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Wat is de BePMA?
BePMA staat voor de Belgian Pest Management Association en is de Belgische
beroepsvereniging van ongediertebeheersingsbedrijven en ontsmettingsaannemers.
Activiteiten zoals faunabeheer, houtworm- en zwam-bestrijding,
consulting, risk assessment en vogelwering maken deel uit van de
beroepssector die wij vertegenwoordigen.
We staan onze leden bij in de evolutie van Pest Control gebruikers naar
Pest Management gebruikers. Zij kunnen kennis aantonen van de IPMmethode (Integrated Pest Management), waarbij ze meten en analyseren
met het oog op een duurzame oplossing naar het toepassen van “IPM”,
waarbij het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tot het strikte
minimum wordt herleid.
Momenteel bestaat de BePMA uit meer dan 30 leden die actief zijn
in plaagdierbeheersing, bestrijding van plaagdieren, toeleverancier
technische uitrusting en bestrijdingsmiddelen, consulting voedselveiligheid,
opleiding, vorming en consulting in de Pest management sector, en alle
beroepsbezigheden hieraan gerelateerd. De BePMA is mede-oprichter en lid
van de CEPA, de “Confederation of European Pest Management Associations”,
die op Europees niveau 25 nationale en regionale beroepsverenigingen, met
een omzet van meer dan €3.000 miljoen door meer dan 10.000 bedrijven en
meer dan 40.000 werknemers, vertegenwoordigt.

Historiek
•
•

•

•
•

1 juli 1966: oprichting door 5 bedrijven van de “Union
Professionnelle Belge des Entrepreneurs de Désinfection”
28 december 1974: nieuwe benaming “Belgian Pest Control” (BPC):
Belgische Beroepsvereniging van Ontsmetting-,
Insectenverdelging- en Ontrattingsaannemers
1974: de BPC is 1 van de 5 stichtende leden van de Europese beroepsvereniging CEPA, de “Confederation of European Pest Management
Associations”, die op Europees niveau 25 nationale en regionale
beroepsverenigingen vertegenwoordigt
18 december 2012: nieuwe benaming “Belgian Pest Management
Association”, afgekort BePMA
23 februari 2021: omzetting van de Beroepsvereniging naar een VZW

Samenstelling Raad van Bestuur:
•
•
•
•
•
•

Dirk Van Roosbroeck (voorzitter)
Dirk Otten (vicevoorzitter)
Vincent Ergen (vicevoorzitter)
Karen Vandemeulebroucke (secretaris-penningmeester)
Gert Vandecruys (bestuurder)
Philippe Wegnez (bestuurder)

Waarom lid worden van BePMA?
•
•

•

•
•

•

•

•

BePMA staat voor een belangrijk kwaliteitslabel
De wetgeving i.v.m. ongediertebeheersing en biociden is
onderhevig aan veel wijzigingen, zowel op Europees, Belgisch
als regionaal niveau. Dankzij BePMA blijven u en uw bedrijf op de
hoogte van de laatste wijzigingen.
Wij organiseren infosessies voor u en uw werknemers waardoor
u steeds mee bent met de laatste ontwikkelingen i.v.m. Pest
Management.
Om ervaringen uit te wisselen met collega’s die ongetwijfeld
voor dezelfde vragen van klanten komen te staan als uzelf.
Minimaal 4 ledenvergaderingen per jaar waar u geïnformeerd
wordt over de laatste wijzigingen in onze sector en u terecht kunt
met uw vragen
Wij overleggen met alle stakeholders die een invloed hebben
op onze activiteiten : Vlaamse Milieu Maatschappij, FAVV, FOD
Volksgezondheid, Cepa, BFSO, Inspectiediensten,…
U wordt vermeld op onze website www.bepma.be. De website
heeft ook een portaal voorbehouden aan onze leden met up-todate informatie
Een belangrijk hulpmiddel binnen onze vereniging is de BePMAPP-applicatie. Doel van deze BePMAPP is het in kaart
brengen van de aanwezigheid van zwarte en bruine ratten en
bedwantsen in België en kan gebruikt worden voor het opstellen
van een risicoanalyse.

Kwaliteitslabel
Een BePMA-lid zal steeds:
•

De veiligheid en gezondheid van haar klanten, werknemers
en het publiek waarborgen bij de uitvoering van haar
diensten

•

De klanten gedetailleerd advies verstrekken met
betrekking tot het voorkomen van ongedierte

•

Over een adequate verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
beschikken

•

De gedragscode en statuten van de beroepsvereniging
respecteren

•

Zich ertoe verbinden enkel toegelaten bestrijdingsmiddelen
en -methodes te gebruiken

•

Alle maatregelen nemen om de impact op het milieu te
beperken

Verdere informatie en toetredingsvoorwaarden
Te bekomen via info@bepma.be
www.bepma.be

