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NORM NIEUWS

Door: Sander Dijkstra, NEN Business Development

Op 17 november is de oprichtingsvergadering van de nieuwe NEN-normcommissie
Plaagdiermanagement georganiseerd. Deze commissie gaat actief meewerken aan
de nieuwe Europese norm voor plaagdiermanagement, die wordt ontwikkeld door
de Europese CEN-commissie CEN/PC 404 Services of pest management companies’.

Doelstelling Europese norm
De op te stellen Europese norm bevat afspraken over kwaliteitseisen, aanbevelingen en (persoonlijke) competenties voor
het uitvoeren van diensten op het gebied van plaagdiermanagement. Hiermee kan de sector zijn dienstverlening verder
professionaliseren, de opdrachtverlening verbeteren en een
goede uitvoering gewaarborgd worden. De norm zal de basis
vormen voor de certificatie van bedrijven of personen.

Doelgroep
De Europese norm is bedoeld voor alle partijen die belang
hebben bij plaagdierbestrijding, zoals: uitvoerende bedrijven,
opdrachtgevers (zoals woningcorporaties), horeca en detailhandel, overheid, toezichthoudende/handhavende instanties en
opleidingsinstituten.

Tijdpad
Op 1 juli heeft NEN een informatiebijeenkomst over dit onderwerp georganiseerd. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst is
geconcludeerd dat de Nederlandse markt veel belang heeft bij
deze Europese norm. Eind juli eindigde de Europese commentaar- en stemtermijn van het ‘new work item proposal’. Toen
bleek dat de Europese lidstaten bijna unaniem voorstander
zijn van een dergelijke norm. De nieuwe CEN/TC 404 ‘Services
of pest management companies’ vangt daarom nu aan met
het normontwikkelproces en vergadert op 2 december voor de
eerste keer in Milaan.
Om de Nederlandse belangen te vertegenwoordigen, heeft NEN
een nationale normcommissie opgericht. Deze commissie gaat
actief participeren in CEN/TC 404 en de Nederlandse kennis
en standpunten daar inbrengen. Op 17 november 2010 heeft
de oprichtingsvergadering van deze normcommissie plaatsgevonden. Deze commissie zal voortaan 2 tot 3 keer per jaar
bijeenkomen om de Europese ontwikkelingen te bespreken en
te bepalen hoe de Nederlandse kennis en belangen zo goed
mogelijk behartigd kunnen worden.

Standpunt
Tijdens de oprichtingsbijeenkomst is met de aanwezigen
besproken wat het Nederlandse standpunt is omtrent deze
ontwikkeling. Het standpunt dat in de eerste Europese vergadering in Milaan wordt ingebracht, is dat Nederland groot voorstander is van Integrated Pestmanagement: eerst preventie en
daarna op zo milieu- en diervriendelijke methode bestrijden.
Daarnaast moet de norm een hoog kwaliteitsniveau nastreven
zodat de kwaliteit in de Nederlandse markt gewaarborgd blijft.
Immers, de norm wordt geschikt om aan te certificeren en de
bestaande kwaliteitsnorm mag er niet nadelig door worden
beïnvloed.
Tot slot gaat Nederland ervoor pleiten om niet alleen plaagdiermanagement in gebouwen (zoals in woningen en horeca) in de
norm te bestrijden, maar ook het buitengebied mee te nemen.
Dit komt bijvoorbeeld de bestrijding van de eikenprocessierups
ten goede.
De branchevereniging NVPB heeft zich beschikbaar gesteld
om het voorzitterschap van de normcommissie op zich te
nemen en om Nederlandse afvaardiging naar de Europese
vergaderingen te sturen. Daarnaast hebben onder andere GGD
Amsterdam, Rentokil, PPD/EWS BV, SGS, Pius Florius Boomverzorging, GGD Amsterdam en de Dierenbescherming reeds
toegezegd om actief deel te nemen in de normcommissie.
Mocht u ook betrokken willen zijn bij de ontwikkeling of lid worden van de normcommissie, neem dan contact op met NEN.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp en de normcommissie
Plaagdiermanagement, kunt u contact opnemen met:
dhr. Sander Dijkstra, NEN Business Development,
telefoon (015) 2 690 372 of via businessdevelopment@nen.nl.
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