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TOELATINGSAKTE
Verlengd

Gelet op de aanvraag ingediend op 19/10/2017

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.Het biocide:

Aeroxon Fruitvliegenval is toegelaten in overeenstemming met het artikel 9 van het
koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken
van biociden.

Deze toelating is geldig tot 31/12/2024 of nadat is aangetoond dat aan onderstaande
voorwaarden met betrekking tot werkzame stof niet meer voldaan is.

De werkzame stoffen van uw product vielen in het verleden onder de
uitzonderingsmaatregel van artikel 6 van Verordening 1451/2007 waardoor ze niet diende
opgenomen te zijn in het herzieningsprogramma. Verordening 1451/2007 werd echter
vervangen door Verordening 1062/2014. Artikel 15 (b) van deze laatste schrijft voor dat
stoffen, die voordien onder de food/feed derogatie vielen, in de toekomst ook moeten
worden opgenomen in het herzieningsprogramma mits kan worden aangetoond dat het om
een "bestaande" stof gaat (d.w.z. die voor de datum van 14 mei 2000 op de markt was).
Hiertoe dient de fabrikant of leverancier van de stoffen in eerste instantie een "verklaring
van belangstelling voor kennisgeving" in te dienen bij ECHA en dit voor datum van
30/10/2015. Informeer u hierover tijdig bij uw fabrikant of leverancier. In een verdere stap
zal enne kennisgeving moeten worden ingediend (art 17) en zo deze conform wordt
bevonden, wordt de stof opgenomen in het herzieningsprogramma. In een derde fase moet
een volledig dossier worden ingediend op basis waarvan de stof al dan niet kan worden
goedgekeurd overeenkomstig Verordening 528/2012.

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
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moeten op het 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:

FR. KAISER GMBH
Bahnhofstrasse 35
DE 71332 Waiblingen
Telefoonnummer: 0049(0)71511715-0 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)

- Handelsbenaming van het product: Aeroxon Fruitvliegenval

- Toelatingsnummer: 4415B

- Doel waarvoor het product bestemd is: 

o andere

- Vorm waaronder het wordt aangeboden:

o RB - lokmiddel (klaar voor gebruik)

- Toegelaten verpakkingen:

o Voor het grote publiek:

fles 40.0 ml

- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

Appelazijn 76.5%
Balsamicoazijn 10%

- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

19 Lokstof- Fruitvliegenval

- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 2 jaar)

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

- Gevarenpictogram, signaalwoord en gevarenaanduiding volgens CLP-GHS: /

§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:

Alvorens het flesje te openen, deze minimaal 30 min. rechtop laten staan. Plaats het flesje
in de houder en verwijder de dop.
Verwijder de beschermfolie in één keer van de lijmlaag aan de binnenkant van de val.
Daarna de val in de openingen van de houder plaatsen. Na ongeveer 3 tot 4 weken, of
wanneer het lijmoppervlak helemaal bedekt is met fruitvliegen, de val vervangen door de
tweede lijmval. De lokwerking van de vloeistof is maximaal 8 weken.

- Gevalideerde doelorganismen

o Drosophila melanogaster

§4.Producent van het biocide product en producent van elke werkzame stof:

- Producent Aeroxon Fruitvliegenval:

FR. KAISER GMBH
Bahnhofstrasse 35
DE 71332 Waiblingen

§5.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.

- Het product blijft toegelaten voor zover de verkoopcijfers aangegeven zijn 
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.
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- 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).

- De werkzame stoffen van uw product vielen in het verleden onder de 
uitzonderingsmaatregel van artikel 6 van Verordening 1451/2007 waardoor ze niet 
diende opgenomen te zijn in het herzieningsprogramma. Verordening 1451/2007 werd 
echter vervangen door Verordening 1062/2014. Artikel 15 (b) van deze laatste schrijft 
voor dat stoffen, die voordien onder de food/feed derogatie vielen, in de toekomst ook 
moeten worden opgenomen in het herzieningsprogramma mits kan worden aangetoond 
dat het om een "bestaande" stof gaat (d.w.z. die voor de datum van 14 mei 2000 op de 
markt was). Hiertoe dient de fabrikant of leverancier van de stoffen in eerste instantie een
"verklaring van belangstelling voor kennisgeving" in te dienen bij ECHA  en dit voor 
datum van 30/10/2015. Informeer u hierover tijdig bij uw fabrikant of leverancier. In een 
verdere stap zal enne kennisgeving moeten worden ingediend (art 17) en zo deze 
conform wordt bevonden, wordt de stof opgenomen in het herzieningsprogramma. In een
derde fase moet een volledig dossier worden ingediend op basis waarvan de stof al dan 
niet kan worden goedgekeurd overeenkomstig Verordening 528/2012.

§6.Indeling van het product:

Ingedeeld in het vrije circuit

§7.Score van het product:

Overeenkomstig de bepalingen in artikel 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: 0,0

Bruxelles,

Nieuwe toelating op 20/05/2015
Correctie op 20/01/2016
Verlengd op

POUR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,

Celhoofd cel biociden - Chef de cellule de la cellule biocides
Lucrèce Louis

http://z1nemesis.health.fgov.be:8180/Workplace/getContent/Gestautor/Technical*__.Folder/Document*__.Generation/AppData/AppData/Local/Local Settings/Temp/www.poisoncentre.be" "blocked::www.poisoncentre.be
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