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PROFIELSCHETS VAN DE GEMEENTELIJKE
DIERPLAAGBESTRIJDER
Bestrijding van ratten en muizen

Bij de bestrijding van ratten en muizen zal
de bestrijdingstechnicus de nodige
adviezen geven over het weren van
dergelijk ongedierte, zelf het bestrijdingsmiddel uitzetten, de opname van dit
middel controleren en waar nodig het
middel aanvullen totdat de bestrijding
succesvol is.
Bestrijding van insekten

Bij de bestrijding van insekten zal de
bestrijdingstechnicus zo nodig
spuitapparatuur hanteren en insekticiden
toepassen in onder andere woningen,
ziekenhuizen, instellingen en
voedingsmiddelenbedrijven. Daarnaast
adviseert de bestrijdingstechnicus over
de maatregelen die de betrokkenen zelf
kunnen treffen om insekten te weren.
Waar mogelijk zal de bestrijdingstechnicus alternatieve bestrijding moeten
adviseren in plaats van chemische
bestrijding.
Advisering bedrijven

Bij bedrijven kan de gemeentelijke
bestrijdingstechnicus het accent meer

■

68

leggen op advisering en toezicht dan op
de eigenlijke uitvoering van de bestrijding.

Functiekarakteristiek gemeentelijke
dierplaagbestrijder

Advisering bewoners

De gemeentelijke dierplaagbestrijder kan
naar aanleiding van meldingen
zelfstandig een onderzoek instellen, om
aard en omvang van de hinder vast te
stellen.
Verder bepaalt de gemeentelijke
dierplaagbestrijder welke maatregelen ter
wering van plaagdieren genomen kunnen
worden en of bestrijdingsmaatregelen
nodig zijn. In overleg met betrokkenen
wordt dan overeengekomen welke
maatregelen verder van gemeentewege
worden uitgevoerd en welke maatregelen
betrokkenen zelf kunnen nemen.
Waar dat nodig of wenselijk is, kan de
gemeentelijke dierplaagbestrijder
plaagdieren bestrijden met een zorgvuldig
gekozen, daarvoor toegelaten
bestrijdingsmiddel.
Daarnaast kan hij de nodige afspraken
maken met eigenaren, bewoners of
gebruikers van de betrokken objecten
over de organisatorische kant van de
dierplaagbestrijding.
Bovendien inspecteert de gemeentelijke
dierplaagbestrijder, onafhankelijk van de
meldingen, periodiek de plaatsen waar
bruine ratten zeer ongewenst zijn en de
plaatsen waar deze dieren verwacht
kunnen worden.
Tot slot bezoekt hij in overleg met de
betrokken gemeentelijke afdeling,
periodiek (bijvoorbeeld eens per jaar) de
bedrijven met een milieuvergunning
waarin voorwaarden over wering of
bestrijding van dierplagen zijn
opgenomen.
Bij al deze activiteiten zoekt de
gemeentelijke dierplaagbestrijder steeds
naar de oorzaken van de dierplaag.
Maatregelen ter wering van plaagdieren
kunnen immers het onnodig gebruik van

Na bezoek van de gemeentelijke
bestrijdingstechnicus kunnen bewoners
vaak zelf de nodige maatregelen treffen
ter wering of bestrijding van plaagdieren.
Het is aan de bestrijdingstechnicus om te
bepalen of bewoners geadviseerd kunnen
worden om zelf werings- of bestrijdingsmaatregelen te nemen.
Registratie

Vanuit het meldpunt ontvangt de
bestrijdingstechnicus voor elk te
bezoeken object een adreskaart met
gegevens over de melding. Op deze
adreskaart kan de bestrijdingstechnicus
per bezoek bijzonderheden noteren over
de nodige weringsmaatregelen,
uitgevoerde bestrijdingen of gegeven
adviezen. Zo valt later steeds na te gaan
wat bij vorige bezoeken is geadviseerd en
welke maatregelen sindsdien zijn
genomen. Na afhandeling van de melding
wordt de datum van afhandeling bij het
meldpunt geregistreerd.
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chemische bestrijdingsmiddelen
terugdringen. Vermindering van het
bestrijdingsmiddelengebruik is één van
de doelstellingen van het Nationaal
Milieubeleidsplan.
Functie-eisen gemeentelijke
dierplaagbestrijder

De gemeentelijke dierplaagbestrijder
dient over kennis te beschikken van:
- de leefwijze van in het leefmilieu van
de mens voorkomende plaagdieren en
de soorten die gevaar opleveren voor
de volks-gezondheid, het (binnen)milieu, huisdieren en vee, of de
soorten die schade toebrengen aan
goederen en materialen;
de toe te passen bestrijdingsmiddelen,
evenals hun werking, hun
"ongewenste" nevenwerkingen en hun
mate van giftigheid;
techniek, apparatuur en overige
hulpmiddelen;
de hygiënische 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.

