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1. Vorderingen herziening IPM-Rattenbeheersing
Zoals begin dit jaar gemeld is de Stichting KPMB van start gegaan met de herziening van IPMRattenbeheersing. Dit is in voorbereiding op het gewijzigde Ctgb-beleid, waarbij het Ctgb in
november 2018 voorwaarden heeft vastgesteld waaraan het integrale systeem voor geïntegreerde
plaagdierbeheersing moet voldoen. Bij de eerste herbeoordeling van middelen ter bestrijding van
ratten en/of muizen, naar verwachting rond 2023, zal het Ctgb deze IPM-aanpak voorschrijven.
Onder regie van de Stichting KPMB worden deze voorwaarden verwerkt in een nieuw handboek. Het
handboek is enkel bedoeld als document dat wordt uitgewisseld tussen KPMB en het Ctgb, om
aantoonbaar te maken dat wordt voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden van het Ctgb. Op
basis van het herziene handboek kunnen de opleidingsorganisaties hun opleidingen aanpassen, de
exameninstituten hun examens en KPMB het certificeringsschema. Het gewijzigde certificatieschema
is dan het document dat belangrijk is in de praktijk, omdat hierin de voorschriften staan waarmee
wordt gewerkt door bedrijven en certificerende instanties. Het Centraal College van Deskundigen
(CCvD) fungeert als begeleidingscommissie en is recent bij elkaar geweest om aanpassingen van het
handboek en het tijdspad te behandelen. Door de vertraging op het ministerie is deze herziening een
jaar later van start gegaan dan de oorspronkelijke planning en een half jaar later dan is opgenomen
in het Plan van Aanpak. De actuele planning is om eind 2020 het handboek gereed te hebben en
medio 2021 het certificatieschema. Om de opleidings- en exameninstituten de tijd te geven om hun
voorbereidingen te treffen wordt dit gedeelte eerder behandeld in het CCvD.

2. Ministerie bevestigt belang plaagdiermanagementbedrijven
De Stichting KPMB heeft samen met de NVPB, PLA..N en het KAD een brief gestuurd naar het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om aandacht te vragen voor het belang van
plaagdiermanagement en dat de uitvoering hiervan plaats kan blijven vinden. Plaagdierbeheersing is
essentieel om de volks- en diergezondheid te beschermen, de voedselveiligheid te waarborgen en
van belang voor de algemene hygiëne in de publieke en
private ruimte.
In reactie (klik hier) op de gezamenlijke brief bevestigt het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (IenW) het belang van plaagdierbeheersing ten tijde van de coronacrisis expliciet.
Hiervoor zal echter de lijst met cruciale beroepen en vitale processen niet worden aangepast. Het
ministerie bevestigt tevens dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) tijdelijk coulant is
wanneer sprake is van vertragingen van vakbekwaamheidsbewijzen en certificeringen in relatie tot
plaagdierbeheersing als gevolg van het coronavirus. Hierover heeft KPMB u reeds geïnformeerd in
eerdere nieuwsbrieven.
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3. Nieuws van het secretariaat
Begin maart is Rosita Gonesh gestart op het secretariaat. Met haar komst is de bezetting van de
Stichting KPMB weer compleet. Dat is maar goed ook, want er zijn veel werkzaamheden te doen. Zo
maken veel bedrijven gebruik van de mogelijkheid om de vervaldatum op te schuiven in de tijd. Voor
bedrijven die bij IsaCert zaten kan dit op basis van een overgangsregeling, of bedrijven kunnen onder
voorwaarden gebruik maken van de getroffen maatregelen vanwege het coronavirus. Dit levert een
groot aantal handelingen op voor het secretariaat en contacten met de deelnemende bedrijven. Zo
heeft Rosita al contact met een flink aantal van u of uw collega’s. De overgangsregeling als ook de
getroffen maatregelen staan beschreven in de vorige KPMB-nieuwsbrief.

Rosita is bereikbaar op nummer 0182-750377 of e-mail kpmb@kpmb.nl
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