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IPM Rattenbeheersing
IKB PSB wijzigingen
De stichting AVINED heeft wijzigingen doorgevoerd in onder meer de IKBcertificatieschema’s voor de pluimveeservicebedrijven (PSB bedrijven). Deze wijzigingen
gaan vanaf 1 april a.s. Lees meer >>
AVINED is een stichting die is ontstaan na het wegvallen van het Productschap Pluimvee en
Eieren (PPE). De stichting vervult een rol als informatieverschaffer, overlegplatform voor de
sector en spreekbuis richting overheid.
Dat de pluimveesector wijzigingen heeft doorgevoerd in de IKB-voorschriften was hard
nodig. Het eierschandaal met fipronil en de onderzoeken die zijn gevolgd, hebben de
noodzaak hiervan tevens duidelijk gemaakt.
KPMB heeft de pluimveesector opgeroepen tot verandering en samenwerking op het terrein
van plaagdierbeheersing. Naast het verzonden persbericht heeft KPMB meerdere pogingen
ondernomen om in contact te treden met de partijen die betrokken zijn bij het opstellen van
de IKB-PSB certificatieschema’s. Dit is niet eenvoudig gebleken en slechts in beperkte mate
gelukt.
KPMB is positief over een aantal wijzigingen in de voorschriften IKB PSB
Plaagdierenbeheersingsbedrijf (bijlage 1.1D). Zo valt er nu meer onder de noemer van
‘plaagdieren’ en wordt in voorschrift D03 verwezen naar de KPMB module IPM
Rattenbeheersing. Voor KPMB is het nog onduidelijk hoe de ADR-voorschriften hun
uitwerking krijgen. Daarnaast is het teleurstellend dat de IKB-certificatieschema’s voor de
pluimveehouders zelf, wat betreft plaagdierbeheersing, nog niet aansluiten op de wettelijke
eisen en de IPM-aanpak. Ten slotte is het jammer dat gecertificeerde
plaagdiermanagementbedrijven dubbel werk en kosten moeten maken. Het is efficiënter als
ter invulling van de erkende ‘plaagdierenbeheersingsbedrijven’ direct zou worden verwezen
naar KPMB gecertificeerde bedrijven en daarmee een aparte certificering als PSB-bedrijf
komt te vervallen. Laten de recente contacten een begin zijn om dit op termijn te realiseren
en op basis van een verbeterde samenwerking tussen partijen een sterke pluimveeketen te
behouden.
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IKB Varken wijzigingen
Ook IKB-Varken heeft onlangs de voorschriften gewijzigd, onder meer voor
‘ongediertebestrijding’. Gelukkig zijn hier wel de voorschriften voor zowel de varkenshouder
als het plaagdiermanagementbedrijf beschreven. De gewijzigde voorschriften zijn per
1 maart jl. in werking getreden. Lees meer >>
De gehele regeling met de wijzigingen kunt u inzien door hier te klikken. Wijzigingen op het
gebied van plaagdierbeheersing staan onder voorschrift VH07.01I tot en met VH07.02b

CEPA certified
Ontsluiting van de norm verbeterd
De stichting KPMB opereert als one-stop-shop voor CEPA-Certified in Nederland, de
Europese koepelorganisatie van plaagdiermanagement brancheverenigingen.
CEPA heeft kennis en deskundigheid uit heel Europa bij elkaar gebracht en CEN opdracht
gegeven om één Europese norm te ontwikkelen op het vlak van plaagdierbeheersing: CENEN 16636.
Omdat de stichting KPMB geen eigenaar is van deze norm kunnen wij deze niet vrij
beschikbaar stellen maar voor aanschaf wel doorverwijzen naar een Europese
normeringsinstantie (klik hier).
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