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1. Ontwikkeling IPM Rattenbeheersing 
Na een voorbereidingsperiode van een paar jaar, ging het 
vanaf begin 2017 officieel van start. Om als bedrijf de 
mogelijkheid te behouden om buiten rodenticiden te 
gebruiken was een certificering IPM Rattenbeheersing 
verplicht. Alleen een dergelijke wettelijke verplichting geeft 
nog geen garantie dat het gewenste effect wordt gereikt. Dit 
vraagt o.a. om een nadere uitleg, uitwerking en uitvoering. 
Voorlichting en communicatie zijn nodig, net als handhaving 
en in deze situatie ook de ontwikkeling van een handboek 
en certificatieschema. Met steun van brancheorganisaties 
en de overheid is KPMB als private stichting begonnen aan 
de uitvoering van deze publieke regelgeving. Een intensieve 
samenwerking tussen een groot aantal partijen en instanties 
is tot stand gekomen. Dit heeft in een relatief korte periode 
geresulteerd in een compleet programma voor Integrated 
Pest Management (IPM) ter beheersing van de rat.  
 
 
2. Partijen spreken zich uit over IPM Rattenbeheersing 
De personen, bedrijven en instanties in de praktijk zijn er vervolgens mee aan de slag 
gegaan. Personen hebben een aanvullende opleiding gevolgd en steeds meer bedrijven en 
instanties zijn zich gaan certificeren. Met deze ontwikkelingen werden bepaalde knelpunten 
steeds duidelijker en sommige signalen vanuit de markt duiden op een vroegtijdige stagnatie 
van deze uitvoering. In het register van de IL&T waren destijds circa 1.100 bedrijven 
opgenomen, waarvan zo’n 800 agrarische bedrijven. Momenteel zijn ruim honderd 
professionele bedrijven en drie agrarische bedrijven op basis van het certificatieschema IPM 
Rattenbeheersing gecertificeerd. Een enorm groot verschil in aantallen. Onduidelijk is hoe 
deze bedrijven, op de gecertificeerde bedrijven na, omgaan met de inzet van rodenticiden 
om gebouwen en voedselopslaglocaties. Als de agrariërs geen andere keuzes rondom de 
inzet van rodenticiden maken dan voorgaande jaren, hebben we te maken met een uiterst 
zorgelijke situatie.  
 
Voor het bestuur van de stichting KPMB was dit aanleiding om deze problemen meerdere 
keren te bespreken met partijen, zoals: ministerie IenW, inspectiediensten ILT en de NVWA, 
Ctgb en de brancheorganisaties NVPB, LTO Nederland, PLA..N. De bespreking van de 
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onderwerpen zijn tijdens ‘stakeholderbijeenkomsten’ onderverdeeld in 
drie hoofdthema’s, zijnde:  
1. Draagvlak voor het beleid en de wijze van uitvoering. 
2. Belang van publieke handhaving en communicatie. 
3. Financiële ontwikkeling IPM Rattenbeheersing. 
 
1. Draagvlak voor het beleid en de wijze van uitvoering. 
Alle partijen hebben hun steun uitgesproken voor het huidige beleid rondom IPM 
Rattenbeheersing en de wijze van uitvoering. De leden van de brancheorganisaties NVPB en 
PLA..N hebben tijdens de gehouden ledenvergaderingen in maart ingestemd met het 
voorstel vanuit hun besturen om commitment te verlenen aan het certificatieschema IPM 
Rattenbeheersing van de stichting KPMB. Onderdeel hiervan is een financiële bijdrage in de 
vorm van een lening van €25.000,=. Zie verder onder punt 3. 
Het bestuur van de stichting KPMB voelt zich gesterkt door het gegeven commitment vanuit 
de brancheorganisaties PLA..N en NVPB. Het bestuur betreurt het dat LTO-Nederland niet 
haar commitment uitspreekt in haar gegeven schriftelijke reactie. Mede met het commitment 
van de brancheorganisaties NVPB  en PLA..N voor het certificaat IPM Rattenbeheersing, is 
de overtuiging van het KPMB bestuur dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
(IenW) zich zal blijven inzetten voor het behoud van de certificering IPM Rattenbeheersing 
en om de waarde hiervan te vergroten. 
 
2. Belang van publieke handhaving en communicatie. 
Het belang van publieke handhaving en communicatie wordt door iedereen tijdens de 
stakeholderbijeenkomst onderschreven. Om te komen tot actieve publieke handhaving 
hebben de inspectiediensten IL&T en de NVWA rechtstreeks contact met de ministeries 
IenW en LNV. Inmiddels is de IL&T gestart met inspecteren bij bedrijven en (gemeentelijke) 
instanties. Hierbij worden zowel gecertificeerde als niet gecertificeerde bedrijven bezocht. De 
uitkomst van deze inspectieronde zal worden gepresenteerd tijdens de komende CCvD-
vergadering (zie verderop, onderdeel 5 van deze nieuwsbrief). 
Iedereen is het er over eens dat een heldere boodschap over IPM Rattenbeheersing op een 
eenduidige (online) plek vanuit de overheid noodzakelijk is. De overheid heeft toegezegd hier 
invulling en uitvoering aan te geven. De verwachting van de overheid is dat dit de komende 
maand gerealiseerd zal zijn. Dit maakt het voor partijen makkelijker om de communicatie 
verder te brengen richting opdrachtnemers, maar zeker ook richting opdrachtgevers. 
 
