Oktober 2014
Nieuwsbrief nr. 4

Inhoud
1. Nieuwe versies KPMB-documenten ............................................................................... 1
a. Overgangstermijn ..................................................................................................... 1
b. Drempels waar mogelijk verlagen of wegnemen .................................................... 1
2. Ontwikkelingen IPM protocol.......................................................................................... 2
3. Begeleidingscommissie bestrijding van insecten en zwammen in monumenten ...... 2
4. Start benchmark CEN-norm ............................................................................................ 3
5. Nieuw gecertificeerde bedrijven ..................................................................................... 3

1. Nieuwe versies KPMB-documenten
In juli heeft de stichting de deelnemers en certificerende instellingen geïnformeerd over de
nieuw vastgestelde versies van de Kwaliteitsnorm en het Interpretatiedocument. In
samenspraak met het College van Deskundigen (CvD) en het bestuur zijn een flink aantal
wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen brengen over het algemeen vereenvoudigingen met
zich mee. Onder meer doordat diverse detailvoorschriften zijn verwijderd. De verwachting is
dat de Kwaliteitsnorm hiermee beter aansluit op de bedrijfsvoering en daarmee de drempel
verlaagt, maar het kwaliteitsniveau behouden blijft.
De nieuw vastgestelde KPMB Kwaliteitsnorm versie 1.1 is te downloaden via de website
(www.kpmb.nl). Het KPMB Interpretatiedocument versie 1.1 als ook de Kwaliteitsnorm is op
te vragen via het secretariaat (kpmb@kpmb.nl).
a. Overgangstermijn
Tot en met 18 januari 2015 kan worden gekozen om gebruik te maken van de nieuwe
versies of de hiervoor vastgestelde versie. Na deze datum mag uitsluitend op basis van de
nieuwste versies gewerkt en geaudit worden.
b. Drempels waar mogelijk verlagen of wegnemen
Waar mogelijk worden drempels verlaagd of worden nodeloze drempels weggenomen. Dat is
dan ook een reden voor het flinke aantal wijzigingen, zoals hiervoor reeds genoemd. Zo is
een reductie in de tijdbesteding van de audits doorgevoerd, vooral voor ZZP-ers. De
maximale reductietijd bij combinatieaudits met ISO en VCA ** is verwijderd. Een dergelijke
omschrijving kan ook belemmerend werken. U doet er verstandig aan om hierover goede
afspraken te maken met uw certificerende instantie.
Eerder dit jaar heeft het bestuur besloten om het (eenmalig) entreebedrag vast te stellen op
een half jaarbedrag. De jaarbedragen 2014 staan vermeld op de website, onder deelnemen.
Daarnaast heeft de branchevereniging NVPB ook dit jaar de 30 % korting op het
lidmaatschap behouden.
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2. Ontwikkelingen IPM protocol
De afgelopen maanden hebben al veel partijen vaak gesproken over de invulling van het IPM
protocol. Dit is gestart met het voornemen van het College voor de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) om het buitengebruik van rodenticiden stop
te zetten. Echter, om overlast van plaagdieren te kunnen voorkomen is gezocht naar
mogelijkheden, in overleg tussen het Ctgb, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en
NVPB, PLA.N en LTO. Om de toelating te kunnen behouden heeft het Ctgb een werkwijze
geëist die aantoonbaar de risico’s inperkt.
Het Ctgb heeft op 3 september jl. de overgangsperiode voor het buitengebruik van
anticoagulantia gepubliceerd (klik hier). Mede hierdoor zijn verschillende elementen van de
gehele systematiek bekend, zoals; aanvullende opleidingen, het IPM protocol,
bedrijfscertificering en geaccrediteerde certificeringsinstanties. Rondom de exacte uitwerking
en implementatie hiervan bestaan momenteel nog diverse vragen. Zo is de wijze van
aanmelden bij het Meld en Informatie Centrum (MIC) van de IL&T niet helemaal duidelijk en
moet het toetsingskader van het IPM protocol nog verder vorm krijgen.
Het KPMB bestuur heeft vanaf haar oprichting ingezet op één landelijk Keurmerk voor
Plaagdiermanagementbedrijven. Eén landelijk Keurmerk voor alle uitvoerende
plaagdiermanagementbedrijven is goed voor de branche, de bedrijven, de klanten én de
inzet van IPM. De initiatieven vanuit KPMB voor toenadering hebben goede gesprekken
opgeleverd, maar vervolgstappen zijn door de partijen vooralsnog achterwege gebleven. Met
de huidige ontwikkelingen ziet de stichting ook een nieuwe aanleiding om de samenwerking
in de branche te versterken.
Zodra meer bekend is over de exacte uitwerking zullen wij nadere informatie verstrekken.
3. Begeleidingscommissie bestrijding van insecten en zwammen in monumenten
Vorig jaar is op basis van enkele contacten een onderzoek gestart hoe de huidige NVPB
Praktijkrichtlijn voor de bestrijding van houtaantastende insecten en zwam in monumenten
breder onder de aandacht kan worden gebracht. Daarbij is de combinatie gezocht met de
Kwaliteitsnorm.
