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FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen  en Leefmilieu  
Directoraat -generaal Leefmilieu

 EUROSTATION – Bloc II
Victor Hortaplein, 40 bus 15

B – 1060 BRUSSEL

 Dienst Risicobeheersing  
Uw brief van: 
Uw kenmerk: 

   
   

    

SCHIPPERS BVBA 
Grens 114 
2370 ARENDONK  
 

    
Ons kenmerk: 
Datum: 

MRB/KD/2012/3477/ 
 

 

    
Bijlage(n):     
     
Telefoon: ++32 (0) 2 524 95 82  
Fax : 0032 (0) 2 524 96 03  
E-mail : kathelyn.dumortier@health.fgov.be 

 
 
Aanvraag tot toelating voor parallel import voor het product: MS Cy-Fly 
 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
In bijlage gaat de gevraagde toelating voor parallel invoer. Deze toelating is geldig tot 
14/05/2014 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese Commissie betreffende het al 
of niet opnemen van de werkzame stof(fen) in bijlage I of IA van de biociderichtlijn 98/8/EG in 
voege zal treden. 
 
Deze toelatingsacte is geldig onder de volgende voorwaarden :  
- lidstaat van waaruit het product zal worden ingevoerd : Nederland 
- maximale hoeveelheid in te voeren product : 2000 L 
 
De houder van de toelating tot parallelinvoer dient onverwijld en schriftelijk de Dienst 
Risicobeheersing van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op de hoogte te brengen van deze invoer, de 
opslagplaats en de omvang van de ingevoerde partij. Deze moet gedurende 48 uur na de notificatie 
ter beschikking worden gehouden van de voornoemde dienst. Gelieve hiervoor het bijgevoegde 
formulier te gebruiken en dit bij voorkeur per fax door te sturen. Ten minste één verzegelde en van 
het oorspronkelijk etiket voorziene verpakking moet gedurende de geldigheidsperiode van de 
toelating ter plaatse ter beschikking van de voormelde dienst worden gehouden.  
 
Hoogachtend, 

 Directeur Generaal 
 
 
 R. Moreau 
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TOELATINGSAKTE 
Parallel import 

 

Gelet op de aanvraag ingediend op: 27/07/2012 
 
 

De Minister van Leefmilieu beslist: 
 
 
§1. Het biocide : 
MS Cy-Fly is toegelaten voor parallel invoer met toepassing van het artikel 71 van het 
koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en gebruiken van 
biociden zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 3 oktober 2005. 
 
Deze toelating is geldig tot 14/05/2014 of tot de datum waarop de beslissing van de Europese 
Commissie betreffende het al of niet opnemen van de werkzame stof(fen) in bijlage I of IA van 
de biociderichtlijn 98/8/EG in voege zal treden. 
 
Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is bepaald, 
moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede zijn 
chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de toelatingsaanvraag 
verstrekte gegevens. 
 
 
§2. De aanduidingen opgelegd door artikel 40, §1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 
moeten op elke verpakking voorkomen :  
Daaronder moeten de hiernavolgende aanduidingen overgenomen worden zoals zij in deze akte 
staan: 
 

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen: 
 
SCHIPPERS BVBA 
KBO nummer : 0438.292.817 
GRENS 114 
BE 2370 ARENDINK 
Telefoonnummer: 014 672356 (van de verantwoordelijke voor het op de markt brengen) 

 
- Handelsbenaming van het product: MS Cy-fly  

 
- Toelatingsnummer: 10/IP 
 
- Doel waarvoor het product bestemd is:  insecticide 

 
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: vloeistof 
 
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel : 
 
Cyfluthrin (CAS 68359-37-5):  50.0 gr/l 
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- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is: 

   
Productsoort 18 : Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere 
geleedpotigen 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van kruipende insecten en 
vliegen in opslag-, verblijfs- en bedrijfsruimten voor pleksgewijze behandeling van naden 
en kieren en oppervlakken op plaatsen waar kinderen met een leeftijd van 0-4 jaar niet 
kunnen komen.  
 
Met zodanige apparatuur gebruiken dat het middel onder lage druk en met grove druppel 
wordt toegepast en met dien verstande, dat tijdens de behandeling geen mensen en 
huisdieren, noch onverpakte voedingsmiddelen in de ruimte aanwezig mogen zijn en 
onverpakte grondstoffen voor de voedingsmiddelen- en veevoederindustrie moeten zijn 
afgedekt.    

 
 

- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn 
67/548/EEG: 

 
Code Omschrijving  Pictogram 
 N Milieugevaarlijk   

            
 

Code Omschrijving  
 R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken   
 R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op 

lange termijn schadelijke effecten veroorzaken   
 

 
Code Omschrijving  
 S24 Aanraking met de huid vermijden 
 S60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren 
 S21 Niet roken tijdens gebruik 
 S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart 
 

Code Omschrijving  
      

Eetwaren, keukengerei, aquariua en vogelkooien goed afdekken,, 
aquariumpomp uitschakelen   

 Niet toepassen op plaatsen die toegankelijk zijn voor kinderen van 0-4 jaar 
 Behandelde ruimten 1 à 2 uur na behandeling vrijhouden 
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§3.De inhoud van de gebruiksaanwijzing moet overeenkomen met hetgeen hieronder is 
vermeld.  Het is evenwel niet verplicht alle daarin opgenomen toepassingen te vermelden. 

