Charter BePMA m.b.t. Knaagdierbeheersing
BePMA-richtlijnen die moeten worden nageleefd wanneer een van haar leden een dienst ter
bestrijding van knaagdieren aanbiedt binnenshuis of buitenshuis.
Overeenkomstig de EU-richtlijn 528/2012 en het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het
op de markt brengen en het gebruik van biociden, alsook de verschillende specifieke
gebruikskenmerken van rodenticiden (SPC) en hun gebruikerstypes, heeft BePMA de werkwijze
verduidelijkt voor haar leden met betrekking tot beheersing van knaagdieren.
Door het BePMA-charter te ondertekenen, verbindt het lid zich ertoe de daarin vervatte richtlijnen
na te leven.

A. ALGEMENE PRINCIPES
A1 Geïntegreerde plaagdierbeheersing (Integrated Pest Management): Alle preventieve
maatregelen m.b.t. knaagdierbeheersing worden uitgevoerd volgens de IPM-beginselen: te beginnen
met een grondige beoordeling van de situatie (bepaling van de soorten, oorzaken, mate van
aantasting, sociale en economische gevolgen en gevolgen voor de volksgezondheid), vervolgens het
voorstellen van een volledig en duurzaam protocol met inbegrip van de principes van beperkte
toegang (proofing, toegang tot voedsel, factoren tot verspreiding) en bij vaststelling van problemen
zullen curatieve maatregelen essentieel zijn om een aanwezige populatie duurzaam te beheersen.
Curatieve maatregelen duiden op een bestrijding (behandeling). In eerste instantie worden
mechanische hulpmiddelen ingezet. Indien deze methode onvolledig, ongeschikt of ondoeltreffend
blijkt te zijn, kan er overgestapt worden naar een biocide. De gekozen methoden moeten worden
afgewogen en gemotiveerd.
Indien gebruik van biociden noodzakelijk is, dan moet het gebruik van de biociden en de risico's voor
niet-doelwit organismen en mensen worden geminimaliseerd.
Er wordt ook aandacht besteed aan het in kaart brengen en voorkomen van resistentie voor
anticoagulantia (AVK’s) waardoor het afwisselen met andere werkingsmethoden wordt toegepast.
A2. Monitoring: Visuele inspecties, al dan niet met behulp van mechanische hulpmiddelen of
placebolokaas (zonder actieve bestanddelen), zijn nodig om de aanwezigheid van knaagdieren op
een locatie te controleren en de ontwikkeling van substantiële plagen te voorkomen.
De frequentie van de inspectiebezoeken wordt bepaald door de opgeleide professionele technicus
op basis van de risicoanalyse en de eisen van de klant.
Indien vallen of mechanische systemen worden gebruikt, dient de inspectiefrequentie zodanig te
worden gekozen dat het risico van dierenleed wordt beperkt.
A3. Digitale monitoring: Het gebruik van digitale tools 24/7 maakt het mogelijk de frequentie van de
inspecties te beperken. Het aantal visuele inspecties wordt bepaald na de voorinspectie en de risicoen locatieanalyse.
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A4. Bestrijding van knaagdieren met rodenticiden (binnens- en buitenshuis): Wanneer rodenticiden
worden gebruikt bij plaagdierbeheersing, moet het gebruik van de producten strikt in
overeenstemming zijn met het toegestane gebruik dat in de SPC's wordt vermeld. Regelmatige
controle van het ter plaatse geplaatste lokaas moet bij elk bezoek de noodzaak aantonen om het
product permanent ter plaatse te laten.
Indien de permanente aanwezigheid van het product niet langer gerechtvaardigd is, moet het
product worden verwijderd.
B. SPECIFIEKE PRINCIPES
B1. Sommige regionale regels of decreten/ordonnanties kunnen een aanvulling vormen op de
nationale wetten. Elk BePMA-lid zal zijn best doen om op de hoogte te blijven van deze aanvullende
regels.
Op niveau van het Vlaamse Gewest: De regels van het Vlaamse decreet betreffende het duurzaam
gebruik van bestrijdingsmiddelen en de aanverwante decreten worden jaarlijks gepubliceerd en
verspreid door de BePMA (buiten- en openbaar gebruik van biociden - (BRON: VMM)).
Deze regels moeten worden nageleefd.
Op niveau van het Waals Gewest: de regels die specifiek door het Waals Gewest zijn vastgesteld en
die worden gepubliceerd, zullen door de BePMA worden verspreid (bijvoorbeeld het verbod op het
gebruik van lijmplaten bij gewervelde dieren (BRON: SPW - Waalse code voor dierenwelzijn)). Deze
regels moeten worden nageleefd.

B2. Voor sommige sites gelden specifieke normen (AIB, BRC, IFS,...). Deze normen moeten voldoen
aan de nationale en regionale wetgeving en zijn over het algemeen restrictiever en houden verband
met de eisen van de industriesector.
Deze regels moeten worden nageleefd en BePMA zet zich in om haar leden te helpen deze regels na
te leven.
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