Vanuit de stichting KPMB en branchevereniging NVPB is de samenwerking gezocht met de
Stichting ERM. De Stichting ERM is opgericht om de kwaliteit van het restaureren van
monumenten op een breed gedragen kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Daartoe
werken opdrachtgevers, overheden en de bij restauratie betrokken specialisten en bedrijven
samen in de koepelorganisatie ERM. Samen stellen zij kwaliteitsrichtlijnen op voor alle
aspecten van restauratiewerkzaamheden. De richtlijnen van de ERM bieden alle
betrokkenen houvast bij de restauratie van een monument.
Praktijkrichtlijn wordt Uitvoeringsrichtlijn
In de gesprekken met de ERM is verkend of de NVPB Praktijkrichtlijn voor de bestrijding van
houtaantastende insecten en zwam in monumenten door de ERM kan worden erkend.
Daarmee zou deze NVPB Praktijkrichtlijn de algemeen geldende richtlijn worden voor het
werken in monumenten. Deze erkenning vindt plaats door de NVPB Praktijkrichtlijn eerst
onder te brengen in een Uitvoeringsrichtlijn (URL). De volgende stap is het koppelen van
deze URL aan een Beoordelingsrichtlijn (BRL) op grond waarvan bedrijven worden
beoordeeld op het naleven van de URL. Deze beoordeling zal dan plaatsvinden door middel
van audits. Als het bedrijf voldoet aan de URL, dan wordt het bedrijf erkend en is het
gerechtigd om het ERM-logo te voeren. Dit staat garant voor een goede kwaliteit en het
vergroot de aandacht en kansen voor uw bedrijf.
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Kwaliteitsnorm wordt Beoordelingsrichtlijn
Bedrijven die zijn gecertificeerd voor het Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven worden
al geaudit. Daarom wordt ernaar gestreefd om een koppeling aan te brengen tussen de
KPMB-certificering, als BRL, en de door ERM erkende URL. Dat betekent dat in de toekomst
bedrijven die gecertificeerd zijn voor KPMB automatisch door ERM worden erkend. Dit
beperkt de administratieve lasten en biedt een extra toegevoegde waarde aan het Keurmerk.
Verdere stappen
De ERM heeft een projectplan opgesteld waarin het uitvoeringstraject en de samenwerking
tussen ERM, NVPB en KPMB is beschreven. Ook is een begeleidingscommissie
samengesteld, waarin zowel plaagdiermanagementbedrijven als beheerders van
monumenten en onafhankelijke deskundigen zijn vertegenwoordigd. Op 11 september 2014
heeft het eerste overleg plaatsgevonden, wat komende oktober een vervolg krijgt. Hopelijk
kan in juni 2015 de Uitvoeringsrichtlijn ERM aan u worden gepresenteerd.
4. Start benchmark CEN-norm
Na een lange periode van ontwikkelen heeft de CEN-norm inmiddels het moment bereikt
waarop deze definitief wordt vastgesteld. Daarmee breekt de periode aan waarin de CENnorm naast de Kwaliteitsnorm gelegd zal worden. Om hier invulling aan te geven heeft het
College van Deskundigen (CvD) tijdens haar vergadering eerder deze week besloten om
hiervoor een benchmark uit te gaan voeren.
Het CvD ziet in de CEN-norm een belangrijke set aan basiseisen voor de
plaagdierbeheersing in Europa opgesteld. De CEN-norm kan dan ook prima als basis
dienen. Om echter kwalitatief gewaarborgde plaagdierbeheersing in de verschillende
lidstaten uit te voeren blijft een Kwaliteitsnorm nodig. De Kwaliteitsnorm geeft specifieke
invulling aan de opgestelde basiseisen.
De benchmark zal worden uitgevoerd door een werkgroep, waarvan de samenstelling
momenteel plaatsvindt. Dit alles wordt zoveel mogelijk in samenwerking met CEPA – de
initiator van de CEN-norm en de Europese Vereniging van
Ongediertebestrijdingsorganisaties – uitgevoerd. Personen die actief mee willen draaien in
de genoemde werkgroep worden verzocht zich te melden bij het secretariaat
(kpmb@kpmb.nl).
5. Nieuw gecertificeerde bedrijven
In 2014 heeft de stichting diverse nieuwe bedrijven als deelnemer mogen verwelkomen.
Begin dit jaar waren dat De 4 Nederland en Correct Ongediertepreventie. Recent is hier
het bedrijf Prosekt bijgekomen. Het complete overzicht met gecertificeerde bedrijven staat in
het openbare register, zie www.kpmb.nl.
Door de voortzettende consolidatie binnen de branche is het aantal gecertificeerde bedrijven
niet gegroeid. Het aandeel dat op basis van de Kwaliteitsnorm werkzaamheden uitvoert is
daarentegen flink gestegen.
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