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1. Certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing vastgesteld
Het bestuur van de stichting KPMB heeft het Certificatieschema IP-Knaagdierbeheersing versie 1.0
vastgesteld. Het certificatieschema is de opvolger van het Certificatieschema IPM-Rattenbeheersing
versie 4.0. Aanpassing van het certificatieschema was nodig omdat het Ctgb heeft bepaald dat bij de
volgende herregistratie van de middelen (rond 2023) de huidige aanpak wordt uitgebreid naar een
integraal IPM-systeem voor de bestrijding van ratten én muizen, zowel buiten als binnen. De
aanpassingen van het certificatieschema zijn besproken in het Centraal College van Deskundigen
(CCvD), die door het bestuur van de stichting KPMB zijn bekrachtigd in bijgaande versie 1.0. De
vastgestelde versie is beschikbaar via de website van de stichting KPMB (klik hier en zie onder kopje
‘IPM-Knaagdierbeheersing’) en voor de volledigheid tevens bijgevoegd als Pdf-bestand.
2. Status diverse documenten
Het Handboek IPM-Knaagdierbeheersing (HIK) dat eerder dit jaar is vastgesteld, heeft de basis
gevormd voor het nieuwe certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing. Dit nieuwe certificatieschema zal voor bedrijven die gecertificeerd willen worden dan wel blijven, leidend zijn. Het HIK
bevat voorschriften om te komen tot de benodigde aanvullende opleiding en examen IPMKnaagdierbeheersing. Voor de bedrijven is het HIK niet relevant om de bedrijfsvoering zo aan te
passen dat wordt voldaan aan de normvoorschriften. Het aantoonbaar voldoen aan het
certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing is voor de bedrijven die de mogelijkheid willen
behouden om de betreffende rodenticiden te gebruiken per 1 januari 2023 een voorwaarde. Het
nieuwe certificatieschema bevat tevens de eventuele interpretatie, zodat het aparte document
hiervoor komt te vervallen. Hiermee is invulling gegeven aan de wens vanuit de praktijk om het
aantal documenten te reduceren. In plaats van drie documenten waar de aandacht naar uit ging, is
nu de focus op slechts één document – zijnde het certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing –
voldoende.
3. Overgangsregeling bedrijfscertificering vastgesteld
Om duidelijk te maken hoe en wanneer bedrijven van hun huidige situatie naar de nieuwe situatie
kunnen komen is een overgangsregeling besproken in het Centraal College van Deskundigen en
vastgesteld door het bestuur van de stichting KPMB. De overgangsregeling voor bedrijven is
hieronder in deze nieuwsbrief opgenomen en toegevoegd aan de overgangsregeling die eerder dit
jaar is vastgesteld voor personen. De volledige overgangsregeling ‘IPM-Knaagdierbeheersing versie
1.0’ – voor zowel personen als bedrijven – is tevens te vinden op de website (klik hier).
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Bedrijfscertificering
Het bedrijfscertificaat kan worden verkregen door bedrijven die aantoonbaar werkzaam zijn volgens
het certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing versie 1.0. Als dit tijdens een audit is vastgesteld,
verstrekt een erkende certificerende instantie (klik hier) dit certificaat.
In het kader van de bedrijfscertificering geldt een overgangstermijn van 15 maanden. Deze 15
maanden starten vanuit de datum waarop versie 1.0 is vastgesteld, zijnde 22 september 2021 en
omvatten 3 maanden om kennis te nemen van het certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing
(versie 1.0) voor de bedrijven en auditoren en een jaar om bij reeds gecertificeerde bedrijven een
‘opvolgingsaudit’’ uit te voeren, zodat de bedrijven voor 1 januari 2023 kunnen beschikken over het
bedrijfscertificaat IPM-Knaagdierbeheersing.
Deze ‘opvolgingsaudit’ houdt in dat er een reguliere audit in de reguliere auditfrequentie wordt
uitgevoerd, waarbij er een nieuw certificaat door de erkende CI wordt verstrekt met als einddatum
dezelfde datum als op het bestaande certificaat. Het gecertificeerde bedrijf dient voor personeel die
een examen IPM-Knaagdierbeheersing nog niet met goed gevolg heeft kunnen afleggen, dit tijdens
de eerstvolgende audit doch uiterlijk voor 1 januari 2023 te hebben hersteld.
Bij nog niet gecertificeerde bedrijven vindt er een initiële audit plaats op basis van het definitieve
certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing (versie 1.0). Het professionele bedrijf dient voor
personeel die een examen IPM-Knaagdierbeheersing nog niet met goed gevolg heeft kunnen
afleggen, dit tijdens de eerstvolgende audit doch uiterlijk voor 1 januari 2023 te hebben hersteld. In
de tussen liggende periode zet het professionele bedrijf een professional in conform het genoemde
certificatieschema. Deze professional beschikt derhalve over een geldig bewijs van vakbekwaamheid,
inclusief examen IPM-buitengebruik ofwel een KBA-/KBA-GB licentie indien het een agrariër betreft
die op het eigen agrarisch bedrijf werkzaamheden op het gebied van knaagdierbeheersing verricht.
4. Aanvullende communicatie en voorlichting
De komende periode zal aanvullende communicatie en voorlichting plaatsvinden. Enerzijds trekken
wij het land in om de bedrijven te informeren. Daarbij werken we samen met de
brancheorganisaties. In oktober staan er al een paar sessies gepland. Houd daarvoor de informatie
van uw brancheorganisatie in de gaten. Anderzijds werken we samen met de ministeries en andere
landelijke instanties, zoals van de gemeenten, GGD-en, etc, om de rest van Nederland te informeren
over de IPM-aanpak en de keuze voor gecertificeerde bedrijven.
5. Belangrijkste wijzigingen
Binnenkort zullen wij u nader informeren over de belangrijkste wijzigingen in het certificatieschema
IPM-Knaagdierbeheersing.
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