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KAD en EVM na een

jaar op koers
In één van de vorige nummers van DIERPLAGEN

Informatie heb ik u geschetst hoe vanuit de optiek
van het KAD-EVM het jaar 2004 is verlopen.
Het is nu tijd om niet meer in teleurstelling
achterom te kijken, maar om met veel energie en

NASLAGWERK 'DIERPLAGEN IN EN
ROND GEBOUWEN'
Het is natuurlijk onze bedoeling d e examenactiviteiten
en de na- en bijscholing in de toekomst te versterken.
Daar past ook bij dat er een goed naslagwerk komt dat
door de branche gebruikt kan worden.
Voor dit naslagwerk zijn in het verleden in itiatieven
ontplooid door de SVO en h et KAD-EVM. Door de
ontwikkelingen van het afgelopen jaar zijn die initiatieven min of meer verzand. Op dit moment is nagegaan hoe een en ander juridisch in elkaar zit. Ik heb
op basis daarvan goede hoop dat het naslagwerk er nu
snel komt .

frisse moed ons op de toekomst te richten.
REST staat voor
Rotterdam EcO2
Service Terminal.
Het is een samenwerkingsverband
tussen de Rotterdamse
reinigingsdienst Roteb
en EcO2 B.V. Met steun
van de EU is een
complex ingericht
waar het gassen en
ontgassen van
containers plaatsvindt
ter bestrijding van
ongedierte en het
uitvoeren van
gasvrijmetingen.
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Verantwoord omgaan met ongediertebestrijding in containers en lading vraagt om
de juiste middelen en technieken. REST biedt naast traditionele manieren ook
milieuvriendelijke alternatieven. Door te werken in een speciale afgesloten
terminal, kunnen schadelijke gassen opgevangen worden met filters. Deze
werkwijze is minder belastend voor het milieu, veiliger voor uitvoerend personeel
en bovendien sneller. Naast tijdwinst is de aanpak van REST ook voordelig.
Verladers kunnen 365 dagen per jaar terecht bij REST voor:

• behandeling met EcO2 QPS Treatment®en Heattreatment volgens
internationale regelgeving;
• begassen met methylbromide voor export volgens internationale regelgeving;
• bestrijding van ongedierte met de milieuvriendelijke EcO2 Controlled
Atmosphere Techniek®;
• bestrijding van ongedierte met fosforwaterstof;
• ontgassing (methylbromide, fosforwaterstof, Vikane e.d.};
• gasvrijmetingen;
• fytosanitaire en fumigation certificaten.

TWEE ORGANISATIES, TEVEEL VAN
HET GOEDE?
HET KAD EN HET EVM
'Voordat ik met u onze gedachten over de toekomst deel, moet ik echter toch even naar het
afgelopen jaar kijken. Als ik dat doe, concludeer
ik dat, ondanks alle spanningen in de markt,
het KAD-EVM een goed jaar achter de rug heeft.
We begonnen immers vanuit het niets (en zelfs

Dirk Meijer, bestuursvoorzitter st. KAD en st. EVM,
Plaatsvervangend Algemeen Directeur Voedselen Warenautoriteit, Keuringsdienst van Waren

Kijk ook op www.rest.rotterdam.nl of bel 0181-362 539.

Samenwerken
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Killgerm

betekent

meerwaarde tegen een
eerlijke prijs

technische trainingen - doelgerichte sessies met nuttige in~rmatie voor de vakman
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innovatieve producten - ontworpen door experts,
voor gebruik door professionals
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eerlijke prijsstelling - kwalitatieve producten tegen de
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technische ondersteuning - vertegenwoordigers
met een ruime ervaring uit de praktijk

