
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief december 2015 

 

Overlast van ratten neemt toe 

 

 

 

  



 

Geen gif meer 

 

Rattengif mag vanaf 1 januari 2015  niet meer buiten worden gebruikt. Dat maakt het voor  bedrijven veel moeilijker om 
ratten uit hun schuren en overige opstallen te weren.  

 

IPM & buitengebruik van anticoagulantia 

Met ingang van 1 januari 2017 treedt de nieuwe regeling in werking waarmee het 
gebruik van anticoagulantia alleen nog onder zeer strikte voorwaarden zal zijn 
toegestaan. Deze strikte voorwaarden zijn beschreven in een hiervoor opgesteld 
handboek/protocol. Eén van de voorwaarden is, dat in de toekomst alleen 
anticoagulantia om gebouwen en voedselopslagplaatsen mogen worden ingezet door 
personen die de nascholing "IPM & buitengebruik van anticoagulantia" hebben 
gevolgd en het examen met goed gevolg hebben afgelegd.  

 

Tot 1 juli 2015 waren agrariërs die rodenticiden (bestrijdingsmiddelen specifiek voor 
ratten en muizen) op het eigen agrarisch bedrijf toepassen, uitgezonderd van deze 
verplichting. Deze vrijstelling is dus inmiddels vervallen en agrariërs moeten zelf 
beschikken over een vakbekwaamheidsbewijs of een professioneel bedrijf 
inschakelen 

 

Methode 

 
Bij de nieuwe aanpak moet de ongediertebestrijder  samen met de opdrachtgever eerst alles in het werk stellen om ratten 
buiten de deur te houden. De gebouwen moeten goed worden afgesloten en er mag niets rondslingeren wat de ratten 
zouden kunnen eten. Daarnaast moet de bestrijding zo veel mogelijk met andere methoden gebeuren, zoals bijvoorbeeld 
met vallen.  
De huishouding op het erf moet op orde zijn. 
Dus niet alleen de ongediertebestrijder heeft verplichtingen, maar ook de opdrachtgever.  
De overheid gaat dit handhaven middels het opleggen van boetes. 
 
 
  



 
 

Vallen 
 
Wagenaar Ongediertebestrijding zag het gif verbod al aankomen en werkt daarom al veel zonder gif.  
  
De meest moderne vallen helpen daarbij volgens Wagenaar Ongediertebestrijding. Die vallen sturen een mailtje of sms 
als er een dier in is gelopen.   
 
 

 

Nieuwe regels voor buitengebruik rattengif 

De bestrijding van rattenplagen is minder eenvoudig geworden, nu het buitengebruik van biociden tegen ratten 
(rodenticiden) onder de loep is gelegd. Rodenticiden mogen alleen nog onder zeer strikte voorwaarden buiten worden 
gebruikt.  

Biociden die tegen ratten buiten gebruikt worden (rodenticiden), kunnen grote risico’s voor het milieu met zich mee 
brengen. Bij het buitengebruik van rodenticiden lopen bijvoorbeeld niet doelgroep dieren het risico te worden vergiftigd, 
denk aan roofvogels / uilen/ wezels & hermelijn, , maar ook honden en katten, lopen een hoog risico. Bovendien blijken 
ratten resistent te kunnen worden tegen de werkzame stoffen in deze middelen. Vandaar dat het gebruik van rodenticiden 
beperkt is tot binnenruimtes, en slechts onder uitzonderlijke condities buiten is toegestaan. 

Voorwaarden 

Het is soms in enkele gevallen noodzakelijk rodenticiden buiten in te zetten als andere bestrijdingstechnieken niet tot het 
gewenste resultaat hebben geleid. 

 Voorwaarde daarbij is dat de biociden voor de bestrijding van ratten buiten alleen mogen worden gebruikt door 
professionele plaagdierbestrijders die werken volgens de principes van geïntegreerde plaagdier management (IPM), 
daarvoor een speciale opleiding gevolgd hebben en die een certificaat behaald hebben bij een onafhankelijke 
certificeringsinstantie. 

Die professionele gebruikers moeten gedegen kennis hebben van IPM en dat ook toepassen. Als de gecertificeerde 
bedrijven ratten buiten willen bestrijden, dan moeten ze dat doen volgens een IPM handboek voor de bestrijding van 
ratten buiten.  

Dat betekent in de praktijk dat voor de bestrijding van ratten buiten eerst werinsgmaatregelen genomen moeten worden, 
mogelijk voedsel worden opgeruimd en nestelplaatsen weggehaald worden (preventie). Vervolgens moet in geval van 
een plaag eerst met vallen, klemmen en andere non-tox methoden gewerkt worden. Alleen als deze maatregelen tot 
onvoldoende resultaat leiden, mag als laatste stap in de professionele bestrijding, rodenticiden ingezet worden. Een 
dergelijke bestrijding moet door de professionele bestrijder zodanig vastgelegd worden dat bij controle duidelijk is dat de 
principes van IPM goed gevolgd zijn. 

Overgangsperiode 

Er is tijd nodig om dit te regelen. Voor de gecertificeerde invoering van IPM buitengebruik is een termijn gegeven tot 1 
januari 2017.  

Voor het overbruggen van de periode tot 1 januari 2017 is de volgende overgangsregeling ingesteld: als toepassers 
rodenticiden buiten willen gebruiken  dan moeten zij dit melden bij het Meld en Informatie Centrum van de Inspectie 
Leefomgeving en Transport. Vereiste hierbij is dat rodenticiden alleen gebruikt mogen worden als laatste schakel in een 
bestrijding die geheel gebaseerd is op de principes van IPM. 

Ons bedrijf kan ook geheel gifvrij bestrijdingen uitvoeren door middel van vangboxen. 

Wagenaar Ongediertebestrijding zal met u gaan afstemmen welke bestrijdingsacties op uw bedrijf zullen gaan 
plaatsvinden.  Er zal meer vastgelegd moeten gaan worden. Er zullen vallen, klemmen en depots aangeschaft moeten 
gaan worden, wat resulteert in hogere kostprijs voor de bestrijding. 
Ons bedrijf zal binnenkort een afspraak met u inplannen om een en ander met u door te spreken. 

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, bel of mail gerust.  



 

Wij wensen u een fijne jaarwisseling toe en alle goeds voor 2016,  zowel zakelijk als privé. 

 

Met vriendelijke groet 

Wagenaar Ongediertebestrijding 
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