nisme van de toe te passen middelen en dat

ieder die beroeps- of bedrijfsmatig een bestrif

Sticht i n g V a kopleiding

ouder zijn geldt een uitzonderingsregeling. Voor

hij/zij zich bewust is van de gevaren die kleven

dingsmiddel gebruikt voor het afweren of bestrij-

0 nge die rt e bestrijd i ng

anderen geldt dat men op de genoemde datum in

aan het gebruik ervan. Op diverse landbouwscho-

den van een dierplaag of het bestrijden van een

(S . V . O.) e n d e d i pl o ma - eis

ieder geval ingeschreven moet staan voor het

len in Nederland is het mogelijk een opleiding op

houtrotverwekkende schimmel eveneens van

De S.V.O. geeft al gedurende vele jaren cursus-

afleggen van een vakbekwaamheidstoets bij een

dit terrein te volgen. Na het met goed gevolg

zijn/haar vakkennis moet hebben blijk gegeven.

sen waarbij de kandidaten zowel theoretisch als

door de minister aan te wijzen instantie. De

afleggen van een examen wordt de kandidaat in

Er moet dus een instantie komen die kandidaten

praktisch worden geschoold in de dierplaagbe-

minister heeft in de memorie van t oelichting bij

het bezit gesteld van het vereiste diploma.

toetst op hun kennis en die diploma's kan afge-

strijding. De door de stichting gegeven cursussen

het wijzigingsvoorstel al laten weten dat in ieder

ven. Omdat een apart uitvoeringsbesluit van de

worden afgerond met een toets op de theoreti-

geval de S.V.O. zal worden aangewezen als

Diploma - eis voor

Bestrijdingsmiddelenwet hierover niet gewenst is,

sche kennis en een praktijktoets. Meer dan dui-

diploma verlenend instituut. Voor mensen die in

die rpl a agbe strij di n g

heeft men besloten om het Besluit vakkennis- en

zend ongediertebestrijders zijn op deze wijze in

het verleden bij de S.V.O. een diploma hebben

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen in

de afgelopen jaren in het bezit gekomen van een

gehaald waaraan nog geen praktijktoets was ver-

Ordening en Milieubeheer heeft bepaald dat een

bovenstaande zin te wijzigen.

diploma. De laatste twee jaren wordt daarbij uit-

bonden bestaat een overgangstermijn van 5 jaar

drukkelijk aandacht gevraagd voor de praktische

om alsnog een dergelijke toets af te leggen.

geoefendheid van de kandidaten.
De S.V.O. is een samenwerkingsverband tussen

Gevolgen van deze

het bedrijfsleven en de gemeentelijke overheid,

wetswijziging

waarop door de rijksoverheid toezicht wordt uit-

Invoering van de wijziging van het besluit zal tot

geoefend. Bij de lessen en bij de examinering

gevolg hebben dat in de toekomst een ieder die

wordt door vertegenwoordigers van deze drie

beroepshalve bestrijdingen uitvoert tegen ratten,

categorieën gewaarborgd dat de opleiding en de

muizen, insecten en mijten in en om gebouwen

examinering op een onafhankelijke wijze geschie-

gediplomeerd moet zijn . Het vakkennisniveau van

den. De S.V.O. heeft deze onafhankelijkheid hoog

de dierplaagbestrijders is daardoor verzekerd. Het

in haar vaandel geschreven en zij bepleit bij de

publiek zal goede adviezen krijgen over ongedier-

wetgever er in de toekomst op te blijven toezien

tebestrijding, het gebruik van bestrijdingsmidde-

dat alle diploma verlenende instanties onafhanke-

len zal verder kunnen worden teruggedrongen en

lijk van het bedrijfsleven zullen opereren.

de schadelijke effecten van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen worden geminimaliseerd.

Ingang s datum
Aangezien de S.V.O. al een groot aantal dier-

lJ

ir. J.T. de Jonge.

plaagbestrijders heeft gediplomeerd is realisatie
op korte termijn mogelijk. De ingangsdatum van
de diploma-eis is gepland op 1 juli 1998. Voor

dierplaag-diploma straks verplicht
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werknemers die op dat moment zestig jaar of

D i e r pl agen

en

Mi l ieu,

45

(4)

1997

Dier pla ge n en

Mil i eu ,

45

( 4) 1997
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