
Aanpak ten Dijk 1 januari 2023

Door de recente berichtgeving in de media vraagt u zich wellicht af hoe de 
beheersing van ratten en muizen er vanaf 1 januari 2023 voor uw bedrijf uit 
gaat zien. Daarnaast vraag u zich wellicht af hoe wij als professioneel 
plaagdierbeheerser daar tegenaan kijken. Daarom hierbij een overzicht van de 
veranderingen in de regelgeving en hoe wij onze aanpak hierop afstemmen. 

De chemische bestrijding van ratten buiten gebouwen is nu voor
behouden aan professionele plaagdierbestrijders volgens een strikt 
geïntegreerd plaagdierbeheerssysteem. Bij de volgende herregistratie van de 
middelen (rond 2023) wordt dit uitgebreid naar een integraal IPM-systeem voor 
de bestrijding van ratten én muizen, zowel buiten als binnen gebouwen. 
Daarmee komt er meer nadruk te liggen op preventie. Ook nieuwe, nog voor 
dat gebruik toe te laten stoffen, moeten dan binnen dit systeem toegepast 
kunnen worden door gecertificeerde plaagdierbeheersers en daartoe 
gecertificeerde agrariërs. Het inzetten van gif blijft dus toegestaan, weliswaar 
onder striktere voorwaarden.
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De aanpak van ten Dijk Plaagdierbeheersing blijft bij de veranderende 
wetgeving in de basis ongewijzigd, al zullen de maatregelen van zowel u als ten 
Dijk Plaagdierbeheersing meer actie vereisen aangaande Habitat Management 
en Voorkomen van Plaagdieren. In het kort betekent dit meer nadruk op het 
voorkomen van plaagdieren in plaats van symptoombestrijding. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan het dichtmaken van kieren en naden of het aanpassen van 
overige omgevingsfactoren zodat plaagdieren zich niet meer kunnen huisvesten 
in uw gebouw.  Op basis van een Risico Inventarisatie worden bestaande 
risico’s in beeld gebracht worden. Risico’s die middels bouwtechnische aanpas-
singen verholpen kunnen worden zullen daarin aangepakt worden. Voor risico’s 
die niet te verhelpen zijn wordt in onderstaande figuur de volgorde van werk-
wijze beschreven; 

Ten Dijk Plaagdierbeheersing zal door de veranderende regelgeving een 
actievere rol gaan spelen in het verhelpen van bestaande risico’s. 
Naast advieswerkzaamheden en verslaglegging zullen wij een actievere rol gaan 
spelen in het uitvoeren van aanpassingen van de habitat van plaagdieren op uw 
bedrijf, uiteraard in overleg met u. Hiermee ontzorgen wij u en kunnen recht 
doen aan onze bedrijfsmissie; mens en dier beschermen. 
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