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Er is de laatste jaren veel veranderd op het gebied van regelgeving bij
beheersing van knaagdierpopulaties. In diverse media wordt aandacht
geschonken aan deze wijzigingen, maar daarin wordt niet altijd de juiste informatie gegeven. Hoe zit het nu eigenlijk?
Wijziging regelgeving
Een van de veranderingen is de wijziging
in regelgeving voor het gebruik van rodenticiden buiten gebouwen. Dit geldt voor
alle toepassers van rodenticiden, dus voor
zowel de plaagdierbeheersbedrijven, als
voor de agrariërs. Een andere wijziging
betreft het feit dat de vrijstelling voor de
agrariër om op eigen bedrijf rodenticiden
tegen knaagdieren toe te passen is ingetrokken. Dit geldt niet alleen voor buiten
gebouwen, maar ook voor binnen.

Preventieve maatregelen
De agrariër heeft nu een paar mogelijkheden om de beheersing van rattenpopulaties op zijn bedrijf uit te voeren. Beheersing van rattenpopulaties begint uiteraard
altijd met preventie. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van deze preventieve maatregelen ligt bij de agrariër zelf.

Bestrijden
Voor het bestrijden van ratten heeft de
agrariër de keuze uit niet-chemische en
chemische bestrijdingsmiddelen en -methoden. Op het moment dat een agrariër
de keuze maakt voor de inzet van nietchemische middelen is hij niet gebonden
aan een opleiding of certificering, maar
dient hij wel de wet- en regelgeving op te
volgen die daarvoor geldt, zoals bijvoorbeeld bepalingen uit de Wet natuurbescherming. De agrariër kan dit zelf doen,
maar kan hiervoor uiteraard ook een
plaagdierbeheersbedrijf inhuren.
Als de agrariër rodenticiden in wil zetten
ter bestrijding van ratten en dit zelf op het
eigen bedrijf wil uitvoeren, dan zijn er
twee opties. Indien hij alleen rodenticiden in zijn gebouwen wil toepassen, dan
dient hij hiervoor in het bezit te zijn van

een vakbekwaamheidsbewijs/licentie KBA
(knaagdierbeheersing agrarische bedrijven). Dit vakbekwaamheidsbewijs/licentie
kan de agrariër verkrijgen door, als aanvulling op zijn vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming, een kennisbijeenkomst
te volgen. Is de agrariër niet in het bezit
van een vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming, dan dient hij hiervoor een
examen af te leggen.
Wil de agrariër ook de mogelijkheid behouden om buiten rondom zijn gebouwen
en voedselopslagplaatsen rodenticiden toe
te passen als laatste redmiddel, dan gaat
er een andere regelgeving gelden. In dit
geval moet de agrariër, evenals het plaagdierbeheersbedrijf, voldoen aan het handboek Beheersing van rattenpopulaties om
gebouwen en voedselopslagplaatsen (eigendom en in beheer van stichting KPMB).
De agrariër dient evenals de plaagdierbeheerser een opleiding KBA-GB te hebben gevolgd en een examen succesvol te
hebben afgerond. De GB in KBA-GB staat
voor geïntegreerde beheersing. Daar waar
de opleiding KBA alleen geldt voor knaagdierbeheersing in agrarische panden, geldt
KBA-GB alleen voor de beheersing van
rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen. De opleiding KBA-GB
maakt deel uit van de certificering voor
buitengebruik voor de agrariër.
Hiernaast dient het agrarisch bedrijf gecertificeerd te zijn volgens het certificatieschema dat is opgesteld voor de beheersing van rattenpopulaties om gebouwen
en voedselopslagplaatsen. Het enige verschil tussen de agrariër en het plaagdierbeheersbedrijf is dat de agrariër zijn eigen
opdrachtgever is. Vandaar dat sommige
bepalingen uit het handboek niet van toepassing zijn op de agrariër.

Stand van zaken
Op dit moment hebben duizenden agrariërs, of mensen die werkzaam zijn in
de agrarische sector, de opleiding KBA
gevolgd. Dit houdt in dat deze agrariërs
op hun eigen bedrijf rodenticiden binnen
mogen toepassen. De opleiding en certificering voor KBA-GB begint mondjesmaat
op gang te komen. Daarnaast zien we een
trend dat verzekeringsmaatschappijen en
afnemers van agrarische producten eisen
stellen aan de kwaliteit van de producten
en aan de bedrijfsvoering van de agrarische ondernemer. De beheersing van
knaagdieren vormt daar vaak ook een onderdeel van. Voor de meest actuele stand
van zaken en regelgeving rondom knaagdierbeheersing op agrarische bedrijven
verwijzen wij naar Bureau Erkenningen
(www.erkenningen.nl). Bureau Erkenningen zorgt voor het uitgeven van de vakbekwaamheidsbewijzen/licenties voor KBA
en KBA-GB. 

KAD betrokken bij ontwikkeling
opleiding docent KBA-GB
In het afgelopen half jaar heeft het KAD
samen met Aeres Hogeschool in Wageningen een opleiding ontwikkeld voor
de docent KBA-GB. De KBA-GB opleiding wordt verzorgd door een docent
van een AOC samen met een plaagdierbeheerser met minimaal drie jaar
ervaring met het beheersen van rattenpopulaties. Aangezien dit thema zeer
specifieke kennis en inzichten vereist,
dient de docent hierin ook opgeleid
te worden, zodat hij deze kennis juist
over kan dragen. Op dit moment zijn
er al docenten die de KBA opleiding
verzorgen. Zij hebben een aanvullende
training gehad om ook de KBA-GB opleiding te kunnen geven. Deze nieuw
ontwikkelde opleiding is gericht op
‘nieuwe’ docenten die nog niet bekend
zijn met het vakgebied. De opleiding
zal in januari 2018 van start gaan.
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