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Geachte heer Verschoor, 

 
Graag bedank ik u voor de brief die u mede namens drie andere organisaties op 
het gebied van plaagdierbeheersing1 zond aan de minister voor Milieu en Wonen, 
namens wie ik deze brief beantwoord. 
 
U geeft in uw brief aan dat juist ten tijde van een gezondheidscrisis het van 
belang is dat plaagdierbeheersing zo veel mogelijk wordt voorgezet. Ik 
onderschrijf dit. 
 
Daarbij geeft u aan dat het coronavirus de uitvoering van plaagdierbeheersing in 
Nederland en de sectoren die hiervan afhankelijk zijn, raakt. 
U geeft aan dat de overheid een sterk signaal zou kunnen afgeven door 
plaagdierbeheersing te kwalificeren als cruciale beroepsgroep of in de toelichting 
op te nemen als voorbeeld van noodzakelijke ondersteuning van cruciale 
beroepsgroepen of vitale processen2.  
 
Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is deze mogelijkheid 
voorgelegd bij de interdepartementale crisisorganisatie die de lijst heeft bepaald. 
Er is uiteindelijk voor gekozen dat de lijst zoals gepubliceerd hierop niet wordt 
gewijzigd, net zomin als dat gedaan is voor andere beroepsgroepen die hiervoor 
pleitten.  
Vanuit de crisisorganisatie wordt aangegeven dat de lijst met cruciale beroepen 
niet alomvattend is en ruim moet worden geïnterpreteerd. Er zijn heel veel 
maatschappelijk relevante werkzaamheden die zoveel mogelijk doorgang moeten 
en kunnen vinden, ook al staan die beroepen niet op de lijst. 
 

                                                
1 Platform Plaagdierbeheersing Nederland (PLA..N), Kennis- en Adviescentrum Dierplagen 
(KAD) en Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven (KPMB) 
2 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-
onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen  
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Mijn advies is om in lijn met deze ruime interpretatie te handelen zodat de 
plaagdierbeheersing zoals u in uw brief beschrijft doorgang kan vinden. Waarbij 
vanzelfsprekend de landelijke maatregelen en de voorzorgsmaatregelen 
voorgeschreven op grond van adviezen van het RIVM gelden. 
 
Met betrekking tot het door u genoemde punt ten aanzien van uitgestelde 
opleidingen en examens en audits door het coronavirus kan ik bevestigen dat door 
de Inspectie Leefomgeving en Transport tijdelijk coulance wordt betracht wanneer 
sprake is van vertragingen van vakbekwaamheidsbewijzen en certificeringen in 
relatie tot plaagdierbeheersing als gevolg van het coronavirus. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Directeur Omgevingsveiligheid & Milieurisico's, 
 
 
 
 
Mr. Judith Elsinghorst 
 

 
 

 
 


