Memorandum of Understanding:
Bevordering van geïntegreerde plagen beheersing & bestrijding
Europa
Preambule
Of het nu gaat om dieren, planten of insecten, plagen of infestaties kunnen en hebben een schadelijk
effect op mens en milieu. Ook al leefde een grote verscheidenheid aan plagen altijd samen met de
mensheid, gefundeerd bewijs suggereert vandaag dat stedelijke gebieden steeds vaker aan hen en
we ziekten worden blootgesteld door overmaat.
De evolutie van de klimaatverandering en de ongeplande verstedelijking dragen zowel bij tot de
proliferatie van plaagdieren en verergeren de ernst van hun invloed op de volksgezondheid, de
biodiversiteit, de voedsel-en diervoeder voorziening en zelfs de perceptie van de burger i.v.m.
hygiëne en veiligheid. Aan de andere kant bijvoorbeeld kunnen we niet wachten tot maatregelen op
het vlak van klimaat hun effect hebben, voordat we de onaanvaardbare dreiging van plaagdieren en
gerelateerde ziekten worden overgedragen aanpakken.
Met het oog op een betere en duurzamere toekomst voor iedereen, heeft de Verenigde Naties
zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 (de Sdg's) vastgesteld. Professioneel
pest Management kan geen "Silver Bullet" bieden om al deze doelen te bereiken. Toch speelt het
een essentiële rol bij het waarborgen van de volksgezondheid en het welzijn van EU-burgers in het
kader van een aantal van deze doelstellingen, terwijl het de impact op het milieu minimaliseert en
het concurrentievermogen van de EU-economie verbetert.
In het bijzonder draagt Pest Management bij aan de doelstellingen van een betere gezondheid en
welzijn (SDG 3), duurzame steden (SDG 11) en de verzachting van klimaatverandering (SDG 13).
Een essentiële voorwaarde voor het vervullen van deze vitale missie is het waarborgen van de
effectieve en efficiënte professionalisering van de plaagbestrijding wereldwijd. Met dit initiatief
toont de industrie in Europa zich een voortrekker en stelt zij zich tot doel verder te gaan.
Professioneel beheer van plaagdieren vereist een grondig inzicht in de flora & fauna zelf, hun
verschillende gedrag en hun omgeving, vooral wanneer ze (waarschijnlijk) schadelijk zijn voor de
gezondheid van mens en dier. Bovendien moeten een interne plaagdierbestrijdingsafdelingen van
organisaties en plaagdierbestrijdingsbedrijven, technici volledig op de hoogte houden van de
verschillende technieken en producten die in de preventie- en bestrijdingspraktijken worden
gebruikt.
Uiteindelijk is de interventie van een professionele plaagdierbeheerder gericht om duurzaam te zijn
- dat wil zeggen, het minimaliseert de risico's voor de menselijke gezondheid, voor nuttige en niet doelorganismen en voor het milieu. Omgekeerd kunnen interne plaagdier bestrijders en aanbieders
van plaagdier bestrijdingsdiensten die handelen zonder de nodige kennis, kwalificaties of training
onbedoeld schade veroorzaken.
Een interventie van een niet-deskundige kan een negatief effect hebben op de gezondheid en
veiligheid van zowel de werknemers die deze dienst verlenen als die van de mensen die deze
diensten hebben gezocht om hun huizen, bedrijven of wijken te beschermen. Onjuiste maatregelen
of ingrepen die op de verkeerde manier worden uitgevoerd, kunnen het milieu ernstige schade
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Een aanpak die gebaseerd is op de beginselen en praktijken van geïntegreerde plaagbestrijding en
de volledige naleving van alle toepasselijke regelgeving is de beste garantie voor een effectief en
professioneel resultaat.

Geïntegreerde plaagdier bestrijding & beheersing
Integrated Pest Management (IPM) is een aanpak die door de Voedsel- en Landbouworganisatie
van de Verenigde Naties (UN Food & Agriculture Organisation) werd vastgesteld op basis van
wetenschappelijk onderzoek. Het is een op het ecosysteem gebaseerde strategie die gericht is op het
voorkomen van plaagdieren of hun schade op lange termijn door zich voornamelijk te richten op
technieken rond habitatmanipulatie en aanpassing van de culturele praktijken die tot plagen en
verdere verspreiding kunnen leiden.
Biociden / pesticiden worden enkel gebruikt nadat, uit monitoring is gebleken, dat ze nodig zijn en
gebruikt volgens de vastgestelde richtlijnen. Behandelingen worden uitgevoerd met als doel alleen
het doelorganisme te bestrijden. Plaagdierbestrijdingsmaterialen worden zodanig geselecteerd en
toegepast dat de risico's voor de menselijke gezondheid, voor nuttige en niet-doelorganismen en
voor het milieu tot een minimum worden beperkt.

