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Summary

Op uitnodiging van de Hoofdinspecteur
van de Volksgezondheid voor de
Milieuhygiëne, ir. P.J. Verkerk, was op
26 mei 1994 een gezelschap bijeen voor
een mini-symposium ter gelegenheid van
het afscheid van de heer H. van
Blaaderen als Hoofd van de afdeling
Bestrijding van Dierplagen.
Het symposium werd gehouden in de ir.
Haakzaal van het International Agrarisch
Centrum te Wageningen.
De heer A.D. Bode, sectorhoofd
Buitendienst van de Afdeling trad op
namens het personeel van de Afdeling en
leidde de bijeenkomst in. Hij deelde
mede, dat de heer Zandbergen, die zou
spreken over de verplichte opleiding voor
bestrijdingstechnici en bestrijdingsdeskundigen, wegens ziekte was
verhinderd. De heer J. de Bruine werd
bereid gevonden om de inleiding in zijn
plaats te verzorgen.
Ook mevrouw Walner, medewerkster van
de Afdeling kon wegens ziekte niet
aanwezig zijn.
Daarna werden door hem achtereenvolgens de sprekers ingeleid.
De teksten van de door hen gehouden
voordrachten worden hierna
weergegeven.

brochure "Taken gemeentelijke Dierplaagbestrijding"
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DIERPLAAGBESTRIJDING IN DE TOEKOMST
EN DE TAAK VAN DE AFDELING BESTRIJDING
VAN DIERPLAGEN DAARIN,
door ir. J. T. de Jonge
Dierplaagbestrijding algemeen

Dames en Heren,

Reeds op het moment dat ik bij de
afdeling Bestrijding van Dierplagen (BD)
kwam werken , dat was in 1977, stond
hoog in het vaandel geschreven dat
dierplaagbestrijding meer is dan het
simpelweg toepassen van
bestrijdingsmiddelen. Kennis van de
~
biologie van de te bestrijden diersoorten
,.- is van groot belang en dat met name
vanwege het feit dat men gewapend met
die kennis kan bepalen met welke
preventieve maatregelen de vestiging en
ontwikkeling van de plaagdieren kan
worden tegengegaan. WERING is
daarom een woord dat door de
medewerkers van de afdeling BD in
hoofdletters wordt geschreven. Door de
jaren heen is de noodzaak om
milieuhygiënisch verantwoord te werken
alleen nog maar groter geworden.
Hadden we voorheen de beschikking
over een groot pakket aan
bestrijdingsmiddelen, thans is de keuze
veel beperkter. We zijn ons gaan
realiseren dat door toepassing van
sommige bestrijdingsmiddelen het milieu
geschaad wordt en dat daarom deze
middelen niet meer toegepast kunnen
worden. Dit stelt hoge eisen aan de
beroepsmatige dierplaagbestrijding in de
komende jaren.

Dierplaagbestrijding, of zoals het ook nog
genoemd wordt ongediertebestrijding, is
een vakgebied dat in de loop van de tijd
grote veranderingen heeft ondergaan en
dat in de toekomst zeker nog ingrijpender
zal veranderen. Ik zal trachten in de korte

tijd die mij daarvoor ter beschikking is
gesteld, u enig inzicht te geven in de te
verwachten veranderingen en hoe de
afdeling Bestrijding van Dierplagen van
de Hoofdinspectie Milieuhygiëne daarbij
een rol kan en moet spelen.
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met het publiek en ook dat stelt eisen aan
hun functioneren. Zij dienen aan hun
omgeving duidelijk te kunnen maken
waar ze mee bezig zijn en wat de
gevolgen zijn van hun ingrijpen. Zij
hebben kennis nodig van de biologie van
de te bestrijden diersoorten en ze moet
weten wat de gevaren zijn van de
bestrijdingsmiddelen waarmee ze
omgaan. De private en publiekrechtelijke
bedrijven waarbij ze in dienst zijn dienen
daarbij op een professionele wijze te
worden geleid. Zowel technisch als qua ·
management moeten de bedrijven goed
zijn uitgerust opdat ze kunnen inspelen
op de zaken die in de komende jaren op
ons af zullen komen. Van belang is in dit
verband de opleiding die door dierplaagbestrijders en de in de branche werkzame
managers zal moeten worden gevolgd.
Opleiding is noodzakelijk, het kan geen
vrijblijvende zaak meer zijn en de
overheid heeft daarom stappen
ondernomen om de opleiding verplicht te
stellen.

Wat verandert er in de nabije en ietwat
verder af gelegen toekomst?

In dit verband kan ook worden gewezen
op de ontwikkelingen die in gang zijn
gezet met betrekking tot het certificeren
van de dierplaagbestrijding. Diverse
bedrijven oriënteren zich momenteel op
dit terrein. Het aanzien van de
beroepsmatige dierplaagbestrijding zal
hierdoor op een hoger plan worden
gebracht. Deze ontwikkeling heeft
daarom onze warme belangstelling.

Professionalisering is van groot belang
in de komende periode. De tijd is voorbij
dat de dierplaagbestrijder een
ongeschoolde kracht was.
Dierplaagbestrijding is een vak waarvoor
vakkennis is vereist. Denk daarbij ook
aan de milieuaspecten van een en ander.
Dierplaagbestrijders hebben contacten

lntegrated Pest Management is een
term die de laatste tijd regelmatig in de
literatuur opduikt. Er wordt mee
aangegeven dat van alle ter beschikking
staande bestrijdingsmethodieken gebruik
moet worden gemaakt en dat slechts in
laatste instantie vertrouwd moet worden
op het toepassen van chemische
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bestrijdingsmiddelen. Zowel bouwkundige
en hygiënische wering als fysische,
mechanische en ook biologische
bestrijding passeren de revue en in elke
nieuwe situatie zal de haalbaarheid van
niet-chemische bestrijdingsmethodieken
vakkundig moeten worden nagegaan.
Deze aanpak past uitstekend in een
milieuhygiënisch verantwoorde manier
van werken en zal daarom door de
afdeling BD worden gestimuleerd.
Wering, zowel bouwkundig als
hygiënisch komt bij de dierplaagbestrijding steeds meer binnen het
blikveld. Niet alleen bestrijdingstechnisch
maar ook uit een oogpunt van het
besparen van kosten is het van belang
dat hieraan op nauwlettende wijze
aandacht wordt besteed. Weringsmaatregelen kunnen ervoor zorgen dat
aanvullende bestrijdingen achterwege
kunnen blijven, zodat het gebruik van
bestrijdingsmiddelen wordt teruggedrongen. Hiermee wordt gewerkt aan
de verwezenlijking van een doelstelling
van het Nationaal Milieubeleidsplan. Op
de lange termijn zal dit zeer zeker ook
kostenbesparend gaan werken.
Ongediertebestrijdingsbedrijven en
-diensten zullen hun service in deze
richting moeten uitbreiden. In de kosten
die zij aan derden in rekening brengen
kunnen adviezen die hierover worden
uitgebracht worden meegenomen. Dit
geldt overigens ook voor de inventarisatie
die moet worden gepleegd voordat een
bestrijding kan worden uitgevoerd. In de
visie van de afdeling BD zijn al deze
zaken onlosmakelijk verbonden met een
goede en verantwoorde bestrijdingsactie.
Wetgeving is een punt dat reeds voor
wat betreft de opleiding aan de orde is
gekomen. Verder zal het de aandacht
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krijgen als we letten op de te verwachten
europese regelgeving. Het nederlandse
bedrijfsleven is daarbij de europese
concurrenten een stap voor, omdat deze
regelgeving vrijwel naadloos aan de nu
vigerende nederlandse wetgeving zal
aansluiten. Wat nog wel verdere
aandacht verdient is het aspect
dierenleed. Bij de toelating van nieuwe
rodenticiden zal in de toekomst worden
gekeken naar dit aspect en zullen de
verschillen tussen de diverse
bestrijdingsmiddelen worden bestudeerd.
Het zal er op neer komen dat de
rodenticiden die onevenredig veel
dierenleed veroorzaken zullen moeten
afvallen. Wat dit concreet voor
consequenties zal hebben voor de thans
toegelaten middelen is op dit moment nog
niet aan te geven.

