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In 2015 is de vrijstelling voor agrariërs opgeheven om op hun eigen bedrijf knaagdieren te mogen bestrijden met
anticoagulantia. Destijds werd gesteld dat agrariërs alleen op hun eigen bedrijf knaagdieren met anticoagulantia
mochten bestrijden na het volgen van een opleiding knaagdierbeheersing op agrarische bedrijven (KBA). Agrariërs zonder licentie gewasbescherming moesten een volledige KBA-opleiding met examen volgen en agrariërs
in het bezit van een licentie gewasbescherming moesten een kennisbijeenkomst volgen. In een jaar tijd hebben
duizenden agrariërs deze opleiding of kennisbijeenkomsten gevolgd.

Gewijzigde regelgeving

Nieuwe opleiding: KBA-GB

Tijdens het opleidingstraject van de agrariërs is echter de regelgeving met betrekking tot het gebruik van anticoagulantia
om gebouwen en voedselopslagplaatsen gewijzigd. Deze
wijziging was niet opgenomen in de KBA-opleiding en de
kennisbijeenkomsten. De professionele plaagdierbeheersbranche dient per 1 januari 2017 opgeleid en gecertificeerd
te zijn alvorens men nog als laatste redmiddel anticoagulantia
buiten in mag zetten.
Aangezien het niet haalbaar is om alle bedrijven te certificeren en alle mensen op te leiden voor deze datum, is voor
de certificering uitstel verleend tot 1 juli 2017. De bedrijven
dienen echter vanaf 1 januari 2017 te werken volgens de
geldende regelgeving en dienen een overeenkomst met een
certificerende instantie te hebben gesloten.
Ook de agrariër, die op zijn of haar eigen bedrijf als uiterste
redmiddel buiten anticoagulantia in wil blijven zetten, moet
aan deze regelgeving voldoen en dus ook aan de eisen wat
betreft opleiding en certificering. Let wel: deze regelgeving
heeft alleen betrekking op het toepassen van anticoagulantia tegen ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen en
is niet van toepassing op muizen. Er zijn namelijk geen anticoagulantia toegelaten om buiten tegen muizen in te zetten.

In eerste instantie werd getracht een nieuwe KBA-opleiding te ontwikkelen waarin de regels met betrekking tot
het ‘buitengebruik’ integraal zouden zijn opgenomen.
Eind oktober is duidelijk geworden dat dit niet het geval
zal zijn. De ‘oude’ KBA-opleiding zal blijven bestaan, met
een kleine wijziging, namelijk dat deze alleen geldt voor
het gebruik van anticoagulantia binnen.
Naast deze opleiding wordt een nieuwe opleiding KBAGB ontwikkeld (Knaagdierbeheersing op agrarische bedrijven - geïntegreerd beheer). Agrariërs die buiten als
laatste redmiddel nog anticoagulantia tegen ratten in
willen zetten, zijn verplicht deze opleiding te volgen
en met succes een examen af te leggen, als onderdeel
van de certificering van het agrarisch bedrijf. De lesstof voor KBA-GB is al klaar en de examens worden op
dit moment in opdracht van Bureau Erkenningen door
Cito ontwikkeld. Zoals het er nu voor staat kunnen de
eerste examens KBA-GB vanaf 9 januari 2017 worden
afgenomen. De examens voor de ‘oude’ KBA-opleiding
(binnengebruik) kunnen vanaf 12 december 2016 weer
worden afgenomen.
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