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Onafhankelijk KPMB voorzitter: “Wiel opnieuw uitvinden is niet nodig!”
Het Ctgb heeft diverse redenen gezien om het gebruik van rodenticiden slechts onder
specifieke voorwaarden buiten de gebouwen toe te staan voor professioneel gebruik. Als
specifieke voorwaarden noemt het Ctgb de inzet van Integrated Pest Management (IPM),
scholing en certificering. Om hier invulling aan te geven overleggen de autoriteiten al
geruime tijd met de brancheorganisaties LTO, PLA..N en NVPB. De contouren hiervan
worden nu door verschillende partijen naar buiten gebracht. In zijn algemeenheid vindt de
stichting KPMB de informatievoorziening niet volledig en in sommige gevallen zelfs
tegenstrijdig. Het gevolg hiervan is dat er onduidelijkheid ontstaat in de branche.
Dit is jammer en onnodig. De branche wordt nu met extra regelgeving geconfronteerd, maar
wordt daarbij door de autoriteiten in de gelegenheid gesteld om hier zelf invulling aan te
geven. Willem Keur, onafhankelijk voorzitter van stichting KPMB, is van mening dat je dit niet
onbenut voorbij moet laten gaan. “Het stuur wordt je als branche feitelijk in handen gegeven,
dat zou je moeten zien als een luxe positie”. De tijd begint echter te dringen.
We kunnen als branche snel handelen, want de gestelde voorwaarden van het Ctgb zijn wel
lastig maar zeker niet onbekend voor de branche. De branche kent reeds prima scholing, is
vaak al gewend met certificaten te werken en past reeds veelvuldig het IPM-gedachtegoed
toe. Als wij daarbij ook nog de Kwaliteitsnorm van KPMB voegen, waar de IPM-werkwijze als
rode draad doorheen loopt en die onafhankelijk wordt getoetst, kan al worden voldaan aan
de specifieke voorwaarden van het Ctgb. “Het wiel opnieuw uitvinden is niet nodig!”, aldus
voorzitter Keur. Laten we hetgeen wat al goed geregeld is, ook goed benutten. Daarmee
wordt voorkomen dat werk dubbel wordt gedaan, wat de branche onnodig op kosten zou
jagen.
Voor een goede uitvoering van het IPM protocol is een eenduidige werkwijze nodig. Het is de
bedoeling dat het IPM protocol als zelfstandig onderdeel aan een bedrijfscertificaat
gekoppeld kan worden, welke afzonderlijk geaudit kan worden. Om dit te realiseren moet
nog het nodige worden uitgewerkt en er bestaan nog een aantal vragen die beantwoord
moeten worden. “Doe dit samen”, benadrukt Keur. “Want in een verdeelde sector zijn veel
verliezers”. De stichting KPMB is juist begin 2013 opgericht als onafhankelijk
schemabeheerder van de Kwaliteitsnorm om versnippering tegen te gaan en de
professionalisering voort te zetten. Voor ieder uitvoerend plaagdiermanagementbedrijf in
Nederland is het dus mogelijk om deel te nemen aan de stichting en het Keurmerk te
behalen. Om de onafhankelijkheid van de stichting te onderstrepen en te versterken zijn
voorstellen besproken, zoals met brancheorganisatie PLA.N, die wat het bestuur van de
Stichting KPMB betreft kunnen worden uitgevoerd. Namen van kandidaten voor het College
van Deskundigen en het bestuur van de stichting KPMB ontvangen wij graag. “Samen staan
we sterk”, stelt Willem Keur ter afsluiting.
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