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Algemeen
Wisseling bestuur
Wouter Edelman (Rentokil) is tijdens de laatste bestuursvergadering teruggetreden als
bestuurslid. Wouter is vanaf het allereerste begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van
het kwaliteitssysteem. Eerst als lid van de technische commissie van de NVPB en
vervolgens vanaf het allereerste uur als bestuurslid van de stichting KPMB. De voorzitter
heeft namens het bestuur Wouter bedankt voor zijn jarenlange proactieve inzet en geeft
uiting aan de grote waardering voor zijn betekenisvolle bijdrage aan de opzet en
doorontwikkeling van de Stichting KPMB. Het persoonlijke cadeau, beeldje (zie foto)
symboliseert de positieve energie die Wouter in de opbouw van KPMB heeft geïnvesteerd.
Jaron Weijel (zie foto) volgt Wouter op als bestuurslid van de stichting KPMB. Jaron is nu
bijna een jaar werkzaam bij Rentokil als Operational Director. Daarvoor is hij ruim vijf jaar
werkzaam geweest als Manager Planbureau bij Sodexo. De expertise en ervaring die Jaron
meebrengt, in combinatie met die van de andere bestuursleden, brengt een mooie mix tot
stand. Wij hebben vertrouwen in een vruchtbare samenwerking en wensen Jaron een
succesvolle en plezierige tijd toe als KPMB-bestuurslid!

De voorzitter Willem Keur, overhandigt
persoonlijk cadeau aan Wouter Edelman

Jaron Weijel (Rentokil)
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IPM Rattenbeheersing
Rectificatie KPMB bericht “IKB PSB wijzigingen”
De stichting AVINED heeft ons erop gewezen dat in de KPMB-nieuwsbrief nummer 2 (maart
2019) een fout staat (5e alinea regel 5). Met de eerder dit jaar doorgevoerde wijzigingen in de
IKB-certificatieschema’s voor de pluimveehouders zelf, wat betreft plaagdierbeheersing,
sluiten deze voorschriften weer aan op de wettelijke eisen en de IPM-aanpak.
De teleurstelling dat deze IKB-voorschriften niet sluiten, is om deze reden onterecht en
daarom deze rectificatie.
In de IKB Ei voorschriften van Opfok grootouder- en ouderdierbedrijven, grootouder- en
ouderdierbedrijven, Opfok voor leghennen en Legeindbedrijven Algemeen gaan onder meer
de voorschriften A4.5.1. t/m A4.5.4 over plaagdierbeheersing. De voorschriften A4.5.2 en
A4.5.4 gaan specifiek over KBA, KBA-GB en KPMB
Onduidelijkheid ADR-voorschriften
In de voorschriften IKB PSB Plaagdierenbeheersingsbedrijf (bijlage 1.1D) is een ADRvoorschrift toegevoegd. Onduidelijk blijft vooralsnog hoe dit ADR-voorschrift uitwerking krijgt.
AVINED stelt dit nu als bovenwettelijke eis.
Het secretariaat van de stichting KPMB heeft verschillende vragen ontvangen van
deelnemers ten aanzien van het ADR-jaarverslag en de inzet van een veiligheidsadviseur.
Als plaagdiermanagementbedrijven anticoagulantia (rodenticiden) vervoeren, is dit nagenoeg
altijd in kleine hoeveelheden én ondergeschikt aan hun hoofdbedrijfsactiviteit (artikel
1.1.3.1c), zodat dit vervoer is vrijgesteld van het ADR. De hoeveelheden zijn zo klein dat
men nagenoeg altijd onder de 1000-punten kan blijven. Als een bedrijf op basis van één van
deze vrijstellingen werkzaam is, is ook de verplichting tot het hebben van een
veiligheidsadviseur vrijgesteld (klik hier).
De vragen en voorgaande informatie zijn door KPMB voorgelegd aan AVINED. Zij
verzamelen de komende tijd diverse reacties en willen uitzoeken of er maatwerk mogelijk is
of moet zijn. Indien dit zo is, zullen wij uiteraard onze deelnemers hierop attenderen en
hierover informeren”, reageert Sascha Smits van het team IKB PSB van AVINED. De
zogeheten Adviescommissie IKB PSB stelt de regels voor IKB PSB samen. Hierin zitten
zowel belangenbehartigers uit de pluimveesector als vertegenwoordigers van de NVPSB. De
samenstelling van de Adviescommissie IKB PSB is te vinden via deze pagina.
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