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1. Versie 4.0 vastgesteld
Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) heeft
tijdens haar laatste vergadering besloten om enkele
aanpassingen door te voeren in het certificatieschema en
interpretatiedocument aangaande IPM Rattenbeheersing.
Het bestuur van de stichting KPMB heeft de CCvDbesluiten bekrachtigd en verwerkt in bijgaande
documenten met de aanduiding ‘versie 4.0’.

2. Overgangstermijn
De overgangstermijn is vastgesteld op 6 (zes) maanden. Dit betekent dat audits vanaf 31
maart 2019 alleen nog uitgevoerd worden op basis van bijgaande documenten versie 4.0.
Voor deze datum mag het bedrijf en de certificerende instantie in onderling overleg gebruik
maken van versie 3.0 of versie 4.0.

3. Uitvoering steekproeven on-hold
Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) heeft besloten om de uitvoering van de
steekproeven, zoals in voorschrift 1.8 is beschreven, on-hold te zetten. KPMB heeft de
certificerende instanties hierover geïnformeerd, zodat zij deze uitvoering stop kunnen zetten.
Door de jaarlijkse audits goed uit te voeren worden de steekproeven op dit moment overbodig
geacht. Indien nodig wordt de uitvoering van de steekproeven weer geactiveerd.

4. Input komende vergadering
Begin november komt het CCvD weer bijeen. Als u input heeft om daarmee de inhoud of het
functioneren van het schema te verbeteren, dan ontvangen wij deze graag voor eind oktober.
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5. Wijzigingen in certificatieschema versie 4.0
De wijzigingen in het bijgaande certificatieschema ten opzichte van versie 3.0 zijn
aangemerkt met een gele arcering. De belangrijkste wijzigingen hebben wij voor u hieronder
nader beschreven.
Algemeen
In het certificatieschema IPM Rattenbeheersing zijn verschillende redactionele aanpassingen
doorgevoerd en onderlinge verwijzingen naar voorschriften gecorrigeerd.
Voorschrift 1.17 Documentbeheer
Bij de centrale vastlegging van de werkwijze krijgt het bedrijf nu de keuze om het handboek
en/of het certificatieschema hierin op te nemen.
Voorschrift 8.2 Monitoring
Meerdere vragen zijn gesteld door bedrijven over de uitvoering van de monitoring, zoals: “Dit
betekent dat we geen non-toxic baits en geen klemmen mogen achterlaten in de kisten?
Het certificatieschema stelt dat de monitoring bestaat uit fysieke inspecties die door de
professional worden uitgevoerd en waarbij wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van een
rattenpopulatie. De zaken waar de bijzondere aandacht naar uitgaat staan opgenomen in
voorschrift 8.2.1. Onderdeel hiervan kan zijn een controle op de opname van non tox lokaas.
Voorschriften 8.2.3 en 8.4.4
De interpretaties bij de voorschriften 8.2.3 en 8.4.4 gaven al de ruimte voor het gebruik van
klemmen. Om de normvoorschriften te verhelderen en de leesbaarheid van de documenten te
verbeteren is de omschrijving vanuit het interpretatiedocument verwerkt in de voorschriften
8.2.3 en 8.4.4.. Bij het aanpassen van deze twee voorschriften is tevens de terminologie
(mechanische klemmen en/of inloopvallen) gelijk getrokken en is de uitvoering van de
monitoring duidelijker in voorschrift 8.2.3 beschreven. In voorschrift 8.4.4 is de verwijzing naar
voorschrift 8.2.3 nu nadrukkelijk gelegd.
9.1. Evaluatie plan van aanpak
In het harmonisatieoverleg en het Centraal College is voorgesteld om bij de evaluatie niet
alleen het plan van aanpak (hfdst. 7) maar ook de risico inventarisatie (RI, hfdst. 5) te
betrekken. Voorschrift 9.1 is nu aangepast zodat het plan van aanpak wordt geëvalueerd,
waarbij ook de risico inventarisatie (RI) wordt meegenomen.
6. Wijzigingen in interpretatiedocument versie 4.0
Dit document bevat een nadere interpretatie, indien dit voor een normvoorschrift van
toepassing is. De wijzigingen in het bijgaande interpretatiedocument ten opzichte van versie
3.0 zijn aangemerkt met een gele arcering. Doordat de interpretatie van normvoorschriften
8.2.3 en 8.4.4 zijn verwerkt in het certificatieschema, zijn deze in het interpretatiedocument
komen te vervallen.

2/3
KPMB is een onafhankelijke stichting en schemabeheerder van de Kwaliteitsnorm Plaagdiermanagement,
getoetst door externe auditors.

7. Save the Date event “IPM knaagdierbeheersing”
Sinds 2015 staat geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM) centraal bij de aanpak van
knaagdieren. Wat gaat er goed bij deze aanpak en hoe kan het beter? Praat hierover mee op
dinsdagmiddag 6 november tijdens een bijeenkomst van het Kennisnetwerk Biociden.
Het Kennisnetwerk Biociden (KNB) organiseert het event voor iedereen die zich professioneel
bezig houdt met knaagdierbeheersing: professionele plaagdierbestrijders, agrarisch
ondernemers, maar ook vertegenwoordigers van de horeca, retail en detailhandel, gemeenten
of woningbouwcorporaties.
Bij IPM ligt de nadruk op het voorkomen van dierplagen. Als preventieve maatregelen niet
werken, moeten allereerst niet-chemische middelen worden toegepast. Pas als deze niet
werken, mogen rodenticiden worden ingezet.
Met verschillende presentaties en workshops wisselen we informatie uit over de toepassing
van IPM bij de beheersing van knaagdieren (muizen en ratten). We bespreken de knelpunten,
oplossingen en mogelijke verbeteringen voor de praktische toepassing van IPM bij
knaagdierbeheersing.
Het event vindt plaats bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven.
Meer informatie over de invulling van het event volgt. Meld u hier aan voor de bijeenkomst.

3/3
KPMB is een onafhankelijke stichting en schemabeheerder van de Kwaliteitsnorm Plaagdiermanagement,
getoetst door externe auditors.

