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1. Alles gereed voor certificering
In de maand mei en begin juni zijn diverse trainingen gehouden voor auditoren. Hiermee is
een groep auditoren, verdeeld over de erkende certificerende instanties, opgeleid voor de
modules IPM Rattenbeheersing en CEPA-certified en is alles gereed om audits voor deze
vormen van certificering uit te laten voeren. Eerder dit jaar zijn de officiële documenten reeds
beschikbaar gesteld.
2. Deelnemen; Stap voor stap
Als u wilt deelnemen aan de stichting of reeds deelnemer bent, maar meerdere modules wilt
afnemen, kunt u gebruik maken van het ‘Aanvraagformulier bedrijfsregistratie’. Hieronder is
het stap voor stap weergegeven.
Allereerst bepaalt u als bedrijf het toepassingsgebied en stelt u vast welke modules voor uw
bedrijf van toepassing zijn. Vervolgens meldt u zich aan door middel van het invullen van het
‘Aanvraagformulier bedrijfsregistratie’. Daarna maakt u een keuze uit de bij de Stichting
KPMB aangesloten Certificerende Instanties, contactgegevens zijn beschikbaar via de
website. Op de website van de Stichting KPMB, onder ‘deelnemen’, treft u aanvullende
informatie (zoals een overzicht met tarieven en een matrix met tijdbesteding, etc.) aan. Voor
aanvullende informatie of vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat; telefoon
0182-750377 of kpmb@kpmb.nl.
Als extra ondersteuning zetten we hieronder een aantal te nemen stappen op een rij:
1. Toepassingsgebied van het bedrijf bepalen;
2. Op basis van het toepassingsgebied vaststellen welke modules van toepassing zijn;
3. Aanvraagformulier bedrijfsregistratie invullen en insturen;
4. Keuze maken voor een certificerende instantie (CI);
5. Eigen handboek opstellen, waarmee aantoonbaar conform de normvoorschriften gewerkt
wordt;
6. Auditdatum vastleggen;
7. Kopie van het certificaat versturen naar stichting KPMB.
3. Overgangsregeling certificering IPM Rattenbeheersing
Op de KPMB-website, op de pagina ‘IPM Rattenbeheersing’ is onderstaande omschrijving
van de nadere invulling van de overgangsperiode tot 1 juni 2017 opgenomen. Deze
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omschrijving is met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) in afstemming met Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) en het Ctgb - tot stand
gekomen.
Invulling overgangsperiode
De door de overheid vastgestelde overgangsregeling met einddatum is duidelijk. 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. Na 1 januari 2017 mag het middel
alleen buiten worden toegepast door bedrijven die daadwerkelijk gecertificeerd zijn en opgenomen
staan in het register van de Stichting KPMB. Voor bedrijven, die om praktische redenen dan nog
niet beschikken over het certificaat, geldt dat zij moeten aantonen een overeenkomst met de
stichting KPMB en een erkende certificerende instantie te zijn aangegaan en dat de audit
plaatsvindt vóór 1 juni 2017.

4. Kwaliteitssysteem “Plaagdiermanagement” (versie 1.2) vastgesteld
Op voordracht van het College van Deskundigen (CvD) heeft het bestuur op 13 juni jl. versie
1.2 van het Kwaliteitssysteem (zie bijlage) vastgesteld. De wijzigingen zijn geel gearceerd.
Een belangrijke aanpassing is de bepaling van het aantal vestigingen tijdens de
herbeoordeling. Deze aanpassing is opgenomen in normonderdeel 1.7 f + g.
5. Interpretatiedocument “Plaagdiermanagement (versie 1.2) vastgesteld
Op voordracht van het College van Deskundigen (CvD) heeft het bestuur ook op 13 juni jl.
versie 1.2 van het Interpretatiedocument (zie bijlage) vastgesteld. De wijzigingen zijn geel
gearceerd. Een belangrijke toevoeging is de omschrijving van de mogelijkheid waarop de
certificerende instantie (C.I.) reductie kan toepassen op de tijdbesteding. Deze toevoeging is
opgenomen bij normonderdeel 1.7.

6. Overgangstermijnen nieuwe versies
De overgangstermijn van het Kwaliteitssysteem en Interpretatiedocument versies 1.2 zijn
vastgesteld op zes maanden vanaf 13 juni 2016. Binnen deze termijn van zes maanden kan
het bedrijf ervoor kiezen om gebruik te maken van versie 1.1 of 1.2. Na deze termijn van zes
maanden mag uitsluitend op basis van de nieuwe versies geaudit worden.

7. Samenstelling College van Deskundigen
In reactie op een oproep die eerder is geplaatst door KPMB hebben een aantal personen
namens de bedrijven zich kandidaat gesteld. De volgende personen maken vanaf heden
deel uit van het CvD, zijnde:
 Peter Traas (firma Traas);
 Ithamar Jonker (firma Insektokill).
Daarnaast is besloten om alle erkende certificerende instanties (C.I.) de mogelijkheid te
bieden om deel te nemen aan de vergaderingen van het CvD. Tot op heden werd het beleid
gevoerd dat ‘slechts’ drie C.I.’s deelnamen aan de vergaderingen en de overige als
agendalid geïnformeerd werden.
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