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ACTUALITEIT

In 2010 heeft het ministerie I&M (voorheen VROM) de taskforce dierplaagbeheersing in het leven
geroepen met het doel, de kwaliteit in de branche van ongediertebestrijding te verbeteren. Het KAD
heeft u hierover regelmatig geïnformeerd via de website, nieuwsbrief en Dierplagen Informatie.
De taskforce is van start gegaan middels een bijeenkomst van de initiatiefgroep waar, in een brede
samenstelling, de problematiek werd besproken. Uit deze initiatiefgroep zijn een drietal werkgroepen ontstaan:
1. werkgroep resistentie
2. werkgroep vakbekwaamheidsbewijs
3. werkgroep agrarisch gebruik
Resultaat werkgroepen

Splitsing vakbekwaamheidbewijs Bestrijdingstechnicus

De werkgroepen hebben inmiddels de resultaten aan de initiatiefgroep teruggekoppeld.

Opleiding
De opleiding ‘Bestrijdingstechnicus, bestrijding plaagdieren
en houtrotverwekkende schimmels’ zal worden gesplitst in een
opleiding ‘Plaagdieren’ en een opleiding ‘Hout’ (houtrotverwekkende schimmels en zwammen), met elk een eigen nascholingstraject. Die personen die zich alleen bezighouden met de
bestrijding van zwammen, hoeven in de toekomst dus slechts
over dit vakbekwaamheidsbewijs te beschikken. Hiervoor komt
dus een apart vakbekwaamheidsbewijs. Beide vakbekwaamheidsbewijzen blijven een geldigheid behouden van 5 jaar.
De startersopleiding zal blijven bestaan.

Werkgroep resistentie:
Aangezien door de VROM Inspectie is vastgesteld dat resistentie bij bruine ratten voorkomt, is de werkgroep resistentie
gevraagd een oplossing aan te dragen om resistentie op een
gemakkelijke wijze te kunnen vaststellen om zo snel actie te
kunnen ondernemen wanneer het vermoeden bestaat dat een
populatie ratten resistent is. Het resultaat is dat een snelle
meetmethode is ontwikkeld waarmee snel resistentie bij bruine
ratten kan worden vastgesteld.
Werkgroep vakbekwaamheidbewijs:
Het vakbekwaamheidsbewijs ‘Bestrijdingstechnicus, bestrijding dierplagen en houtrotverwekkende schimmels’, zal
gesplitst worden in een vakbekwaamheidbewijs `Plaagdieren`
en een vakbekwaamheidsbewijs ‘Hout’ (houtrotverwekkende
schimmels en zwammen).
Werkgroep agrarisch gebruik:
Agrarische ondernemers kennen op dit moment een ontheffing
(regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden) voor de
verplichting om in het bezit te zijn van een vakbekwaamheidbewijs om biociden op hun eigen bedrijf te mogen gebruiken.
Het Ministerie wil deze ontheffing in deze regeling beëindigen.
Door LTO is daarom een voorstel opgesteld, dat luidt dat agrarische ondernemers die in het bezit zijn van een spuitlicentie,
in de toekomst een module `Rodenticiden` moeten volgen
alvorens zij knaagdieren op hun eigen bedrijf mogen blijven
bestrijden. Het bezit van deze module zal dan als aantekening
op een spuitlicentie kenbaar worden gemaakt. Ook bezitters
van een licentie IV (mollen- en woelrattenbestrijding) krijgen
de mogelijkheid hun licentie uit te breiden met deze module.
Agrarische ondernemers die niet beschikken over een spuitlicentie zullen een uitgebreidere cursus moeten volgens alvorens
in het bezit te kunnen komen van een certificaat ‘Rodenticiden’.
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Nascholing
Wanneer men in de toekomst het vakbekwaamheidsbewijs
‘Plaagdieren’ wil verlengen, dient men aan te kunnen tonen
dat in de afgelopen 5 jaar, 10 dagdelen nascholing zijn gevolgd, waarvan tenminste 2 dagdelen knaagdieren, 2 dagdelen
insecten en 2 dagdelen houtaantastende insecten. De overige
4 dagdelen zijn naar eigen keuze in te vullen. Wanneer men
het vakbekwaamheidsbewijs ‘Hout’ wil verlengen, dient men
aan te kunnen tonen dat men in de afgelopen 5 jaar, 2 dagdelen nascholing houtaantastende schimmels en zwammen
heeft gevolgd.
Overgangsperiode
Het voorstel is inmiddels door de Staatssecretaris goedgekeurd. De verwachting is dat de nieuwe regeling in werking zal
treden op 1 januari 2013. Om ervoor te zorgen dat iedereen
zich zo goed mogelijk op de nieuwe situatie kan voorbereiden,
zal er sprake zijn van een ruime overgangsperiode. Gedacht
wordt aan een overgangsperiode van maximaal 10 jaar, ingaande op de datum van inwerkingtreding van de nieuwe regeling.
Dit betekent dat een ieder die op het moment van inwerkingtreding in het bezit is van een geldig vakbekwaamheidsbewijs, bij de eerste verlenging twee vakbekwaamheidsbewijzen
ontvangt: nl. een vakbekwaamheidsbewijs ‘Plaagdier’ en een
vakbekwaamheidsbewijs ‘Hout’, die 5 jaar geldig zijn. Bij een
volgende verlenging geldt de regeling volgens het nieuwe regime
nascholing.

