal
de bestrijder de nodige adviezen geven
omtrent wering, e.d. en zelf het
bestrijdingsmiddel uitzetten, daarna de
opname van het middel controleren en
waar nodig het middel aanvullen totdat de
bestrijding succesvol is.
61

■

1

1
Bij de bestrijding van insekten kan dit,
behalve het geven van weringsadviezen,
betekenen het hanteren van
spuitapparatuur en het toepassen van
insekticiden in woningen, ziekenhuizen,
instellingen, voedingsmiddelenbedrijven,
e.a. Hierbij behoort ook het geven van
gerichte adviezen over de bv. door
particulieren zelf te nemen maatregelen.
Indien mogelijk dient fysische
bestrijding te worden geadviseerd in
plaats van chemische bestrijding.

Rapportering
Van elke klacht worden per bezoek
gegevens genoteerd omtrent gebruikte
materialen, bijzonderheden omtrent
uitvoering en resultaten van de
bestrijding, betreffende hygiënische en/of
bouwkundige wering, etc., zodat in een
later stadium kan worden nagegaan wat
er bij vorige bezoeken is geadviseerd en
uitgevoerd.

meldingen onderzoeken instellen
teneinde de aard en de omvang van de
hinder vast te stellen. Ook bepaalt deze
welke weringsmaatregelen kunnen
worden getroffen en of
bestrijdingsmaatregelen nodig zijn. Deze
bepaalt in goed overleg met betrokkenen
wat van gemeentewege verder zal
worden uitgevoerd en geeft adviezen
omtrent door betrokkenen te nemen
maatregelen.
In gevallen waar dit nodig of wenselijk is
(bv. ratten, muizen, kakkerlakken,
tropische mieren, wespen indien gevaar
voor omgeving, vlooienplagen) zal de
gemeentelijke dierplaagbestrijder de
bestrijding uitvoeren met een daartoe
zorgvuldig gekozen, toegelaten
bestrijdingsmiddel. Deze draagt er zorg
voor dat de nodige afspraken met
eigenaren, bewoners of gebruikers van
de betrokken objecten worden gemaakt.
Grote objecten vereisen organisatorisch
een speciale aanpak.

4. Tarieven
Deze dienen door het gemeentebestuur
te worden vastgesteld. Voorbeeld:
- rattenbestrijding:
gratis, tenzij gegeven weringsadviezen
niet worden opgevolgd
huismuisbestrijding:
gratis ten behoeve van woningen,
gratis onderzoek en advies bedrijven;
bestrijding kostprijs
insektenbestrijding:
gratis onderzoek en advies
gratis bestrijding wespen indien gevaar
kostprijs bestrijding v.r.v. eigenaren
woningen, bedrijven
kostprijs bestrijding honde- en
kattevlooien v.r.v. opdrachtgever.

De gemeentelijke dierplaagbestrijder
inspecteert op eigen initiatief periodiek
plaatsen waar bruine ratten zeer

ongewenst zijn (o.m. waar in open water
gezwommen wordt) en waar deze dieren
verwacht kunnen worden (o.m. riolen,
afvalstortplaatsen, waterlopen,
stadsvijvers, buurten met slooppanden}.
Ook is het gewenst dat bedrijven met
hinderwetvergunningen waarin
opgenomen clausules omtrent wering of
bestrijding van dierplagen periodiek (bv.
jaarlijks) worden bezocht.
In alle gevallen zal worden gezocht naar
de oorzaken van het optreden van de
dierplaag, zoals defecte riolering,
openingen in gevels boven of onder
straatniveau, onvoldoende ventilatie, etc.
Door het laten treffen van
weringsmaatregelen kan onnodig gebruik
van chemische bestrijdingsmiddelen
worden teruggedrongen. Vermindering
van het gebruik van bestrijdingsmiddelen
is één van de doelstellingen van het
Nationaal Milieubeleidsplan.

