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Van:  Secretariaat KPMB 

Datum: 21 april 2021 

Betreft: Overgangsregeling ‘van IPM-Rattenbeheersing naar IPM-Knaagdierbeheersing’ 

 

Overgangsregeling  

Om rodenticiden toe te passen die door het Ctgb gebaseerd zijn op artikel 19(5) en aangemerkt als één 

van ‘de aangewezen stoffen’, dient de gebruiker aanvullend geschoold te zijn en het bedrijf waar hij/zij 

werkzaam is te beschikken over het bedrijfscertificaat IPM-Knaagdierbeheersing.  

 

Dit geldt al enkele jaren (per 1-1-2017) voor het gebruik van rodenticiden ter beheersing van ratten om 

gebouwen en voedselopslaglocaties. Op 1 april 2021 zijn de aangewezen stoffen: brodifacoum, 

bromadiolon, chloorfacinon, coumatetralyl, difenacum, difethialon, flocoumafen en cholecalciferol.  

 

Het Ctgb zal bij de eerstvolgende herbeoordeling van bepaalde rodenticiden deze vereisten gaan stellen 

bij zowel de beheersing van ratten alsook muizen en zowel voor het buitengebruik alsook het gebruik 

binnen. Elk middel heeft een eigen datum waarop de beoordeling van het Ctgb definitief is. Als 

verwachtte datum voor aanpassing van de toelating, waarbij IPM verplicht gesteld wordt voor alle biocide 

toepassingen van de aangewezen stoffen (dus niet alleen het gebruik tegen ratten buiten), houdt het Ctgb 

een datum aan rondom 1-1-2023. 

 

Hoe aantoonbaar te maken? 

Bedrijven en personen zullen respectievelijk de bedrijfscertificering en aanvullende scholing  aantoonbaar 

gerealiseerd moeten hebben, voordat men één van deze ‘aangewezen stoffen’ gaat gebruiken.  

 

Scholing 

De aanvullende scholing bestaat uit het aantoonbaar met goed gevolg te hebben deelgenomen aan een 

examen IPM-Knaagdierbeheersing.  Dit examen dient getoetst te zijn door een wettelijk erkend 

exameninstituut – momenteel EVM, CPMV of Bureau Erkenningen en aantoonbaar te zijn op basis van 

een formele bevestiging, in fysieke vorm (bv. d.m.v. een licentie/certificaat/pasje) of online (bv. d.m.v. 

een puntenoverzicht).   

 

Certificering 

Het bedrijfscertificaat kan worden verkregen door bedrijven die aantoonbaar werkzaam zijn volgens het 

certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing, dat in de loop van 2021 gereed is. Als dit tijdens een audit is 

vastgesteld, verstrekt een erkende certificerende instantie (klik hier) dit certificaat.  

 

 

 

 

Zie volgende pagina>>>>>>> 
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Hoe, wat en wanneer? 

Deze overgangsregeling maakt duidelijk hoe en wanneer personen van hun huidige situatie naar de 

nieuwe situatie kunnen komen. Als nieuwe situatie gaan wij in dit memo uit van het aantoonbaar met 

goed gevolg te hebben deelgenomen aan een examen IPM-Knaagdierbeheersing.   

 

Hoe? 

Hoofdstuk 3 van het Handboek IPM-Knaagdierbeheersing (HIK) bevat de voorschriften om te komen tot 

een examen IPM-Knaagdierbeheersing. Het is aan de markt om te voorzien in een scholing voor de 

knaagdierbeheersing, zodat personen in staat zijn om het hiervoor genoemde examen met goed gevolg te 

doorlopen. Het is aan de partijen in het veld om hier uitvoering aan te geven. Uitvoering van hetgeen 

hiervoor is beschreven kan onderdeel zijn van het totaal aantal te volgen bijeenkomsten om een 

vakbekwaamheidsbewijs of licentie (*) te behouden. Afhankelijk van de huidige situatie (zie bijlage 1) 

kunnen opleidingsinstanties aan cursisten een vrijstelling verlenen voor onderdelen die men reeds 

beheerst.  

 

Wat? 

