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Wijhe, 30 september 2022 

Geachte relatie, 

Momenteel verzorgen wij voor u de plaagdierbeheersing en/of bestrijding binnen uw bedrijf. 

Vanaf 1 januari 2023 gelden er nieuwe wettelijke regels m.b.t. het verkopen, in bezit hebben 

en toepassen van de rodenticide (anticoagulantia)  ter bestrijding van ratten en muizen, 

zowel voor binnen als buitengebruik en voor zowel particulieren als bedrijven.  

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt aan banden gelegd en dat heeft invloed op de 

mogelijkheden die wij als bedrijf hebben in de bestrijding van ratten en muizen. 

Professionele plaagdierbeheersing en/of bestrijdingsbedrijven zijn dan onder gecertificeerde 

voorwaarden nog de aangewezen partijen om met de daarvoor gerechtigde 

plaagdierenbeheersers deze middelen te mogen toepassen. Voor al deze bedrijven geldt dat 

wanneer zij de mogelijkheid willen behouden om rodenticide in te zetten, dat zij dienen te 

voldoen aan het nieuwe certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing versie 2.0.  

https://www.kpmb.nl/KPMB/media/KPMB/Documenten/HIK-versie-2-0.pdf 

Dit is door de overheid zo bepaald en is geregeld door het Ctgb via het wettelijk 

gebruiksvoorschrift. (WG)  

De voornaamste redenen van deze verplicht gestelde certificering zijn: 

-  De vermindering van inzet van rodenticide (chemische bestrijdingsmiddelen); 

-  Dat preventieve IPM-maatregelen, het bestrijden en dus inzetten van (chemische) 

bestrijdingsmiddelen tegen overlast van ratten en muizen veelal overbodig gemaakt 

zal worden. De juiste preventieve maatregelen ingezet dienen te worden op de 

factoren: omgeving, bouwkundige tekortkomingen en bedrijfsmatige en/of 

huishoudelijke processen . 

Wat betekent dit voor uw en onze organisatie?                                                                         

Dat we hier op 1 januari 2023 voor klaar moeten zijn. 

Praktisch gezien houdt dit in dat wij als uw leverancier de volgende aspecten van de 

certificering IPM-knaagdierbeheersing 2.0 in uw bedrijf gaan hanteren en borgen. 

- Het inzetten van rodenticide ter bestrijding van ratten en muizen mag nooit preventief 

of continu plaatsvinden.  

- Het inzetten van rodenticide ter bestrijding van ratten en muizen mag alleen als daar 

een schriftelijk vastgelegde gemotiveerde noodzaak voor is bij een verhoogde 

plaagdruk 

https://www.kpmb.nl/KPMB/media/KPMB/Documenten/HIK-versie-2-0.pdf
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- Er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is tussen uw en onze organisatie in de 

preventie en bestrijding. 

 

 Wagenaar Ongedierte Bestrijding zal gaan werken met een digitaal logboek. 

           Er wordt door ons bedrijf een bedrijfsverklaring vastgelegd.   Deze verklaring zult u 

ook terugvinden in het digitaal logboek.  

  Mocht u nu al vragen hebben,  bel of mail gerust met ons bedrijf. 

 

  Met vriendelijke groet, 

 

 Wagenaar Ongediertebestrijding Wijhe 

 Jan Wagenaar 

 06-10082028 

 

 Email:  janwwagenaar@gmail.com 

  info@obwwijhe.nl 
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