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Turbulent jaar in de :
wereld van de Nederlandse :
ongediertebestrijding :
•
•
•
••

'Het afgelopen jaar is een ingewikkeld jaar geweest als het gaat
om de opleiding, examine ring,
certificering en nascholing van
de dierplaagbestrijders in
Nederland . Vroeger was het simpel. Je had ongediertebestrijders
bij gemeente n, of bij zelfstandige ondernemingen. Daarnaast
was er de Afde ling Bestrijding
Dierplagen van het Ministerie van VROM die erop toe zag dat iedereen
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zich netjes aan de spelregels hield en er voor zorgde dat iedereen •

•

gediplomeerd was. Bovendien hield de Afdeling de kennis op het gebied •
van plaagdieren en de bestrijding ervan op peil.

stichtingen. Dat was een droeve en
trieste gebeurtenis voor veel betrokkenen. Zeker omdat in de zojuist afgeronde eval uatie van het Ministerie van
VROM was aangegeven dat het
KAD/EVM op zfch goed levensvatbaar
was .

BOEDELOVERDRACHT: WAT
IS VAN WIE?
De ex-medewerkers van cle stichtingen
hebben toen besloten om, naast de exdirectie, een doorstart te proberen en
een bod gedaan op de boedel. De curator heeft vervolgens aan deze exmedewerkers de boedel toegekend .
Later bleek wel dat de beschrijving van
de boedel niet op alle punten helder
was, zodat er over kleine en grote dingen nog stevig heen en weer gepraat is
en wordt. Eén van de items die nog in
discussie is, is het Naslagwerk Dierplaagbestrijding, waar velen al lang op
wachten. Ik hoop ech ter dat we daarover bi nnen enkele maanden ook
overeenstemming bereiken.
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DOORSTART SUCCESVOL

VIER PARTIJEN : DAARMEE ZOU
DE CIRKEL ROND ZIJN
In het kader van de afstoting van taken door
de overheid zi jn in 1997 de examen- en certilice ri ngsactiviteiten verzelfsta ndigd, evena ls
het kenniscentrum. Zo ontstonden het KAD
en het EVM. In 2001 ontstond tevens het idee
om naast de certificering van de onged iertebestrijder zelf, ook te gaan werken aan certificering van o ngediertebestrijdingsfirma's en
behandelde objecten. Daarvoor is de NOA
bedacht. Op die wijze zou een fraaie vierslag
ontstaan in de ongediertebestrijdingsbranche.
De SVO zou dan verantwoordelijk zijn voor
de opleid ing, het EVM voor examinering en
nascholing, het KAD als kenniscentrum en
auditor en de NOA als certificeerder van
bedrijven en objecten. Daarbij kon ook
meteen een kwaliteitsslag worden gemaakt
door meer op plaagdierpreve11tie te gaan richten dan op -bestrijdi11x. Helaas is het, zoa ls zo
vaak met mooie dromen , geen werkelijkheid
geworden .

SCHULD VAN DE NOA AAN HET
KAD
De ontwikkeling van de DA was een kostbare geschiedenis, die voor een groot deel
door KAD/EVM is gefinancierd. De bedoeling
was dat na de start van de NOA, de schu lden
aan het KAD/EVM zouden worden afgelost,
via een overeengekom en regelin g. In de
zomer van 2003 tekenden zich ernstige liquiditeitsproblemen bij het KAD/ EVM af en de
NOA was op dat moment niet in staat haar
schulden jegens h et KAD/EVM af te lossen.
Dat leidde tot een fa illissement van de beide

Na een stormachtig begin van de nieuwe stichting, clie inmiddels
weer de naam KAD-EVM (let op het streepje) voert, begint de si tuatie wat stabieler te worden en zie ik a ls bestuursvoorzitter de toekomst met vertrouwen tegemoet. De afgelopen drie kwartalen heeft
de nieuwe stichting, of beter gezegd de mensen die het werk doen
(Willy Budding, Mike Brooks, Piet Groebe, Han Karsenberg, Nico
Vonk en Ton Brink) het gelijk va n het evaluatierapport aangetoond.
De organisatie staat er, de resultaten zij n zeker niet slecht, mede
door een goed ingezette zuinigheid. Ook de geluiden uit de markt
zi jn goed en het bestuur is mooi op sterkte.
Dat bestaat nu uit:
- Albert van Opdorp, wethouder van Borsele, lid van de
Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG)
- Gerrit Otten van de GG en GD Amsterdam
(als penningmeester)
- Rob van Veldhuijzen van Van Veldhuijzen-Boxmeer
(als secretaris)
- Johan van Rooij va n Anticimex Benelux BV
- Twan Haasen van Nestlé Nederland BV
Zo langzamerhand begint het ook tijd te worden om de acti viteiten
uit te breiden en toch weer voorzichtig te gaan werken aan de eerder
beschreven droom, namelijk certificeren va n bestrijclingsbedrijven.
Daar wordt nu over gediscussieerd. Eerst moet echter de branche
weer tot rust komen na het turbulente jaar dat achter ons ligt.
Het KAD-EVM en haar bestuur zijn bereid daaraan mee te werken,
ech ter zonder weer in oude va lkuilen te stappen. Want naast h et
feit dat het afge lopen jaar moeilijk was, was het ook zeer leerzaam.
Met name het besef dat het nodig is afspraken heel duidelij k te
maken en vast te leggen, is daarbij een punt. In een volgende keer
hoop ik u meer te kunnen vertellen over onze plannen en ideeën
voor de toekomst.'
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Dirk Meijer, be~t1111rsvuur;;itter st. KAD-EVM
Plnntsverw111ge11d Algemeen Directeur Voedsel- e11 Wnrel1(111furiteit,
Ke11ri11ssdiemt w111 Waren
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