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Algemeen
Kamerdebat over knaagdieren en stalbranden
Tijdens een Kamerdebat eind oktober is door meerdere Tweede Kamerfracties aandacht
gevraagd voor uitvoering van het regeerakkoord op het punt: “Het kabinet wil het aantal
stalbranden verminderen en zal hiertoe samen met verzekeringsmaatschappijen en
ketenkwaliteitssystemen vóór 2019 afspraken maken over de bestrijding van knaagdieren
door ondernemers en een periodieke elektrakeuring.” Om het aantal stalbranden te
verminderen is door partijen het actieplan brandveilige stallen opgesteld. Een van de punten
van het actieplan is dat wordt ingezet op het stimuleren van veehouders om het certificaat
IPM Rattenbeheersing te gaan behalen. Dat hier nog veel valt te verbeteren, is een
understatement.
In de Tweede Kamer heeft Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat)
toegezegd dat haar Ministerie samen met het Ministerie van LNV voor het einde van het jaar
in een Kamerbrief zal aangeven op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan dit onderdeel
van het Regeerakkoord. De stichting KPMB staat in contact met de beide Ministeries en
probeert in nauwer contact te komen met de partijen die betrokken zijn bij het actieplan
brandveilige stallen. Het certificatieschema IPM Rattenbeheersing is een kwaliteitssysteem
en ontwikkeld voor alle professionele gebruikers van de aangewezen rodenticiden. Het is
dus niet nodig om “het wiel opnieuw uit te vinden”.
Tellingen van ratten
Begin september is de Rattenmonitor gelanceerd. Deze webapp is door het RIVM ontwikkeld
voor plaagdierbeheersers om meldingen van rattenoverlast door te geven. De gegevens
moeten meer inzicht geven in de ontwikkelingen van rattenpopulaties in Nederland.
Plaagdierbeheersers kunnen de app nu gaan gebruiken via www.rattenmonitor.nl.
Naar aanleiding van een bespreking in het College van Deskundigen (CvD) heeft de stichting
KPMB de ervaringen gedeeld met het RIVM. Het RIVM geeft aan dat het systeem bij de start
een fout bevatte. Zo werd al snel na een melding van ratten gevraagd om deze weer af te
melden. Deze fout is inmiddels hersteld. Tevens werd de registratie door bedrijven ervaren
als arbeidsintensief. Het systeem vereist een eenmalige registratie o.b.v. minimale gegevens
en een praktische aanpak bij het invoeren van een melding van rattenoverlast. “Het melden
van rattenoverlast is mogelijk in minder dan een halve minuut en kan ook worden gedaan
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wanneer geen internetverbinding beschikbaar is”, aldus het RIVM. Geregistreerde
plaagdierbeheersers kunnen naast de eigen meldingen ook aanvullende gegevens inzien,
zoals een geanonimiseerd overzicht op wijkniveau.

Relatie Dekra en KPMB eindigt
Dekra Certification B.V. beëindigt haar certificeringsactiviteiten bij KPMB met ingang van
2020. De formele relatie tussen KPMB en Dekra eindigt dan ook per 01-01-2020. In een brief
heeft DEKRA haar klanten begin dit jaar geïnformeerd over dit besluit. In overleg is een
overgangsperiode opgenomen. Hiermee zijn bedrijven in de gelegenheid gesteld om een
weloverwogen en gedegen overstap naar een andere CI te realiseren. In het register (klik
hier) op de KPMB-website staan de erkende certificerende instanties vermeld.

IPM Rattenbeheersing
Herziening IPM-aanpak vertraagd
In vervolg op het voorgaande heeft het Ctgb voorwaarden vastgesteld waaraan een integraal
IPM systeem voor knaagdierbeheersing moet voldoen (klik hier). De stichting KPMB, als
beheerder van het handboek en certificatieschema, heeft in overleg met partijen een
projectaanpak opgesteld om te komen tot een herziening van beide documenten. Deze
projectaanpak is door KPMB voorgelegd aan het Ministerie van I&W. Medio dit jaar hing een
goedkeuring van het Ministerie in de lucht, maar een formeel akkoord is tot op heden nog
niet gegeven. Om alles op tijd klaar te hebben, was KPMB al voorzichtig begonnen met de
herziening, maar deze werkzaamheden zijn stilgelegd. Deze vertraging betekent dat
bedrijven minder tijd krijgen om de noodzakelijke aanpassingen in hun bedrijfsvoering door
te voeren en dat iedereen langer in onzekerheid blijft over hoe een IPM systeem voor
knaagdierbeheersing geregeld gaat worden. KPMB ziet hier ook een rol voor de
brancheorganisaties, om een duidelijk signaal af te geven richting Ministeries, Ctgb, e.d.

Kamervragen over beschikbaarheid middelen particulier gebruik
Eind 2018 heeft het Ctgb bepaald dat het gebruik van middelen tegen ratten en muizen op
basis van anticoagulantia (bloedverdunners) in de toekomst is voorbehouden aan
gecertificeerde professionals (Ctgb persbericht, klik hier). Zowel binnen als buiten mogen ze
dan alleen volgens een integraal IPM systeem voor knaagdierbeheersing worden toegepast.
Bij een eerste herbeoordeling van deze middelen – naar verwachting rond 2023 – wordt dit
door het Ctgb toegepast. Dit betekent ook dat bij de volgende herregistratie het particuliere
gebruik van anticoagulantia zal vervallen. De voorwaarden van een integraal IPM systeem
gelden alleen voor middelen die door het Ctgb zijn ‘aangewezen’. Er kunnen dus middelen
voor particulier gebruik beschikbaar blijven, ook na 2023. Onlangs zijn hier Kamervragen
over gesteld, waarop Staatssecretaris Van Veldhoven heeft geantwoord (klik hier).

Onderzoek naar particulier gebruik van biociden
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft bestudeerd hoe vaak
particulieren gebruik maken van biociden. Ook is gekeken welke bestrijdingsmiddelen zij
gebruiken. Uit het onderzoek blijkt dat mensen in 2017 evenveel chemische
bestrijdingsmiddelen hebben gebruikt om groene aanslag (algengroei) te verwijderen en
muizen en ratten te bestrijden, als in de jaren daarvoor.
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Ongeveer 60 procent van de mensen die actie onderneemt tegen muizen of ratten gebruikt
hiervoor vallen en ongeveer 40 procent gebruikt bestrijdingsmiddelen (rodenticiden). Van de
mensen die actie ondernemen tegen muizen huurt 2 procent een professional in voor de
bestrijding. Voor ratten is dat 20 procent. Het is opmerkelijk dat mensen die in actie komen
tegen ratten bestrijdingsmiddelen gebruiken. Particulier gebruik van dit soort
bestrijdingsmiddelen (rodenticiden) tegen ratten is namelijk niet toegestaan. Ook is het niet
toegestaan om middelen die zijn toegelaten tegen muizen te gebruiken tegen ratten. De
genoemde resultaten zijn echter indicatief, vanwege het lage aantal respondenten (12 van
de 667 geënquêteerde personen gebruiken bestrijdingsmiddelen tegen ratten).
Lees meer op de RIVM-website, klik hier>>.
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