KOSTEN EN
TARIEVEN
Wie moet de kosten van
dierplaagbestrijding betalen?

Een heel ander onderwerp: wie moet de
kosten voor dierplaagbestrijding betalen?
Dat hangt er vanaf. Zo maakt het uit of
sprake is van dienstverlening. In dat
geval kan de gemeente namelijk een
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tarief heffen. Gemeenten kunnen deze
tarieven zelf, in de gemeentelijke
legesverordening vaststellen en in
rekening brengen aan de opdrachtgever.
Wanneer echter hinder door ongedierte in
strijd is met de gemeentelijke
bouwverordening of het Bouwbesluit, dan

geldt dierplaagbestrijding weer niet als
dienstverlening waarvoor gemeenten een
tarief kunnen heffen. In zo'n geval is
veelal een aanschrijving vereist. De
kosten voor dierplaagbestrijding zijn dan
in principe voor rekening van degene die
wordt aangeschreven.

Op grond van artikel 277, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet, zijn gemeenten
bevoegd om rechten te heffen voor verstrekte diensten. Voor onderzoek dat in het
kader van de Wonin_
g wet (artikel 13) wordt verricht door een gemeente mag,
bl!Jkens Jurisprudentie, geen tarief in rekening worden gebracht.

Gemeenten kunnen zelf de hoogte van
de tarieven voor onderzoek of bestrijding
van ongedierte vaststellen. Er wordt
echter geadviseerd om geen tarief te
heffen voor onderzoek naar de oorzaak
van een dierplaag en voor adviezen over
wering daarvan. Ook bij de bestrijding
van ratten in en om woningen luidt het
advies om geen tarief te heffen, tenzij
eerder gegeven weringsadviezen in de
wind zijn geslagen.
Let wel: alleen als sprake is van
dienstverlening is het mogelijk tarieven te
heffen.
Gemeentelijke verplichtingen

Gemeenten kunnen niet altijd een tarief
voor dierplaagbestrijding heffen. Het
heffen van een tarief is niet mogelijk als
de huurder van een woning de gemeente
erop wijst dat, in strijd met de
gemeentelijke bouwverordening of het
Bouwbesluit, hinder wordt ondervonden
door ongedierte. Controle op naleving
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Volgens het arrest van de Hoge Raad van 9 december 1987, nummer 24 892
(Belastingblad 4/17 februari 1988, pagina 65), is er bij dierplaagbestrijding
ingevolge de voorschriften in de bouwverordening geen sprake van dienstverlening
waarvoor de gemeente een tarief kan heffen.

Voorlichting over dienstverlening
versus verplichting

Gemeentewet

Hoogte tarieven

Jurisprudentie

van de voorschriften uit de
bouwverordening en het Bouwbesluit
behoort tot de gemeentelijke
verplichtingen die uit de Woningwet
voortvloeien. Als de gemeente dergelijke
verplichtingen nakomt, dan is er geen
sprake van dienstverlening. En dus kan
daar dan ook geen tarief voor worden
geheven.
De toename van de resistentie v;in brumc ratten m
Twente in 1993

1989 ■
1993
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Voorlichting is wenselijk over het verschil
tussen enerzijds dienstverlening en
anderzijds het nakomen van de uit de
Woningwet voortvloeiende verplichtingen
bij dierplaagbestrijding. In het eerste
geval kunnen wel, in het tweede geval
geen tarieven worden geheven. In de
gemeentelijke Legesverordeningen kan
worden aangegeven dat het hier tarieven
betreft voor diensten die op verzoek
plaatsvinden. Verdere voorlichting aan
huurders over hun rechten verdient
eveneens aanbeveling.
Als de huurder van een woning de
gemeente erop wijst dat, in strijd met de
gemeentelijke bouwverordening of het
Bouwbesluit, hinder wordt ondervonden
door ongedierte, dan kan de gemeente
geen tarief heffen. Hoe zit het in dat geval
met de kosten?
In zo'n geval moet de gemeente eerst
onderzoeken of inderdaad sprake is van
hinder door ongedierte. Als dat zo is en er
wordt niet langs vrijwillige weg de nodige
voorzieningen getroffen, is de gemeente
verplicht om een aanschrijving te doen.
Bij een aanschrijving zijn de kosten van
dierplaagbestrijding in principe voor
rekening van degene die wordt
aangeschreven.
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Aanschrijving eigenaar

