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Nieuwe wetgeving knaagdierbeheersing 
 
De huidige wetgeving rondom knaagdier beheersing (of te wel ratten & muizen bestrijding) houdt op 
te bestaan. 
Per 1-1-2023 gaat de nieuwe regelgeving in. Dit voor zowel de producten (rodenticiden) voor 
consumenten als professioneel (agrarisch) gebruik. 
 
Het doel van deze wetgeving is overlast door ratten en muizen te voorkomen en het gebruik van 
chemische bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken....... 
 

 

Regelgeving professioneel (agrarisch) gebruik. 
 
Per 1 januari 2023 is het voor agrariërs verplicht om over een IPM-KBA licentie te beschikken indien 
zij nog knaagdieren (ratten en muizen) binnen én buiten wensen te bestrijden met rodenticiden. 
Zie link: Erkenningen | Knaagdierbeheersing  

 
Aangezien men vasthoudt aan de vereiste certificering zal een agrarische ondernemer, wil hij de 
middelen kunnen toepassen vanaf 1 januari 2023, dienen te beschikken over de nieuwe licentie 
KBA-IPM licentie inclusief certificering. De agrarische ondernemer staat echter vrij om de middelen 
te kopen, ook vanaf 1 januari, echter hij mag deze pas inzetten als hij in het bezit is van de juiste 
licentie. Logisch zou zijn geweest dat de agrarische ondernemer de producten vallend onder de 
opgebruikregeling ook kan opmaken op basis van zijn huidige KBA licentie. Hiermee zou de 
opgebruikregeling voor gebruikers in lijn zijn met de regeling voor distributie. Wellicht wordt deze 
aanpassing nog doorgevoerd de komende periode.  
 
De oude KBA licentie komt per 31-12-2022 te vervallen. Naast de nieuwe IPM-KBA licentie moet 
het bedrijf van de agrariër gecertificeerd worden en zijn ze opgenomen in het register van Keurmerk 
Plaagdiermanagement Bedrijven. 
 
Helaas zijn er aan deze IPM-KBA licentie kosten verbonden voor de agrariër of ongediertebestrijder. 
De kosten voor certificering en opname in het register bedragen jaarlijks circa € 500,00 tot € 700.00. 
Deze kosten zitten o.a. in de audits (certificering) en een verplichte bijdrage voor het register. 
Daarnaast komen ook nog de kosten voor scholing, examen en verplichte bijeenkomsten. 
 
Indien een agrariër op basis van deze extra eisen en/of kosten besluit niet (meer) zelf rodenticiden 
toe te passen, kan een professioneel gecertificeerd plaagdierbestrijder ingeschakeld worden. De 
verwachting is dat een groot deel dit gaat doen. 
 
Het persbericht: Ctgb gaat ingrijpen in toelatingen rodenticiden | Nieuwsbericht | College voor de 
toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
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Regelgeving particulier (consument) gebruik. 
 
Per 1-1-2023 veranderd ook de wetgeving voor particulier gebruik. Deze aanpassing houdt in dat 
particulieren de “oude bekende” middelen, de kleine consumentenverpakking, niet meer mogen 
gebruiken. De aanpassing geldt voor de meeste producten behalve middelen die gebaseerd zijn op 
Alfachloralose. 
 
De volgende termijnen zijn hierbij van belang: 
- een uitverkooptermijn van bestaande voorraad tot 29 juni 2023. 
- een opgebruiktermijn voor de eindgebruiker tot 26 december 2023. 
 
Concreet houdt dit in dat de producten nog tot 29 juni 2023 verkocht mogen worden aan de 
consument. Consumenten mogen deze nog tot 26 december 2023 gebruiken!  
 
Kijk voor meer actuele informatie bij de onderstaande links: 

Informatie nieuwe wetgeving 
Informatie over het verplichte register 
 
** IPM = Integrated Pest Management 
 

 
 

Gevolgen voor de leverancier rodenticiden. 
 
Uw voorraadbeheer verdient als gevolg hiervan naar de toekomst toe waarschijnlijk enige aandacht 
en aanpassing. De verwachting is dat dit najaar de verkopen zullen stijgen....  
 
De wetgeving schrijft (nu ook al!) voor dat verkopers van rodenticiden controleren of hun klanten 
beschikken over het vakbekwaamheidsbewijs dat nodig is voor het gebruik van deze middelen. 
 
Tip: 
Vraag bij verkoop van een rodenticide voor professioneel gebruik aan een agrariër of 
ongediertebestrijder altijd om een geldige IPM-KBA-licentie pas, en controleer deze met een ID. 
Noteer dit in een “logboek”, of vraag om een kopie van de IPM-KBA licentie en bewaar deze bij uw 
administratie. 
 
Bij een controle door de NVWA of ILT moet u aan kunnen tonen dat u als verkoper zijnde een 
controle heeft uitgevoerd en deze heeft vastgelegd in een logboek of administratie. 
 
Wat de consumenten verkoop betreft: 
Een aantal producten mag vanaf 1-1-2023 niet meer verkocht mogen worden, maar voor de overige 
voorraad is er een uitverkooptermijn tot 29-06-2023. 
We kunnen dus nog de hele winter 2022-2023 consumenten voorzien van producten. 
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