Nieuwe pesticiden zullen in de toekomst
een plaats krijgen op het terrein van de
dierplaagbestrijding. Daarbij zullen er
vooral nieuwe toelatingen worden
verstrekt voor middelen met een geringe
toxiciteit voor zoogdieren. Zeer specifiek
werkende bestrijdingsmiddelen zoals de
groeiregulerende middelen bij insekten
(IGR's) en de geurstoffen van insekten
(feromonen) zullen breder toegepast
gaan worden en de afdeling BD zal het
gebruik ervan sterk stimuleren. Ook de
toepassing van inerte stoffen, zoals
diatomeeënaarde, zal zich een plaats
dienen te veroveren tussen alle andere
bestrijdingsmethodieken.
Nieuwe formuleringen van bestrijdingsmiddelen zullen op de markt verschijnen.
Door deze nieuwe formuleringen kunnen
bekende werkzame stoffen op een
veiliger manier worden toegepast. Zo zal
er waarschijnlijk ook nog een veel
belangrijker rol zijn weggelegd voor
allerlei lokaasformuleringen. Dit geldt
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natuurlijk voor de bestrijding van
knaagdieren maar zeker ook voor de
bestrijding van insekten.
Biologische bestrijding hoort ook in deze
opsomming thuis, alhoewel het op dit
moment niet goed valt in te schatten hoe
in de directe woonomgeving van de mens
een biologische bestrijding succesvol kan
worden uitgevoerd. Het gaat hierbij
namelijk altijd om het bereiken van een
meer stabiele omvang van een
plaagdierpopulatie en per definitie nooit
om het volledig uitroeien ervan. En dat
laatste is bij een dierplaag in een woonen werkomgeving in gebouwen toch wel
wij wensen.

Resistentieontwikkeling is een item dat
van groot belang is voor de
dierplaagbestrijding. Vooral het
wetenschappelijk onderzoek richt zich
hierop. Men wil graag uiteenrafelen wat
de oorzaak is van de
resistentieontwikkeling en daarnaast wil
men strategieën ontwikkelen die er toe
zullen leiden dat dit kan worden
tegengegaan. Wanneer we steeds minder
chemische middelen tot onze beschikking
hebben wordt de kans groter dat tegen de
nog wel beschikbare en dus veel
toegepaste middelen resistentie zal
ontstaan. Het onderzoek naar deze zaken
zal vanuit de afdeling BD gestimuleerd
moeten worden.
De afdeling BD zal zich op moeten stellen
als een spin in het netwerk van
toekomstige ontwikkelingen. Zij zal
stimulerend en coördinerend en waar
nodig faciliterend aanwezig moeten zijn
om de totale dierplaagbestrijdingsbranche
te begeleiden op weg naar een betere en
meer veilige toekomst. Een toekomst
waarbij met een complex van
Dierplagen en Milieu, 42 (2) 1994

maatregelen en methoden de
dierplaagbestrijding haar voor de
maatschappij nuttige functie kan
uitoefenen. Allen die op dit terrein
werkzaam zijn zullen door de
medewerkers van de Afdeling met raad
en daad worden gesteund, maar wanneer
ontoelaatbare situaties worden
aangetroffen zal de afdeling BO niet
aarzelen om daartegen op te treden.
Tot besluit wil ik opmerken dat de
Afdeling bij haar werk aansluiting zoekt bij
het gezamenlijke doel van het gehele
ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
namelijk zij wil zorgdragen voor een
duurzame kwaliteit van de leefomgeving.
Een uitdaging, ja zeker, maar bijzonder
de moeite waard.
Persoonlijk woord tot slot.
Herman, je gaat ons nu verlaten,
alhoewel het nog niet geheel tot jou en tot
ons doordringt wat dat betekent. In de
kring van de medewerkers van de
afdeling Bestrijding van Dierplagen zullen
we op 1 juni a.s., onder uitsluiting van de
openbaarheid, tijdens het jaarlijkse
uitstapje van BD uitgebreid aandacht aan
dit feit besteden. Maar nu dan toch dit
officiële afscheid.
Herman, wij zijn door de jaren heen als
afdeling met elkaar vergroeid en mede
door jou heeft de Afdeling zijn goede
gezicht naar buiten toe gekregen. Dat
had te maken met je enorme inzet voor je
werk, die je bij tijd en wijle best wel eens
gedrevenheid mocht noemen. Ook naar
binnen toe heb je een stempel gezet op
de Afdeling. Jij hebt er in belangrijke mate
aan meegewerkt, dat de sfeer waarin er
bij de Afdeling gewerkt werd, bijzonder
Dierplagen en Milieu, 42 (2) 1994

prettig was. Er was van jouw kant
waardering voor de prestaties van de
medewerkers en de drempel van jouw
kamer was nooit te hoog, wat zeg ik, de
deur stond zelfs altijd wagenwijd en
uitnodigend open.
Herman, het is nu niet de plaats voor een
lange toespraak met jouw persoon in het
middelpunt. Ik weet bovendien dat je
dergelijke toespraken maar matig kunt
waarderen. Wel wil ik jou en Hanny,
namens alle collega's, voor de komende
tijd_ al_le goeds toewensen. Ik hoop dat
Jullie in een goede gezondheid van de
komende levensfase mogen genieten.
De heer De Jonge is vanaf 1 juni 1994
w~rkzaam als hoofd van de afdeling BD.
H1J heeft als technisch-wetenschappelijk
medewerker, in een periode van ruim
15 jaar, een brede ervaring opgebouwd
op het terrein van de dierplaagbestrijding.
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DE VERPLICHTE OPLEIDING VOOR
BESTRIJDINGSTECHNICI EN BESTRIJDINGSDESKUNDIGEN, door J. de Bruine
Meneer de voorzitter, geachte dames en
heren.
Ik wil U mee terug nemen naar het
ontstaan van de S.V.O.
Begin zeventiger jaren ontstond binnen
de dierplaagbestrijdingsbranche de
behoefte naar een opleiding voor
bestrijdingstechnici. Besloten werd
concrete invulling aan deze behoefte te
geven. Er werden gesprekspartners
gezocht en in 1975-1976 vonden de
eerste besprekingen plaats. De
gesprekspartners waren de Nederlandse
Vereniging van
Ongediertebestrijdingsbedrijven N. V .0 .,
de Nederlandse Vereniging van
Reinigingsdirecteuren, N.V.R.D. en het
toenmalige Ministerie van
Volksgezondheid en Milieu, nu V.R.O.M.
Deze besprekingen leidden tot de

oprichting van een werkgroep die startte
in december 1976. Het was deze groep
die de oprichting van de huidige Stichting
Vakopleiding Ongediertebestrijding
voorbereidde. De officiële oprichting vond
plaats op 5 februari 1977 te Wageningen.
Dit was een unieke gebeurtenis, een
opleiding waarin overheid, semi-overheid
en het bedrijfsleven samen werken.
De S.V.O. kreeg natuurlijk ook een
doelstelling mee:
a. het verbeteren en op peil houden van
het kennisniveau van beroepsmatige
met ongediertebestrijding belaste
personen en het opleiden tot
gekwalificeerde ongediertebestrijders:
b. te bevorderen, dat uitsluitend daartoe
gekwalificeerde personen worden
belast met
ongediertebestrijdingstaken, welke
gespecialiseerde kennis vereisen.

...,,.In 1978 is de eerste cursus van de
S.V.0.-opleiding een feit. De theoretische
opleiding is gesplitst in een cursus voor
(A) de buitendienstmedewerker en (B)
leidinggevenden. Deelname aan de
opleiding staat voor iedereen open.
De eerste cursus is niet vrij van
kinderziektes. Deze tekortkomingen
worden in de volgende cursussen
verbeterd. De S.V.O. bleef hier echter
niet stilstaan: de ontwikkelingen binnen
en buiten het vakgebied leidden tot
regelmatige evaluatie en verbetering van
de opleiding.
Verbeteren. We waren en zijn steeds met
kwaliteitsverbetering van de opleiding
bezig. Ongemerkt hebben we het over
KWALITEIT. Maar wat is dan kwaliteit? U
hoort de term dagelijks om u heen. Weet
u wat kwaliteit is?
Als u het over de kwaliteit van uw auto
heeft, geeft u ongemerkt een waarde44
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oordeel. Ik hoop dat u vindt dat u een
kwalitatief goede auto heeft. Waarom?
Omdat de stoelen goed zitten, omdat het
uiterlijk of design u aanspreekt, omdat het
benzineverbruik redelijk is, omdat hij een
top van 180 km/u heeft en de prijs die u
hiervoor betaald heeft vindt u acceptabel.
De zogenaamde prijs/kwaliteit verhouding
is goed. Ik kan nog veel meer aspecten
opnoemen. Voor iedereen zullen andere
aspecten belangrijk zijn. U vindt dat een
auto, uw auto, kwaliteit heeft omdat hij
aan een aantal eisen, die u stelt, voldoet.
Bij de keuze van uw auto zult u met deze
eisen rekening hebben gehouden.
Het woord kwaliteit komt uit het Latijn en
betekent "hoedanigheid". Dit houdt in dat
er geen waarde-oordeel wordt gegeven.
Het voorbeeld van de auto geeft echter
aan dat wij allen dat echter wel doen. We
verwachten iets van de auto, gebruiken
de auto en geven een waarde-oordeel.
Hebben de prestaties van de auto
achteraf wel of niet aan onze
verwachtingen voldaan?
Ik wit nu ingaan op kwaliteit en de
vakopleiding S.V.0 ..
De S.V.O. is leverancier van een
vakopleiding dierplaagbestrijding. Zij
heeft ook een aantal klanten. Een aantal.
Niet één!
Wie zijn de klanten van de S.V.O .?
Ik maak een onderscheid tussen directe
en indirecte klanten.
De directe klant van de S.V.O. is de
deelnemer. Deze volgt de opleiding om
iets te leren: vakkennis. De opleiding
moet hem een meerwaarde geven.
Ook de onderneming die haar
medewerkers naar de opleiding stuurt is
klant. De onderneming stuurt haar
mensen met een bepaalde bedoeling. Ze
moeten worden bijgeschoold. De
onderneming verwacht een bepaald
resultaat: een duidel_ijke verbetering yan
Dierplagen en Milieu, 42 (2) 1?94

