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Geachte heer Van den Bos,

Namens de Nederlandse Vereniging voor Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB)
benader ik u over het toezicht op plaagdierbeheersing in Nederland.
NVPB
De NVPB is de brancheorganisatie van professionele plaagdiermanagementbedrijven
die werkzaam zijn op het gebied van plaagdierbeheersing. De leden van de NVPB
vertegenwoordigen zo’n 90% van de omzet die in Nederland wordt behaald met de
uitvoering van plaagdierbeheersing. De NVPB stelt zich tot doel de kwaliteit van
plaagdierbeheersing te verhogen. De opleiding van individuele plaagdierbeheersers en
de certificering van plaagdiermanagementbedrijven spelen hierin een belangrijke rol.
Vakbekwaamheid van plaagdierbeheersers
De recente besmetting van kippen en eieren met fipronil toont aan wat de gevolgen
kunnen zijn van een ondeskundige uitvoering van plaagdierbeheersing. De NVPB
betreurt de situatie en benadrukt dat dit geval niet representatief is voor de
werkzaamheden van de professionele plaagdiermanagementbedrijven. Bovendien
waren bij dit geval geen NVPB-leden betrokken. Het incident toont aan dat bedrijven
lange tijd actief kunnen zijn zonder aan de wettelijke eisen te voldoen, zoals de
verplichting voor plaagdierbeheersers om over een geldig vakbekwaamheidsbewijs te
beschikken. Nieuwe excessen dreigen als gevolg van onvoldoende toezicht op de
vakbekwaamheid van professionele plaagdierbeheersers. De NVPB ziet mogelijkheden
om via certificering af te dwingen dat plaagdierbeheersers werkzaam voor een
gecertificeerd bedrijf over een vakbekwaamheidsbewijs beschikken. Daarnaast is
toezicht van ILT noodzakelijk om naleving van deze wettelijke verplichting te borgen.
Verplichte bedrijfscertificering voor buitengebruik rodenticiden
Sinds 1 juni 2017 moeten professionele plaagdiermanagementbedrijven en agrarische
ondernemingen gecertificeerd zijn voor het buitengebruik van rodenticiden. De
invoering van de verplichte certificering is een gezamenlijke inspanning van het
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bedrijfsleven en overheid die voortvloeit uit het plan van aanpak voor
professionalisering van de plaagdierbeheersing dat in 2015 door het ministerie van
Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer is gepresenteerd. Naar schatting zijn er
meer dan 600 plaagdiermanagementbedrijven actief in Nederland, waarvan er
inmiddels 99 zijn gecertificeerd voor het buitengebruik van rodenticiden. Er blijken
slechts enkele agrarische ondernemingen te zijn gecertificeerd. De cijfers zijn reden tot
zorg bij de NVPB over grootschalig illegaal gebruik van rodenticiden door nietgecertificeerde bedrijven (binnen en buiten de landbouw). Het is echter onduidelijk of
en waar illegaal gebruikt plaatsvindt, omdat het toezicht op de certificeringsverplichting
ontbreekt. Hoewel bedrijfsleven en overheid naleving van de certificeringsverplichting
stimuleren door voorlichting en deze brief van de ILT, is er geen stok achter de deur
die bedrijven stimuleert zich te certificeren. Hierdoor dreigt het momentum voor een
succesvolle invoering verloren te gaan. Dit doet geen recht aan de inspanningen van
alle betrokken partijen, waaronder de bedrijven die zich al wél hebben gecertificeerd.
Het is dan ook zaak dat ILT het signaal afgeeft dat niet-naleving van de
certificeringsverplichting wordt gesanctioneerd.
Namens de NVPB ga ik graag met u het gesprek aan over de borging van een
professionele uitvoering van plaagdierbeheersing in Nederland. Ik verneem dan ook
graag uw reactie.

Hoogachtend,

Dio Naaktgeboren
Voorzitter NVPB
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