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TOELATINGSAKTE
Toelating van de unie - Biocidefamilie

Gelet op Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1187: 
Gelet op het advies van het Comité voor advies inzake Biociden:

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.De biocidefamilie:

Iodine based products - CID LINES NV - Biocidefamilie is toegelaten in
overeenstemming met het artikel 43 van de Verordening (EU) nr. 528/2012 van het
Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en
het gebruik van biociden .

Deze toelating is geldig tot 31/08/2030. Een aanvraag voor een hernieuwing van de
toelating moet ten laatste 550 dagen voor de einddatum van deze toelating worden
ingediend.

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.

- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

CID LINES NV
KBO nummer: 0435.921.958
Waterpoortstraat 2
BE 8900 IEPER
Telefoonnummer: 057 21 78 77 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)

- Handelsnaam van de biocidefamilie: Iodine based products - CID LINES NV - 
Biocidefamilie

- Toelatingsnummer van de biocidefamilie: EU-0022265-0000

- Vorm waaronder de biocidefamilie wordt aangeboden:

o AL - andere vloeistoffen voor directe toepassing
o SL ? Met water mengbaar concentraat

- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:

Jood (CAS 7553-56-2): 0-3.0 %
Polyvinylpyrrolidonjood (CAS 25655-41-8): 0-10.0 %
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- Andere gevaarlijke stof:

  Alcoholen, C12-C15, geëthoxyleerd (CAS 68131-39-5): 0.0 - 21 %
Alcohol C9-11 + 6 EO (CAS 68439-46-3) : 0.0 ?12.5
Fosforzuur (CAS 7664-38-2): 0-30.0 %

- Productsoort en gebruik waarvoor de biocidefamilie toegelaten is:

3 Dierhygiëne
Uitsluitend toegelaten als speenontsmettingsmiddel voor melkdieren

4 Voeding en diervoeders
Ontsmetting van niet-poreuze oppervlakken in professionele keukens, in de
levensmiddelensector en reiniging in-situ ("Cleaning In Place", CIP) desinfectie voor
melkapparatuur en CIP-installaties in de voedselindustrie.

§2.Producent van de producten in de biocidefamilie en producent van elke werkzame stof:

- Producent Iodine based products - CID LINES NV - Biocidefamilie:

CID LINES NV, BE

- Producent Jood (CAS 7553-56-2):

SQM S.A, CL

ACF MINERA SA , CL

COSAYACH NITRATOS S.A, CL

ISE Chemicals Corporation , JP

- Producent Polyvinylpyrrolidonjood (CAS 25655-41-8):

ISP CHEMICALS LLC, AFFILIATE OF ASHLAND INC , US

PANTHEON FZE (DMCC BRANCH) , AE

§3.Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van de biocidefamilie 
onderworpen is:

- Deze biocidefamilie bestaat uit 12 meta SPC's.
- Zie samenvatting van de productkenmerken van de biocidefamilie.
- Volgens het advies van het agentschap was het met betrekking tot de in "Iodine based 

products ? CID LINES NV" aanwezige niet-werkzame stoffen natriumjodide en 
natriumjodaat niet mogelijk om binnen de beoordelingstermijn voor de aanvraag te 
concluderen of die stoffen voldoen aan de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 
vastgestelde wetenschappelijke criteria om als hormoonontregelend te worden 
aangemerkt. Daarom moet verder onderzoek worden uitgevoerd naar natriumjodide en 
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natriumjodaat. Indien wordt geconcludeerd dat natriumjodide en/of natriumjodaat geacht 
worden hormoonontregelende eigenschappen te bezitten, zal de Commissie nagaan of de 
toelating van de Unie voor "Iodine based products ? CID LINES NV" overeenkomstig 
artikel 48 van Verordening (EU) nr. 528/2012 moet worden ingetrokken of gewijzigd.

Brussel,

Toelating van de unie ? Biocidefamilie, met terugwerkende kracht vanaf 03/09/2020, op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Celhoofd cel biociden - Chef de cellule de la cellule biocides
(Bij M.B. 17/05/2019 - Par A.M. 17/05/2019)
L. Louis
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