de kennis van dierplaagbestrijding van de
medewerker, theoretisch en praktisch.
Kortom, de opleiding moet nut hebben.
Het hiervoor genoemde betreft allemaal
directe externe klanten. Ook heeft de
S.V.O. te maken met indirecte externe
klanten. Organisaties als de N.V.O. en de
N.V.R.D. hebben belang bij een goede
S.V.0.-opleiding. Een gedegen vakkennis
kan helpen bij het verhogen van het
aanzien van de branche in zijn geheel.
Ook de overheid kan als klant worden
aangemerkt. Zij wil vanuit milieu-oogpunt
en volksgezondheid het gebruik van
toxicologische middelen - maar ook
dierplaaginfecties - beheersen. Het is
duidelijk dat een goede opleiding van
vakmensen leidt tot een betere
beheersbaarheid. Dit kan inhouden dat
de overheid zich minder met de branche
hoeft te bemoeien.
Tenslotte kunnen we nog interne klanten
onderscheiden.
Hieronder vallen in eerste instantie de
docenten en examinatoren. Zij dienen te
werken binnen het door de S.V.0.
geschapen kader. Zij zijn degene die
"kwaliteit" moeten leveren met
gebruikmaking van het organisatorisch
kader dat de S.V.O. heeft aangebracht.
Hieronder vallen lesdata, beschikbare
lesruimte, overlegmogelijkheden maar
ook het beleid waarin wel of niet een juist
kwaliteitsniveau voor opleiding is
aangegeven.
Het voorgaande geeft aan dat wat juist is
niet alleen wordt bepaald door het
bestuur. Er dient rekening te worden
gehouden met eisen van alle klantengroepen. En dat zijn er best veel.
Allemaal kunnen zij een andere nadruk
wensen. Binnen dit spanningsveld
functioneert de opleiding van de S.V.O ..
Zoals reeds eerder gemeld, heeft de
S.V.O. het niveau van de opleiding
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PROFESSIONALISERING EN CERTIFICERING
IN DE ONGEDIERTEBESTRIJDINGSBRANCHE,
door K.M. van der Winden
regelmatig aangepast aan de actuele
situatie. Met het in gebruik nemen van het
S.V.0.-trainingscentrum werden nieuwe
mogelijkheden geschapen.
De A-cursus werd BT en de B-cursus
werd tot BO omgedoopt. Het theoretische
gedeelte werd uitgebreid met trainingen
in praktische handelingen. Dit heeft
uiteindelijk geleid tot een praktijkopleiding
waarvoor, na het behalen van het
theoretische examen, een afsluitend
praktijkexamen dient te worden afgelegd.
Eerst dan wordt het Vakbekwaamheidsdiploma BT of BD uitgereikt. Recentelijk
is hier een wijziging in aangebracht. Met
de start van het cursusjaar '94 - '95 zullen
meer praktijklessen worden gegeven na
het behalen van het theoretische
examen. Er kan daardoor in de opleiding
meer aandacht worden besteed aan de
praktijk.
Hiermede meneer de voorzitter, dames
en heren nader ik de kern van mijn
betoog.
Verplichte opleiding voor Bestrijdingstechnici en Bestrijdingsdeskundigen.
Alle betrokkenen staan positief tegenover
een verplichte opleiding echter, er dient
wel aan een aantal voorwaarden te
worden voldaan alvorens er sprake kan
zijn van een verplichte opleiding.
Er dient een wettelijke basis te komen
waar in eindtermen het vereiste niveau
van vakkennis en vakbekwaamheid dient
te zijn vastgelegd. Ook zal het mogelijk
moeten zijn dat andere instellingen
kunnen worden erkend mits zij voldoen
aan de gestelde eindtermen. Tevens zal
er inspectie en toezicht moeten komen op
de inhoud en uitvoering van opleiding en
examens.
De huidige S.V.O., waar veel kennis en
kwaliteit in huis is, zal op een ~antal

~
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onderdelen zoals houtverduurzaming, de
opleiding verder moeten uitbreiden. Ook
hier zal moeten worden vastgesteld wat
de vereiste deskundigheid van een
houtverduurzamer/beschermer zal
moeten zijn. De S.V.O. zal zich moeten
afvragen in hoeverre door alle partijen de
wenselijkheid van een opleiding wordt
onderschreven. De S.V.O. zal de
deskundigheid van specialisten op dit
terrein goed kunnen gebruiken.
Als de opleidingsverplichting van kracht
wordt zal er een grote instroom van
aanmeldingen kunnen ontstaan. De
S.V.O. zal moeten zorgen voor voldoende
capaciteit om die instroom op te vangen.
Een overgangsregeling zal wellicht
wenselijk zijn. Het zal voor de S.V.O. een
vrijwel onmogelijke opgave zijn om op
korte termijn een ieder te hebben
opgeleid.
Zo zijn er nog een aantal aspecten te
noemen die nog niet helemaal
uitgekristalliseerd zijn.

De Nederlandse Vereniging van
Ongediertebestrijdingsbedrijven (N. V.0.)
is een branche-organisatie waarin zowel
particuliere ondernemingen als
gemeentelijke bestrijdingsbedrijven
samenwerken aan een verdere
verbetering van de kwaliteit en de
professionalering van de ongediertebestrijding in Nederland.

Onder meer door middel van het
onderhouden van goede contacten met
de overheid tracht de N.V.O. een rol te
spelen in het proces van educatie van de
eigen branchegenoten en van die van de
markt.
Certificering is in Nederland de laatste
jaren uitgegroeid tot een trend welke
steeds omvangrijker vormen aanneemt.
De drijfveer om te komen tot certificering
zal voor veel bedrijven door commerciële
motieven ingegeven zijn. De praktijk
echter wijst uit dat de echte waarde van
certificering ligt in een verbetering van de
interne organisatie en van die van de
communicatie met de markt.
In de ongediertebestrijdingsbranche zal
certificering kunnen leiden tot de
mogelijkheid om het gebruik van
bestrijdingsmiddelen verder terug te
dringen. Immers door preventieve
kwaliteitsborging in de vorm van
opleiding, werkinstructies en het toezicht
op naleving ervan alsmede door een
juiste registratie, zal de kwaliteit van
uitgevoerde preventie- en
bestrijdingswerkzaamheden verhoogd
worden. Daardoor alsmede door een
verbeterde communicatie zal een bijdrage
worden geleverd in een hogere
acceptatiegraad van het vak in de markt.

Voorzitter, dames en heren, dit alles in
overweging nemende zal er nog erg veel
werk verzet moeten worden. De S.V.O.
kan, in overleg met branche organisaties,
een grote rol spelen bij het vormgeven
van een verplichte opleiding
bestrijdingstechnicus en -deskundige.
Naar mijn mening moet de S.V.O. hier op
korte termijn op inspelen. Alleen als de
krachten gebundeld worden kunnen we
invulling geven aan een verplichte,
kwalitatief hoogstaande opleiding
bestrijdingstechnicus en -deskundige.
Alleen als we de krachten bundelen,
kunnen we ook in de toekomst zorg
dragen voor een kwalitatief hoogwaardige
opleiding.

Meer dan uitsluitend een commercieel
wapen, betekent het bezit van een ISOcertificaat voor de houder ervan een
constant proces in de gehele organisatie
van speuren naar fouten en
implementeren van verbeteringen.

Ik dank u voor uw aandacht.
(J. de Bruine is directeur van Muraka b.v.
te Zutphen)
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Het gecertificeerde bedrijf heeft behoefte
aan het instandhouden en verbeteren van
een aantal basis-ingrediënten.
Dierplagen en Milieu , 42 (2) 1J94

47

■

1

DE "CIVIL SERVANT" IN DE DIERPLAAGBESTRIJDING, door H.B. van Reeuwijk
-

Het Kwaliteitshandboek, waarin de
onderneming haar organisatie en
kwaliteitsbeleid beschrijft

-

Het procedureboek, waarin de
onderneming te volgen procedures
binnen de verschillende disciplines in
haar eigen bedrijf heeft vastgelegd

-

De werkinstructies, waarin de
onderneming nauwkeurig beschrijft op
welke wijze de werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd teneinde
de afgesproken kwaliteit te behalen
De registratie, waarin de
naspeurbaarheid van geleverde
produkten en diensten wordt geborgd,
zodat analyses kunnen worden
gemaakt ter verbetering van de
kwaliteit

-

De beschrijving van de kwaliteit en
eigenschappen van de
gereedschappen, in de
bestrijdingsbranche dikwijls
bestrijdingsmiddelen.

bestrijdingsmiddelen is de gereedschapkist van de ongediertebestrijder
aanzienlijk lichter geworden.
De N.V.O. maakt zich zorgen om dit
verschijnsel en wil van deze gelegenheid
gebruik maken om te plein voor de
instandhouding van een juist en
voldoende pakket van middelen waaruit
de professionele ongediertebestrijder een
verantwoorde keuze kan maken.

