Certificering

Certificering van de plaagdier
beheersing
Personen en bedrijven die zich professioneel bezig houden met de preventie en bestrijding van plaagdieren krijgen in toenemende mate te
maken met certificering. Bedrijven die het KAD-Keurmerk dragen zijn
reeds bekend met het ondergaan van audits, andere bedrijven zijn bekend met audits ten behoeve van bijvoorbeeld ISO 9001 of VCA-certificering. Eind vorig jaar is het plaagdierbeheersbedrijf Lagerwey bestrijding en bescherming te Veenendaal als eerste bedrijf in Nederland
gecertificeerd voor de CEPA-norm (NEN-EN 16636).
Raad voor Accreditatie (RvA)
Vaak zijn certificeringsnormen geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Dit
geldt ook voor de norm ‘IPM, beheersen
van ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen’, voor de norm ‘CEPA-certified’ en voor de norm ‘IPM houtbescherming in historische gebouwen’. Dit geldt
echter nog niet voor de kwaliteitsnorm
van het KAD, het ‘KAD-Keurmerk’. Gevolg hiervan is, dat de normen niet gelijktijdig met het KAD-Keurmerk kunnen
worden geaudit. Een ongewenste situatie
voor KAD-keurmerkhouders omdat dit
naast extra tijd ook extra kosten met zich
mee zou kunnen brengen. Om die reden
heeft het KAD besloten ook haar kwaliteitsnorm onder de Raad voor Accreditatie
te brengen. Dit betekent dat de audits zullen worden uitgevoerd door een certificerende instantie (CI) die is aangesloten bij
de RvA.

Certificering KAD-Keurmerk
Aangezien ook de KAD kwaliteitsnorm
binnenkort door de RvA zal zijn geaccrediteerd, ontstaat de mogelijkheid om
gelijktijdig met de audit voor het KADKeurmerk de normen voor het buitengebruik, CEPA en IPM houtbescherming te
auditen. Elke certificeringsnorm kan worden gezien als aparte module. Naast de
audit voor het KAD-Keurmerk stelt een
KAD-keurmerkhouder, in overleg met de
CI, zelf een pakket samen van normen die
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zij geaudit wil hebben. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld CEPA, VCA, ISO 9001 enzovoort.
Certificering van bij het KAD aangesloten bedrijven, instellingen en gemeenten
Veel bedrijven, instellingen en gemeenten
die bij het KAD zijn aangesloten maar niet
in het bezit zijn van het KAD-Keurmerk
kunnen zich voor verschillende normen
laten certificeren. Ook hiervoor geldt de
mogelijkheid om per bedrijf de modules
vast te stellen waarvoor men gecertificeerd wil worden.
Certificering van niet bij het KAD aangesloten bedrijven, instellingen en gemeenten
Ook voor overige bedrijven, instellingen
en gemeenten die niet bij het KAD zijn
aangesloten geldt dat zij zich per module
kunnen laten certificeren.

Wanneer moet u zijn gecertificeerd?
IPM, beheersen rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen
Voor het gebruik van rodenticiden in en
om gebouwen en voedselopslagplaatsen
dient u voor 1 januari 2017 te zijn gecertificeerd. Bedrijven die niet beschikken
over deze certificering beschikken niet
over de mogelijkheid om in het uiterste
geval rodenticiden buiten toe te passen.
Op het moment dat u dit artikel leest zullen de certificeringseisen voor het beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en

voedselopslagplaatsen gereed zijn, zodat
spoedig de eerste bedrijven voor ‘buitengebruik’ zullen kunnen worden geaudit.
CEPA certified
De CEPA-norm is een Europese norm. Verwachting is dat deze norm door internationale bedrijven zal worden gehanteerd.
Men kan inmiddels voor deze norm worden gecertificeerd.
IPM houtbescherming in historische gebouwen
Ten behoeve van de norm IPM houtbescherming is de ‘Uitvoeringsrichtlijn bestrijding houtaantasting door insecten en
zwammen in historische gebouwen’ vastgesteld. Deze norm geldt voor bedrijven
die zich bezighouden met bescherming
van hout in historische gebouwen (monumenten). Op dit moment wordt deze eis
al opgenomen in diverse bestekken. Verwachting is dat slechts enkele bedrijven
zich voor deze norm zullen laten certificeren.
Momenteel werkt het KAD aan de accreditatie van haar kwaliteitsnorm en worden auditoren opgeleid. De verwachting
is dat dit traject medio juni 2016 is afgerond waarna de audits kunnen worden
uitgevoerd. Op dit moment kunnen we
nog niets melden over de kosten die aan
diverse certificeringen zijn verbonden. Dit
is pas mogelijk op het moment dat het certificeringsschema definitief en openbaar is.
Het KAD houdt u van de ontwikkelingen
op de hoogte.

Vragen
Heeft u vragen over de certificeringstrajecten, neem dan contact op met het KAD via
(0317) 41 96 60 of mmiddelkoop@kad.nl.

