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1. Overgangsregeling certificering IPM Rattenbeheersing
Voor bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om buiten rodenticiden te gebruiken, is
het per 1 januari 2017 verplicht om zich te certificeren. Dat heeft de overheid zo bepaald en
dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG).
De door de overheid vastgestelde overgangsregeling met datum is duidelijk. Zie hiervoor ook
de website van De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
Als u als bedrijf de mogelijkheid wenst te behouden om anticoagulantia om gebouwen toe te
passen, dan moet u reeds opgenomen staan in het register van de Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT) én uiteraard volgens de gebruiksvoorschriften te werk gaan. Dit houdt
onder andere in dat de rattenbeheersing geheel is gebaseerd op de principes van IPM.
Vanaf 1 januari 2017 zal de inspectie professionals controleren, dit geldt voor de agrarische
sector en voor professionele plaagdierbeheersing. Onder voorwaarden geldt tot 1 juni 2017
een overgangsregeling.
De voorwaarden zijn:
1. Ingeschreven zijn bij KPMB ofwel een overeenkomst zijn aangegaan met een (door
KPMB) erkende CI; en
2. Met deze CI een auditdatum te hebben gepland, deze audit dient plaats te vinden vóór 1
juni 2017.
Indien u aan voorgaande voorwaarden voldoet kunt u dit aan de stichting KPMB kenbaar
maken door dit formulier aan KPMB te versturen. Hierna wordt uw bedrijf opgenomen in het
KPMB-register voor IPM Rattenbeheersing – met als voorlopige vervaldatum 1 juni 2017 –
en behoudt u de mogelijkheid om buiten anticoagulantia te gebruiken.

2. Documenten IPM Rattenbeheersing (versie 3.0) vastgesteld
Steeds meer bedrijven en personen gaan aan de slag met IPM rattenbeheersing. Meer
activiteiten rondom IPM Rattenbeheersing betekenen in het jonge bestaan van de
documenten ook meer vragen. De behandeling van deze vragen heeft plaatsgevonden in
een harmonisatieoverleg met de certificerende instanties en in een vergadering met het
Centraal College van Deskundigen (CCvD) waarin de betrokken partijen vertegenwoordigd
zijn. Dit heeft geresulteerd in een aantal voorstellen tot aanpassing, die vanuit het CCvD zijn
voorgelegd aan het bestuur. Op voordracht van het CCvD heeft het bestuur op 16 januari jl.
versie 3.0 van het certificatieschema IPM Rattenbeheersing (zie bijlage) vastgesteld. De
wijzigingen zijn groen gearceerd. Op de website van de stichting KPMB staat de geldende
versie opgenomen zonder arceringen.
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Op voordracht van het CCvD heeft het bestuur ook op 16 januari jl. versie 3.0 van het
Interpretatiedocument (zie bijlage) vastgesteld. De wijzigingen zijn groen gearceerd. Ook
hiervoor geldt dat op de website van de stichting KPMB de geldende versie is opgenomen
zonder arceringen.
3. Aantal bedrijven in het register IPM Rattenbeheersing groeit
Het aantal bedrijven dat is opgenomen in het register IPM Rattenbeheersing is de laatste
weken serieus toegenomen. Gelet op de vastgestelde overgangsregeling mag dat geen
verrassing zijn. Voordat een opdrachtgever een professioneel plaagdiermanagement bedrijf
opdracht wil geven om buiten plaagdieren te beheersen, zal deze vooraf controleren of uw
bedrijf voor deze module is geregistreerd in het KPMB register. De overheid wijst
opdrachtgevers en het eigen overheidsapparaat steeds vaker op deze verantwoordelijkheid.
Dat is nu ook zo opgenomen op de website van de Inspectie (ILT), onder de kop “Waarop
moet u letten bij het inschakelen van plaagdiermanagementbedrijven?”.
De hiervoor genoemde overgangsregeling en documenten IPM Rattenbeheersing zijn van
toepassing op al het professionele gebruik van rodenticiden rondom gebouwen en
voedselopslagplaatsen. Dit houdt in dat de voorschriften gelden voor alle bedrijven,
instanties en personen die dergelijke werkzaamheden verrichten, zoals:
plaagdiermanagementbedrijven, gemeentelijke diensten of agrarische ondernemers. Omdat
agrariërs alleen werkzaamheden op het gebied van plaagdierbeheersing mogen verrichten
op eigen bedrijf is een openbare registratie en het voeren van het kwaliteitslogo niet van
toepassing op de agrariër. Deze registratie van agrarische ondernemers is enkel inzichtelijk
voor de publieke instanties, zoals de inspectiediensten.
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