The civil servant is een aanduiding voor
de organisaties en personen die
werkzaam zijn op het gebied van de
plaagdierbestrijding in dienst van de
gemeenten. Een ambtenaar dus.
Voorheen had elke gemeente zo zijn
eigen man die zich hiermee bezig hield.
Tegenwoordig is het steeds vaker zo dat
~

Certificering en professionalisering in de
bestrijdingsbranche met het behoud van
de daarvoor benodigde gereedschappen
is een zaak van samenwerking tussen
overheid en bedrijfsleven.
Het resultaat daarvan zal zijn het op
verantwoorde wijze toepassen van
bestrijdingsmiddelen en het bereiken van
een optimale veiligheid voor de
gezondheid van consument en het milieu.
(K. M. van der Winden is technisch
directeur van B.V. Rentokil Services te
De Meern)

Deze ingrediënten worden voor een
belangrijk deel door de N.V.O. en het
bedrijfsleven zelf aangevoerd en
onderhouden.
Voor een aantal ingrediënten zoals
opleiding wordt samengewerkt met de
overheid.
De beschikbaarheid van de gereedschappen zoals bestrijdingsmiddelen
wordt in grote mate bepaald door de
overheid.
Door de steeds verdergaande eisen
welke door de overheid worden gesteld in
verband met de toelating van bestrijdingsmiddelen alsmede door de enorme
stijging van de tarieven rond de toelating
en de instandhouding van de toegelaten
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Wat is de civil servant.

het mensen zijn in dienst van een
organisatie die ten dienste staat van één
of enkele gemeenten. Het is dus mogelijk
dat in een vorm van publiek-private
samenwerking de gemeentelijke taken
worden uitgevoerd.
Organisatorisch is de plaagdierbestrijder
vaak onder gebracht bij de
Dierplagen en Milieu, 42 (2) 1994
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gemeentereiniging. Hier zijn echter
uitzonderingen op. Als voorbeeld valt te
noemen de DOB, dienst
ongediertebestrijding van Amsterdam die
is onder gebracht bij de GGD.
De civil servant heeft soms meerdere
taken, die soms slechts ten dele met de
afdeling bestrijding van dierplagen te
maken hebben. Een inventarisatie van
taken van verschillende diensten zal
waarschijnlijk een bont geheel aan taken
,.- en taakjes laten zien. Nu beperken wij
ons tot de ongediertebestrijding en laten
al die andere taken voor wat ze zijn.
De taken van de civil servant zijn het
ontvangen van klachten over ongedierte
in de gemeente. Dus in eerste instantie
een registratieve taak. Daarna dienst die
klacht ook onderzocht te worden. Wat is
de omvang van de aantasting/besmetting.
Bestrijden is niet noodzakelijk, dat
kunnen anderen doen. Niet alleen
klachten van de burger, ook de situatie
aan de openbare weg is van belang.
Regelmatige controle van plaatsen die
aantrekkelijk zijn voor knaagdieren is
geboden.
Daarnaast is het gegroeid dat veel
gemeentes ook de bestrijding zelf ter
hand gaan nemen. Er wordt dus wat
meer gedaan dan alleen de wettelijk
voorgeschreven taak. In welke mate er
verschillen zijn wordt ingevuld door de
plaatselijke keuzes. Er zijn gemeentes die
alles hebben teruggebracht tot het
wettelijke minimum, anderen zijn royaler
in de richting van de burger en bieden
meer service. Er zijn gemeentes die het
takenpakket verbreedt hebben en zich
bezig houden met veel meer dan alleen
ongedierte in huis. Hiertegenover staan
situaties waarin men zo rigoureus
gesneden heeft in het dienstenpakket dat
er geen enkele service t.a.v. plaagdieren
49

1
meer is. Men komt nog slechts toe aan
het bestrijden van ratten aan de openbare
weg en laat de rest van de problemen
over aan de krachten op de vrije markt.
Deze mengelmoes van interpretaties van
de taak van de gemeente is niet
bevorderlijk voor een goed begrip bij de
burger. Een gemeente die zijn taak
verzaakt zou niet mogen voorkomen.
Voor een goed begrip is een schets nodig
van de ongediertebestrijder in
gemeentelijke dienst in de inmiddels lang
achter ons liggende tijd. Vaak was dit een
man van de gemeentereiniging die last
van de rug had gekregen en nu wegens
slijtage lichtere werkzaamheden moest
gaan doen. 'Dan maar een baantje
waarbij er niet zo zwaar getild hoeft te
worden' Dus Piet kon nog wel even de
ratten bestrijden.
Het idee dat iemand zonder specifieke
opleiding en kwalificaties de
ongediertebestrijding ter hand kan nemen
is versleten en hoort niet in deze tijd. Het
vakgebied heeft zich ontwikkeld,
deskundigheid is vereist.
Er zijn nog steeds ontwikkelingen
gaande. Vorige sprekers hebben reeds
een beeld geschetst van certificering en
verplichte opleiding. Er zullen andere
ontwikkelingen volgen. Al deze recente
en toekomstige ontwikkelingen maken het
vak ongediertebestrijder boeiend.
De gemeentelijke ongediertebestrijder in
veranderd in een civil servant. De
invulling van de taak aan verandering
onderhevig. De personen die de taak
vervullen zullen dus mee moeten
veranderen. Dit is de uitdaging voor de
moderne ongediertebestrijder.
Al die verandering worden geïndiceerd
door krachten die hierna worden
genoemd. Wat niet verandert is, dat er
situaties zijn waarin plaagdieren een
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klantvriendelijkheid. De gebruiker van
overheidsdiensten ziet de overheid als
leverancier. Deze overheid zal dus net als
elke andere leverancier zijn klant hoog in
het vaandel moeten hebben staan. Dit
betekent, goede omgang met de klant.
De civil servant moet dus overtuigen,
druk op de ketel weten te zetten, en
daarbij ook nog vriendelijk blijven. Een
combinatie die niet altijd gemakkelijk
bereikt wordt.

risicofactor vormen en waartegen op
getreden moet worden. Die taak blijft de
civil servant uitoefenen. Het blijft dus een
man die de handen uit de mouwen steekt.

Welke krachten spelen een rol.
Maatschappelijke veranderingen hebben
hun effect, ook op het functioneren van
de civil servant. Vandaag de dag worden
wij geconfronteerd met een mondige
burger. Niet zomaar alles toelaten, maar
het gedrag van de overheid kritisch
volgen. Men staat niet meer zo
gemakkelijk toe dat de gemeente
bestrijdingsmiddelen in woningen toepast.
Hierin is duidelijk de maatschappelijke
discussie over bestrijdingsmiddelen terug
te vinden. De klant is ongerust, wantrouwt
chemische middelen en eist een
verklaring.
Aan de andere kant wenst de burger ook
geen ongedierte in zijn directe omgeving.
De tolerantie ten aanzien van ongedierte
is minder geworden. Men eist
hygiënische omstandigheden, dat
betekent dat als men ongedierte
constateert er direct en afdoende
gehandeld moet worden.
De burger staat niet meer toe dat zijn
privacy wordt geschonden, zelfs niet door
een ambtenaar. Meer uitleg is nodig over
hoe en waarom er bestrijdingsmiddelen
worden gebruikt. Vooral in de complexgewijze kakkerlakbestrijding vormt dit een
probleem.
Een gevolg is dat aan de civil servant
hogere eisen gesteld gaan worden wat
betreft zijn communicatieve
vaardigheden. Hij moet met de burger in
bepaalde situaties weten te overtuigen
van het nut van een bestrijding.
Direct verbonden met de mondigheid van
de burger, is de eis van
Dierplagen en Milieu, 42 (2) 1994

Bedrijfsmatig werken is ook zo'n term
waarmee de civil servant te maken heeft.
Het kan natuurlijk ook niet missen, als de
burger de overheid ziet als leverancier.
Bovendien wordt elke gemeente gekweld
door een niet aflatende stroom van
prikkels om te bezuinigen. Jaar na jaar
moet gesneden worden in budgetten,
moet gekeken worden naar
mogelijkheden om met minder middelen
meer te doen. Soms wordt dat verwoord
door de opmerking bedrijfsmatig werken.
Juist deze kracht heeft gezorgd voor het
afstoten van taken. In veel situaties heeft
men die taken die niet afgedwongen
kunnen worden geschrapt. Dit is een van
de redenen waarom er tussen
verschillende gemeenten grote
verschillen te vinden zijn in de
plaagdierbestrijding.