 
Gebruiksaanwijzing: 

 
 

 
Het middel kan worden toegepast in opslagplaatsen en bedrijfsruimten zoals fabrieken, keukens, 
kantoren, aan boord van schepen, in woon- en andere verblijfsruimten, alsmede in lege graansilo’s. 
Het middel is werkzaam tegen kakkerlakken, bedwantsen, huiskrekels, vlooien en andere 
kruipende insecten, alsmede tegen vliegen. Voor een goede werking tegen de meeste van genoemde 
insecten is een zekere werkingsduur gewenst.  
Daarom dient men bij het schoonmaken de behandelde plaatsen zoveel mogelijk over te slaan. 
Controle op het effect en indien nodig herhalen van de behandeling is geboden. Toepassen in een 
verdunning van 0,8% d.w.z. 40 ml MS Cy-Fly per 5 liter water. Na het sluiten van de 
spuitapparatuur het mengsel goed schudden. Behandel de plaatsen waar kruipende insecten zich 
kunnen schuilhouden en let daarbij op vochtige, warme plaatsen bijv. achter en onder apparatuur, 
radiatoren, gootsteen, in naden en kieren, langs en achter plinten e.d.  
Ter bestrijding van vlooien en larven van tapijtkevers vooral de niet belopen gedeelten van de 
vloerbedekking behandelen.  
Als richtlijn kan gelden het gebruik van 1 liter spuitvloeistof per 20 m² vloeroppervlak. Ter 
bestrijding van vliegen die plaatsen behandelen, waar ze gewoonlijk “rusten”, zoals balken, 
steunbalken, plafonds en rond ramen.   
 
Nooit hele wanden behandelen  
 
Bij de behandeling van naden en kieren dient men de spuitdop langs deze schuilplaatsen te strijken. 
Vóór het weer in gebruik nemen, de ruimten gedurende tenminste 2 uur grondig ventileren. 
Oppervlakken waarop het middel is terecht gekomen en waarmee voedingsmiddelen (bijv. tijdens 
de bereiding of de opslag) direct in contact kunnen komen, dienen na de ventilatieperiode eerst 
grondig te worden gereinigd. Onverpakte grondstoffen dienen op deugdelijke wijze te worden 
afgedekt, bij voorkeur met plastic folie.  
 
Middel niet toepassen op huisdieren en planten.   
 
Attentie  
Het middel is giftig voor vissen, derhalve het middel zodanig toepassen dat het niet in bijv. aquaria 
terecht kan komen. Aquaria dienen te worden afgedekt; luchtpompje afzetten.   
 
Ter bestrijding van o.m.graanklanders in lege opslagplaatsen dient men het middel toe te passen in 
dezelfde verdunning van 0,8% d.w.z. 40 ml middel in 5 liter water door behandeling van naden en 
kieren (schuilplaatsen) in wanden en vloeren. Deze oppervlakken behoeven na de ventilatieperiode 
niet te worden gereinigd.   
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§4. Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product 
onderworpen is: 
 
 

- Het etiket, het veiligheidsinformatieblad en de bijsluiter moeten overeenstemmen 
met de gegevens vermeld op deze toelatingsakte en vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de toelatingshouder. 

- De bijsluiter moet worden opgesteld volgens de voorschriften van het 
Antigifcentrum. 

- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopscijfers aangegeven zijn 
overeenkomstig de bepalingen van 67§1 van het KB van 23/5/2003 en de daaraan 
gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig art. 10 van het voornoemde KB van 
14/1/2004 betaald wordt. 

- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 44 van het KB van 22/05/2003 is 
de aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, 
gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).  
 

- lidstaat van waaruit het product zal worden ingevoerd : Nederland 
 

- maximale hoeveelheid in te voeren product : 2000L 
 

- De houder van de toelating tot parallelinvoer dient onverwijld en schriftelijk de Dienst 
Risicobeheersing van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op de hoogte te 
brengen van deze invoer, de opslagplaats en de omvang van de ingevoerde partij. Deze 
moet gedurende 48 uur na de notificatie ter beschikking worden gehouden van de 
voornoemde dienst. Gelieve hiervoor het bijgevoegde formulier te gebruiken en dit bij 
voorkeur per fax door te sturen. Ten minste één verzegelde en van het oorspronkelijk 
etiket voorziene verpakking moet gedurende de geldigheidsperiode van de toelating ter 
plaatse ter beschikking van de voormelde dienst worden gehouden. 

 
 

§5. Indeling van het product: 
 

 
Code Omschrijving  
 N Milieugevaarlijk   
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§6. Score (p) van het product: Overeenkomstig de bepalingen in art. 7, §§1 en 2 van het KB 
van 13/11/2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het 
Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten werd de volgende score toegekend 
aan het biocide voor de berekeningen van de jaarlijkse bijdrage: 2,0  

 
 
 
 
 
 
 
Brussel, 
 
toegelaten voor parallel invoer op   
 
 
 

 VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU 
 Directeur Generaal 
 
 
 
 

R. Moreau 
 


