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Van Lierop krijgt nieuw certificaat uitgereikt 

 
 
Bestuur keurt raming en begroting goed 
Het bestuur van de stichting KPMB heeft eind vorig jaar de raming 2018 en begroting 2019 
goedgekeurd. Geïnteresseerden kunnen deze opvragen bij het secretariaat (kpmb@kpmb.nl).  
Het afgelopen jaar is met een positief resultaat afgesloten. Het resultaat zal worden gebruikt 
om op termijn de leningen van de brancheorganisaties PLA..N en NVPB af te lossen. Het 
bestuur heeft besloten de bijdrage in 2019 met twee procent te verhogen. Het overzicht met 
de jaarlijkse bijdragen voor de deelnemers en de certificerende instanties is beschikbaar via 
de website (klik hier). 
 
 
Wisseling in het College van Deskundigen (CvD) 
Om een kwaliteitssysteem goed te laten functioneren, is een evenwichtige samenstelling van 
een CvD essentieel. Het CvD van de stichting KPMB is hiervoor samengesteld uit deskundigen 
van verschillende belanghebbende partijen. Het College bespreekt de modules: Keurmerk 
plaagdiermanagement, IPM Houtbescherming en CEPA-certified. Het College bespreekt de 
normvoorschriften en andere officiële documenten en neemt besluiten om wijzigingen door te 
voeren.  
Vorig jaar is afscheid genomen van Dio Naaktgeboren, Antoine van den Broek en Jenno 
Brookman. Allen waren zij vanaf het begin af aan betrokken. Zij zijn vervangen door Peter 
Timmermans (Rentokil) en Michel van den Heuvel (OWPC). 
 
 
Wisseling op het secretariaat 
Sinds begin oktober jl. voert Ingrid Ghali het secretariaat van de stichting KPMB. Ingrid is na 
haar werk als FCPA coördinator bij Monsanto (vh De Ruiter Seeds) in 2011 bij Brabers gestart 
als secretaresse van Farminform. Sinds begin oktober jl. voert zij tevens het secretariaat van 
de stichting KPMB.  
 
 
Wisseling bestuur 
Jeroen Koole (Anticimex) is teruggetreden als algemeen bestuurslid van de stichting KPMB. 
Al kort na de oprichting van de stichting is Jeroen toegetreden tot het bestuur. Hij heeft veel 
energie gestoken in het laten functioneren van de stichting. Jeroen heeft een goed oog voor 
details en een objectieve beoordeling van de uitwerking van voorschriften op de 
bedrijfsvoering. Ook was Jeroen niet te beroerd om zijn handen ‘vies’ te maken.  

mailto:kpmb@kpmb.nl
https://kpmb.nl/stichting-kpmb/modulair-stelsel
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Zo heeft Jeroen, samen met Wouter Edelman, verschillende trainingen verzorgd voor aspirant 
deelnemers. Jeroen, nogmaals dank voor je enorme inzet!! 
 
Jan Burgers (EWS-groep) is tijdens de bestuursvergadering eind 2018 benoemd tot algemeen 
bestuurslid van de stichting KPMB en hiermee opvolger van Jeroen. Jan heeft een enorme 
hoeveelheid ervaring en kennis van de praktijk. Daarnaast beschikt hij over een groot netwerk 
in de branche. Wij wensen Jan een succesvolle en plezierige tijd toe als KPMB-bestuurslid!  
 

                                                                  
     
      Jan Burgers (EWS-groep)            Jeroen Koole (Anticimex) 

 
 
 
Van Lierop krijgt nieuw certificaat uitgereikt 

 
De firma Van Lierop heeft zich gecertificeerd voor de Integrated Pest 
Management (IPM) Houtbescherming. Het certificaat hiervoor is 
verkregen op basis van het Keurmerk Plaagdiermanagement 
(KPMB), in combinatie met de Uitvoeringsrichtlijn Houtaantasting van 
de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).  
Integrated Pest Management (IPM) is een samenhangend stelsel 
van maatregelen om op lange termijn, met een minimale belasting 
door toxische stoffen, de aantasting van hout door insecten te 
voorkomen of te beheersen. KPMB en ERM hebben gezamenlijk 

criteria opgesteld voor het bestrijden van schimmels en insecten in monumentale houten 
constructies. Hierbij worden de IPM-principes gekoppeld aan de uitgangspunten voor het 
maken van cultuurhistorisch verantwoorde restauratiekeuzes. De ERM-Uitvoeringsrichtlijn 
Houtaantasting (URL 5001) baseert zich op de laatste stand van de techniek bij het bestrijden 
van houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen. Lees meer >> het 
volledige persbericht  
 
Meer informatie over de module IPM Houtbescherming >> KPMB webpagina IPM 
Houtbescherming. 

https://kpmb.nl/getattachment/Publicaties/Persberichten/09-11-2018-Certificaat-voor-bescherming-van-monu/20181109-Certificaat-IPM-voor-Van-Lierop_def.pdf.aspx?lang=nl-NL
https://kpmb.nl/getattachment/Publicaties/Persberichten/09-11-2018-Certificaat-voor-bescherming-van-monu/20181109-Certificaat-IPM-voor-Van-Lierop_def.pdf.aspx?lang=nl-NL
https://kpmb.nl/stichting-kpmb/ipm-houtbescherming
https://kpmb.nl/stichting-kpmb/ipm-houtbescherming
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V.l.n.r. Kees Bode (C+ Certificering), Bart van 
Lierop en Ferry Cramer (Van Lierop), Conno 
de Ruijter (KPMB) en Walter de Koning (ERM) 

 
 