-

Het verlengstuk hieraan, ook zo'n
moderne term, is het marktconform
werken. Dit houdt in dat, net als in de
markt, de gebruiker van de dienst ook
degene is die de rekening krijgt
gepresenteerd. Dus er moet een prijs
gerekend worden voor de inzet t.b.v. de
individuele burger. Het verschil met het
bedrijfsleven vervaagt hierdoor.
Een aantal gemeentelijke diensten voert
taken uit tegen markttarieven en weet
langs deze weg juist groei te creëren.
Dierplagen en Milieu, 42 (2) 1f94

In deze marktkrachten ontstaat een
concurrerende.werking. Immers als de
overheid een prijs rekent, dan kan ook
gekozen worden voor een marktpartij die
geen overheid is, maar ook een (ander)
prijskaartje hanteert. Voor de burger
wordt vaak gekozen voor een opstelling
ergens tussen de uitersten in. Niet gratis,
maar ook niet voor niets. M.b.t. de prijs
zijn er grote verschillen te vinden tussen
de gemeenten.
Duidelijk zal zijn dat door deze
ontwikkeling waarbij de relatie burgeroverheid er uit gaat zien als een klantleverancier relatie de kwaliteit van de
dienstverlening wordt afgemeten aan de
tevredenheid van de klant. Hoe belangrijk
die kwaliteit is in de ongediertebestrijding
is reeds door vorige sprekers verwoord.
Hierbij is ook ter sprake gekomen dat juist
de sociale vaardigheden van de
ongediertebestrijder van doorslaggevend
belang zijn voor de mate van
kwaliteitsbeleving bij de klant.
De klant (de burger) verwacht dus een
dienst die snel en klantvriendelijk wordt
verleend, door mensen die: de
boodschap duidelijk kunnen
communiceren, begrip hebben voor de
mens en zijn probleem, die vakkundig
zijn, met aandacht voor het milieu en dat
liefst tegen een zo laag mogelijke prijs
(gratis).

De relatie met de afdeling Bestrijding
van Dierplagen.
De schakel met de afdeling Bestrijding
van Dierplagen ligt erin dat de afdeling op
de eerste plaats gemeentes herinnert aan
hun taak. Bij herhaling en met nadruk
wordt gewezen op het belang van goede
controle, uitgevoerd door de civil servant.
De S.V.O.-opleiding, zoals eerder reeds
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HANDHAVING DOOR DE INSPECTIE
MILIEUHYGIËNE EN DE PLAATS VAN DE
AFDELING BESTRIJDING VAN DIERPLAGEN
DAARIN, door ir. P.J. Verkerk
genoemd, wordt naar hartelust
uitgedragen door diezelfde afdeling. Een
ieder die de opleiding heeft gedaan kent
de mensen van de afdeling omdat deze
vaak optreden als docent. De relatie
tussen SVO en de afdeling bestrijding
van dierplagen is zo hecht dat er
ongediertebestrijders zijn te vinden die dit
onderscheid niet meer kunnen maken.
Men spreekt van "Wageningen". Dit geeft
bij sommigen een wat aparte kijk op het
verplicht stellen van de opleiding. Of men
het onderscheid nog weet te maken of
niet, de nadruk op kennis en
kennisontwikkeling heeft een positief
effect. Juist langs de weg van kennis van
ongedierte en inspelen op de
omstandigheden waaronder het voorkomt
wordt reductie van de hoeveelheid
toegepaste bestrijdingsmiddelen bereikt.
Een van de belangrijkste resultaten van
opleiding en de nadruk die de afdeling
hierop legt, is dat vandaag de dag iedere
ongediertebestrijder weet dat met wering
van ongedierte het meest duurzame
resultaat wordt bereikt.

op toepassing en opslag van
bestrijdingsmiddelen. Hierin weet men het
gemeente-depot goed te vinden en bij
onjuist bevinden de vinger op de zere
plek te leggen.
De vraag die resteert is dan: moet het
zoveel anders? Het antwoord is nee,
waarschijnlijk niet. Hoewel, in geval van
controle en de daarbij behorende
opmerkingen, er een deel van de
vertrouwensrelatie die nodig is om tot
goede advisering en ondersteuning te
komen, wordt beschadigd. De combinatie
van ondersteuning en controle is niet
altijd zonder spanningen. Het is dan ook
de vraag of de controle niet kan worden
overgelaten aan andere instanties.
De best passende taak voor de afdeling
Bestrijding van Dierplagen is die van
radar. In deze veranderende tijden waarin kwaliteit, vakmanschap,
milieubelasting en een gezond financieel
bedrijfsresultaat voorwaarden zijn om te
overleven - is er sterke behoefte aan een
instantie die de omgeving in de gaten
houdt en hierover adviseert. Die
omgeving is groot en behelst vele
terreinen , juridisch, organisatorisch,
bestuurlijk, enz enz. Een goed advies dat
gedragen wordt door de ontvanger ervan,
gaat niet hand in hand met de controleur
die vermanend toespreekt en daarmee
dwingend de richting bepaalt.

Naast wijzen op taak en deskundigheid
kan de civil servant altijd terecht voor
advies en hulp. Met name mag dan
genoemd worden de hulp bij het
vaststellen van het soort ongedierte.
Determinatie voordat bestreden wordt is
belangrijk. Komt de gemeentelijke
ongediertebestrijder er met zijn kennis
niet uit dan is de weg naar "Wageningen"
snel gevonden.
Het advies gaat soms zo ver dat beter
gesproken kan worden van directe
hulp/ondersteuning. Zeker voor speciale
problemen of voor kleinere diensten een
belangrijk houvast.

De radar geeft aan wat er in de omgeving
te vinden is. Welke gevaren dreigen er,
welke mogelijkheden zijn er. Waar de
kapitein zijn schip heen stuurt wordt niet
bepaald door de instrumenten, hoewel
het advies maar beter wel gevolgd kan
worden voor een behouden vaart.

Natuurlijk mag de controle niet
ongenoemd blijven. Controle vindt plaats

(H. B. van Reeuwijk is bedrijfsleider van
ROTEB Ontsmettingsdienst te Rotterdam)
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Herman, Hanny, dames en heren,
Toen mij werd gevraagd een bijdrage aan
dit symposium te willen geven, was het
antwoord al snel ja.
Ten eerste omdat ik graag mee wil
werken aan het op gepaste manier
afscheid nemen van iemand die zijn
sporen binnen en buiten de Inspectie
Milieuhygiëne ruim verdiend heeft.

En ten derde, omdat mijn bijdrage is
ingepast in een teeks van andere
lezingen - door echte specialisten waardoor deze middag voor mij
tegelijkertijd ook zeer leerzaam is. Sterker
nog, had ik de inleidingen van de andere
sprekers gekend, dan had ik mijn speech
vast anders geformuleerd en was ik
ingegaan op gedane suggesties.
Mijn inleiding is opgebouwd uit een korte
historische schets voor de wellicht nietingewijden, een beschrijving van het
heden en een blik op de toekomst.
Verdiep je je in de materie voor die
historische schets, dan kom je al gauw tot
de ontdekking dat ongediertebestrijding
zich reeds ver voor het begin van onze
jaartelling voordeed.
Uit de jaren 3000 - 2000 voor Christus
zijn al ratten- en muizenvallen bekend.
Aristoteles sprak in 350 voor Christus
over de bestrijding van knaagdieren en
over bijen, wespen en mieren als
plaagdieren.
Pythagoras beval aan om de moerassen
van Sicilië droog te leggen vanwege de
overlast van muskieten.
Het Oude Testament spreekt over de
sprinkhanenplaag.

En ten tweede omdat ik voor een divers
en gespecialiseerd gezelschap de
gelegenheid krijg stil te staan bij het nut
van het werk van de Afdeling Bestrijding
van Dierplagen.
Bestrijding van dierplagen mag echt wel
eens in het zonnetje worden gezet; teveel
dreigt het tussen de andere milieuproblemen, zoals verzuring, vermesting
en klimaatsverandering te worden
weggedrukt.
Dierplagen en Milieu, 42 (2) 1?94

In de Middeleeuwen - u ziet het, ik maak
grote sprongen - ontstonden ernstige
milieuproblemen en broedplaatsen van
infectieziekten als gevolg van de
explosieve bevolkings- en stedengroei.
Men werd regelmatig geconfronteerd met
ware insektenplagen, veroorzaakt door
ratten en vlooien, die vooral overdragers
van de pest waren.
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Pas in de 1Be en 19e eeuw - mijn tweede
grote stap - ontstond enig inzicht in de
door insekten en mijten veroorzaakte
hinder en overbrengen van ziekten en
werd ook de relatie insekten en hygiëne
onderkend.
Dankzij de hygiënisten - de Nederlandse
aanhangers van de "médicine sociale",
een Franse stroming van progressieve
artsen die pleitte voor een betere
gezondheidszorg - is er in Nederland op
gebied van bijvoorbeeld de
drinkwatervoorziening - mij niet
onbekend vanwege mijn vorig ambtelijk
leven - het nodige van de grond
gekomen.
Naast verbetering van de waterzuivering
en het aanleggen van een rioleringstelsel
werden in de tweede helft van de
19e eeuw enkele gezondheidswetten
aangenomen, zoals de Geneeskundige
Wetten en de Besmettelijke Ziektewet.
Vele van de hiervoren genoemde
hygiënisten traden in dienst van het in
1865 opgerichte Geneeskundige
Staatstoezicht, dat later in het huidige
Staatstoezicht op de Volksgezondheid is
omgezet.
Opvallend in deze geschiedbeschrijving
tot nu toe is eigenlijk de afwezigheid van
aantoonbare aandacht voor de
ongediertebestrijding. Wanneer is men
daar concreet en structureel aandacht
aan gaan schenken?
Ik kom bij mijn derde stap in de
geschiedenis omdat dit tijdstip relatief
dichtbij ligt.
Vlak na de Tweede Wereldoorlog was er
met name in het zuidelijk deel van ons

•

l:d spcake vao eeo chaotische toestaOd

regionale (milieu)diensten en
bestrijdingsbedrijven. Een bijzondere
plaats neemt hierbij het toezicht op
gassingen met methylbromide in.

als gevolg van de grote verwoestingen.
Hardgroeiende ratten- en muizenpopulaties vergden stringente
maatregelen.

