Biociden nieuws
Nieuwe en gewijzigde toelatingen (PT14)
Toelating

Productnaam

Werkzame stof/gehalte

Expiratiedatum

14574N

Edialux Tabletten, Arvalin PHOS

aluminiumfosfide 56%

31-08-2021

NL-0013936-0000

Black Pearl pasta

alfachloralose 4%

30-06-2021

Wettelijk Gebruiksvoorschrift
In onze branche worden diverse biociden gebruikt om plaagdieren te bestrijden. Op het etiket van de middelen staat een Wettelijk
Gebruiksvoorschrift (WG) en een Gebruiksaanwijzing (GA). In het verleden heeft dit voor verwarring gezorgd bij de handhaving door
overheidsinstanties. Om deze verwarring weg te nemen heeft het Ctgb besloten alle Wettelijke Gebruiksvoorschriften en Gebruiksaanwijzingen te integreren tot één Wettelijk Gebruiksvoorschrift. In december 2015 hebben alle toelatingshouders een bericht ontvangen
met een voorstel voor dit nieuwe WG. Vooralsnog is door het Ctgb een planning opgesteld waarbij 1 juli 2019 als uiterste opgebruiktermijn wordt aangehouden.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het Ctgb (www.ctgb.nl).

Certificering
In editie 1 van DIERPLAGEN Informatie die in maart van dit jaar verscheen, informeerden wij u al over certificering
binnen de branche van de plaagdierbeheersing. Wij brengen u graag op de hoogte van de voortgang van de certificering van de diverse normen.
Aan iedere certificering ligt een (kwaliteits)norm ten grondslag. In de branche van de plaagdierbeheersing kennen we
inmiddels de volgende normen, die al dan niet wettelijk
verplicht zijn:
1.
2.
3.
4.

Beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en
voedselopslagplaatsen: wettelijke norm
KAD-Keurmerk: eigen kwaliteitsnorm, geen wettelijke
verplichting
CEPA (NEN 16636): Europese norm, geen wettelijke
verplichting
Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen
in historische gebouwen: uitvoeringsrichtlijn, geen
wettelijke verplichting

Naast bovenstaande normen kennen we natuurlijk nog diverse andere richtlijnen en normen waarmee we als plaagdierbeheersbedrijf te maken kunnen krijgen. Denk hierbij
aan ISO, VCA, IKB, BRC, enzovoort.
Met het toenemen van het aantal normen stijgt de auditdruk en stijgen de kosten. Het KAD tracht zowel de auditdruk als de kosten zo laag mogelijk te houden. Een mogelijkheid hiertoe is benchmarking.

Benchmark
Het KAD heeft de criteria van diverse normen zoals die
van KAD-Keurmerk, Beheersen van rattenpopulaties om
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gebouwen en voedselopslagplaatsen en CEPA naast elkaar
gelegd en met elkaar vergeleken. Er blijkt een grote overlap
te bestaan tussen de normen. Al deze normen zijn gebaseerd op IPM. Naast een grote overlap van criteria zijn er
ook normspecifieke criteria. Het KAD heeft haar kwaliteitsnorm herschreven om deze onder de Raad van Accreditatie
te brengen. Gelijktijdig zijn ook de normspecifieke criteria
in deze norm opgenomen. Dit betekent dat wanneer een
bedrijf wordt geaudit voor het KAD-Keurmerk, het bedrijf
op dat moment ook geaudit is voor de norm Beheersen van
rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen
en CEPA. Zo ontstaat een benchmark. Benchmarking verlaagt de kosten voor het uitvoeren van de audit(s) doordat
er minder tijd hoeft te worden besteed. Natuurlijk blijven
er kosten voor het gebruik van een norm; deze worden
afgedragen aan een normbeheerder. Voor een benchmark
moet toestemming worden gegeven door de normbeheerders, in dit geval KPMB en CEPA. Het KAD heeft hiervoor
inmiddels het verzoek bij beide organisaties ingediend.
De herschreven norm KAD-Keurmerk is inmiddels gereed
en certificeerbaar. Binnenkort zullen de eerste afspraken
hiervoor worden gemaakt. Wij hopen dat op korte termijn
goedkeuring zal worden gegeven waardoor samenwerking
zal ontstaan. Samenwerking waarmee auditdruk en -kosten
zo veel mogelijk kunnen worden beperkt. 

