Ledenbijeenkomst

KAD opleidingen

Verbod buitengebruik rodenticiden
Vrijdag 14 november jl. organiseerde het KAD een ledenbijeenkomst

Ctgb

waarbij het toekomstige verbod op het toepassen van rodenticiden

Jan Willem Andriessen
gaf uitleg over de giftigheid van en de norm
voor rodenticiden die
ook ten grondslag ligt
aan het verbod dat geldt
vanaf afgelopen september. Begin 2015 komt
ook de opgebruiktermijn te vervallen. Er
bestaat in Nederland geen meetsysteem
voor het meten van risico’s in relatie tot
het gebruik om te bepalen of de norm al
dan niet wordt overschreden. Onderzoek
wijst echter uit dat de risicofactor wel
1.000 keer de norm is. Door EU-regelgeving dienden alle stoffen opnieuw te
worden beoordeeld. In Nederland heeft
dit geleid tot een verbod voor het gebruik
van anticoagulantia buiten gebouwen. Er
zal een goede definitie moeten komen
van het begrip buitengebruik. Het Ctgb

voor de bestrijding van knaagdieren buiten gebouwen centraal stond.
Signalen vanuit de achterban van het KAD gaven aan dat er grote onduidelijkheid bestond over dit onderwerp, de grote opkomst van bijna
honderd leden bevestigde dit.
Het betreft vragen zoals:
• Wanneer gaat het verbod in
• Geldt het verbod ook voor agrarische ondernemers en

particulieren
• Wat verstaat men onder ‘buiten’
• Hoe staat het met het aanmelden bij ILT
• Er wordt gesproken over certificering, wat houdt dit in
Om al deze vragen, die voor een groot deel voorafgaand
aan de bijeenkomst waren ingezonden, te beantwoorden,
waren ir. Jan Willem Andriessen van het Ctgb en Willem
Ruiter van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) uitgenodigd.

Na de presentaties was er
gelegenheid om vragen te
stellen. Henny Radstaak
leidde dit in goede banen.
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ziet hier een taak voor de branche. Sommige Europese landen
kennen een totaalverbod, andere landen kennen een soepelere
invulling. Nederland heeft gekozen voor een tussenfase om door
middel van IPM te komen tot een risicovermindering. Het Ctgb is
in gesprek gegaan met het Ministerie, de branche en de inspecties
om tot een plan te komen dat moet leiden tot het beheersen van
knaagdieren zonder, of zo minimaal mogelijk, gebruik te maken
van rodenticiden. Verder heeft het Ctgb besloten dat alle werkzame stoffen weer voor het gebruik buiten kunnen worden toegelaten. Toelatingshouders die buitengebruik om gebouwen voor
hun anticoagulantia mogelijk willen maken, zullen een toelating
of uitbreiding van de toelating van buitengebruik onder het IPM
protocol moeten aanvragen. Wanneer deze middelen opnieuw
zijn toegelaten mogen deze alleen in uiterste gevallen worden
toegepast door bedrijven die hiervoor zijn gecertificeerd en door
personen die hiervoor zijn opgeleid. De criteria hiervoor zullen
worden beschreven in een IPM protocol.

ILT
Willem Ruiter geeft aan dat het niet zo nieuw is,
dat er de laatste jaren al een grote omslag is gemaakt en dat velen al met de IPM gedachte werken. Voor ILT zal de consequentie zijn dat er meer
gehandhaafd moet worden. Het naleven van IPM
is echter veel abstracter dan het naleven van een
Wettelijk Gebruiksvoorschrift. IPM biedt ruimte
aan deskundigheid van de professional. Handhaving moet niet worden gezien als een actie tegen de branche maar
juist vóór de branche. In de wetgeving wordt namelijk ook de opdrachtgever genoemd. Wanneer de opdrachtgever zich niet aan de
wetgeving houdt, is deze verantwoordelijk en zal er handhavend
worden opgetreden. De vraag of deze verandering ook geldt voor
agrarische ondernemers werd door ILT bevestigend beantwoord.

Toekomst
Er zal een omschakeling moeten komen waarbij meer aandacht
zal zijn voor de opdrachtgever. Via inspecties zullen de risico’s
voor binnendringen of ontwikkeling in kaart moeten worden gebracht. Met de opdrachtgever zal meer moeten worden gecommuniceerd zodat actie wordt ondernomen om deze risico’s weg
te nemen. Het Ministerie I&M zal het moeten opnemen in de regelgeving. Alleen wanneer we met z’n allen deze omschakeling
willen maken kan het een succes worden.
De komende twee jaar zal worden gebruikt om het protocol op
te stellen en de certificering/accreditatie op te tuigen. Bedrijven
dienen zich bij ILT aan te melden. Alleen dan hebben bedrijven
de mogelijkheid rodenticiden toe te passen, maar dan wel via het
IPM gedachtegoed.

In het werk van een bestrijdingstechnicus zal communicatie in de toekomst nog belangrijker worden dan het nu
al is. Dit is de reden dat het KAD een nieuwe cursus ‘Communicatie’ heeft ontwikkeld. Gedurende deze cursus zal
onder andere aandacht worden besteed aan verbale en
non-verbale communicatie, klantgericht communiceren,
empathie, het stellen van open vragen, conflicthantering
et cetera. Tijdens het middaggedeelte zal door middel van
rollenspellen worden geoefend om de geleerde theorie in
de praktijk toe te passen.
Meer informatie over deze opleiding vindt u op www.kad.
nl. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact met het KAD
opnemen via (0317) 41 26 72. Of u kunt een e-mail sturen
aan info@kad.nl.

Opleiding Knaagdierbeheersing Agrariërs
Per 1 juli 2015 zullen agrarische ondernemers die zelf
de bestrijding op hun bedrijf willen (blijven) uitvoeren
de cursus KBA (Knaagdierbeheersing Agrariërs) moeten
hebben gevolgd. Zij die reeds in het bezit zijn van een
spuitlicentie kunnen een aantekening KBA op hun spuitlicentie krijgen nadat zij de cursus/kennisbijeenkomst KBA
hebben gevolgd. Agrarische ondernemers die niet in het
bezit zijn van een spuitlicentie dienen na afloop van deze
cursus/kennisbijeenkomst een examen af te leggen. Wanneer het examen met goed gevolg wordt afgelegd, wordt
men bij Bureau Erkenningen (BE) aangemeld en ontvangt
men een pas. De geldigheid van een KBA-aantekening is
vijf jaar. Deze kan worden verlengd door het volgen van
tenminste één kennisbijeenkomst over de preventie van
knaagdieren. Eind november 2014 hadden circa 3.500
personen de cursus KBA gevolgd.
Net als voor de professionele bestrijdingstechnicus, geldt
voor agrarische ondernemers een verbod op het gebruik
van rodenticiden buiten. Ook zij dienen in de toekomst
te zijn gecertificeerd om rodenticiden buiten te kunnen
toepassen.
Met betrekking tot de opleidingen voor agrarische ondernemers verzorgt het KAD de volgende cursussen:
• Docentenopleiding voor personen die de cursus
Knaagdierbeheersing Agrariërs (KBA) willen verzorgen
• Kennisbijeenkomst Knaagdierbeheersing Agrariërs
(KBA)
Meer informatie over deze cursussen vindt u op www.kad.
nl. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact met het KAD
opnemen via (0317) 41 26 72. Of u kunt een e-mail sturen
aan info@kad.nl.
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