2) Het geven van gerichte
tweedelijnsvoorlichting over het treffen
van preventieve maatregelen,
mogelijke alternatieve methoden,
noodzakelijk toe te passen chemische
bestrijdingsmiddelen en de wijze van
toepassing ervan ter bestrijding van
dierplagen.
Daarbij heeft de voorlichting als doel
bij te dragen aan het verminderen van
het gebruik van bestrijdingsmiddelen
en het terugdringen van dierplagen.

Aanvankelijk kreeg de Plantenziektenkundige Dienst deze taak erbij, maar
vanwege de ernst van het probleem was
het nodig daarvoor een aparte afdeling
binnen die dienst op te richten: de
Afdeling Bestrijding Gewervelde Dieren.
Dat was het nog niet helemaal. En na wat
en weer geschuif werd in 1964 de
bestrijding dierplagen ondergebracht bij
de Inspectie Milieuhygine; die twee jaren
daarvoor als zelfstandige Inspectie
binnen het Staatstoezicht op de
Volksgezondheid was opgericht.

3) Het bestuderen van rapporten over de
werking van
huishoudbestrijdingsmiddelen
(rodenticiden en insekticiden) en
houtverduurzamingsmiddelen,
alsmede het (laten) verrichten van
deugdelijkheidsonderzoeken in
laboratoria en in de praktijk ten
behoeve van de toelating van deze
middelen door de Commissie
Toelating van Bestrijdingsmiddelen
(CTB).

De Afdeling Bestrijding van Ongedierte
was hiermee een feit.
Ik ben nu bij het heden aangekomen.
Wat zijn de taken van de Afdeling
Bestrijding van Dierplagen in het huidige
tijdsgewricht?
Afgeleid van de missie van het Ministerie
van VROM:
"de zorg voor de duurzame kwaliteit van
de leefomgeving", en van de hoofdtaken
van de Inspectie Milieuhygine: "het
toetsen en bevorderen van de kwaliteit
van het milieubeleid en de uitvoering
daarvan", zie ik voor de Afdeling een
vijftal taken weggelegd.
1) In het kader van de handhaving van de
Bestrijdingmiddelenwet en andere
relevante milieuwetgeving toezicht
houden op de naleving van de
wettelijke voorschriften bij het
beroepsmatig uitvoeren van
dierplaagbestrijding door gemeenten,
Dierplagen en Milieu, 42 (2) 1994

4) Het participeren in de opleiding van
dierplaagbestrijders via deelname aan
de Stichting Vakopleiding
Ongediertebestrijding (S.V.O).
5) Het fungeren als centraal
informatiecentrum waar informatie
aanwezig is respectievelijk wordt
vergaard over zowel ongewenste
diersoorten (knaagdieren, insekten
buiten de land- en tuinbouw), als over
de bij de wering en bestrijding te
gebruiken methoden en middelen.

-
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Hoe passen deze taken van de Afdeling
in de vier taakvelden van de Inspectie:
handhaving, beleidsevaluatie/monitoring,
beleidsadvisering en uitdragen van
beleid?
Bij de handhaving is het zo dat de
Afdeling de milieuhygiënische regelgeving handhaaft ten aanzien van de
zogenaamde niet-landbouwbestrijdingsmiddelen.
Daarnaast hebben alle Buitendienstmedewerkers van de Afdeling
opsporingsbevoegdheid en kunnen zij
worden ingezet bij het zogenaamde
Milieubijstandsteam. Dit is een groep van
Inspectiemedewerkers die het Openbaar
Ministerie bijstaat bij de opsporing van
milieudelicten.
Op het terrein van de beleidsevaluatie en
monitoring overziet de Afdeling het totale
veld van de dierplaagbestrijding. Zij kan
dus een "state of the art" geven en
trendmatige ontwikkelingen beschrijven.
Bij beleidsadvisering kan de Afdeling de
betrokken beleidsdirectie van het
Directoraat-Generaal Milieubeheer - de
Directie Drinkwater, Water en Landbouw
- adviseren over de handhaafbaarheid en
uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving.
Uitdragen van beleid - waar ik ook het
stimuleren van beleidsuitvoering toereken - omvat voor de Afdeling het
voorlichten van gemeenten en bedrijven
over nieuwe regelgeving; het hen
ondersteunen bij de uitvoering en het
opgangbrengen en houden van het
bewustwordingsproces omtrent het
gebruik van milieuvriendelijke
bestrijdingsmiddelen en het terugdringen
van het gebruik van methylbromide bij
gassingen.
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Aansprekende concrete voorbeelden van
voorlichting vind ik de jaarlijkse
contactdagen die de Afdeling organiseert
voor de beroepsmatige dierplaagbestrijding en het tijdschrift "Dierplagen
en Milieu".
Onder het uitdragen en stimuleren van
beleid valt mijns inziens ook de
activiteiten van de Afdeling voor de
Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding, de S.V.O.
Voorgaande sprekers hebben daar al
voldoende bij stilgestaan.
Om goed aansluiting te krijgen op de
strategische uitgangspositie van de
Inspectie Milieuhygiëne, te weten de
handhaving van milieuwetgeving, is de
Afdeling meer accent gaan leggen op
handhaving.
Daarbij richt zij zich op gemeenten en op
de bestrijdingsbedrijven.
Onderzoeken en toezichtsacties die de
Afdeling in de afgelopen tijd heeft
uitgevoerd, tonen aan dat dit niet voor
niets is geweest.
In 1991 bleek dat bij gemeenten en
particuliere bestrijdingsbedrijven dat bijna
20.000 kilo niet-meer-toegelaten
bestrijdingsmiddelen bij de diensten nog
aanwezig was.

1

1

In 1992 en 1993 heeft de Afdeling een
rapport uitgebracht over de kwaliteit van
de gemeentelijke dierplaagbestrijding,
met kritische kantteken ingen over het
gebrek aan aandacht voor de bruine rat,
de huismuis en insekten. Daarnaast
werden opmerkingen gemaakt over de
slechte afvoer van restanten
bestrijdingsmiddelen naar klein chemisch
afvaldepots en het slechte gebruik van
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mogelijkheden op grond van de
Woningwet.

Hoe vallen nu al die uiteenlopende
werkzaamheden van de Afdeling
Bestrijding van Dierplagen onder de
noemer van handhaving te brengen en
hoe ziet dan vervolgens de toekomst
eruit?

Al met al een zorgelijke ontwikkeling,
temeer daar de Afdeling concludeerde
dat dierplaagbestrijding veelal onder
financiële druk letterlijk en figuurlijk
sluitpost op de gemeentebegroting is.

Handhaving bestaat uit toezicht en
opsporing.
In het werk van de Afdeling komen
toezichtsacties voor, gericht op de
uitvoering door gemeenten en de
bestrijdingsbedrijven op gebied van
dierplaagbestrijding en uitvoering van
gassingen.

Maar ook het Rijk moet hand in eigen
boezem steken. De Afdeling stelde vast
dat het Nationaal Milieubeleidsplan te
vaag is over de gemeentelijke taken op
gebied van de dierplaagbestrijding en dat
gemeenten dus behoefte hebben aan
meer duidelijkheid over hun specifieke
taken op dit gebied.

Toezicht wordt gevolgd door
(her)controles - is nazorg - met
aanbevelingen voor verbeteringen.
Deze aanbevelingen kunnen gelden voor
de instantie waar een toezichtsactie is
uitgevoerd, maar ook voor de
beleidsdirectie die verantwoordelijk is
voor het maken van wet- en regelgeving.
Aanbevelingen kunnen tot bijstelling van
beleid leiden.

