KAD en Musea nemen
failliete NDA over
Op 12 augustus 2005 is de Nederlandse Dierplagen Autoriteit bv
door de rechtbank te Arnhem failliet verklaard. Door de overname door het KAD en Musea zijn de vakkennis, (na)scholing en
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examinering nu weer geconcentreerd in Wageningen.
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De NDA, waarin de Stichting Vakopleiding
Ongediertebestrijding (SVO) is ondergebracht,
is in de periode va n 2003 tot 2005 actief
als opleidi ngs- en certificeri nginstituut in
Doorwerth. Evenals het nieuwe KAD-EVM
maakt de DA een doorstart. De DA o.l.v. de
ex-directeur. Ondanks financiële steun van
brancheorganisaties en een aantal (grotere)
bestrijdingsbedrijven komt de NDA niet van de
grond. Een faillissement op 12 augustus 2005 is
niet te voorkomen.

Het KAD en Musea streven door een goede samenwerking naar rust,
duidelijkheid en eenheid in de branche. Alleen op deze wijze is het
mogelijk om opleidingen en nascholing van voldoende kwal iteit te
bieden en een kenniscentrum ten behoeve van de branche in stand te
houden. Het is niet voor niets dat ook de beide brancheorganisaties
AVO en VO integratie zoeken: samen sta je sterk. Dit geldt ook voor
het exameninstituut. Om die reden zijn er gesprekken gaande tussen
het Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierprevcntic (EVM) en
de NVO en AVO. Mogelijk dat ook het EVM en CPMV in één stich ting
kunnen worden ondergebracht zodat het voor iedereen weer duidelijk is waar men terecht kan voor opleiding, (na)scholing en examens
op het gebied van dierplaagpreventie en -bestri jding: in Wagen ingen.

OVERNAME
Begin september 2005 doen het Kenniscentrum
Dierplagen (KAD) en Musea Opleidingen
gezamenli jk een bod op de totale boedel van de
faillietverklaarde DA. Dit bod wordt door de
curator geaccepteerd. Het gevolg is dat zowel
alle rechten op het intellectueel eigendom
betreffende de op)eiding, nascholing en certificering als de namen SVO en NDA in handen
van het KAD en Musea zijn gekomen. Op deze
wijze trachten het KAD en Musea versnippering
van deze activiteiten in de branche te voorkomen.

Nico Vonk, directeur KAD en EVM
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MOLLEN BESTRIJDING
Luxan Mollentabletten (aluminiumfosfide)
• effectief middel ter bestrijding van mollen en woelratten
• reststoffen zijn onschadelijk voor het milieu
• uitsluitend voor een bevoegd deskundige

Luxan Rodentex Leggeweer
• speciaal ontwikkeld voor de kokertjes en tabletten van Luxan
• nauwkeurige en stofvrije dosering
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Luxan Rodentex voelstaaf en opbergkoker
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Luxan B.V., Postbus 9

Q.

6660 AA Elst (Gld.)
Telefoon (0481 ) 36081 1
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