De overeenkomst
Daarom begrijpen en erkennen wij, als vertegenwoordigers van de Europese plaagdier
bestrijdingssector en van het brede scala aan gebruikers van plaagdier best rijdingsdiensten, de
waarde van professionele en duurzame plaagdier bestrijdingspraktijken op basis van de principes en
praktijken van Integrated Pest Management. Wij zullen de nodige stappen ondernemen om ervoor
te zorgen dat dit professionalisme in Europa wordt uitgebreid en versterkt. Dit is des te belangrijker
omdat het een voorwaarde is voor veel organisaties om hun sociale en uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid te vervullen, zowel tegenover hun klanten als tegenover de
burgers van Europa.
In dit verband zijn wij het Comité van de Regio's van de EU dankbaar voor zijn steun bij het
bevorderen van een memorandum van overeenstemming tussen aanbieders en gebruikers van
professionele plaagdier bestrijdingsdiensten en -producten in Europa. In oktober 2018 verklaarde de
heer Mikel Irujo Amezaga, vertegenwoordiger van de regering van de autonome regio Navarra in
het Comité van de Regio's, het volgende:
"We zullen bekijken hoe we dit initiatief voor zachte wetgeving op de agenda kunnen zetten van het
Comité van de Regio's, in het kader van de initiatieven Urban Agenda en Healthy Cities, waarbij
regio's en lokale gemeenschappen zouden moeten samenwerken met professionele
plaagdierbestrijdingsdiensten om de burgers in de stedelijke omgeving te beschermen".
Wij, de ondertekenaars, roepen de Europese Commissie, het Europees Parlement, de EU -lidstaten
en alle andere belanghebbenden op om formeel te erkennen d at professionele plaagdier bestrijding
een sleutelrol speelt bij het waarborgen van de hygiëne, de volksgezondheid en de veiligheid van de
consument in heel Europa en dat er maatregelen moeten worden genomen om frauduleuze
activiteiten aan te pakken die de veiligheid en het welzijn van de burgers in gevaar brengen.
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Doel van het memorandum
Alle ondertekenaars van dit memorandum van overeenstemming steunen en onderschrijven de
verbintenissen en minimumvereisten die de hoofdkenmerken van professioneel bestrijding zijn, als
een manier om de schadelijke activiteiten van ongekwalificeerde dienstverleners of
geïmproviseerde bestrijdingsprogramma's te beperken.
Bestrijding moet worden uitgevoerd door getrainde technici in overeenstemming met de beginselen
en praktijken van geïntegreerde bestrijding.
De ondertekenaars roepen op tot officiële erkenning door de EU-instellingen en de lidstaten van de
EU van de sleutelrol van professionele plaagbestrijding:
•
•
•
•
•

Bescherming van de gezondheid en veiligheid van de burgers;
Bevordering van een veilig en gezond milieu voor iedereen;
Bedrijven en openbare instellingen helpen om hoge hygiënenormen te garandeert te halen;
Bijdragen tot flora & fauna bescherming van de biodiversiteit en bedreigde soorten;
Het behoud van de geloofwaardigheid van de gehele plaagdierbestrijdingssector als een
factor die een veilig en duurzaam leven mogelijk maakt.

De plaagdierbestrijdingssector in Europa en zijn klanten hebben daarom een aantal belangrijke
verplichtingen geïdentificeerd die door professionele plaagdierbestrijders zullen worden
gerespecteerd bij het uitvoeren van hun vitale werk.

