Bijeenkomsten
Bijeenkomst KAD-Keurmerkhouders
Op 17 september jl. organiseerde het KAD een bijeenkomst voor haar keurmerkhouders. Inmiddels
zijn er ruim dertig bedrijven die het KAD-Keurmerk
voeren, daarnaast bereiden nog enkele bedrijven
zich voor op een initiële audit. De middag werd
georganiseerd op de locatie in Bennekom waar
KAD-Opleidingen haar praktijklessen verzorgt.
De bijeenkomst had tot doel de keurmerkhouders met
elkaar in contact te brengen om ervaringen uit te wisselen. Nuttig voor de bedrijven maar ook voor het KAD.
De groei van de afgelopen jaren maakt het noodzakelijk om te bekijken waar we nu staan, om even terug te
blikken, maar zeker ook om te kijken naar de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van het keurmerk.
Daarnaast verandert er veel in wet- en regelgeving.
Denk hierbij aan het gebruik van anticoagulantia om
gebouwen en voedselopslagplaatsen, het verdwijnen

van concentraten en de verplichting voor een vakbekwaamheidsbewijs voor agrariërs (KBA). Nog meer dan
al werd toegepast komt de nadruk te liggen op monitoring en advisering in plaats van op bestrijden. Veel stof
voor boeiende discussies. De resultaten van de discussies heeft het KAD verwerkt in een enquête die achteraf
aan alle keurmerkhouders is toegezonden. De ervaringen van de bijeenkomst en de terugkoppeling van de
enquête dragen bij aan verdere ontwikkeling van het
keurmerk.
Aan het einde van de middag werd zeker duidelijk
dat KAD-Keurmerkhouders zich willen onderscheiden
door kwaliteit te leveren en dat het KAD-Keurmerk dit
onderscheid maakt. De dag werd afgesloten met een
gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en
een drankje.
Tekst: Erik van Gestel, KAD

Centraal College van Deskundigen
Op 28 oktober jl. vond de eerste vergadering
plaats van het Centraal College van Deskundigen
(CCvD). Het CCvD is een onafhankelijk orgaan onder de vlag van KPMB. In het CCvD zijn vertegenwoordigd: ILT, Ctgb, LTO, KPMB, de brancheorganisaties NVPB en PLA..N., KAD, de exameninstituten
EVM en CPMV, Bureau Erkenningen, Dierenbescherming, SPA groep, Universiteit Utrecht en vertegenwoordigers van diverse plaagdierbeheersbedrijven.
De functie van het CCvD is zorg te dragen voor de
ontwikkeling van de bedrijfscertificering ten behoeve
van het gebruik van anticoagulantia om gebouwen en
voedselopslagplaatsen, uitgaande van de criteria die
zijn opgenomen in het Handboek beheersing rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen.
Dit handboek heeft nog niet de volledige commitment
van LTO waardoor nog onduidelijk is hoe de certificering voor agrariërs in de toekomst zal aansluiten op dit
handboek.
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Tijdens de eerste bijeenkomst zijn het handboek, het
reglement en het certificeringsschema besproken. Antwoorden op vragen en aanvullingen zullen leiden tot
aanpassingen. Zo bestond onduidelijkheid over het begrip ‘om gebouwen’. Willem Ruiter (ILT) verklaarde dat
het begrip ruim kan worden geïnterpreteerd en dat hier
de expertise van de toepasser belangrijk is. Wanneer
noodzakelijk wordt geacht dat er bijvoorbeeld tien meter uit een pand lokaasdepots moeten worden ingericht,
dan is dit toegestaan. Let wel: alleen wanneer dit besluit
wordt voorzien van een goede onderbouwing (plan van
aanpak).
In december en januari aanstaande zullen nog bijeenkomsten plaatsvinden zodat er begin 2016 gestart kan
worden met certificering van de eerste bedrijven.