■

62

-

Functie-eisen van gemeentelijke
dierplaagbestrijder
Kennis is vereist van:
- de leefwijze van in het leefmilieu van
de mens voorkomende plaagdieren; de

Bij de Stichting Vakopleiding
Ongediertebestrijding kan men de
Opleiding ongediertebestrijding volgen.
Voor het volgen van de cursus
bestrijdingstechnicus van de Stichting
Vakopleiding Ongediertebestrijding is een
vooropleiding van het niveau lager
beroepsonderwijs gewenst, voor de
S.V.O.-cursus bestrijdingsdeskundige
tenminste middelbaar voortgezet
onderwijs.

5. Functiekarakteristiek van
gemeentelijke dierplaagbestrijder
De gemeentelijke dierplaagbestrijder gaat
zelfstandig naar aanleiding van

-

soorten die gevaar opleveren voor de
volksgezondheid, het (binnen)milieu,
huisdieren en vee of die schade
veroorzaken aan goederen en
materialen;
de toe te passen bestrijdingsmiddelen
en hun werking èn ongewenste
nevenwerkingen, de mate van
giftigheid, e.d.;
techniek, apparatuur en overige
hulpmiddelen;
de woonhygiënische en bouwkundige
aspecten van wering;
wettelijke bepalingen betreffende
wering en bestrijding van dierplagen;
arbeidshygiëne en -veiligheid bij het
omgaan met bestrijdingsmiddelen;
communicatie, planning en rapportage.

deze afvalstortplaats vráágt de aandacht van
de dierplaagbestrijder
Dierplagen en Milieu, 39 (4) 1991

een recreatieterrein is heel vaak een door
bruine ratten (Rattus norvegicus Berkenhout)
bezocht object (foto C.A. Coertjens)
Dierplagen en Milieu, 39 (4) 1991 •

6. Voorlichting
De gemeente geeft voorzover nodig via
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de lokale pers of eigen media voorlichting
over haar activiteiten ten aanzien van de
wering en de bestrijding van dierplagen.
Het is belangrijk dat de inwoners van de
gemeente het meldingsadres of
telefoonnummer van de betrokken
afdeling kennen of kunnen vinden.
Voorts wordt voorlichting gegeven
omtrent activiteiten die inwoners van de
gemeente kunnen ontplooien, waardoor
voorkomen kan worden dat ratten of
muizen zich ergens vestigen (m.b.t.
voedsel, nestgelegenheid, etc.).

een praktijksituatie voor bestrijding van
huismuizen in het SVO-trainingscentrum

7. Garantie
Eigenaren van woningen en bedrijven zijn
steeds minder bereid opdracht te
verlenen tot de uitvoering van
dierplaagbestrijding voordat enige
zekerheid wordt ontvangen omtrent de
resultaten van de bestrijding.
Onder andere door de verbeterde
vakkennis, bestrijdingsmiddelen en
-methoden is in de praktijk gebleken dat
ook grote objecten volledig vrij kunnen
worden gemaakt van plaagdieren als
kakkerlakken, faraomieren, ratten en
muizen.
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In principe kan er dus zonder bezwaar
garantie worden gegeven mits ten
behoeve van de uitvoering van de
bestrijding wordt voldaan aan te stellen
garantievoorwaarden.
Deze voorwaarden kunnen bij de
bestrijding van ratten en muizen
ondermeer betreffen:
- het treffen van de geadviseerde
bouwkundige weringsmaatregelen
- het verzorgen van mogelijkheden voor
het waar nodig inrichten van
voerplaatsen
het bereikbaar houden van alle
voerplaatsen
en bij de bestrijding van kakkerlakken:
- schuilplaatsen van kakkerlakken
zonodig goed bereikbaar maken
- zorgdragen voor de ontruiming van
keukenkastjes e.d.
- de gelegenheid geven tot uitvoering
van de bestrijding en de controle van
de resultaten op tevoren aangegeven
tijdstippen.
Bepaald kari worden dat de garantie
slechts geldt indien aan de
garantievoorwaarden wordt voldaan en
de afgesproken betalingsregeling wordt
nagekomen.
Een garantieperiode van een jaar kan op
deze wijze in veel gevallen worden
geboden. De garantievoorwaarden
kunnen per geval op onderdelen
verschillen.
Het afsluiten van "onderhoudscontracten"
waarbij een aantal keren per jaar
eventueel preventief bestrijdingsmiddelen
worden toegepast kan op deze wijze
worden voorkomen. In plaats hiervan
kunnen met ongediertebestrijdingsbedrijven desgewenst contracten
afgesloten worden voor periodieke
inspecties, inspectierapporten met
adviezen ter wering van dierplagen en
indien nodig uitvoering van bestrijdingen.

