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PERSBERICHT 
 

KPMB als one-stop-shop voor CEPA-Certified in Nederland 
 
De stichting KPMB opereert vanaf heden als one-stop-shop voor CEPA-Certified in 
Nederland. Afspraken hiervoor zijn door CEPA en KPMB op maandag 14 maart jl. 
ondertekend.  
Deze ondertekening is een logische vervolgstap op de branche-initiatieven die 
nationaal en Europees door de partijen zijn genomen om verder te professionaliseren. 
Met deze samenwerking worden de gelijke uitgangspunten gezamenlijk uitgedragen 
en is het modulaire stelsel van KPMB een onderdeel rijker.  
 
Modulair stelsel 
De stichting Keurmerk Plaagdiermanagementbedrijven (KPMB) is in Nederland beheerder 
van diverse kwaliteitsregelingen1 op het gebied van plaagdiermanagement. KPMB heeft een 
modulair stelsel ontwikkeld waar alle normvoorschriften op het gebied van 
plaagdiermanagement onderdeel van uitmaken. Met deze aanpak biedt KPMB de bedrijven 
de mogelijkheid om het in één keer goed te regelen, zodat tijdens één audit meerdere 
certificaten kunnen worden verkregen.  
KPMB maakt de aansluiting met andere onderdelen uit het modulaire stelsel zo efficiënt en 
eenvoudig mogelijk. Daarvoor zijn de normvoorschriften naast elkaar gelegd en is de overlap 
benoemd. Wat u al heeft geregeld, hoeft niet nogmaals. Dat bespaart tijd en kosten. Daarom 
is deze samenwerking met CEPA belangrijk.  
 
CEPA-Certified 
CEPA is de Europese koepelorganisatie van plaagdiermanagement brancheverenigingen. 
CEPA staat voor de Confederation of European Pest Management Associations. CEPA heeft 
kennis en deskundigheid uit heel Europa bij elkaar gebracht en CEN opdracht gegeven om 
één Europese norm te ontwikkelen op vlak van plaagdierbeheersing: CEN-EN 16636. 
 
KPMB als one-stop-shop en één loket 
Bent u een bedrijf of een certificerende instanties en wilt u met CEPA-Certified aan de slag? 
Meld u dan bij de stichting KPMB, bijvoorbeeld om te weten wanneer en hoe u zich kunt 
certificeren. De stichting organiseert tevens de trainingen voor auditors. De opleidingsdata 
voor auditors in 2016 zijn vastgesteld.  
 
Bij één loket kunt u terecht voor al uw certificeringen op het gebied van 
plaagdiermanagement2: one stop shop.   

                                                      
1 De stichting KPMB is schemabeheerder van het KPMB kwaliteitssysteem, module IPM houtbescherming, 

module IPM rattenbeheersing en het certificatieschema beheersing rattenpopulaties om gebouwen en 
voedselopslaglocaties. 
 
2 Let op: hou bij het combineren van certificeringen rekening met de planning van de audit. Maak tijdig een 

afspraak met de certificerende instantie (2 maanden voor de geplande audit), zodat de auditor in de tijdsplanning 
rekening kan houden met extra certificaten. 
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Foto: ondertekening door Willem Keur (KPMB) en Frederic Verwilghen (CEPA). 
 
 
Aanvullende informatie 
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de stichting KPMB - telefoon: 
070-7503177; e-mail: kpmb@kpmb.nl.  
 
Voor informatie, zie de website: Modulair stelsel, IPM Rattenbeheersing, IPM 
Houtbescherming, CEPA-certified. 
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Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Conno de Ruijter, telefoon: 070-7503177; 
e-mail: kpmb@kpmb.nl.  
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