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Stichting Keurmerk Plaagdiermanagementbedrijven
In deze nieuwsbrief informeren wij u over een aantal ontwikkelingen en activiteiten die vanuit
de Stichting KPMB zijn ondernomen of op dit moment gaande zijn.
1. Overgangsperiode bijna ten einde
Geruime tijd geleden zijn alle bedrijven en certificerende instanties (C.I.) die al in 2012 actief
bezig waren met het Keurmerk Plaagdiermanagement schriftelijk op de hoogte gesteld van
het beëindigen van de overgangstermijn op 26 juni aanstaande. Hiermee is voldoende tijd
geboden om als bedrijven en C.I.’s op een eenvoudige en soepele wijze te kunnen
overstappen van de NVPB naar de Stichting KPMB en waarbij het certificeringstraject door
kan blijven lopen. Als het bedrijf of de C.I. voor 26 juni aanstaande de formaliteiten met de
stichting KPMB nog niet heeft geregeld, vervallen de rechten en plichten die eerder met de
NVPB zijn aangegaan. Inmiddels hebben de volgende C.I.’s een overeenkomst gesloten met
de stichting KPMB:
 DEKRA Certification B.V
 MPS-ECAS
 C+ Certificering B.V.
 TÜV Rheinland Nederland B.V.
 KIWA (onder voorbehoud)
Zoals de erkende C.I.’s op de website staan vermeld, staan uiteraard ook de KPMB
gecertificeerde bedrijven opgenomen in het openbare register.

2. Het Keurmerk in beeld gebracht
Om het Keurmerk Plaagdiermanagement bij een breed publiek onder de aandacht te
brengen wordt gebruik gemaakt van diverse communicatiemiddelen. Naast de gebruikelijke
vormen als website en e-mail, wordt in de loop van deze maand ook de laatste hand gelegd
aan een animatiefilm. In de anderhalve minuut durende film wordt het Keurmerk neergezet.
De film zal op een geschikt moment op verschillende manieren worden uitgedragen om
zoveel mogelijk aandacht op het Keurmerk te vestigen. U hoort daar nog van!
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3. Keurmerk Plaagdiermanagement ‘in the picture’
De afgelopen periode hebben veel partijen de naam Keurmerk Plaagdiermanagement voorbij
zien of horen komen. Dit is een effect van de actieve benadering van een groot aantal
partijen door de stichting KPMB. Steeds meer bedrijven of instanties vragen aanvullende
informatie op of nemen het Keurmerk op in hun eisenpakket. Zo heeft ook het ROC te
Amsterdam het Keurmerk Plaagdiermanagement opgenomen in de criteria voor een nieuwe
ronde aanbestedingen en heeft de gemeente Utrecht het bezit van een KPMB keurmerk ook
geaccepteerd als invulling van de gestelde eis.
Laat het ons weten als u meent dat de Stichting met een bepaald bedrijf en/of instantie in
contact zou moeten treden.

4. Bedrijven kiezen voor onafhankelijke toetsing
Dat plaagdierbeheersing op een verantwoorde wijze dient plaats te vinden, daar zijn veel
partijen het wel over eens. Maar hoe maak je als bedrijf duidelijk dat jij deze verantwoorde
werkwijze ook daadwerkelijk toepast? Maar ook, hoe kan een opdrachtgever weten dat een
plaagdiermanagementbedrijf werkt volgens de afspraken? Hiervoor zijn heldere en
transparante normen en criteria nodig die door een onafhankelijke partij worden getoetst. Het
is heel duidelijk merkbaar dat steeds meer partijen – zowel opdrachtgevers als
opdrachtnemers – hiernaar op zoek zijn en kansen zien voor het Keurmerk
Plaagdiermanagement.
5. KPMB in gesprek met, de RCE
Op 11 juni jongsleden heeft de Hout Commissie van de NVPB een symposium “Het nieuwe
bestrijden” georganiseerd samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en
Monumentenwacht Nederland. Dit symposium heeft een zeer interessant en gevarieerd
programma rondom plaagdierbeheersing en houtaantasting in monumentale gebouwen
gepresenteerd.
In de aanloop naar dit symposium is KPMB in onderling overleg betrokken geweest bij het
aanpassen van de praktijkrichtlijnen voor beheersing van houtaantasters in monumentale
gebouwen. Sjaak Bisseling heeft tijdens het symposium hierover een presentatie “op de
juiste lijn” gehouden. Afgesproken is om deze gewijzigde praktijkrichtlijnen de komende
periode verder in te vullen. Hier wordt dan ook de stichting Erkende Restauratiekwaliteit
Monumentenzorg (ERM) bij betrokken. Het doel is om afspraken te maken over het leveren
van kwalitatief goed werk en over het aantoonbaar en systematisch borgen van die kwaliteit.
6. KPMB in gesprek met, de NBC
In contact met het Nederlandse Bakkerij Centrum (NBC) en de Nederlandse Bakkerij
Ondernemersvereniging (NBOV) wordt er gesproken over het inzetten van een structurele
werkwijze om de beheersing van plaagdieren in deze sector te waarborgen.
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