Dierplagen en Milieu, 39 (4) 1991

8. Enige benodigdheden t.b.v. de
bestrijding van dierplagen
Algemeen:
- een doelmatig ingerichte bewaarplaats
voor bestrijdingsmiddelen
beschermende kleding
waterdichte handschoenen
mond-/neusmasker(s) voorzien van
een filterbus voor organische dampen
en oplosmiddelen met stof-/
druppelfilter
zaklantaarns
maatbekers 1 1. en 100 ml.

lnsektenbestrijding:
- lagedrukspuit(en) met drukmeter
- poederspuit(en)
- (lijm-)vallen ter signalering van
kakkerlakken
- gelaatkap
- imkerkap
- doorzichtige kunststof buisjes o.i.d.
voor verzamelen/verzenden monsters
insekten
- 1 buisje met betrokken diersoort t.b.v.
inventarisatie
- overall
- neopreen handschoenen
laarzen of veiligheidsschoenen
- halfmasker of volgelaatsmasker met
koolstoffilter
- zo nodig veiligheidsbril.
Vervoer:
- praktische indeling laadruimte
- goede borging materialen; lading mag
niet gaan schuiven.
Documentatie en administratie:
- informatie over o.m. de giftigheid van
bestrijdingsmiddelen welke door de
gemeente worden toegepast
(chemiekaarten)

bij de kakkerlakkenbestrijding draagt de
technicus beschermende kleding

Bestrijding van ratten en muizen:
- mengtrommel met deksel
apparaat voor het vullen van zakjes
van zeer dun plastic met ca. 50 gram
lokaas voor bruine ratten
weegschaal
voerkistjes/-doosjes t.b.v. bestrijding
huismuizen
voerkisten/ pvc-voerkokers t.b.v. vaste
voerplaatsen ratten
voor rioolonderzoek een puthaak,
schop, lamp, spiegel
vervoer lokaas in goed gesloten
verpakkingen
Dierplagen en Milieu, 39 (4) 1991 .

hulpmiddelen bij rioolbestrijding
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- reserve etiketten of toelatingen van
voorradige bestrijdingsmiddelen
- S.V.O.-syllabi A en B
- S.V.O.-Handboek
,
- abonnement wijzigingsbladen S.V.O.syllabi en S.V.O.-Handboek
- kwartaalblad "Dierplagen en Milieu"
- register meldingen betreffende
dierplagen
- adreskaarten en kaartregister (pen/
notitieblok)
- legitimatiebewijs voor elk personeelslid
in buitendienst
- standaardformulier t.b.v. contacten met
Dienst Bouw- en Woningtoezicht
- standaardformulier t.b.v. contact met
bewoners welke tijdens uitvoeren
inventarisaties niet thuis werden
aangetroffen.

9. Voorlichting aan betrokkenen
In veel gevallen is het mogelijk dat, na
een onderzoek door een
bestrijdingsdeskundige, de inwoner zelf
de nodige maatregelen ter wering of
bestrijding van plaagdieren onderneemt.
Dat geldt voor de wering van van buiten
komende diersoorten (hygiënisch, horren,
ventilatieopeningen), voor
voorraadinsekten (sanering bronnen),
voor vochtminnende diersoorten
(bestrijding vocht; ventileren/
droogstoken) en door algemene hygiëne
(vegen, stofzuigen) beter toe te passen of
maatregelen te treffen in de zin van
klimaatbeheersing in de woning
(temperatuur, luchtvochtigheid).
Het is aan de onderzoekende deskundige
om te bepalen of bewoners geadviseerd
kan worden om zelf maatregelen ter
wering en / of bestrijding te treffen.
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