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CEPA (Confederation of European Pest Management Associations) is de Europese
Vereniging van Ongediertebestrijdingsorganisaties en vertegenwoordigt op Euro-

pees niveau de belangen van de branche van de plaagdierbeheersing. Steeds meer

regelgeving waarmee we als plaagdierbeheersbedrijven te maken hebben komt
uit Brussel van de Europese overheid. Eén van de doelstellingen van CEPA is dan

ook de harmonisatie van de voor de branche relevante regelgeving. Hierin pro-

beert CEPA zo veel mogelijk de belangen van haar leden te behartigen in Brussel.
Veel Europese landen zijn bij CEPA aangesloten.

Tijdens een conferentie op 17 maart jl. in Brussel presenteerde CEPA
de door haar ontwikkelde kwaliteitsnorm. Het KAD was hierbij aanwezig. Deze norm is een afgeleide van de Europese CEN-EN166362015-norm en bestaat uit een opsomming van eisen en competenties
voor plaagdierbeheersbedrijven.

Met deze norm wil CEPA de kwaliteit van de plaagdierbeheersing bevorderen. De norm, en uiteindelijk het logo CEPA Certified®, moeten
klanten het vertrouwen geven met een betrouwbare partij samen te
werken en zekerheid verschaffen over een goede service. Het certificeringsprogramma omvat alle soorten knaagdieren en insecten. Het
garandeert dat de medewerkers van de bedrijven een goede opleiding hebben gevolgd, dat ze goede kennis hebben van geïntegreerde
plaagdierbeheersing (IPM) en het gebruik van biociden, en dat ze op
de hoogte zijn van alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s.
De certificering moet voor ieder bedrijf, van groot tot klein, toegankelijk zijn. Een bedrijf wordt bij aanmelding voor de eerste keer geaudit.
Vervolgaudits vinden om de achttien maanden plaats. De certificerende instanties die deze norm willen auditen, worden door CEPA
beoordeeld en goedgekeurd.

KAD-Keurmerk, Europese norm CEN-EN16636-2015 en haar
afgeleide CEPA-norm
In 2008 introduceerde het KAD het KAD-Keurmerk. Een keurmerk
als bekroning voor plaagdierbeheersbedrijven die op een juiste wijze
de criteria van het KAD-Keurmerk hebben geïmplementeerd en hier
naar handelen. In de afgelopen jaren heeft het KAD-Keurmerk zich
ontwikkeld en is het ook bereikbaar geworden voor bedrijven, instellingen en gemeenten. Inmiddels zijn 25 bedrijven, een zorginstelling
en een gemeente in het bezit van het KAD-Keurmerk. Er is een grote
overlap in de criteria van het KAD-Keurmerk en de Europese norm.
Op diverse punten overstijgen de criteria van het KAD-Keurmerk die
van CEN-EN16636-2015.

KAD-Keurmerk versus certificering buitengebruik rodenticiden

vermeld in het goedgekeurde IPM protocol voor de toepassing
van rodenticiden ten behoeve van de bestrijding van ratten buiten gebouwen. Plaagdierbeheersing volgens de grondbeginselen van IPM is voor het KAD altijd al het uitgangspunt geweest.
Hiermee zijn houders van het KAD-Keurmerk reeds voorbereid
op de toekomst. 

• specialist houtworm- en boktorbestrijding

• specialist in wering knaagdieren

• preventieplannen

• bouwkundige inspecties

• mollenbestrijding

• polymeerchemische
balkkoprestauratie

• wegvangen van katten,
konijnen, duiven, incl. herplaatsing

• zwambestrijding

• bestrijding knaagdieren en insecten

• vogelweringen

NIEUWE FRANCHISERS GEZOCHT
Wegens reoganisatie zijn
wij per direct op zoek naar
nieuwe franchise
ondernemers
in de volgende regio’s:

België
• Brabant
• Limburg
• West-Vlaanderen
Nederland
• Noord-Brabant
50/51/52/53 en 42 (zuidelijke deel)

Meer informatie: 0113 - 63 97 60 of info@traas.nl

Al meer dan 15 jaar een begrip in heel Nederland!
Kenniscentrum Dierplagen
www.kad.nl
KAD - Gecertificeerd

Met ingang van 1 januari 2017 dienen bedrijven die buiten rodenticiden toepassen, te worden gecertificeerd volgens de criteria die zijn

-

•

DIERPLAGEN Informatie 2 2015 19

