
 
 
 
Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing, Milieu en Volksgezondheid (CPMV) 

 
AANVRAAGFORMULIER 
VERLENGING VAN HET BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR HET BEHEERSEN 
VAN PLAAGDIEREN EN HOUTAANTASTENDE ORGANISMEN 

 
 

Ondergetekende: 

Naam: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voornamen: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adres: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Postcode en plaats: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nationaliteit: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geboortedatum en –plaats: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geslacht: M/V* Telefoon: ---------------------  

Email-adres: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Registratienummer ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Werkgever/bedrijfsnaam ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lid brancheorganisatie NVPB        Ja/Nee 
 
 

verzoekt het CPMV om verlenging van zijn/ haar bewijs van vakbekwaamheid. Hiertoe zijn de 
stukken bijgevoegd, zoals vermeld in de procedure BT 4_03 "Verstrekking nieuw bewijs van 
vakbekwaamheid", punt 5, op de achterzijde van dit formulier. 

 
Tevens dient u een kopie van uw bewijs van vakbekwaamheid bij te voegen. 

 
Het CPMV wijst er nadrukkelijk op dat zonder de vereiste stukken niet tot verlenging kan worden 
besloten. 

 
De verschuldigde kosten “verstrekking bewijs van vakbekwaamheid (n.a.v. nascholing)” bedragen. 
€ 42,00. Leden NVPB ontvangen 10% korting op dit tarief. Na ontvangst van uw aanmelding 
ontvangt u hiervoor een factuur. 

 
 
 
 

Datum: Handtekening:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BT 4_03 Procedure “Verstrekking nieuw bewijs van vakbekwaamheid in het kader van de verlenging conform de 
wettelijke regeling bewijs van vakbekwaamheid voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende 
organismen 

 
1. De eisen die gesteld worden in de wettelijke regeling voor verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid voor het 

beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen zijn (zie voorwaarden voor verlenging van een bewijs van 
vakbekwaamheid voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen: 

 
Degene die in het bezit is van het bewijs van vakbekwaamheid voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende 
organismen en in aanmerking wil komen voor verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid dat op het moment waarop 
de verlenging van kracht wordt niet ouder is dan vijf jaar, dient: 
a. met goed gevolg deel te nemen aan de theorie- en praktijkexamens waarin de eindtermen, vermeld onder A , bijlage 

VI van de regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden , worden getoetst of 
b. aan te tonen dat hij de in periode van vijf jaar voorafgaande aan de datum waarop de verlenging van kracht wordt 

het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen volgens de geldende regels heeft uitgevoerd, en met 
goed gevolg heeft deelgenomen aan ten minste 8 dagdelen (is gelijk aan 100 studiepunten) bij- of 
nascholingsopleidingen verzorgd door een instantie als bedoeld in artikel 6.4, zesde lid. 

 
2. De gediplomeerde beheerser van plaagdieren en houtaantastende organismen kan binnen de termijn van vijf jaar na 

diplomering, zoals in de wettelijke regeling is aangegeven, verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid aanvragen 
bij de stichting CPMV. 

 
3. Aanvragen voor verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid kunnen schriftelijk worden ingediend bij de 

administratie van de stichting CPMV, Nistelrodeseweg 9a, 5406 PT Uden. Telefoon (088) 235 03 88 of 
Email info@cpmv.nl 

 
4. De gediplomeerde beheerser van plaagdieren en houtaantastende organismen dient hiervoor een volledig ingevuld 

aanvraagformulier, hetgeen kosteloos verkrijgbaar is bij de administratie van de stichting CPMV, in te dienen bij de 
administratie van de stichting CPMV. De ontvangst hiervan wordt binnen tien werkdagen schriftelijk bevestigd. 

 
5. Behalve het aanvraagformulier dient de gediplomeerde de volgende documenten bij de aanvraag in te leveren: 

a. 1. een werkgeversverklaring, waarin verklaard wordt dat de gediplomeerde gedurende de laatste 5 jaar zijn/haar 
werkzaamheden als beheerser van plaagdieren en houtaantastende organismen volgens de geldende regels 
heeft uitgevoerd, óf 

2. een eigen-verklaring, waarin verklaard wordt dat u gedurende de laatste 5 jaar uw werkzaamheden als 
beheerser van plaagdieren en houtaantastende organismen volgens de geldende regels heeft uitgevoerd. 

b. een lijst met de gevolgde scholingsactiviteiten met de daar bij behaalde studiepunten. In totaal moeten minstens 8 
dagdelen (is gelijk aan 100 studiepunten) verzameld zijn. 

c. een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of ander reisdocument, waarop de 
nationaliteit is aangegeven). 

d. 1 recente pasfoto. 
 

6. Voor de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid is een nader door het bestuur van de stichting CPMV vast te 
stellen bedrag aan administratiekosten verschuldigd. Dit bedrag dient vooraf te worden voldaan aan d e stichting 
CPMV. Informatie over de betaling is weergegeven op het aanvraagformulier. 

 
7. Nadat door de administratie van de stichting CPMV gecontroleerd is of de benodigde documenten compleet zijn en 

aan de eisen voor verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid voor het beheersen van plaagdieren en 
houtaantastende organismen voldaan is, wordt binnen twee maanden na ontvangst van het aanvraagformulier en 
bijbehorende documenten, een nieuw bewijs van vakbekwaamheid voor het beheersen van plaagdieren en 
houtaantastende organismen verstrekt. 

 
8. Op het bewijs van vakbekwaamheid wordt tevens vermeld wanneer de aanvrager voor de eerste maal een bewijs van 

vakbekwaamheid voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen is uitgereikt. 
 

9. Het verlengde bewijs van vakbekwaamheid heeft wederom een geldigheidsduur van vijf jaar. 
 

10. Na vijf jaar gelden voor de tweede en volgende verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid voor het beheersen 
van plaagdieren en houtaantastende organismen dezelfde eisen zoals die in artikel 1 geformuleerd zijn. 