Killgerm Benelux NV
Steenweg op Gierle 339/G
2300 Turnhout
België
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In dat licht wordt meer en meer het geluid gehoord dat de branch e
van de ongediertepreventie te klein is voor twee organisaties. Daar
kun je verschillend over denken natuurlijk. Het is zonder meer waar
dat de branche niet groot is. Dat doet echter niets af aan het feit dat,
zoals nu het geval is, verschi llende spelers in het veld een goede
situatie kan zijn. Het kan immers leiden tot gezonde concurrentie,
waarbij beide aanbieders geprikkeld worden de beste kwaliteit aan
hun afnem ers te bieden. Dat is, in economische termen gezien, een
heel gezonde omgeving, zowel voor d e
klanten als de aanbied ers. Aan de andere
kant moet het geheel wel levensvatbaar zijn.
Daarom is constructief overleg tussen de
spelers in het veld een goede zaak.

Tel: +32 14 442270
F ax: +32 14 47934B

~ WorkingTogether

Akillgerm

met een stevige overnameschuld), en nu kun je
zien dat er een solide organisatie staat. Een organisatie die aansluiting h eeft gevonden bij de
markt, zowel voor wat betreft het zijn van
expertisecentrum, het na- en bijscholingsinstituut als het examineninstituut. Daar waar we,
uit efficiëntie-overwegingen begonnen als één
stichting, zijn inmiddels twee stichtingen
gevormd: het KAD als expertisecentrum en het
EVM als exameninstituut. Dit is gedaan om,
zoals de wettelijke regelingen dat voorschrijven,
exam inering gekoppeld aan het certificeren van
personen en de na- en bijscholing onafhankelijk van elkaar te kunnen uitvoeren.
Op basis daarvan is ook de nieuwe licentie aan
het EVM verschaft. Overigens blijft dat een wat
vreemde zaak in mijn ogen. In ons norma le
onderwijssysteem zijn opleiding, examinering
en nascholing ook vaak in één hand gelegd,
namelijk in onze scholen (middelbaar en hoger
onderwijs) en universiteiten (zowel op Rijksniveau a ls particulier).

Het bestuur van het KAD en het EVM is in
dat licht bezien dan ook zonder meer bereid
om gesprekken met onze collega-organisaties over dit onderwerp aan te gaan. Daarbij
geldt echter wel, zoals ik al in mijn vorige
column heb aangegeven, dat we niet weer in
oude valkuilen moeten stappen. Ook zul len
wij de door onze stichtingen verworven
posities als uitgangspunt nem en.
Dat betekent dat de gesprekken -wat ons
betreft- plaatsvinden op basis van gelijkwaardigheid. Aan het laten overnemen van
de stichtingen wordt zeker niet gedacht.
Inmiddels zijn m et zowel CPMV als NDA
verkennende gesprekken geweest. Daaruit is
naar voren gekomen dat er van beide kanten
zeker ideeën bestaan over samenwerking, maar dat deze nog zo ver uit
elkaar liggen, dat het voortzetten van de gesprekken op hele concrete
punten op dit moment nog weinig resultaat zal o pleveren.

CERTIFICERING
Naast de verdere ontwikkelingen op het gebied van het kenniscentrum, de exami nering en na- en bijscholing, wordt ook gedacht aan
de certificering van bedrijven en objecten. Dat vraagt echter deugdelijke voorbereiding. Weliswaar zijn er signalen in de markt, met
name bij de grote spelers, die dergelijke ontwikkelingen toejuichen.
Aan de andere kant vergt het opzetten van een goed systeem behoorlijke investeringen, zowel in mensen als in middelen. Daarom willen
we als KAD en EVM eerst helder hebben wat de marktpotentie van
een dergelijk systeem is. Daarvoor zal een marktonderzoek worden
gedaan. De uitkomsten daarvan zullen bij de verdere besluitvorming
over dit onderwerp van belang zijn.
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Een volgende keer ga ik in op ontwikkelingen binnen het KAD en
EVM, zoals de nieuwe huisvesting, de ontwikkelingen bij de nascholing
en d ergelijke.
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