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1. KPMB, in samenwerking met partners
De branche van plaagdiermanagementbedrijven is een relatief kleine markt. Maar ook
een markt waar veel bedrijven actief in zijn. Deze bedrijven vertonen onderling grote
verschillen in zowel aard als omvang. Het is tevens een markt die zeer veel
beleidsterreinen en sectoren raakt en een grote maatschappelijke impact met zich mee
kan brengen. In toenemende mate zijn er issues die gecoördineerde inspanningen
vragen. Te denken valt onder andere aan het toepassen van Integrated Pest
Management (IPM) en resistentiemanagement.
Waar preventie nodig is moet vaak worden samengewerkt met diverse opdrachtgevers
en tussen diverse plaagdiermanagementbedrijven. Adequaat omgaan met
resistentiemanagement en een zo duurzaam mogelijke beheersing van plaagdieren
vragen ook om meer samenwerking in de branche.
De afgelopen periode zijn diverse inspanningen geleverd om dit voor elkaar te krijgen. De
vooruitzichten zijn positief. Zo is bijvoorbeeld met het ministerie van IenM intensief
contact om de samenwerking binnen de branche te versterken. Hopelijk wordt dit op
afzienbare termijn concreet gemaakt. Verderop in deze nieuwsbrief worden meerdere
voorbeelden van samenwerking beschreven.
2. Ontwikkeling protocol voor buitentoepassing rodenticiden
Tijdens de NVPB netwerkbijeenkomst op 28 november jl. is onder meer een lezing
gehouden door de heer Luuk van Duijn (directeur Ctgb). Hij maakte in zijn presentatie
duidelijk dat het Ctgb pas een toelating verleent als vast is komen te staan dat een
middel geen onaanvaardbare risico’s met zich meebrengt voor mens, dier of milieu. Hij
wijst erop dat steeds vaker door de maatschappij een verklaring vande branche wordt
gevraagd waarom de (resterende) risico’s nodig zijn. Waarom is het gebruik van deze
stoffen gerechtvaardigd? Zijn de nadelige effecten van het gebruik op deze locatie wel
acceptabel?
De discussie over het toepassen van anticoagulantia – waaronder het buitengebruik van
rodenticiden – is hierbij uiterst actueel. Het Ctgb onderzoekt samen met de NVPB de
mogelijkheid om het certificeringsregime in te zetten. Dat heeft geresulteerd in de
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ontwikkeling van een protocol voor de buitentoepassing van rodenticiden. Wanneer
bedrijven dit protocol aantoonbaar naleven en hierop kan worden gehandhaafd, ziet het
Ctgb mogelijkheden om onder deze strikte voorwaarden rodenticiden buiten te blijven
toepassen. De komende periode werken de direct betrokken partijen dit verder uit. Gelet
op de situatie is haast geboden.
3. Ontwikkeling Europese standaard
Tijdens de hiervoor genoemde NVPB-netwerkbijeenkomst is door Roland Higgins
(voorzitter CEPA, de Europese koepelorganisatie) een presentatie verzorgd over de
ontwikkeling van de Europese standaard voor plaagdiermanagement. De uitgangspunten
van deze Europese norm en onze eigen Kwaliteitsnorm lopen voor het grootste gedeelte
parallel aan elkaar. De Europese standaard omvat de eisen en vaardigheden waaraan
een professionele Europese plaagdierbeheerser moet voldoen. De doelstellingen zijn
onder andere om onprofessioneel gedrag verder in te perken en het voor bedrijven
makkelijker te maken om binnen Europa grensoverschrijdend diensten te verlenen.
Bedrijven zijn vanzelfsprekend vrij in hun keuze om zich te certificeren. Door certificering
kan een bedrijf aantonen dat het voldoet aan de minimumstandaard die de branche
zichzelf heeft opgelegd in de standaard. Dit heeft een sterk onderscheidend karakter ten
opzichte van concurrerende bedrijven en leidt tot kwaliteitsverbetering binnen het bedrijf.
Daarnaast helpt de standaard de gehele branche om de touwtjes in handen te houden en
zelf de eisen te bepalen die aan een professioneel plaagdierbeheerser worden gesteld.
De NVPB heeft als taak om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Europese standaard
zoveel mogelijk aansluit op de Nederlandse situatie. De stichting KPMB zal ervoor
moeten zorgen dat onze Kwaliteitsnorm goed aansluit op de Europese standaard, zodat
een bedrijf dat voldoet aan de KPMB-norm ook voldoet aan de Europese standaard.

