Keurmerk

Van KAD-Keurmerk naar
VIP-Keurmerk
Van fundament naar excellent!
Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) te Wageningen heeft in
2008 het KAD-Keurmerk in het leven geroepen. Dit keurmerk werd beheerd en in eerste instantie geaudit door het KAD zelf. Het doel van het
KAD-Keurmerk was duidelijk: een kwaliteitsborging bieden binnen de uit-
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voering van plaagdierbeheerswerkzaamheden gebaseerd op de grond-

beginselen van Integrated Pest Management (IPM). KAD-Keurmerkhouders konden zich dus op basis van kwaliteit onderscheiden in de markt.
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burgerd te raken en wordt ingekaderd in de
wet- en regelgeving. Een van de gevolgen
van deze wijzigende wet- en regelgeving
is de verplichting van een bedrijfscertificering voor het gebruik van rodenticiden
om gebouwen en voedselopslagplaatsen
ter bestrijding van ratten wanneer gebruik
wordt gemaakt van rodenticiden. Naast
deze certificering zijn er de laatste jaren
meerdere nationale certificeringen en één
internationale certificering ontwikkeld op
het gebied van plaagdierbeheersing.

Het KAD heeft altijd voor ogen gehad dat keurmerkhouders de ruimte moeten krijgen om zich te ontwikkelen.
Hierdoor hebben audits voor het KAD-Keurmerk in het
verleden vaak een adviserend karakter gehad. Hiermee is
het fundament gelegd om te komen tot excellente dienstverleners in de branche van de plaagdierbeheersing.

Wijzigende wet- en regelgeving
In de branche van de plaagdierbeheersing hebben zich de
laatste jaren veel ontwikkelingen voorgedaan. Integrated
Pest Management (IPM) begint langzaam maar zeker inge-

Vinçotte ISACert
Vinçotte ISACert is een geaccrediteerde audit en certificatieinstelling, toonaange
vend in de levensmiddelenketen en verwante sectoren. Ons doel is het toevoegen van
vertrouwen door realisatie van hoogwaardige audit en certificatiediensten met een
klantgerichte dienstverlening.
Eind 2015 heeft een eerste contact plaatsgevonden tussen Vinçotte ISACert en het Ken
nis en Adviescentrum Dierplagen (KAD). Het KAD had de wens om een aanpassing van
het KADKeurmerk te realiseren waarmee KADKeurmerkhouders konden voldoen aan
de wettelijke eisen inzake certificering en waarmee tegelijkertijd auditdruk en kosten
zo veel mogelijk zouden worden beperkt. Inmiddels heeft het KAD achter de schermen
hard gewerkt aan de revisie van het KADKeurmerk en is er een overeenkomst gesloten
tussen het KAD en Vinçotte ISACert voor uitvoering van de audits.
Als Vinçotte ISACert willen wij de handel tussen bedrijven bevorderen: het certificaat
moet het vertrouwen bieden dat het gecertificeerde bedrijf uitstekend aan de ver
wachtingen van klanten kan voldoen. Dit willen wij bereiken met deskundige en be
kwame auditoren die diepgaande en gedetailleerde audits uitvoeren op een geheel
onafhankelijke wijze.
Daarom past de methodiek van werken van zowel het KAD als Vinçotte ISACert goed
bij elkaar. Beide organisaties werken op een volkomen onafhankelijke wijze met be
lang voor de sector!
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Certificeringen
Het KAD heeft op de bovengenoemde ontwikkelingen geanticipeerd door de norm
van het KAD-Keurmerk te herschrijven en
door de criteria van andere certificeringen
in de KAD-norm op te nemen. De criteria
van de volgende certificeringen zijn opgenomen in de nieuwe norm Verantwoord
Integraal Plaagdierbeheer (VIP):
• NEN-EN 16636, Plaagdierbestrijdingsbedrijven – Eisen en competenties (ICS
03.080.99; 65.100.01, maart 2015)
• Beheersing rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen (versie
2.0, 16 februari 2016)

Onafhankelijke toetsing
Een van de voorwaarden van deze certificeringen is de onafhankelijkheid in de
toetsing. Daarom heeft het KAD besloten
om de VIP-norm onder de raad van accreditatie te brengen en te laten auditen
door een onafhankelijke certificerende instantie. Het doel van de norm blijft ongewijzigd: Het borgen van de kwaliteit voor
de uitvoering van werkzaamheden in het
kader van plaagdierbeheersing gebaseerd
op IPM.
Het KAD is beheerder van de norm voor
het VIP-Keurmerk. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met Mari
Middelkoop: mmiddelkoop@kad.nl.
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