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Geachte heer/mevrouw,
Van bedrijven die werken in de plaagdierbeheersing en rodenticiden gebruiken
buiten gebouwen en rondom voederopslagplaatsen wordt dit jaar verwacht dat zij
werken volgens de methodiek van integrated pest management (IPM). Dat
betekent dat u als professioneel plaagdierbeheerser verschillende methoden van
plaagdierbeheersing hanteert voordat u als laatste schakel in de bestrijding
overgaat tot het inzetten van chemische middelen.
Vanaf 1 juni 2017 moet u als bedrijf gecertificeerd zijn voor het gebruik van
rodenticiden in de nabijheid gebouwen en voederopslagplaatsen. Bovendien moet
de plaagdiertechnicus in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma en
werken volgens het handboek ‘beheersing rattenpopulaties rondom gebouwen en
opslagplaatsen’ (HBR). De actuele versie van het HBR staat op de site van KPMB
(www.KPMB.nl) onder IPM rattenbeheersing.
Het werken volgens IPM is tot stand gekomen in nauw overleg met de
brancheverenigingen, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het College voor
de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT). Al deze partijen zijn zich ervan bewust dat het
buitengebruik van bepaalde soorten rodenticiden (met anticoagulantia/anti
stollingsmiddelen als werkzame stof) risico’s met zich meebrengt voor het milieu.
Ook het onbedoeld doden van niet doeldieren en het bevorderen van resistentie
bij doeldieren door onjuist gebruik zijn reële risico’s.
Er kunnen zich echter situaties voordoen die het gebruik van anticoagulantia
noodzakelijk maken. Voor deze situaties zijn er door het Ctgb toelatingen voor
rodenticidemiddelen afgegeven. Daaraan is altijd de voorwaarde verbonden van
het gecertificeerd zijn en werken conform de beginselen van IPM. Wanneer uit
inspecties blijkt dat ondernemingen zich niet houden aan de certificatie-eisen en
gebruiksvoorschriften uit het toelatingsbesluit kan dat leiden tot intrekking van de
toelatingen door het Ctgb voor het buitengebruik van rodenticiden.
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ILT en Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) zien toe op het juiste
gebruik van rodenticiden. In geval van overtreding kunnen zij een last onder
dwangsom of een boete opleggen. De inspecteurs hebben de bevoegdheid om
gegevens te vorderen of locaties te bezoeken waar uw bedrijf werkzaamheden
verricht. Werken volgens de principes van IPM is immers een combinatie van
verslaggeving en daadwerkelijke uitvoering die alleen op de locatie zelf
geïnspecteerd kan worden.

Meer informatie vindt u op www.ilent.nl, www.ctgb.nl, www.biociden.nl.
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