Bij hinder door ongedierte in een woning,
wordt in bijna alle gevallen de eigenaar
van de woning aangeschreven. De
eigenaar moet dan de nodige
maatregelen nemen. Als de aanschrijving
werd gedaan in verband met gevaar of
ernstige hinder heeft een ingesteld
bezwaar of beroep geen schorsende
werking en moeten de voorzieningen
binnen de gestelde termijn getroffen zijn.
Als de eigenaar geen gehoor geeft aan
de aanschrijving, dan zullen de nodige
maatregelen door of in opdracht van de
gemeente worden genomen
(bestuursdwang). De kosten hiervoor kan
de gemeente zo nodig via de
deurwaarder op de eigenaar verhalen.
De eigenaar kan ook in beroep gaan
tegen de aanschrijving, op grond van
hoofdstuk 8 van de Algemene wet
bestuursrecht. Zo'n beroep schort de
aanschrijving overigens niet op.
Bij een beroep tegen een aanschrijving
bepaalt de rechter zijn oordeel niet op de
eventuele schuld of onschuld van de
eigenaar. Zelfs als de eigenaar
onschuldig is kan de bestrijding van de
dierplaag toch voor zijn risico zijn. De
eigenaar kan de geleden schade, via een
civiele procedure, op anderen proberen te
verhalen.
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VAKOPLEIDING VOOR
DIERPLAAGBESTRIJDERS
Opleiding ongediertebestrijding
Risicoleer

De aanschrijfplicht is niet gebaseerd op de zogenaamde schuldvraag, maar op de
zogeheten risicoleer. Gemeenten hoeven bij een aanschrijving niet te bepalen in
hoeverre de eigenaar schuldig is aan de dierplaag. Zij kunnen volstaan met te
stellen dat de bestrijding van de dierplaag voor risico van de eigenaar is. Zie
daarvoor onder andere het arrest van de Hoge Raad van 3 april 1981 over
kostenverhaal op huiseigenaren vanwege de bestrijding van kakkerlakken.

Door de Hoofdinspectie Milieuhygiëne Afdeling Bestrijding van Dlerplagen ter determinatie ontvangen aantal lnsekten
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Aanschrijving huurder

In sommige gevallen van hinder door
ongedierte in woningen, zal de gemeente
niet de eigenaar aanschrijven, maar de
huurder. De gemeente moet de huurder
aanschrijven als de woning wordt
bewoond op een manier die in strijd is
met de bouwverordening. Bijvoorbeeld in
geval van hinder door vlooien bij het
houden van huisdieren. In dat geval moet
72

Meer informatie

Heeft u na lezing van deze brochure nog
vragen over de gemeentelijke
dierplaagbestrijding? Neem dan contact
op met de Hoofdinspectie Milieuhygiëne,
afdeling Bestrijding van Dierplagen,
telefoon 08370 - 24944.
Voor meer informatie over de Opleiding
ongediertebestrijding kunt u terecht bij de
Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding.
Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding (SVO)
Postbus 350
6700 AJ Wageningen
Telefoon: 08370 - 24050

Bestellen lesmateriaal
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Uitvoering van de gemeentelijke taken
betreffende dierplaagbestrijding vereist
vakkennis. Als na een melding over
hinder door plaagdieren een onderzoek
wordt ingesteld, dan moet degene die dat
onderzoek verricht in staat zijn om te
bepalen in welke mate er daadwerkelijk
sprake is van hinder en in hoeverre
werings- of bestrijdingsmaatregelen nodig
zijn.
De Opleiding ongediertebestrijding van
de Stichting Vakopleiding
Ongediertebestrijding (SVO) kan een
belangrijke bijdrage leveren aan de
daarvoor benodigde vakkennis. Deze
opleiding is bedoeld voor degenen die
bestrijdingsmiddelen toepassen. Het
theoriedeel van de Opleiding
ongediertebestrijding is nuttig voor
degenen die alleen onderzoeken instellen
of toezicht houden op naleving van
voorschriften inzake dierplaagbestrijding.

bedrijfsmatig bestrijdingsmiddelen
toepassen ter bestrijding van dierplagen
in opdracht van of ten behoeve van
derden. Op die datum wordt het 'Besluit
vakkennis en vakbekwaamheidseisen
bestrijdingsmiddelen' van kracht.
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de huurder de nodige maatregelen voor
bestrijding van het ongedierte voor zijn
rekening nemen.

Als men (nog) geen opleiding volgt bij de
SVO, kan men zijn vakkennis op peil
houden door het lesmateriaal van de
SVO te bestellen. Jaarlijks bekijkt de SVO
of wijziging van dit losbladige lesmateriaal
nodig is, bijvoorbeeld als gevolg van
verandering in de toelating van
bestrijdingsmiddelen of de ontwikkeling
van nieuwe bestrijdingstechnieken. Een
abonnement op de wijzigingsbladen
houdt de vakkennis van de
dierplaagbestrijder up to date.
Opleidingsverplichting

Vanaf 1 juli 1996 is een geldig
vakbekwaamheidsdiploma van de SVO
verplicht voor personen die beroeps- of
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