3. Financiële ontwikkeling IPM Rattenbeheersing. 
De hiervoor genoemde leningen worden gebruikt om de periode te overbruggen waarin de 
opgelopen financiële tegenvaller door KPMB kan worden weggewerkt. De tegenvaller is 
ontstaan tijdens de overgangsperiode, welke liep van 2016 tot medio 2017, waarbij het 
aantal deelnemers beperkt was terwijl KPMB wel de werkzaamheden heeft moeten 
verrichten. Het bestuur van de stichting KPMB heeft op basis van voorgaande, het aantal 
deelnemende bedrijven en de financiële cijfers van de afgelopen jaren en 2018 er dan ook 
vertrouwen in dat het financieel tekort de komende jaren geleidelijk wordt teruggebracht en 
de continuïteit van het certificaat IPM Rattenbeheersing is gewaarborgd.  
 
 
3. Jaarlijkse bijdrage  
Begin dit jaar heeft het bestuur de raming 2017 en begroting 2018 opgesteld. Buiten de 
eerder genoemde overgangsperiode, werkt de stichting KPMB met kostendekkende 
begrotingen. Het bestuur van Stichting KPMB heeft besloten de bijdrage in 2018 met twee 
procent te verhogen. Omdat hierbij de uitkomst van de ledenvergaderingen van de 
brancheverenigingen NVPB en PLA..N van belang waren, vindt de communicatie en 
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facturatie later plaats dan gebruikelijk. Het overzicht met de jaarlijkse 
bijdragen voor de deelnemers en de certificerende instanties is beschikbaar via de website 
(klik hier). 
 
 

4. Moving forward with CEPA Certified  
Onder deze titel vond in de maand april in Brussel een 
bijeenkomst plaats voor plaagdiermanagementbedrijven en 
certificerende instanties van CEPA-certified. Vanuit Nederland 
was een delegatie aanwezig (zie bijgaande foto). Er is gesproken 
over de verloop van CEPA certified tot nu toch en de 
mogelijkheden om CEPA-certified sterker op de kaart te zetten. 
Dit was de eerste bijeenkomst die CEPA, de Europese 
koepelorganisatie van plaagdiermanagementbedrijven, 
organiseerde voor de partijen in Europa sinds de lancering van 
CEPA certified in 2015. Inmiddels beschikken zo’n 500 bedrijven 
in Europa over CEPA-certified. Om de verdere 
professionalisering van de plaagdiermanagementbedrijven in 
Europa te versterken zijn tijdens deze bijeenkomst verschillende 
voorstellen gedaan, waar onder: 
 

• Het doel is 1000 CEPA-certified bedrijven. Deze kritische massa en combinatie met 
een certificatieschema dat de verwachtingen waarmaakt, vergroot de kans op een 
brede acceptatie.  

• Om bedrijven te stimuleren zal de communicatie en voorlichting worden versterkt.  

• Richting de opdrachtgevers duidelijker en eenduidiger informatie verschaffen.  

• Lobbyen richting de (Europese) overheden, multinationals, schemabeheerders als 
BRC, IFS, GFSI om CEPA certified op te nemen. Om het gezamenlijke streven te 
formaliseren zal een memorandum of understanding met partijen worden afgesloten. 

• Beter monitoren van de auditoren en auditresultaten. 

• Criteria voor een minimaal kwaliteitsniveau van de professional vastleggen. 
 
 
5. Centraal College van Deskundigen (CCvD) komt bijeen 
Het CCvD bestaat uit een samenstelling van een brede groep deskundigen vanuit de 
verschillende stakeholders rondom IPM Rattenbeheersing. Het CCvD is speciaal 
samengesteld om het beheer van het certificatieschema IPM Rattenbeheersing te 
begeleiden. De huidige samenstelling van het CCvD staat weergegeven (helemaal 
onderaan) op de KPMB-webpagina IPM Rattenbeheersing. Eventuele aanpassingen van het 
schema worden altijd besproken in het CCvD. Medio mei is de eerstvolgende vergadering 
van het CCvD. Tijdens de vergadering zal onder meer de Inspectiedienst voor de 
Leefomgeving en Transport (IL&T) de uitkomst van de gehouden inspecties bij bedrijven en 
instanties presenteren. Als u op- of aanmerkingen heeft op het certificatieschema IPM 
Rattenbeheersing, dan vernemen wij dit graag (kpmb@kpmb.nl). 
 
 
6. Oproep kandidaten College van Deskundigen 
Voor een schemabeheerder, wat de stichting KPMB is, is een College van Deskundigen 
(CvD) onontbeerlijk. Om een kwaliteitssysteem goed te laten functioneren is een 
evenwichtige samenstelling van deskundigen in een dergelijk College essentieel. Door een 
aantal verschuivingen is de bezetting namens de bedrijven wat krap geworden. Om dit te 

https://kpmb.nl/stichting-kpmb/modulair-stelsel
https://kpmb.nl/stichting-kpmb/ipm-rattenbeheersing
mailto:kpmb@kpmb.nl
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versterken plaatsen wij hierbij een oproep gericht aan 
vertegenwoordigers van de  deelnemers. De huidige samenstelling van het CvD staat 
weergegeven op de KPMB-website (lees meer>>). Afhankelijk van de ontwikkelingen komt 
het CvD jaarlijks zo’n drie a vier keer bijeen. Uw interesse voor deelname aan het CvD 
vernemen wij graag (kpmb@kpmb.nl). Zo nodig voorzien wij u ook graag van aanvullende 
informatie.  
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