De bedoeling is dat in 1995 het
onderzoek wordt herhaald.
In 1993 is een project gestart bij alle
ongediertebestrijdingsbedrijven naar de
milieu-aspecten van hun werk.
Aan met name de grotere bedrijven werd
geadviseerd een milieuprogramma op te
stellen en voldoende aandacht aan
bedrijfsinterne milieuzorg te besteden.
In 1994 vinden controlebezoeken plaats
naar de vastgstelde tekortkomingen.
Een belangrijke activiteit van de Afdeling
is het toezicht op de gassingen met
methylbromide.
De diverse rapportages van de Afdeling
laten spectaculaire resultaten zien.
Was in 1990 het gebruik in de ·
voorraadbescherming nog bijna 65.000
kilo, in 1991 was dit al gedaald naar
43.000, in 1992 tot ongeveer 38.500 en in
1993 tot circa 29.500 kilo.
In vier jaar tijd een daling met meer dan
50 procent.
Op zichzelf een goed resultaat, maar het
volume moet nog verder terug.
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Bijgesteld beleid behoort te worden
uitgevoerd en de uitvoering moet weer
worden gecontroleerd.
Om dat te kunnen, heb je niet alleen
voorlichting nodig, maar ook kennis en
vaardigheden.

t

-

De kennisvergaring bij de Afdeling vindt
onder andere plaats door middel van het
laboratorium-onderzoek dat ze zelf
uitvoert.
Het geheel vormt een cirkel, de
zogenaamde reguleringsketen.
Deze lijkt op de DEMING-cirkel die de
heer Van der Winden ons al liet zien. Elk
onderdeel ervan vormt een schakel of

.
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een fase die voorafgaat aan de volgende.
Bezien vanuit de Inspectie kan je kunnen
zeggen dat de schakels
beleidsevaluatie/monitoring,
beleidsadvisering en uitdragen van beleid
nodig zijn en ten dienste staan van de
schakel handhaving.
Naast de vele positieve ontwikkelingen
zijn er ook teleurstellingen. Ondanks alle
pogingen vanaf 1980 zijn we er helaas
niet in geslaagd een Wet
Dierplaagbestrijding tot stand te brengen.
Die wet zou moeten aangeven wat van
de bevoegde gezagen (Rijk, Provincie en
Gemeente), de uitvoerende
bestrijdingsbedrijven en de Inspectie op
dit terrein mag en kan worden verwacht.
Rekening houdende met de meningen
van andere departementen, is besloten
een brochure te maken waarin de taken
van gemeenten met betrekking tot
dierplaagbestrijding, zoals de
onderzoeksplicht en de aanschrijfplicht
staan beschreven.
De brochure bevat een beschrijving hoe
de gemeente haar taken het beste kan
uitvoeren. Verder gaat de brochure in op
tarieven en kosten en worden de
opleidingsmogelijkheden bij de S.V.O
aangestipt.
Ook wordt ingegaan op de
vakbekwaamheid waarmee de bestrijding
moet gebeuren. Met ingang van 1 juli
1996 moet dit, op grond van het Besluit
vakkennis en vakbekwaamheidseisen
bestrijdingsmiddelen gebeuren door een
deskundig bestrijdingstechnicus, die in
het bezit is van een
vakbekwaamheidsdiploma van de S.V.O .
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Met deze ontwikkeling voor ogen en
afhankelijk van de kwaliteitsverbetering
bij gemeenten kan ik me voorstellen dat
de Afdeling Bestrijding van Dierplagen
minder intensief dan tot nu toe gedaan is,
gaat toezien op de uitvoering. Immers
door de stringente eisen aan de
vakbekwaamheid ontstaat als het ware
een kwaliteitsborg of garantie dat de
uitvoering van voldoende kwalitatief
niveau is. Uitvoeringsinstanties die niet
aan de gestelde eisen voldoen, prijzen
zichzelf uit de markt.

1

1

1
1

Verder hangt het werk van de Afdeling
ook af van de mate waarin Rijkstaken
worden gedecentraliseerd.
Wordt bijvoorbeeld het toezicht op de
Bestrijdingsmiddelenwet
gedecentraliseerd, dan krijgt de Afdeling
daarin een tweedelijnstoezichtstaak, die
misschien op iets meer afstand van de
gemeenten staat dan de huidige.
Op zich allemaal positieve
ontwikkelingen. Anders gezegd: door het
goede werk van de Afdeling Bestrijding
van Dierplagen weten de bedrijfstak
ongediertebestrijding en de overheden
hun verantwoordelijkheid beter op te
pakken. Keerzijde van de medaille is dat
jezelf voor een deel overbodig maakt.
Maatschappelijk gesproken een
uitstekende zaak.
In het licht van dit soort - min of meer
ongewisse ontwikkelingen - is het een
goede zet van de Afdeling geweest om
het gezichtsveld wat te verbreden en
open te staan voor nieuwe taken .
Zo zal de Afdeling op basis van haar
praktische Inspectie-expertise nog meer
dan voorheen belangrijke bijdragen gaan
leveren aan andere
handhavingsprojecten van de Inspectie.
Daarbij gaat het om toezicht op de
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Je wilde graag dat Jan de Jonge je zou
opvolgen, en ik heb die opvatting van
meet af aan gedeeld.
Herman, voor je gemoedsrust en een
rustig vertrek mee, deel ik je dan ook mee
dat de benoeming per 1 juni a.s. van Jan
de Jonge tot jouw opvolger rond is.

uitvoering van diverse milieuwetten,
waarbij vooral de aspecten van stank- en
geluidshinder, bodemverontreiniging en
afval een rol spelen.
Ik kom tot een afronding.
Ik heb terug gekeken in het verleden,
vervolgens heb ik stilgestaan bij de
huidige taken van de Afdeling en de
rapportages die zij daarover heeft
uitgebracht en tot slot heb ik met enige
slag om de arm vooruit gekeken.
Ik ben mij er terdege van bewust dat een
groot deel van de huidige
werkzaamheden van de Afdeling in
belangrijke mate op het conto van
Herman van Blaaderen te schrijven zijn.
Hij zal het daar wel niet mee eens zijn,
maar daar trek ik me niets van aan.

Daarom, dames en heren, richt ik graag
toch ook nog even het woord tot Jan de
Jonge.
Jan, van harte gelukgewenst met je
benoeming.
Jij en ik weten dat de Afdeling voor een
uitdaging staat om naast het normale
werk ook elders binnen de Inspectie
Milieuhygiëne ondersteuning te verlenen.
Jan, ik heb er alle vertrouwen in dat dit
zal lukken en wens jou en je
medewerkers daar alle sterkte bij toe.
Een bos bloemen onderstreept mijn
gelukwensen en ik geef ze graag aan
Mattie, je vrouw.

U staat me toe dat ik me nu persoonlijk
tot Herman richt.
Herman, je hebt je sporen verdiend op
het gebied van de dierplaagbestrijding.
Vijfenhalf jaar bij de gemeente
Amsterdam en bijna twintig bij ons.
Niet alleen bij de Afdeling Bestrijding van
Dierplagen, maar ook bij de S.V.O ben je
een van de bestendige deskundige
figuren geweest, die ervoor gezorgd
hebben dat er een goed-ge-oliede BD- en
S.V.0-organisatie van de grond is
gekomen.
Daar stond je tomeloze inzet en je grote
deskundigheid borg voor.
Het is ook niet voor niets geweest dat de
Koningin je vorig jaar daarvoor
onderscheiden heeft. Ik zal niet alle
lofuitingen herhalen. Hartelijk dank voor
alles wat je voor de Inspectie en BD hebt
gedaan.
Herman, voordat je definitief besloot met
de VUT te gaan, heb je bij mij een
pleidooi gehouden voor je opvolger.
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daarom een prachtig natuurboek - je
krijgt nu immers tijd - en een aantal
cadeaubonnen naar eigen keuze te
besteden.
En een bos bloemen als troost voor
Hanny, je vrouw omdat ze nu haar
echtgenoot voor de volle honderd procent
over de vloer krijgt. Voor haar gaat het
werk gewoon door, tenzij jij, Herman ook
thuis flink de handen uit de mouwen
steekt.
En daar vertrouw ik eigenlijk wel op.
Herman, het ga je goed.
(ir. P. J. Verkerk is hoofdinspecteur
Milieuhygiëne van het Ministerie van
V.R.0.M. te Den Haag)

Tot slot wil ik toch eindigen bij Herman
van Blaaderen.
Herman, ik weet dat je je de laatste
weken nogal hebt lopen opwinden over
de vertraging, die is ontstaan bij het
gereedkomen van de brochure waarover
ik sprak. Ik zal je het maar verklappen:
dat was opzet omdat we het met zijn allen
erover eens waren, dat jij degene moest
zijn, die het eerste exemplaar zou moeten
krijgen.
Een Koninklijke onderscheiding heb ik je
al eerder mogen uitreiken. Maar in
samenhang daarmee is het ook leuk en
een genoegen je thans hierbij het eerste
exemplaar van de brochure te mogen
overhandigen.

