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IPM Knaagdierbeheersing 
 

Verwarring rond bestrijding van ratten en muizen 
Recent verschijnen regelmatig berichten in de media dat er in Nederland een ratten- of 
muizenplaag dreigt. Onder meer omdat ratten en muizen vanaf 2023 niet meer met gif 
bestreden mogen worden. Deze berichtgeving was vaak gebaseerd op een onjuiste uitleg van 
het Ctgb-besluit.  
 
Het gaat hier om middelen tegen ratten en muizen op basis van anticoagulantia. In de 
Europese Unie is afgesproken dat middelen op basis van anticoagulantia, ondanks hun 
giftigheid, onder voorwaarden gebruikt mogen worden, omdat ze onmisbaar zijn voor de 
bestrijding van ratten en muizenplagen. Deze categorie middelen mogen nu (alleen voor 
buitengebruik) en in de toekomst alleen nog worden gebruikt binnen een IPM-aanpak en door 
gecertificeerde professionele bedrijven.  

 
Vanaf 2023 
Alle professionele bedrijven en instanties – zoals plaagdiermanagementbedrijven, agrarische 
ondernemers of gemeentelijke diensten – mogen vanaf 2023 ook nog anticoagulantia 
gebruiken, maar uitsluitend onder het gecertificeerde geïntegreerde IPM-aanpak. Overige 
bedrijven en personen hebben de keuze om zich te laten scholen en certificeren en zelf de 
beheersing van ratten en muizen ter hand te nemen, of om een professionele 
plaagdierbeheerser in de arm te nemen. 
 
Per 2023 mogen particulieren geen anticoagulantia meer gebruiken voor het bestrijden van 
muizen en ratten. Voor hen blijven andere alternatieven beschikbaar en ook chemische 
middelen op basis van alfachloralose. Ook kunnen particulieren, eventueel ondersteunt door 
gemeente of woningbouwcorporatie, een professionele plaagdierbeheerser inschakelen. 
 

 

                                         Algemeen 
 
Bestuur keurt raming en begroting goed 
Het bestuur van de stichting KPMB heeft de raming 2019 en begroting 2020 goedgekeurd. 
Geïnteresseerden kunnen deze opvragen bij het secretariaat (kpmb@kpmb.nl).   
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Het afgelopen jaar is met een positief resultaat afgesloten. Het resultaat zal worden gebruikt 
om op termijn de leningen van de brancheorganisaties PLA..N en NVPB af te lossen. Het 
bestuur heeft besloten de bijdrage in 2020 met twee procent te verhogen. Het overzicht met 
de jaarlijkse bijdragen voor de deelnemers en de certificerende instanties is beschikbaar via 
de website (klik hier).  
 
 
IsaCert beëindigt haar KPMB-auditwerkzaamheden 
Begin december heeft IsaCert haar klanten een bericht verstuurd waarin zij kenbaar maakt per 
begin 2020 te stoppen met hun auditwerkzaamheden voor de KPMB-modules. Hiervoor is het 
register met erkende certificerende instanties (C.I.’s) aangepast (klik hier). Deze C.I.’s 
beschikken over voldoende capaciteit om de bedrijven te auditten.  
 
Voor deze klanten vergt het een aanpassing en kan het even een lastige periode zijn. Om te 
voorkomen dat de continuïteit van de certificering van bedrijven in gevaar komt zijn in de 
overeenkomst tussen certificerende instanties en de stichting KPMB hiervoor afspraken 
vastgelegd. Dit geeft bedrijven de ruimte om over te stappen naar een andere certificerende 
instelling. In de situatie van IsaCert loopt deze periode tot 1 juni 2020.  
 
 

Fijne feestdagen 
Het bestuur en secretariaat van de stichting KPMB wensen u fijne feestdagen en een goed 

en gezond 2020 toe!! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

https://kpmb.nl/KPMB/media/KPMB/Documenten/Modulair%20stelsel/20191218-Jaarlijkse-bijdrage-2020-modulair-stelsel-versie-2019.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkpmb.nl%2Fregister%2Fcertificerende-instanties&data=02%7C01%7Ctvdhelm%40kiwacmr.nl%7C8248f18a2352409fd55808d77f229e03%7C52d58be569b4421b836eb92dbe0b067d%7C0%7C0%7C637117658981106450&sdata=9ZgbijYr4fZMu2kBHCrM4fHaU17qnOPGEacjhUOm7cI%3D&reserved=0

