Juli 2015
Nieuwsbrief nr. 2

Inhoud
1. KPMB modulair stelsel: meerdere normen, in één keer certificeren ........................... 1
2. Benchmark CEPA-norm en KPMB-norm ....................................................................... 1
3. KPMB als schemabeheer IPM protocol buitengebruik ................................................. 2
4. Uitvoeringsrichtlijn voor bestrijding van insecten en zwammen in monumenten...... 2

1. KPMB modulair stelsel: meerdere normen, in één keer certificeren
Voor plaagdiermanagementbedrijven zullen de komende maanden, naast de KPMB
Kwaliteitsnorm, verschillende private normen beschikbaar komen. Met de ontwikkeling van
meerdere private normen bestaat ook de dreiging dat deze naast elkaar komen te staan en
daarmee dubbel werk en dubbele kosten teweegbrengen. Hier zit niemand op te wachten.
Daarom richt KPMB zich erop dat plaagdierbedrijven zich in de toekomst via één modulair
systeem kunnen certificeren. Tijdens de NVPB netwerkbijeenkomst is dit systeem toegelicht
en binnenkort verschijnt hierover een artikel in het blad Pest Control News (PCN). Komend
najaar zal de stichting KPMB hierover een presentatie verzorgen tijdens de
themabijeenkomst ‘Plaagdiermanagement, die door de NVPB en de NVRD (vereniging afval
en reinigingsmanagement) wordt georganiseerd. Zoals eerder gemeld organiseert de
stichting KPMB in de loop van dit jaar een “Harmonisatiedag”. Dan zal met u worden
besproken hoe de stichting KPMB invulling geeft aan het modulaire stelsel en op welke
manier u hiervan gebruik kunt maken. Zodra de datum bekend is, melden wij u dat.
In deze nieuwsbrief wordt verder ingegaan op de uitgevoerde en geplande activiteiten van de
stichting KPMB op het terrein van de volgende normen:
- de Europese standaard voor plaagdierbeheersing (CEN EN16636);
- de beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen (IPM
protocol);
- de uitvoeringsrichtlijn voor bestrijding van insecten en zwammen in monumenten (URL
5001).
2. Benchmark CEPA-norm en KPMB-norm
Eerder dit jaar heeft de CEPA – Europese koepelorganisatie van
plaagdiermanagementbedrijven – ‘CEPA-certified’ gepresenteerd. CEPA-certified is het
certificatieschema van de CEN-norm (CEN–EN 16636). CEPA-certified heeft veel
gelijkenissen met de KPMB-kwaliteitsnorm. Naast dezelfde doelgroep, kent het dezelfde
uitgangspunten. Tevens gaat CEPA-certified uit van eenzelfde onafhankelijke beoordeling
die wordt uitgevoerd door een certificerende instantie die geaccrediteerd is op basis van ISO
17065. Deze zomer zal de KPMB werkgroep ‘benchmarking’ inzichtelijk maken waar de
normen al dan niet overeenstemmen. Hierbij is de insteek dat de KPMB-norm minimaal
gelijkwaardig (of hogere) kwaliteit waarborgt en dat een bedrijf twee certificaten kan behalen
via één audit. Deze vergelijking wordt vervolgens in september besproken met CEPA.
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3. KPMB als schemabeheer IPM protocol buitengebruik
Namens de brancheorganisaties LTO, NVPB en PLA..N heeft de stichting KPMB een brief
en een projectplan opgesteld en voorgelegd aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu
(IenM). Dit in het kader van een verantwoord buitengebruik van anticoagulantia. Hiervoor
hebben de brancheorganisaties met de overheid een werkwijze afgesproken waar een
protocol, opleidingen met examen en bedrijfscertificering onderdeel van uitmaken. Deze
werkwijze dient te realiseren dat alleen vakbekwame professionals aantoonbaar conform
Integrated Pest Management (IPM) knaagdierbeheersing toepassen.
Voor een goede uitvoering van de bedrijfscertificering is een eenduidige vertaalslag naar de
praktijk een vereiste. Deze ontbreekt vooralsnog en is een flinke uitdaging, mede gelet op de
diversiteit van de bedrijven. Alle betrokken stakeholders zijn dan ook van mening dat de
uitvoering bij één onafhankelijke partij neergelegd moet worden. Om hier invulling aan te
geven heeft de stichting KPMB van de stakeholders het mandaat gekregen om hier invulling
aan te geven. Voor het opzetten van de certificering is een financiële ondersteuning aan de
overheid gevraagd. Hierop is door het ministerie van IenM positief gereageerd, waarbij de
verwachting is dat dit binnenkort schriftelijk wordt bevestigd. Hiermee kan uitvoering worden
gegeven aan het projectplan waarmee wordt beoogd een systeem voor bedrijfscertificering
te ontwikkelen dat per 1 januari 2016 gereed is.
4. Uitvoeringsrichtlijn voor bestrijding van insecten en zwammen in monumenten
Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) heeft eind juni jl. deze URL 5001
vastgesteld. Hiermee is een intensief traject, waarin de begeleidingscommissie het
voorbereidende werk heeft gedaan, nagenoeg afgerond. Wat nu nog rest is een periode
waarin de ontwerpversie ter inzage ligt. Nadat de laatste opmerkingen zijn verwerkt zal de
ontwerp-URL worden gepubliceerd op de websites van de stichtingen ERM en KPMB.
De certificatie van de uitvoeringsrichtlijn (URL) zal plaatsvinden via het modulaire stelsel van
KPMB. De verwachting is dat ruim voor het einde van het jaar de uitvoeringsrichtlijn (URL)
beschikbaar is voor de praktijk. Doordat deze URL gebruikt zal worden door STABU (voor
het uitgeven en beheren van een gestandaardiseerde besteksystematiek) komen de
voorschriften ook terecht in de verschillende relevante aanbestedingen en bestekken. De
URL zal tevens worden gebruikt door de gemeentelijke toezichthouders en de
monumentenwachten. Met deze werkwijze wordt deze URL dé standaard voor een effectieve
bestrijding van insecten en zwammen in monumenten en historisch waardevolle panden. Als
u vragen hierover heeft, vernemen wij deze graag.
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