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1. Samenwerking brancheorganisatie PLA..N
Tijdens de laatste bestuursvergadering is Alex Mars (Megades) als vertegenwoordiger van
brancheorganisatie PLA..N benoemd tot bestuurder van de stichting KPMB. De stichting
heeft vanaf de start – begin 2013 – samenwerking nagestreefd om hiermee versnippering in
de branche tegen te gaan en de professionalisering voort te zetten. De onafhankelijkheid én
het draagvlak van de stichting zijn met deze samenwerking verder versterkt. Dit is goed
nieuws en een welkome aanvulling in een periode waarin veel staat te gebeuren. Met deze
stap van PLA..N kan de komende tijd invulling worden gegeven aan één protocol voor het
buitengebruik van rodenticiden voor alle professionele plaagdiermanagementbedrijven.
Hierbij zal het College van Deskundigen (CvD) een belangrijke rol gaan vervullen. PLA..N zal
tevens voor dit College een kandidaat aandragen.
2. Ontwikkelingen IPM protocol
Medio februari heeft een bijeenkomst plaats gevonden in het kader van het buitengebruik
van rodenticiden. Hierbij waren naast KPMB de brancheorganisaties, het Kenniscentrum,
IenM, het Ctgb, ILT, opleiders en exameninstituten aanwezig. De focus verschuift meer en
meer van het opstellen van een protocol naar het toepassen ervan in de praktijk. Hierbij
komen de door het Ctgb gestelde criteria voor het buitengebruik van rodenticiden steeds
nadrukkelijker in beeld. Deze onderdelen zijn: een protocol, opleidingen met examen en
bedrijfscertificering. De inspectie ILT geeft hierover een beschrijving op haar website. De
stichting KPMB is van mening dat de meeste professionele plaagdiermanagementbedrijven
het IPM-gedachtegoed al toepassen. Met behulp van de Kwaliteitsnorm maken de bedrijven
dit aantoonbaar. Het wiel hoeft dus niet opnieuw te worden uitgevonden. Door het Protocol te
verbinden met de Kwaliteitsnorm kunnen de meeste IPM-onderdelen in één keer worden
meegenomen. Hiermee blijven de extra tijdbesteding, kosten en administratieve rompslomp
beperkt.
3. Voorspoedig verloop URL Bestrijding van insecten en zwammen in
monumenten
De ontwikkeling van een Uitvoeringsrichtlijn (URL) Bestrijding houtaantasting door insecten
en zwammen in monumentale panden is in de afrondende fase. De begeleidingscommissie
is dan ook voortvarend te werk gegaan. Haar eerste bijeenkomst
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was in september 2014 en in de vergadering van het Centraal College van Deskundigen
(CCvD) van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) van 26 juni
a.s. zal de complete URL worden behandeld. Deze URL zal onderdeel gaan uitmaken van
de Kwaliteitsnorm. De Kwaliteitsnorm zal de basis bieden, waarbij de URL de aanvullende
voorschriften stelt voor de beschreven specifieke werkzaamheden in monumentale panden.
Het staat de bedrijven vrij om – aanvullend op de Kwaliteitsnorm – deze URL te gebruiken.
De aanleiding voor de URL Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in
monumentale panden is beschreven in KPMB nieuwsbrief nummer 4 van oktober 2014. De
samenstelling van de begeleidingscommissie is op de website vermeld.
Vanwege een toenemende vraag zijn er gesprekken gaande voor het opstellen van nog
enkele URL-en.

4. Lancering CEN-norm
De Europese koepelorganisatie CEPA lanceert komende week de CEN-norm (EN 16636).
Het College van Deskundigen van de stichting KPMB heeft eerder al aangeven in de CENnorm een belangrijke set aan basiseisen voor de plaagdierbeheersing in Europa te zien. Om
de verhouding tussen de CEN-norm en de Kwaliteitsnorm duidelijk te maken is een groep
binnen de stichting samengesteld om hiervoor een benchmark op te zetten. Met de komende
lancering zal meer duidelijk worden welke effecten dit heeft op de verhouding tussen de
CEN-norm en de Kwaliteitsnorm. Voorkomen moet worden dat meerdere
certificatieschema’s voor plaagdiermanagement naast elkaar komen te staan. Voor de
bedrijven moet het zo gemakkelijk mogelijk en betaalbaar blijven. De insteek is dat bedrijven
met het Keurmerk Plaagdiermanagement ook kunnen voldoen aan de Europese standaard.
Het is aan CEPA om hier helderheid te bieden. De stichting KPMB zal bij deze lancering
aanwezig zijn.
5. Stichting organiseert een “Harmonisatie-dag”
De stichting KPMB wil dit jaar een “Harmonisatie-dag” organiseren. De eerste ideeën
hiervoor zijn besproken met het bestuur. Tussen de auditoren is het sowieso gewoon om de
werkwijze jaarlijks te harmoniseren. Hiermee wordt gewaarborgd dat de certificerende
instanties (en auditors) de Kwaliteitsnorm op een vergelijkbare wijze interpreteren en
hanteren.
Het KPMB bestuur heeft vanaf de oprichting van de stichting ingezet op één landelijk
Keurmerk voor alle Plaagdiermanagementbedrijven. Met de ontwikkelingen die op stapel
staan, diverse zijn hiervoor of in eerdere nieuwsbrieven benoemd, ziet het bestuur genoeg
redenen om een “Harmonisatie-dag” te organiseren. Het streven is om de voorschriften
vanuit de verschillende normen en protocollen zodanig te harmoniseren dat KPMB
gecertificeerde bedrijven hier aantoonbaar aan kunnen voldoen.

6. Begroting en contributies gelijk gehouden
Het bestuur heeft ten opzichte van afgelopen jaar de omvang van de begroting en de hoogte
van de contributies voor 2015 (zie KPMB-website) ongewijzigd vastgesteld.
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