FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu

TOELATINGSAKTE
Verlenging post-annex I
Gelet op de aanvraag ingediend op: 29/08/2013
De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.Het biocide :
KB Mieren SG is toegelaten met toepassing van het artikel 78 ter van het koninklijk
besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen 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 30/09/2015.
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:

SCOTTS BENELUX BVBA
KBO nummer: 0464.324.251
Oostjachtpark 1
BE 9100 SINT-NIKLAAS
Telefoonnummer: 03 780 71 10 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)
- Handelsbenaming van het product: KB Mieren SG
- Toelatingsnummer: 2205B
- Doel waarvoor het product bestemd is:
o

insecticide
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- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
o

SG - wateroplosbaar granulaat

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :

Fipronil (CAS 120068-37-3): 0.021 %
- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

18 Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Uitsluitend ter bestrijding van mieren en hun nesten in en om het huis ( op vaste
ondergrond).

- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn

67/548/EEG:
o

Code
S13
S56
S2
S20/21

Voor het grote Publiek :
Omschrijving
Verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van diervoeder
Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder
afval brengen
Buiten bereik van kinderen bewaren
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
Omschrijving
- Product niet gebruiken in de buurt van oppervlakte water en de resten niet
in de gootsteen of riolering werpen.
- Mag niet gebruikt worden tegen beschermende miersoorten zoals de rode
bosmier.
- Na elke toepassing de gieter goed uitspoelen en de handen wassen.

§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 het grote publiek:

Gebruik & dosis:
- Opgelost in water: 20 gram per liter water (gieter) ( 20 g = niveau x van de doseerdop)
- Als strooimiddel: 10 g/m² (= nest en onmiddellijke omgeving) ( 10 g = niveau y van de
doseerdop)
Behandeling door begieten:
Breng de juiste hoeveelheid product in een gieter met een weinig water. Vul aan met het
vereiste volume water. Goed mengen om een homogeen mengsel te verkrijgen. De
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mierennesten goed begieten; gebruik 0.5 tot 2 liter per nest, afhankelijk van de grootte van
het nest. Het product goed in de bodem laten dringen.
Behandeling door strooien:
De korrels op regelmatige maar niet overvloedige wijze zowel over het nest als op de
looppaden van de mieren strooien aan een dosis van ongeveer 10 g per nest +
onmiddellijke omgeving.

§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. 7 van het voornoemde KB van
13/11/2011 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).

§5.Indeling van het product:
Niet geklassificeerd
§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: 0,0

Brussel,
Toegelaten op 08/06/2005
Verlengd op 21/05/2010
Wijziging van samenstelling op 10/06/2013
Verlenging post-Annex I met terugwerkende kracht vanaf 30/09/2013

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU
Diensthoofd cel biociden - Chef de service de la cellule biocides
H. Vanhoutte
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