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Beleid en doelstellingen Roes Faunabeheersing
buitengebruik rodenticiden.
Scope
Het uitvoeren van rattenbestrijding buitengebouwen en rondom
voedselopslagplaatsen.
Toepassingsgebied


het geven van adviezen en uitvoeren van werkzaamheden ter voorkoming en zo
nodig bestrijding van plaagdieren door toepassing van de principes van Integrated
Pest Management (IPM). Hieronder valt mede de distributie van middelen.

Doel









Het naleven van de heersende wet- en regelgeving.
Het recht op een veilige en gezonde werkplek.
Het op veilige en verantwoordelijke wijze omgaan met de gezondheid .
Het voorkomen van misbruik van biociden.
Het voorkomen van onnodige schade aan het milieu, onder meer door het
stelselmatig toepassen van IPM.
Het op verantwoordelijke en wettige wijze ontdoen van (restanten van) biociden,
lege verpakkingen, TL buizen, batterijen en ander klein gevaarlijk afval (KGA).
Het voorkomen van monotone arbeid en het bevorderen van de ontplooiing van
medewerkers in hun werk.
Het bedrijf dient te beschikken over een veiligheidsinstructie waarin het gebruik van
PBM's, regels voor veilig werken en de risico-inventarisatie voor uitvoering van
werkzaamheden zijn geregeld.

Buitengebruik rodenticiden
In het kader van aangepaste wetgeving door Ministerie van Infrastructuur en Milieu ( I&M)
Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) en conform de eisen gesteld door het College
voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft de directie van
Roes Faunabeheersing besloten zich te conformeren aan het certificatieschema beheersing
van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen buiten.
Roes Faunabeheersing conformeert zich in het algemeen en in het bijzonder bij het gebruik
van rodenticiden ter beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en
voedselopslagplaatsen buiten, aan de beginselen van Integrated Pest Management (IPM)
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Uitgangspunt is het certificatieschema buitengebruik waarvan alle medewerkers op de
hoogte zijn. Tevens is Roes Faunabeheersing in het bezit van geldige certificatenEVM en
Basisveiligheid VCA.
Alle medewerkers zijn in het bezit van een geldig vakbekwaamheidsbewijs en hebben met
goed gevolg het examen afgelegd waarin de kennis over de beheersing van rattenpopulaties
om gebouwen en voedselopslagplaatsen is getoetst.