Verbintenissen
1. Professionele plaagdierbestrijdingsbedrijven en interne plaagdierbestrijdingsafdelingen van
organisaties moeten zich volledig houden aan alle toepasselijke wetten waar zij ook actief
zijn en ten minst volgens de CEN-norm EN 16636 (idealiter met audit getoetste of actief
werkende zijn volgens CEPA Certified® -protocollen).
2. Technici op het gebied van plaagdierbestrijding moeten aantonen dat zij voldoen aan de
noodzakelijke eisen om problemen in verband met plagen aan te pakken. Dus zij moeten:
a. Understand - De relevante biologie, het gedrag van verschillende plaagdieren en de
noodzaak van een zorgvuldige omgang met elke vorm van plaag begrijpen;
b. Be abreast - Op de hoogte zijn van alle relevante methoden voor het beheer van
bestaande en toekomstige plaagdieruitdagingen;
c. Be trained - Getraind worden in het duurzaam en verstandig gebruik van biociden
waar dit nodig is;
d. Be aware - Bewust zijn van de bredere gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden van
hun activiteiten naast het gebruik van biociden.
3. Plaagdier bestrijdingsinterventies van plaagdierbestrijdingsbedrijven en interne
plaagdierbestrijdingsafdelingen en hun technici moeten aangepast zijn aan de behoeften en
specifieke kenmerken van de verschillende particuliere en openbare operatoren die op deze
diensten een beroep doen en dit rekening houdend met hun specifieke hygiëne- en sanitaire
vereisten.
4. Geschoolde technici/bestrijders moeten de geïntegreerde Pest Management aanpak
toepassen en de hiërarchie van de plaagbestrijding volgen - dat wil zeggen, zorgvuldige
diagnose, Eerst; uitsluiting ten tweede, beperking ten derde, gevolgd door vernietiging,
waarbij zij zich ertoe verbinden pas chemische of niet-chemische vernietigingsmiddelen te
gebruiken nadat alle andere technieken en mogelijkheden zijn onderzocht.
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5. Professionele plaagdierbestrijdingsbedrijven en interne plaagdierbestrijdingsafdelingen
moeten blijvend worden getoetst zodat de CEN-norm EN 16636 (CEPA Certified® protocollen) geborgd is.
6. Professionele plaagdierbestrijdingsbedrijven en interne plaagdier bestrijdingsdiensten
moeten regelmatig worden worden getoetst (bij voorkeur door onafhankelijke,
gekwalificeerde certificerende instanties), zoals bepaald in de CEN-norm EN 16636 (bij
voorkeur volgens de CEPA Certified® -protocollen).
7. Gebruikers van plaagdier bestrijdingsdiensten in Europa verbinden zich ertoe om, waar en
wanneer mogelijk, uitsluitend met professionele plaagdier bestrijdingsbedrijven (bij
voorkeur CEPA-gecertificeerde® -bedrijven) samen te werken als de beste manier om
huizen, bedrijven en buurten te beschermen tegen de gevaren van plagen of infestaties en zo
bij te dragen tot het waarborgen van de veiligheid en het welzijn van burgers en/of
werknemers, het bevorderen van hoge normen voor volksgezondheid en veiligheid en het
behoud van het milieu en de biodiversiteit.
8. Organisaties die de gebruikers van plaagdierbestrijdingsdiensten in Europa
vertegenwoordigen, verbinden zich ertoe om bij hun leden/netwerken te pleiten voor het
gebruik van uitsluitend professioneel plaagdierbestrijdingsbedrijven (bij voorkeur
CEPA-gecertificeerde® -bedrijven) als de beste manier om huizen, bedrijven en buurten te
beschermen tegen de gevaren van plaagdieren en zo de veiligheid en het welzijn van burgers
en/of werknemers te helpen verzekeren, hoge normen van volksgezondheid, flora & fauna
en veiligheid te bevorderen en zo het milieu en de biodiversiteit te beschermen.
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In te vullen door de ondertekenaars van het memorandum van
overeenstemming
BELANGRIJK: Organisatoren/personen die zich willen verbinden tot het "Memorandum of
Understanding " moeten de volgende stappen ondernemen:
> vul de onderstaande informatie in
> teken en dateer onderaan deze pagina
> parafeer bladzijden 1, 2, 3en 4 van het memorandum van overeenstemming voor aanvaarding
> het ondertekende/gedateerde origineel per post of bezorgdienst opsturen naar CEPA op het
onderstaande adres
Ellen Moyse
CEPA #TheGoodPestManager
Rue du Trône 61, 1050 Ixelles Brussels, Belgium

Organisatie:……………………………………………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Naam van de gemachtigde vertegenwoordiger:
………………………………………………………………………………………………………………………
Hoedanigheid / Functie:
…………………………………………………………………………………………………...
Handtekening:

Datum van ontekenen:………………………………………………..
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