Wat stelt het Handboek IPM-Knaagdierbeheersing (HIK) wel: 

1. HIK geeft o.a. invulling aan de Ctgb-voorwaarden om een aanvullende scholing te volgen; 

2. HIK heeft hiervoor in hoofdstuk 3 eisen opgenomen. Aan de hand hiervan kan de houder van een 

vakbekwaamheidsbewijs (BT) of licentie (KBA) aantoonbaar maken een kennisbijeenkomst met 

goed gevolg te hebben afgesloten met een examen IPM-Knaagdierbeheersing. 

Wat stelt het Handboek IPM-Knaagdierbeheersing (HIK) niet: 

1. Het HIK stelt geen eisen aan het functioneren van een wettelijk erkend exameninstituut dan wel 

het verkrijgen van een vakbekwaamheidsbewijs of licentie. Hiervoor zijn elders (wettelijke) eisen 

vastgelegd die door andere instanties worden gehanteerd en gecontroleerd. 

 

Wanneer? 

Bedrijven en personen zullen respectievelijk de bedrijfscertificering en aanvullende scholing  aantoonbaar 

gerealiseerd moeten hebben voordat men één van deze ‘aangewezen stoffen’ gaat gebruiken dan wel 

uiterlijk 1 januari 2023. Hierbij geldt: 

1. Voor een Bestrijding Technicus die een BT-licentie heeft is er ter verlenging van het 

vakbekwaamheidsbewijs een aangepaste nascholingsbijeenkomst vereist incl. examen IPM-

Knaagdierbeheersing. Zie bijlage 1. 

2. Voor een persoon die werkzaam is op een agrarisch bedrijf als ondernemer of een werknemer die 
een Knaagdier Beheersing Agrarisch (KBA) of Knaagdier Beheersing Agrarisch Geïntegreerde 
Beheersing (KBA-GB) licentie heeft, komt deze te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een 
nieuwe vorm van KBA, zijnde: IPM-Knaagdier Beheersing Agrarisch (IPM-KBA). Hiervoor is een 
aangepaste nascholingsbijeenkomst vereist incl. examen IPM-Knaagdierbeheersing. Zie bijlage 1. 

 
(*): Conform de Wet (thans artikel 71), Besluit (thans artikel 17a) en Regeling (thans artikel 6.4 lid 6 of artikel 6.6. lid d) 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden.  Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb) artikel 6.4 lid 6 + 

bijlage VI, onderdeel A (Eindtermen voor het onderwijs inzake het bewijs van vakbekwaamheid voor het beheersen van 

plaagdieren en houtaantastende organismen) of Rgb artikel 6.6 lid d + bijlage VI, onderdeel E (Eindtermen voor het 

onderwijs inzake een licentie voor het beheersen van knaagdieren op een agrarisch bedrijf (KBA)) voor een natuurlijk 

persoon die werkzaam is op een agrarisch bedrijf als ondernemer of een werknemer. 

 

Zie volgende pagina>>>>>>> 
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Bijlage 1:  
 

 

 Huidige situatie Nieuwe situatie 
 Bestrijding Technicus Bestrijding Technicus 

A BT-licentie incl. examen IPM-

buitengebruik 

BT-licentie incl. examen IPM-

Knaagdierbeheersing (vrijstelling (**) verlenen 

is mogelijk ) 

B BT-licentie zonder examen IPM 

buitengebruik 

BT-licentie incl. examen IPM-

Knaagdierbeheersing (vrijstelling verlenen is 

niet mogelijk) 

 Agrariër Agrariër 

C Knaagdier Beheersing Agrarisch 

Geïntegreerde Beheersing (KBA-GB)  

IPM-Knaagdier Beheersing Agrarisch (IPM-KBA)  

incl. examen IPM-Knaagdierbeheersing  

  D Knaagdier Beheersing Agrarisch (KBA)  

 
 

(**): Aan de cursist, die aantoonbaar met een goed gevolg het examen IPM buitengebruik heeft gevolgd, kan de 

opleidingsinstantie een vrijstelling verlenen voor de onderdelen die de cursist reeds beheerst.  

 

 
 
 


