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Geachte heer / mevrouw,
De uitbraak van het coronavirus en de getroffen maatregelen raken ook de uitvoering
van plaagdierbeheersing in Nederland en de sectoren die hiervan afhankelijk zijn.
Uiteraard is het van belang dat noodzakelijke werkzaamheden op het gebied van
plaagdierbeheersing door kunnen gaan en dat belemmeringen kunnen worden
voorkomen of opgelost. In het kader hiervan benaderen wij u voor het volgende.
Op het moment kan het voorkomen dat periodieke en herbeoordelingsaudits niet op de
gebruikelijke manier kunnen plaatsvinden. Bedrijfs- en projectlocaties zijn niet in alle
gevallen beschikbaar voor fysieke controles of betreding door derden in het algemeen.
Het is hierdoor mogelijk dat certificaten niet tijdig kunnen worden verlengd. Graag
vragen wij u om hier tijdens en kort na de crisisperiode op een gepaste wijze mee om
te gaan. Een mogelijkheid zou zijn om periodieke audits visueel op afstand doorgang te
laten vinden. Indien de situatie het toelaat kan dit ook gelden voor herbeoordelingsaudits. In andere gevallen kan worden gekozen voor een eenmalige verlenging van
een aantal maanden. Voor een voorbeeld van een mogelijke aanpak verwijzen wij u
graag naar de memo van Stichting KPMB. Te allen tijde is het van belang om
gezamenlijk te zorgen dat de uitvoering van plaagdierbeheersing door kan gaan.
Reeds hebben de NVPB, PLA..N., KAD en KPMB een brief geschreven aan de
Minister van Milieu en Wonen over de knelpunten ten tijde van de coronacrisis. Hierin
is ook kort een gepaste omgang aangaande de geldigheid van certificeringen
benoemd.
Wij hopen op uw begrip en medewerking en voor een uitgebreidere toelichting zijn wij
bereikbaar.
Met vriendelijke groet,

Kyra Broeders
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