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De NVPB heeft op 28 november 2013 in Ede een 

lezing georganiseerd over de Europese en 

Nederlandse eisen aan het gebruik van biociden. 

De Europese ontwikkelingen zijn onder de loep 

genomen door de heren Roland Higgins en 

Frederic Verwilghen van de Europese 

koepelorganisatie CEPA. De directeur van het 

Ctgb, de heer Luuk van Duijn, heeft de nationale 

ontwikkelingen belicht. In dit artikel worden de 

belangrijkste onderwerpen toegelicht.  

 

Europa 

Na een warm welkom van de voorzitter was het de 

heer Higgins die namens CEPA de spits mocht 

afbijten. De CEPA werkt sinds 2010 aan de 

ontwikkeling van Europese standaard voor 

plaagdiermanagement (ook wel: prEN 16636). De 

standaard omvat de eisen en vaardigheden 

waaraan een professionele Europese 

plaagdierbeheerser moet voldoen. De doelstellingen 

zijn onder andere om onprofessioneel gedrag 

verder in te perken en het voor bedrijven 

makkelijker te maken om binnen Europa 

grensoverschrijdend diensten te verlenen. Bedrijven 

zijn vanzelfsprekend vrij in hun keuze om zich te 

certificeren. Door certificering kan een bedrijf 

aantonen dat het voldoet aan de minimum 

standaard die de branche zichzelf heeft opgelegd in 

de standaard. Dit heeft een sterk onderscheidend 

karakter ten opzichte concurrerende bedrijven en 

leidt tot kwaliteitsverbetering binnen het bedrijf. 

Daarnaast helpt de standaard de gehele branche 

om de touwtjes in de handen te houden en zelf de 

eisen te bepalen die aan een professioneel 

plaagdierbeheerser worden gesteld. Waar het 

moeilijk is voor de Europese overheid om 

eenduidige wetten en regels vast te stellen, wordt 

dit graag overgelaten aan het veld. De standaard 

van CEPA kan daarin een belangrijke rol vervullen. 

Een dergelijke ontwikkeling is zichtbaar in meerdere 

sectoren. Er zijn al grote stappen gezet, maar 

tegelijk is er ook nog veel werk aan de winkel. Naar 

verwachting wordt de standaard in de loop van 2014 

definitief vastgesteld. Daarna zal onder meer een 

certificeringsproces moeten worden opgezet en zal 

bij overheden en het bedrijfsleven aandacht moeten 

worden gevraagd voor de standaard. Ook wordt er 

gewerkt aan een toolbox voor bedrijven, waarmee 

online kan worden bepaald of het bedrijf aan de 

standaard voldoet. Indien het bedrijf er klaar voor is, 

dan kan een audit plaatsvinden die door een 

certificerende instantie wordt verricht. Bij een 

positief resultaat wordt het certificaat afgegeven. 

Het certificaat blijft 3 jaar geldig, maar na 18 

maanden zal wel een heraudit plaatsvinden.  

 

CEPA standaard en KPMB  

In Nederland bestaan al meerdere standaarden 

voor plaagdiermanagement, zoals het keurmerk dat 

door de NVPB is ontwikkeld (KPMB). Dit keurmerk 

gaat uit van kwaliteitsmanagement en houdt 

rekening met specifieke nationale eisen die aan de 

bedrijven worden gesteld (zie www.kpmb.nl). KPMB 

is ervoor verantwoordelijk dat het keurmerk goed 

aansluit op de CEPA standaard, zodat een bedrijf 

dat voldoet aan het keurmerk ook voldoet aan de 

CEPA standaard.  

 

Bovendien heeft de NVPB de taak om ervoor te 

zorgen dat de inhoud van de Europese norm zoveel 

mogelijk aansluit op de Nederlandse situatie. De 

NVPB oefent hierop invloed uit tijdens 

vergaderingen van de CEPA, maar ook via een 

speciale normcommissie van het Nederlandse 

normalisatie instituut (NEN). De NVPB heeft via de 

normcommissie direct inspraak in het opstellen van 

de Europese norm. 