-

Alleen een brochure is ook wat kaal;
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P. Verkerk overhandigt bloemen aan mw. van
Blaaderen en aan de heer van Blaaderen
het eerste exemplaar van de brochure
"'Taken gemeentelijke Dierplaagbestrijding'"
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26 MEI 1994: AFSCHEID ALS HOOFD
AFDELING BESTRIJDING VAN DIERPPLAGEN,
H. VAN BLAADEREN
Dames en heren,
Voor u staat een gelukkig mens.
Scheiden doet lijden, maar bij een eigen
keuze valt 't mee.
En dit afscheid is een bewuste
gezamenlijke keuze van mijn echtgenote
Hanny en mij.
Na 44 jaar loondienst, t.w. 17 jaar bij de
koopvaardij, waarvan 9 jaar tijdens ons
huwelijk met weinig tijd thuis, 8 jaar bij de
gemeente Amsterdam met veel
dierplagen en 19 jaar bij de Inspectie
Milieuhygiëne, gaat nu een periode

komen met minder druk op de ketel. Wel
een werkplan, maar geen tijdschrijven.
Hanny en ik hebben een afspraak
gemaakt: zij bepaalt de prioriteit van de
werkzaamheden en ik het tempo van
uitvoering.
Volgens het Ouderen-contactblad van
november 1993, mij ter waarschuwing
uitgereikt door S.V.O.-docent Aad Buijs,
gaat het leven van een gepensioneerde
niet over rozen. Enkele versregels zal ik u
niet onthouden.

"Ik heb 40 jaar lang gewerkt
en verdiende een pensioen.
'k Ga nu heerlijk rusten
omdat ik niets meer heb te doen.
Ik moet doorwerken zei mijn vrouw,
ik wordt nooit gepensioneerd;
't is recht en billijk dat je mij wat assisteert.
Nu zet ik de koffie, doe de was en boen
ik ontruim de tafel,
omdat ik niets meer heb te doen.
Als mijn kleinzoon zich verveelt,
doet hij niets dan kattekwaad.
Ga maar naar opa, zegt zijn mammie,
die weet met zijn tijd geen raad.
Ik moet zorgen dat het huis wordt geschilderd
en voorkomen dat de zaak verwildert.
Ik ga de ladder op en neer
en pas op dat ik me niet bezeer.
Ik smeer er verf op, wit en groen,
totdat ik zeer vermoeid in slaap val,
omdat ik niets meer heb te doen.
Ik ben daghit, tuinman, wasknecht en chauffeur,
schilder, timmerman, gouvernante en administrateur.
Ik loop te zweten en te zwoegen met een hoofd als een pioen.
Ik raak zowaar nog overspannen,
omdat ik niets meer heb te doen."
Aad, dank je wel voor de informatie.
Tóch ga ik deze nieuwe uitdaging met veel vertrouwen aan.
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Mijn 19 jaar werk bij de afdeling
Bestrijding van Dierplagen zijn
omgevlogen.
Altijd ging ik met plezier naar mijn werk,
in de buitendienst of op kantoor.
Aan het enthousiasme en de inzet van de
collega's heb ik veel te danken.
De combinatie toetsen en stimuleren
oftewel vermanen en aansporen, bleek in
de praktijk uitvoerbaar. En daarbij behoeft
een goede verhouding geen geweld te
worden aangedaan.
Een recent formatieonderzoek bij de
Afdeling zijn we goed doorgekomen.
Samenwerking, kwaliteit en
milieurendement staan bij de
werkzaamheden voorop en de kansen
om de milieukennis te verbreden worden
benut. De specifieke deskundigheid van
de Afdeling mag daarbij niet verloren
gaan. Het milieubeleid is niet uit op een
beperking van de beroepsmatige
dierplaagbestrijding, maar op
veranderingen bij de uitvoering daarvan.
En dat is een uitdaging.
Dat maakt 't vak nog boeiender. Daar
moet iedereen voor te porren zijn.
De onverwachte grote opkomst naar deze
bijeenkomst zal mede veroorzaakt zijn
door het uitstekende idee van een minisymposium.
Aanwezig zijn velen vanuit zowel diverse
instanties als vanuit het bedrijfsleven en
daar ben ik erg blij mee.
Twee personen mis ik hier heel erg. Dat
zijn Anneke Walner, medewerkster van
onze Afdeling en Thijs Zandbergen,
bestuurslid van zowel de Stichting
Vakopleiding Ongediertebestrijding als
van de Nederlandse Vereniging van
Ongediertebestrijdingsbedrijven. Beide
zijn afwezig wegens een recente
ziekenhuisopname. Ook vanaf deze
Dierplagen en Milieu, 42 (2) 19.94

plaats wens ik hen van harte algeheel
herstel toe.
Tijdens de receptie mag ik u nog
persoonlijk danken voor de goede en in
veel gevallen vriendschappelijke
samenwerking. Volgende week is er nog
een speciale afscheidsbijeenkomst met
de collega's van onze Afdeling.
Bij de S.V.O. blijf ik nog enige tijd
betrokken, maar niet meer als
bestuurslid.
Tot een aantal personen wil ik nu al graag
een enkel woord richten.
Allereerst ben ik heel blij dat de heer
Schaap hier aanwezig is. Als plaatsvervangend hoofdinspecteur milieuhygiëne was hij vele jaren betrokken bij
het reilen en zeilen van de afdeling
Bestrijding van Dierplagen en we hadden
veel contacten. Heer Schaap, uw
bemoeienissen met onze Afdeling heb ik
altijd zeer gewaardeerd en hierbij
daarvoor nogmaals mijn hartelijk dank.
De hoofdinspecteur milieuhygiëne, de
heer Verkerk, wil ik heel speciaal
bedanken voor de getoonde
belangstelling voor en de gegeven steun
aan onze Afdeling. De korte lijnen in onze
lijnorganisatie heb ik als bijzonder
doelmatig ervaren. Tevens mijn dank
voor het laten organiseren van deze
bijeenkomst en voor uw persoonlijke
medewerking aan het mini-symposium.
De sprekers, heren Van Reeuwijk en
Van der Winden en als plaatsvervanger
voor de heer Zandbergen de heer
De Bruine, wil ik hartelijk danken voor
hun medewerking aan het programma en
hun zeer interessante en boeiende
inleidingen. Onze contacten zullen, zij het
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op een wat lagere frequentie, worden
gecontinueerd in het kader van de S.V.O.
In verband met de te verwachten
verplichte vakopleiding is er nog veel
werk te doen.

Van harte geluk gewenst met je
benoeming als mijn opvolger en met het
geweldige team van medewerkers en
medewerksters waaraan jij leiding mag
geven. Heel veel succes met BD!

Jan de Jonge, wat betreft de organisatie
van deze bijeenkomst werd veel voor mij
verborgen gehouden en terecht. Dank
voor het voorbereidende werk en voor je
inleiding.

Hanny, hartelijk dank dat je me alle
ruimte gaf in mijn werk.

Summary

Municipalities have an important role in
the prevention and control of rodent and
arthropod pests. A brochure has been
edited treating the tasks of municipalities
and the legislation concerning pest
control.

Hartelijk dank aan u allen. Het ga u zeer
goed.

Voor gemeenten is een belangrijke rol
weggelegd bij wering en bestrijding van
dierplagen. Gemeenten kennen
verschillende taken met betrekking tot
dierplaagbestrijding. Daarvoor is een
brochure gemaakt waarin is uitgelegd hoe
zij aan die taken kunnen voldoen.
Met opzet is deze brochure zo praktisch
mogelijk gehouden. Niet alleen het 'wat',

Afscheid van een Afdeling van haar hoofd. V.l.n.r. C. A. Coertjens, A. E. Brink, A. Balkstra,
C. H. Brussen (secretaresse S. V.O.), A. M. Lagendijk, H. J. M. Vergoossen, D. Vos,
H. van Blaaderen, W. B. E. de Kruijff, zittend A. D. Bode, P. C. Groebe, J. T. de Jonge
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maar vooral ook het 'hoe' komt aan bod.
De feitelijke uitvoering van de
gemeentelijke dierplaagbestrijding wordt
uitvoerig behandeld, evenals een
functiekarakteristiek voor een
gemeentelijke dierplaagbestrijder.
Wat staat er in de brochure?

De brochure bespreekt eerst de taken
van gemeenten met betrekking tot
dierplaagbestrijding, zoals de
onderzoeksverplichting en de
aanschrijfplicht.
VeNolgens besteedt de brochure ruim
aandacht aan de vraag hoe gemeenten
deze taken het best kunnen uitvoeren.
Onder andere het nut van een meldpunt,
publieksvoorlichting en de
werkzaamheden van bestrijdingstechnici,
evenals een profielschets van de
gemeentelijke dierplaagbestrijder komen
aan bod.
Daarna gaat de brochure in op de
tarieven en kosten van dierplaagbestrijding.
Tenslotte worden de opleidingsmogelijkheden bij de Stichting
Vakopleiding Ongediertebestrijding
aangestipt.
Aan het eind van de brochure is een
samenvatting van de voor dierplaagbestrijding relevante artikelen uit de
Woningwet opgenomen .
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