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Disclaimer: 
Aan deze notitie zijn geen rechten te ontlenen. Het geldende certificatieschema is leidend.  
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Par.   
 Indeling van het certificatieschema De norm-eisen voor de bedrijven staan duidelijker bij elkaar. De aanvraag 

en eisen audits en certificerende instanties staan nu hoofdstuk 9. 

 Basis van het certificatieschema De norm-eisen waren m.n. gericht op de professional en zijn nu gericht op 
het professionele bedrijf. 

 Verhouding tussen documenten Het interpretatiedocument is opgenomen in het certificatieschema en 
daarmee zijn beide documenten samengevoegd tot één document.  

 Leesbaarheid  Het schema is makkelijker leesbaar m.n. door teksten in te korten, 
herhalingen te verwijderen en veel minder verwijzingen naar andere 
paragrafen.  

 Aanpak vastleggen In diverse paragrafen is het vastleggen van de (beoogde en 
daadwerkelijke) werkwijze in het dossier toegevoegd.  

1.5 Opleidingsplan Is toegevoegd. 

1.6 Relatie opdrachtgever Is toegevoegd. Hiermee is o.a. de positie van een agrarische bedrijf 
duidelijk gemaakt. Daarmee zijn bijna alle afzonderlijke vrijstellingen in het 
schema komen te vervallen.  

1.7  Wet- en regelgeving In het interpretatiedocument zijn deze explicieter benoemd.  

1.8 Monitoring rattenpopulaties Is toegevoegd.  

1.9  Resistentiemanagement Is in de plaats gekomen van paragraaf 2.7 Onderzoek naar genetische 
resistentie tegen rodenticiden.  

1.10 Inzet chemische middelen Is toegevoegd. 

2 Introductiegesprek Is ingekort. 

3 Dossier - 

4 Risico-Inventarisatie - 
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5 Strategie Is flink ingekort. 

6 Plan van aanpak De oude paragrafen 7.3 en 7.4 zijn samengevoegd in paragraaf 6.3 
‘Voorstel en verantwoordelijkheid opdrachtgever’ 

Par.   

7 Uitvoering plan van aanpak  

8 Evaluatie Door samenvoeging van een tweetal paragrafen zijn deze als afzonderlijke 
paragrafen komen te vervallen.  
 

9 Aanvraag en eisen audits en certificerende instanties (CI) Was hoofdstuk 1. 

  De minimale tijdbesteding (tabel 1.1) is aangepast. De tijdbesteding is nu 
in uren weergegeven i.p.v. dagdelen en is nu inclusief de tijd voor de 
rapportage. Daarvoor is de tijdbesteding iets verhoogd. 

9.14 Begripsbepalingen Was onderdeel van hoofdstuk 1. 

  Toegevoegd zijn o.a.: aangewezen stoffen, HIK, Knaagdieren, Licentie. 

 Bijlage I - 

 Bijlage II - 

 Bijlage III - 

 Bijlage IV In het voorbeeld van de werkinstructie is geen onderscheid meer tussen 
een professioneel – en een agrarisch bedrijf, waarvoor eerst 2 aparte 
bijlagen waren.  
 

 Bijlage V Is nu het voorbeeld van de risico-inventarisatie 
 

 Bijlage VI Nieuw. Is een voorbeeld Plan van Aanpak 
 

 Bijlage VII - 

 Bijlage VIII De nieuwe Ctgb voorwaarden zijn hierin opgenomen. De stichting KPMB 
heeft hier invulling aan gegeven door het Handboek IPM-
Knaagdierbeheersing (HIK) op te stellen.  
 


