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TOELATINGSAKTE
Verlenging post-annex I en Classificatie volgens CLP-GHS

Gelet op de aanvraag ingediend op: 30/01/2014

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.Het biocide :

Ficam W is toegelaten in overeenstemming met het artikel 51 van het koninklijk besluit
van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden.

Deze toelating is geldig tot de datum waarop uw aanvraag tot toelating is geëvalueerd
binnen de termijnen opgelegd door de Europese Commissie en maximaal tot 31/01/2016.

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 36, §5 van het koninklijk besluit van 8 mei 2014
moeten op elke etiket 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:

BAYER CROPSCIENCE NV - SA
KBO nummer: 0412.639.087
J.E. Mommaertslaan 14
BE 1831 Diegem
Telefoonnummer: 02 535 66 15 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)

- Handelsbenaming van het product: Ficam W 

- Toelatingsnummer: 3408B

- Doel waarvoor het product bestemd is: 

o insecticide

- Vorm waaronder het wordt aangeboden:

o WP - spuitpoeder
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- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

Bendiocarb (CAS 22781-23-3): 80.0 %

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

18 Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Uitsluitend toegelaten voor de bestrijding van kruipende en vliegende insecten in en

rond gebouwen. Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

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

Code Omschrijving Pictogram
N Milieugevaarlijk

T Giftig

Code Omschrijving
 R23/25 Vergiftig bij inademing en opname door de mond  
 R21 Schadelijk bij aanraking met de huid  
 R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch 

milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken  

o Voor Professioneel gebruik :

Code Omschrijving
S38 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen
S61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale

instructies/veiligheidskaart
S63 Bij een ongeval door inademing : slachtoffer in de frisse lucht brengen en

laten rusten
S23 Spuitnevel niet inademen
S28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water
S36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een

beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht
S60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren
S22 Stof niet inademen
S45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts

raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
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- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen, volgens CLP-GHS:

Code Pictogram Pictogram
GHS06

GHS09

Code H Omschrijving H
 H300 Dodelijk bij inslikken 
 H330 Dodelijk bij inademing 
 H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen 

Signaalwoord: Gevaar

Code EUH Omschrijving EUH
 EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en 

het milieu te voorkomen

o Voor Professioneel Gebruik :

Code P Omschrijving P Specificatie
P260 Stof en spuitnevel niet inademen Highly Recommended
P264 Na het werken met dit product handen grondig

wassen
Recommended

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik
van dit product

Optional

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte
gebruiken

Optional

P273 Voorkom lozing in het milieu Recommended
P284 Adembescherming dragen Highly Recommended
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een

ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
Highly Recommended

P330 De mond spoelen Recommended
P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse

lucht brengen en laten rusten in een houding die
het ademen vergemakkelijkt

Highly Recommended

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen Recommended
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In

goed gesloten verpakking bewaren
Highly Recommended
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P405 Achter slot bewaren Optional
P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens locale en

regionale regels
Recommended

§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:
o Voor professioneel gebruik:

Ficam W dient in water te worden opgelost waarna het handmatig verspoten wordt onder
lage druk (1-3bar) en met grove druppel, bijvoorbeeld met een rugspuittoestel.
Dosering: 0.12 g product/m² ; spuitvolume : 0.04 l/m² (verdunning van product in water :
0.3 %-v/v)
Voor de bestrijding van kruipende insecten, vlooien en wespen: 15 gram FICAM W
oplossen in 5 liter water voor de behandeling van 125 m².
In geval van een ernstige plaag van kakkerlakken of bij bijzonder onhygiënische
omstandigheden de dosis verdubbelen: 30 gram FICAM W oplossen in 5 liter water voor
de behandeling van 125 m².
Voor de bestrijding van vliegen: 15 gram FICAM W + 50 gram suiker oplossen in 5 liter
water voor de behandeling van 125 m².
Behandelde oppervlakken volledig laten drogen en goed verluchten alvorens ze terug in
gebruik te nemen.

§4.Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van het product
onderworpen is:

- De informatie, bedoeld in artikel 17(1) van Verordening (EG) nr. 1272/2008, moet in 
overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 2 van het KB van 7 september 
2012. Het veiligheidsinformatieblad zoals bedoeld in artikel 31 van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 3 van het 
KB van 7 september 2012.

- 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.
- Niet gebruiken op kleding, matrassen en beddengoed.
- Niet gebruiken op oppervlakken die in contact kunnen komen met voedingswaren of bij

aanwezigheid van onbedekt voedsel.
- Niet gebruiken op huisdieren; aquaria afdekken.
- In ruimten waar regelmatig wordt gereinigd met water, uitsluitend spleten en kieren 

behandelen.
- De behandelde oppervlakken niet onmiddellijk reinigen (tijdsduur afhankelijk van het te

behandelen insect) zodat alle ontwikkelingsstadia van het insect in contact kunnen 
komen met het product.

- Bij buitenshuis gebruik afvloeiing naar de riolering vermijden ; niet rechtstreeks op de 
bodem toepassen.

- Indien langdurige behandeling vereist is, afwisselen met een product met een 
verschillende werking teneinde resistentie te voorkomen.

- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopscijfers aangegeven zijn 
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overeenkomstig de bepalingen van artikel 39 van het KB van 8/5/2014 en de daaraan 
gebonden jaarlijkse bijdrage overeenkomstig artikel 7 van het KB van 13/11/2011 
betaald wordt.

- Ter herinnering, in overeenstemming met het artikel 40 van het KB van 8/05/2014 is de 
aangifte van uw product aan het Antigifcentrum verplicht. Voor meer informatie, 
gelieve de website van het Antigifcentrum te raadplegen (www.poisoncentre.be).

§5.Indeling van het product:

klasse A, verkoop voorbehouden aan geregistreerde verkopers en gebruik voorbehouden
aan erkende en professionele gebruikers.

- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code Omschrijving
T Giftig
N Milieugevaarlijk

- Gevaar CLP-GHS:

Code H Klasse en categorie
 H300 Acute toxiciteit (oraal) - categorie 2
 H330 Acute toxiciteit (inhalatie) - categorie 2
 H400 Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) - categorie 1
 H410 Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar) - categorie 1  

§6.Score (p) van het product:
Overeenkomstig de bepalingen in art. 7, § 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: 4,0

Brussel,

Nieuwe toelating op 26/05/2008
Verlenging op 21/05/2010
Verlenging post-annex I en classificatie volgens CLP-GHS op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU

Diensthoofd cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
H. Vanhoutte
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