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Excellentie,

De uitbraak van het coronavirus raakt ook de uitvoering van plaagdierbeheersing in
Nederland en de sectoren die hiervan afhankelijk zijn. Gezamenlijk vragen wij uw aandacht
voor het volgende.
Plaagdierbeheersing is essentieel om de volks- en diergezondheid te beschermen, de
voedselveiligheid te waarborgen en van belang voor de algemene hygiëne in de publieke en
private ruimte. Op grond van wettelijke eisen worden plaagdierbeheersers in Nederland
opgeleid. Daarnaast is voor bepaalde werkzaamheden op het gebied van
knaagdierbeheersing een bedrijfscertificering verplicht. Hiermee wordt geborgd dat een
professional op basis van de risico’s een afweging maakt om maatregelen te treffen die
noodzakelijk zijn om een dierplaag te beheersen. Juist ten tijde van een gezondheidscrisis is
het van zwaarwegend belang dat plaagdierbeheersing zo veel mogelijk wordt voorgezet.
Eenieder werkzaam in de sector zet zich in om deze taak zo goed mogelijk te vervullen met
bijzondere aandacht voor cruciale beroepsgroepen en vitale processen. De werkzaamheden
worden ook gecombineerd met de uitvoering van professionele desinfectie.
De ervaring is momenteel dat bedrijven en overheidsinstanties besluiten
plaagdierbeheersing stil te leggen vanwege verplichte of vrijwillige sluiting of om
bedrijfseconomische redenen. Veel bedrijven en organisaties, waaronder cruciale
beroepsgroepen en bedrijven met vitale processen, moeten aan strikte hygiëne- en
veiligheidseisen voldoen. Hierbij kan worden gedacht aan zorginstellingen en
voedselverwerkende bedrijven. Wanneer plaagdierbeheersing in de directe omgeving van
deze locaties (langdurig) stil komt te liggen, kan niet meer aan deze eisen worden voldaan
en dreigt escalatie van de overlast. Dit gaat gepaard met aanvullende gezondheidsrisico’s,
zoals zoönosen, en leidt mogelijk tot aanvullende economische schade. Teneinde deze
ongewenste situatie te voorkomen is behoefte aan een sterk signaal vanuit de overheid dat
dat het zwaarwegend belang van plaagdierbeheersing bevestigt.

Een belangrijke factor bij het stilleggen van plaagdierbeheersing is dat plaagdierbeheersing
niet is opgenomen in de huidige lijst met cruciale beroepsgroepen en vitale processen.
Vooralsnog is de formele betekenis van de lijst beperkt tot de aanspraak op noodopvang
voor kinderen en de mogelijkheid aan het werk te gaan bij (koorts)klachten van gezinsleden.
In de praktijk kennen bedrijven en organisaties echter een bredere betekenis toe aan de lijst,
waardoor de uitvoering van plaagdierbeheersing wordt beperkt. Dat in de toelichting op de
lijst is opgenomen dat deze niet alomvattend is en dat onmisbare ondersteunende functies
ook onder cruciale beroepsgroepen en vitale processen worden geschaard, doet daar helaas
niets aan af. In diverse Europese landen1 en in de Verenigde Staten2 is plaagdierbeheersing
reeds aangemerkt als essentiële sector. In navolging van deze landen zou de Nederlandse
overheid een sterk signaal kunnen afgeven door plaagdierbeheersing te kwalificeren als
cruciale beroepsgroep of, tenminste, in de toelichting op te nemen als voorbeeld van
noodzakelijke ondersteuning van cruciale beroepsgroepen of vitale processen. Dit moet dan
ook gelden voor de toeleverende bedrijven, zoals leveranciers van biociden of andere
middelen die worden ingezet voor plaagdierbeheersing. Wij doen een dringend beroep op u,
om zich hiervoor in te zetten en het treffen van (eventuele) aanvullende
overheidsmaatregelen niet af te wachten.
Daarnaast maken wij u erop attent dat wij, ten aanzien van uitgestelde opleidingen en
examens en audits, in goed overleg zijn met de autoriteiten, exameninstituten en
certificerende instanties. Wij vertrouwen erop dat passende afspraken worden gemaakt over
de geldigheid van vakbekwaamheidsbewijzen en certificeringen.
Onderstaande partijen staan direct in contact met elkaar en zijn voortdurend in overleg met
relevante autoriteiten en andere stakeholders. In dat kader zouden wij een centraal
aanspreekpunt verwelkomen voor de contacten met de ministeries van IenW, LNV, VWS en
BZK.
Wij zien uw reactie graag tegemoet. Voor een toelichting zijn wij graag beschikbaar.

Met vriendelijke groet,
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