4. Aanpassingen Kwaliteitsnorm
Ter verbetering van de Kwaliteitsnorm en ter voorbereiding op toekomstige
ontwikkelingen, zoals de Europese standaard, werkt de stichting KPMB aan
aanpassingen van de norm. Binnen de stichting KPMB functioneert het College van
Deskundigen (CvD), dat tijdens haar vergaderingen voorstellen tot aanpassingen doet.
Het CvD bestaat uit personen vanuit de bedrijven en de certificerende instanties (C.I.’s).
Inmiddels is het CvD dit jaar twee keer bijeen geweest. In deze nieuwsbrief gaan wij
alvast in op enkele aanpassingen die in de maak zijn en in de loop van 2014 in een
nieuwe versie van de kwaliteitsnorm worden opgenomen.
Op verschillende onderdelen zijn momenteel vrij veel detailvoorschriften opgenomen.
Een voorbeeld hiervan is paragraaf 4.1: personeel. Diverse detailvoorschriften komen te
vervallen, zodat het bedrijf meer ruimte heeft om aan de kwaliteitsnorm te voldoen.
Vanuit de bedrijven komen geregeld opmerkingen dat de tijdbesteding van de audits als
behoorlijk fors wordt ervaren. In het CvD en het bestuur zijn dan ook voorstellen tot
aanpassing besproken. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden om een reductie
toe te passen bij een audit die in combinatie met een ander certificatieschema
plaatsvindt. De paragrafen rondom de opslag en het vervoer zullen gedeeltelijk
herschreven worden, zodat meer helderheid wordt geboden voor de bedrijven en de
auditors.
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5. Organisatie workshops 2014
In het voorjaar 2014 zullen workshops worden georganiseerd om bedrijven te helpen bij
het traject om tot certificering te komen. Momenteel wordt gewerkt aan de opzet van
deze workshops. Verschillende opties staan nog open, maar de gedachte is om het
invullen van het handboek onderdeel te laten uitmaken van de workshops, zodat het
bedrijf na de workshops klaar kan zijn voor certificering.
6. Voorbeeldcertificaat vastgesteld
Onder het huidige KPMB-systeem verstrekt de C.I. het certificaat aan het bedrijf dat een
aanvraag voor bedrijfsregistratie heeft ingediend bij de stichting en aantoonbaar heeft
gemaakt conform de geldende Kwaliteitsnorm te werken. Hiervoor dient de C.I. gebruik te
maken van het voorbeeldcertificaat, dat eerder dit jaar door het bestuur is vastgesteld.
7. Invulling steekproeven vastgesteld
Op basis van paragraaf 1.10 van de Kwaliteitsnorm zullen steekproeven worden
uitgevoerd. Eerder dit jaar zijn er al afspraken met de C.I.’s gemaakt over de wijze
waarop deze uitgevoerd moeten worden. Tijdens de laatste vergadering van het CvD en
het bestuur zijn de onderdelen van de steekproef vastgesteld, zijnde:
- bezoek van object/klant;
- scholing personeel/diploma’s;
- toepassing en kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen;
- de IPM werkwijze;
- transport van biociden.

8. Entreebedrag vastgesteld
De ontwikkeling van de Kwaliteitsnorm is met én door de leden van de branchevereniging
NVPB mogelijk gemaakt. Het is dan ook ‘fair’ om de bedrijven die niet hebben
bijgedragen aan deze ontwikkeling een entreebedrag te vragen. Het entreebedrag dat de
Stichting aan deze bedrijven zal vragen, is eenmalig een halfjaarbedrag. Het bestuur is
van mening dat hiermee recht wordt gedaan aan de bedrijven die de ontwikkeling
mogelijk hebben gemaakt en het werpt een niet al te hoge drempel op voor nieuwe
bedrijven om deel te nemen.
9. Benoeming nieuw bestuurslid
De door het vertrek van Kyrsa de Bruine (ISS)
ontstane vacature in het KPMB-bestuur is tijdens de
laatste bestuursvergadering ingevuld. Jeroen Koole
(PCF Holland) is benoemd als bestuurslid. Wij zijn blij
dat hij zich beschikbaar heeft gesteld en zodoende
samen met Wouter Edelman en onafhankelijk
voorzitter Willem Keur het bestuur van de stichting
vormt.
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