FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu
EUROSTATION ?Bloc II
Victor Hortaplein, 40 bus 15
B ? 1060 BRUSSEL

TOELATINGSAKTE
Nieuwe toelating
Gelet op de aanvraag ingediend op 08/05/2015
De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.Het biocide:
Vermikill Insecticide 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 28/01/2023 of tot de datum van goedkeuring van de laatste
werkzame stof voor productsoort 18 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012.
Dit product is identiek aan het product Insecticide (3912B).
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 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:

VAN NIELANDT N.V.
KBO nummer: 0423.166.260
Burgemeester Bertenplein 8
BE 8970 POPERINGE
Telefoonnummer: 057/33.35.00 (van de verantwoordelijke voor het op de markt
brengen)
- Handelsbenaming van het product: Vermikill Insecticide
- Toelatingsnummer: 5015B
- Doel waarvoor het product bestemd is: insecticide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden: AE - aerosol spuitbus
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- Toegelaten verpakkingen:
o

Voor het grote publiek:

Spuitbus 200.0 ml
Spuitbus 300.0 ml
Spuitbus 400.0 ml
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel:

alfa.-Cyaan-3-fenoxybenzyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaancarboxylaa
t (CAS 39515-40-7): 0.15 %
Prallethrin (CAS 23031-36-9): 0.075 %
- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:

Productsoort 18 Insecticiden
Uitsluitend toegelaten voor bestrijding van mieren, kakkerlakken en andere kruipende
insecten en ook voor bestrijding van vliegende insecten. Uitsluitend voor gebruik
binnenshuis.
- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 2 jaar)
- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn

67/548/EEG:
Code
F+

Omschrijving
Zeer licht ontvlambaar

Pictogram

N

Milieugevaarlijk

Code
R12
R50/53

Omschrijving
Zeer licht ontvlambaar
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch
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milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

o

Code
S2
S9
S13
S16
S20/21
S23
S25
S51
S56
S61

Voor het grote publiek:
Omschrijving
Buiten bereik van kinderen bewaren
Op een goed geventileerde plaats bewaren
Verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van diervoeder
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
spuitnevel niet inademen
Aanraking met de ogen vermijden
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder
afval brengen
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale
instructies/vei-ligheidskaart

- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen, volgens CLP-GHS:

Code Pictogram
GHS02

Pictogram

GHS09

Code H
H222
H229
H410

Omschrijving H
Zeer licht ontvlambare aerosol
Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Signaalwoord: Gevaar
o

Code P
P102

Voor het grote publiek:
Omschrijving P
Buiten het bereik van kinderen houden
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P210
P251
P273
P377
P381
P391
P403
P410+P412
P501

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en
andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden
Voorkom lozing in het milieu
Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan
worden
Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden
Gelekte/gemorste stof opruimen
Op een goed geventileerde plaats bewaren
Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50
°C/122 °F
Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale/regionale
voorschriften.

§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:

Ø Manier van aanwenden: aerosol spray
Ø Voorgeschreven dosering:

Vliegende insecten :
Verstuiven max. 3 seconden (± 3 gr) voor een ruimte van 30 m³ voor vliegende insecten.
Temperatuur : 20°C. Zonder ventilatie.
Kruipende insecten :
Spuiten op een afstand van +- 40 cm, rechtstreeks op de insecten. Houd de bus rechtop
tijdens het gebruik. De drukknop hoeft slechts 2 seconden ingedrukt te worden (+- 2
grammen).
De behandeling na één week herhalen.
Niet rechtstreeks op de bodem spuiten.
Uitsluitend binnenshuis gebruiken.
- Gevalideerde doelorganismen
o
o
o
o
o
o

Culex pipiens
Vespula vulgaris
Musca domestica
Ctenocephalides felis
Aedes albopictus
Lasius niger
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o
o
o

Teganaria domestica
Blattella germanica
Blatta orientalis

§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.
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.
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:
Niet geklassificeerd
- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:

Code
F+
N

Omschrijving
Zeer licht ontvlambaar
Milieugevaarlijk

- Gevaar volgens CLP-GHS:

Code H
H400
H410
H222 + H229

Klasse en categorie
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (acuut gevaar) categorie 1
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu (chronisch gevaar)
- categorie 1
Ontvlambare en niet-ontvlambare aerosol - categorie 1
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§6.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: 4,0

Brussel,
Nieuwe toelating op

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