december 2014

Benelux Nieuwsbrief

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief van december 2014 met het laatste nieuws uit onze branche.

SAVE THE DATE!
KILLGERMRIWA INFODAGEN
De KILLGERMRIWA INFODAGEN 2015 zullen doorgaan op
22 & 23 APRIL 2015. Op woensdag 22 april verwelkomen wij u graag in het van der
Valk Hotel “de Cantharel” te Apeldoorn en op donderdag 23 april in het Koning Willem
II Stadion te Tilburg.
Wenst u zich alvast aan te melden? Dat kan ofwel via het aanmeldformulier op onze website:
https://www.killgermriwa.com/evenementen/killgermriwa-infodagen
of door een mailtje te sturen naar info@killgermriwa.com met vermelding van uw

2015

naam, bedrijfsnaam, datum van aanwezigheid (22 of 23
april) en, indien u aan het CPMV-examen wenst deel te
nemen, het nummer van uw vakbekwaamheidsdiploma.
Meer informatie over het thema van de Infodagen, de lezingen en de standhouders
volgt zo snel mogelijk. Houd onze website en mailings dus goed in de gaten!

GEBRUIK HALAMID-D
IN DE STRIJD TEGEN HET
VOGELGRIEPVIRUS H5N8
Halamid-D vernietigt het virus als de gebruiksaanwijzing wordt gevolgd in stallen, transportmiddelen en op wanden,
vloeren, materialen en gereedschappen en schoeisel.
Grondig reinigen, naspoelen, desinfecteren met 2% Halamid-d en 5 minuten inwerktijd.
U kunt uw desinfectiemiddel nu bij ons bestellen!
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AANMELDEN BIJ HET
MELD- EN INFORMATIE
CENTRUM VAN DE ILenT
Vanaf heden kunnen bedrijven zich in het kader van de overgangsregeling
voor het buitengebruik van anticoagulantia aanmelden bij het Meld- en
Informatie Centrum (MIC) van de Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILenT).
U kunt zich aanmelden via de volgende link: http://www.ilent.nl/contact/melden
> Bij ‘rubriek’ dient u te kiezen voor: Risicovolle stoffen
> Bij ‘Soort’ kiest u voor: Buitengebruik anticoagulantia

Vervolgens vult u uw persoons- en bedrijfsgegevens in bij de daarvoor bestemde
velden.
Voorwaarden overgangsregeling
De aanmelding bij het MIC van de ILenT is noodzakelijk in het kader van de
overgangsregeling voor het buitengebruik. Deze regeling van het Ctgb heeft tot
gevolg dat het buitengebruik van anticoagulantia – in tegenstelling tot de recente
berichtgeving in de pers – volgend jaar onder een aantal strikte voorwaarden
mogelijk blijft voor de bestrijding van ratten. De regeling blijft van kracht tot
1 januari 2017. Daarna kunnen de middelen alleen worden toegepast door
professionals die specifiek zijn geschoold op de beheersing van rattenpopulaties
buiten gebouwen en werkzaam zijn bij een bedrijf dat daarvoor is gecertificeerd.
Momenteel werken diverse branchepartijen samen aan een protocol dat hiervoor als
uitgangspunt dient.

Meld u aan bij het MIC van de ILenT
Nadat de toelating van een bepaald middel is uitgebreid voor buitengebruik mag dit
middel alleen buiten worden toegepast door bedrijven die zich hiertoe bij het MIC
van de ILenT hebben aangemeld. Met de aanmelding bij het MIC verplicht het bedrijf
zich om, zodra dat mogelijk is, het certificeringstraject voor buitengebruik in te gaan.
Het is dan ook vanaf heden mogelijk om uw bedrijf hiervoor aan te melden bij het
MIC van de ILenT. De ILenT heeft aangegeven op gepaste wijze het buitengebruik te
handhaven. Dat zou kunnen betekenen dat ILenT handhavend optreedt, indien een
bedrijf buiten anticoagulantia toepast en (1) niet is aangemeld bij het MIC of (2) niet
conform de IPM gedachte handelt.
Opgebruiktermijn
Los van de overgangsregeling kan momenteel nog een beperkt assortiment
rodenticiden buiten gebruikt worden, die eerder dit jaar nog wel een toelating
hadden voor buitengebruik. Dat komt omdat een opgebruiktermijn is vastgesteld
bij de herbeoordeling van deze middelen. Dat houdt in dat de middelen gedurende
een bepaalde termijn mogen worden gebruikt met in achtneming van de oude
toelatingseisen (voor buitengebruik). Deze termijn verschilt per individueel middel
en verstrijkt begin 2015. De exacte opgebruiktermijn van een middel kunt u bij ons
uiteraard opvragen.
Voor meer informatie over de overgangsregeling verwijzen wij naar de volgende
nieuwsberichten op de NVPB website www.nvpb.org:
> Stand van zaken buitengebruik anticoagulantia
> Overgangsregeling buitengebruik gepubliceerd

Uitbreiding toelatingen
In het kader van de overgangsregeling dienen in de eerste plaats de toelatinghouders
bij het Ctgb een aanvraag in te dienen voor de uitbreiding van de huidige toelating.
Door toekenning van deze aanvraag zal aan het gebruiksvoorschrift worden
toegevoegd dat het middel ter bestrijding van ratten buiten mag worden toegepast,
indien dit als laatste schakel gebeurt in een bestrijding die geheel is gebaseerd op de
principes van IPM en mits de gebruiker zich (op bedrijfsniveau) heeft aangemeld bij
het MIC van de ILenT.
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WORKSHOP VOGELWERING

In 2015 heeft KillgermRIWA opnieuw enkele interessante workshops en trainingen voor u in petto!
In februari zullen wij een workshop rondom vogelwering organiseren. Bent u bekend
met vogelwering maar beschikt u (nog) niet over de juiste kennis en producten om
hier mee aan de slag te gaan? Dan is deze workshop uitermate geschikt voor u!
Gastspreker Nigel Batten van Killgerm Chemicals Ltd., onze expert op gebied van
vogelwering, zal ons meenemen naar de wereld van de vogelweringstechnieken en
aan de hand van zowel een theoretisch als een praktijkgericht gedeelte laten zien hoe
u zich het beste wapent tegen verschillende soorten vogeloverlast.
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Gedetailleerde informatie (exacte datum, locatie, programma, …) wordt zo snel
mogelijk bekend gemaakt. Houd onze website & nieuwsbrieven dus goed in de
gaten!
Wenst u zich al aan te melden voor deze workshop? Dat kan! Stuur een mailtje
naar marketing@killgermriwa.com met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam
en telefoonnummer en wij zorgen ervoor dat u alvast toegevoegd wordt aan de
deelnemerslijst.
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KillgermRIWA wenst u alvast een zeer fijne
eindejaarsperiode.
Onze kantoren zullen tijdens deze periode gesloten zijn op de volgende dagen:
Donderdag 25 & vrijdag 26 december 2014 en donderdag 1 & vrijdag 2 januari 2015.
Op woensdag 24 en 31 december zal ons magazijn geopend zijn tot 13u00.
Orders geplaatst op 24 december voor 13u00 zullen ten vroegste uitgeleverd worden op maandag 29 december en orders geplaatst op 31 december voor 13u00 zullen ten vroegste
uitgeleverd worden op 5 januari 2015 (mits voorradig).
Alvast veel dank voor uw begrip en… PRETTIGE FEESTDAGEN!
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