 

Vervolgens was het woord aan de heer Verwilghen, 

die namens de CEPA een toelichting gaf op de 

ontwikkelingen rondom ‘risk mitigation measures’ 

(risico beperkende maatregelen) voor biociden. In 

Europa heerst de publieke opinie dat weinig 

problemen bestaan met plaagdieren en dat er veel 

aandacht bestaat voor de risico’s van 

anticoagulantia. De aandacht gaat met name uit 

http://www.kpmb.nl/
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naar resistentie-ontwikkeling en persistentie in het 

milieu. Men wil het gebruik van de actieve stoffen 

terugdringen en de industrie stimuleren om 

alternatieve stoffen of middelen te ontwikkelen. Eén 

van de methoden om dit te bewerkstelligen is dat 

het stofdossier van een rodenticide iedere 5 jaar 

opnieuw moeten worden beoordeeld (voorheen 

iedere 10 jaar). Daarnaast heeft de Europese 

Commissie opdracht gegeven tot het doen van 

onderzoek naar risico beperkende maatregelen in 

de verschillende lidstaten. De studie wordt 

uitgevoerd onder leiding van prof. Berny en de 

resultaten worden verwacht tegen het einde van 

2014. Uiteindelijk wenst men binnen Europa te 

komen tot een gelijk speelveld, waarbij de risico 

beperkende maatregelen in de lidstaten met elkaar 

worden gelijkgetrokken. De uitkomsten van 

voornoemde studie zullen daarbij van grote 

betekenis zijn. Echter, zover is het nog niet.  

 

Over CEPA 

De CEPA is de Europese brancheorganisatie 

waarin nationale brancheverenigingen, zoals de 

NVPB, internationale bedrijven en producenten zijn 

verenigd. De CEPA behartigt op Europees niveau 

de belangen van onze sector.  

 

Voor meer informatie over de CEPA, kijk op 

www.cepa-europe.org.  

 

 

Nederland 

Na de toelichting op de Europese ontwikkeling 

volgde een presentatie van de heer Luuk van Duijn 

(directeur en secretaris bij het Ctgb) over de 

nationale ontwikkelingen rondom het 

biocidegebruik. Na een korte toelichting op de 

organisatie van het Ctgb, benadrukte de heer Van 

Duijn de rol van het Ctgb als beoordelaar en niet als 

verantwoordelijke voor het stellen van wetten en 

regels. Incidenteel zijn politieke invloeden merkbaar 

in het toelatingsbeleid van het Ctgb, maar 

voornamelijk wordt een toelating pas verleend 

wanneer vast is komen te staan dat een middel 

geen onaanvaardbare risico’s met zich meebrengt 

voor de mens of het milieu. Daarbij dient het Ctgb 

zich te houden aan de normen afkomstig uit Europa 

en van de Nederlandse wetgever. Op het gebied 

van rodenticiden speelt momenteel het verbod op 

concentraat. Dit verbod is ingegeven vanuit Europa 

en geldt vanaf 1 juli 2013. Daarnaast is het Ctgb tot 

de conclusie gekomen dat het toepassen van 

anticoagulantia onder de huidige risico beperkende 

maatregelen onaanvaardbare risico’s met zich 

meebrengt, die met name bestaan uit persistentie in 

het milieu, resistentie en het risico op secundaire 

doorvergiftiging van niet-doelsoorten. Dit heeft ertoe 

geleid dat als aanvullende risico beperkende 

maatregel het uitgangspunt zal gelden dat 

rodenticiden niet meer buiten mogen worden 

toegepast. Het gebruik van afgesloten lokaasdozen 

door uitsluitend professionele gebruikers volstaat 

niet langer. Echter bestaat nog wel enige discussie 

over wat nu exact onder buitengebruik moet worden 

verstaan. Valt bijvoorbeeld het plaatsen van de 

kisten tegen de behuizing onder buitengebruik? Los 

van deze discussie ziet het Ctgb ook mogelijkheden 

op het gebied van Integrated Pest Management 

(IPM). Hierover hebben al diverse overleggen 

tussen het Ctgb en de NVPB plaatsgevonden. Dat 

heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een 

protocol voor de buitentoepassing van rodenticiden. 

Wanneer bedrijven dit protocol aantoonbaar 

naleven en hierop kan worden gehandhaafd ziet het 

Ctgb mogelijkheden om onder deze strikte 

voorwaarden buiten rodenticiden te blijven 

toepassen. Echter, enige haast is geboden nu de 

actieve stof bromadiolon ter beoordeling voor ligt. 

Indien niet snel stappen worden gezet, zal (tijdelijk) 

de buitentoepassing niet mogelijk zijn. De NVPB 

staat in nauw contact met de betrokken 

overheidspartijen om tot een werkbare oplossing te 

komen. 

 

Contact met de NVPB 

Voor vragen over de lezing, het lidmaatschap van 

de NVPB en voor alle andere vragen, kunt u contact 

opnemen met de NVPB via nvpb@nvpb.org.  

http://www.cepa-europe.org/
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