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Samenwerking loont bij effectieve bestrijding van plaagdieren 

Plaagdieren, zoals ratten en muizen, zijn voor ondernemers in de horeca en de detailhandel een groot probleem. 

Veel ondernemers lukt het niet plaagdieren met succes te bestrijden. Vaak komen de beestjes weer terug omdat ze 

ook  voorkomen in de omliggende panden.  Experimenten in enkele winkelcentra hebben aangetoond dat een 

gezamenlijke aanpak effectiever is. Hierbij spelen niet alleen naburige collega’s een rol, maar ook het 

plaagdiermanagementbedrijf en de gemeente. De meeste ondernemers hebben nog niet de kennis om de eerste 

stap te zetten voor zo’n gezamenlijke aanpak.  

Daarom heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) samen met het Centraal Bureau 

Levensmiddelenhandel (CBL), de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV) en de 

Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) een praktisch document ontwikkeld met 

informatie  over een effectieve aanpak  van een gezamenlijke bestrijding.  

Vandaag wordt het document met de titel ‘het werkt beter om samen plaagdieren te bestrijden’ gepresenteerd op 

het gelijknamige symposium. Het document is te vinden op de website van de NVWA, het CBL, de NBOV en de 

NVPB. 

Schade door plaagdieren 

Plaagdieren kunnen veel schade veroorzaken. Het gaat daarbij niet alleen om ‘knaagschade’ en vervuiling van 

goederen, maar er kan ook brand ontstaan door het knagen aan bedrading. Daarnaast kunnen knaagdieren 

ziekteverwekkers zoals Toxoplasmose en Salmonella verspreiden.  

Handhaving NVWA 

Vanwege de mogelijke gezondheidsrisico’s geeft de NVWA bij bedrijven de komende tijd prioriteit aan de controle 

op plaagdieren.  Daarbij wordt naast het weren van knaagdieren ook gelet op het toepassen van de juiste 

bestrijdingsmethode. Boetes voor overtredingen kunnen oplopen tot duizenden euro’s.  

Ter informatie 

Document; ‘het werkt beter om samen plaagdieren te bestrijden’ 

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de NVWA via www.nvwa.nl 

of (0800) 04 88.  

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie) 

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de 

NVWA (088) 22 33 700.  

  

  
 

 

 

http://www.vwa.nl/onderwerpen/bacterien-ziekteverwekkers/dossier/ongedierte/wat-moeten-bedrijven-doen
http://mlr1.nl/r/2u4e70xq/151548?q=http%3A%2F%2Fwww.nvwa.nl%2F

