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Het KAD is het landelijke kennis- en adviescentrum op het gebied van dierplaagbeheersing en
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biologie, dierwelzijn, preventie en bestrijding
van ongewenste organismen ter beschikking aan
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opdrachtgevers en beoordeelt de noodzaak en
kwaliteit van bestrijdingsplannen. Het KAD geeft
voorlichting aan burgers en leidt praktijkmensen
op.
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Cursus/kennisbijeenkomst KBA
Met ingang van 1 juli jl. is het ook voor agrarische ondernemers niet meer
toegestaan om zonder geldig bewijs van vakbekwaamheid rodenticiden op het
eigen bedrijf toe te passen. De vrijstelling voor de verplichting van een vakbekwaamheidsbewijs is hiermee komen te vervallen. Agrarische ondernemers
die op hun bedrijf zelf knaagdieren willen (blijven) beheersen dienen in het
bezit te zijn van een vakbekwaamheidsbewijs dat kan worden verkregen na
het volgen van een cursus/kennisbijeenkomst KBA.
KAD verzorgt de cursus/kennisbijeenkomst KBA. Tijdens deze cursus/kennisbijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• biologie en herkennen van knaagdieren
• preventie en bestrijding
• herkennen en beheersen van risico’s
• bestrijdingsplan
• verslaglegging
• resistentieproblematiek
• lezen van etiketten biociden (rodenticiden)
• IPM buitengebruik

Examen
Personen die niet in het bezit zijn van een spuitlicentie dienen na afloop van
de cursus/kennisbijeenkomst KBA een examen af te leggen. Personen met een
spuitlicentie hoeven geen examen te doen. Voor het afnemen van examens
kunt u terecht bij EVM.
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