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“Voorkom problemen, kies KPMB-gecertificeerde bedrijven”
KPMB pakt herziening IPM-Rattenbeheersing op
IKB-schema’s schrijven KPMB-certificering voor
IKB-PSB voorschriften aangepast

1. “Voorkom problemen, kies KPMB-gecertificeerde bedrijven”
Wij hebben het altijd al gezegd (klik hier) en nu werd het ook kenbaar gemaakt in het
televisieprogramma ‘Opgelicht?!’ In voorbereiding op de uitzending heeft KPMB contact
onderhouden met de redactie. Daarnaast heeft één van de KPMB-gecertificeerde bedrijven in
de uitzending uitleg gegeven over de manier waarop een zorgvuldige IPM-aanpak bij burgers
uitgevoerd moet worden. In aanvulling op de uitzending (klik hier) is informatie beschikbaar
gesteld met onder meer tips waar burgers op moeten letten als ze een plaagdierbeheerser
inschakelen. Uiteraard wordt hierbij verwezen naar KPMB-gecertificeerde bedrijven (klik hier)!

Afbeelding: fragment uitzending ‘Opgelicht’ van Avrotros
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2. KPMB pakt herziening IPM-Rattenbeheersing op
KPMB heeft de herziening van de documenten voor IPM-Rattenbeheersing opgepakt. De
behandeling van de aanvraag hiervoor heeft vorig jaar bij het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (IenW) een flinke vertraging opgelopen. Vlak voor de feestdagen heeft het
ministerie echter bevestigd dat zij een subsidie verleent. Deze bevestiging is het startschot
voor KPMB om de herziening van het handboek, certificatieschema en interpretatiedocument
IPM Rattenbeheersing op te pakken.
Omdat het traject bij het ministerie vertraging heeft opgelopen en daardoor de herziening
vorig jaar niet opgestart kon worden, is nu een extra strakke planning en uitvoering nodig om
alles op tijd klaar te hebben. In dit kader heeft recent een overleg plaatsgevonden tussen
KPMB en de brancheorganisaties LTO Nederland, PLA..N en NVPB. Het doel van dit overleg
was om gezamenlijk te komen tot een aanpak die de professionele beheersing van
plaagdieren verder vormgeeft. Het zijn ten slotte primair de bedrijven, dus ook de
achterbannen van de brancheorganisaties, die bezig zijn met de benodigde IPM-aanpak en
deelnemer zijn of kunnen worden van KPMB. Onlangs zijn de data bepaald waarop het
Centraal College van Deskundigen (CCvD) bijeenkomt. Het CCvD fungeert als
begeleidingscommissie van dit traject en in het CCvD worden alle aanpassingen besproken.
Wij houden u op de hoogte van de vorderingen.
3. IKB-schema’s schrijven KPMB-certificering voor
Steeds meer certificatieschema’s verwijzen naar KPMB-modules. Zo ook een groeiend
aantal certificatieschema’s die vallen onder de Integrale Keten Beheersing (IKB), zoals IKBvarken, Beter Leven Keurmerk en ook de IKB-PSB regeling. Agrarische bedrijven vragen
hierdoor vaker naar een KPMB-certificering. Dit brengt met zich mee dat vaker in het
Register van de stichting KPMB wordt gezocht. Om dit te vereenvoudigen zal in de loop van
dit jaar een zoekfunctie worden toegevoegd aan het Register.

4. IKB-PSB voorschriften aangepast
De toepassing van de voorschriften IKB PSB Plaagdierenbeheersingsbedrijf (bijlage 1.1D)
rondom het gebruik van het ADR-jaarverslag is aangepast. Hiermee is een ADR-jaarverslag
niet langer verplicht als de vrijstellingsregeling ADR van toepassing is. Deze aanpassing in
het gebruik van de voorschriften, die is gebaseerd op een KPMB-voorstel, is op 1 februari jl.
in werking getreden. Met het voorstel en aangeleverde informatie – zie eerdere
nieuwsbrieven – heeft de inzet van KPMB toch effect opgeleverd.
Het is ons niet bekend waarom de schemabeheerder deze bovenwettelijke eis stelde en
geen gebruik maakte van de mogelijke ADR-vrijstellingen. In goed overleg met AVINED
heeft KPMB uitgelegd dat wanneer plaagdiermanagementbedrijven anticoagulantia
(rodenticiden) vervoeren, dit nagenoeg altijd in kleine hoeveelheden én ondergeschikt is aan
hun hoofdbedrijfsactiviteit (artikel 1.1.3.1c), waardoor dit vervoer is vrijgesteld van het ADR.
De hoeveelheden zijn zo klein dat men nagenoeg altijd onder de 1000-punten kan blijven.
Als een bedrijf op basis van één van deze vrijstellingen werkzaam is, is ook de verplichting
tot het hebben van een veiligheidsadviseur vrijgesteld (klik hier).
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