FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu
EUROSTATION – Bloc II
Victor Hortaplein, 40 bus 15
B – 1060 BRUSSEL
Dienst Risicobeheersing
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Datum:

BAYER CROPSCIENCE
J.E. Mommaertslaan 14
BE 1831 Diegem

MRB/VHS/2013/3667/

Bijlage(n):
Telefoon:
Fax :
E-mail :

++32 (0) 2 524 96 66
0032 (0) 2 524 96 03
stijn.vanhees@health.fgov.be

Aanvraag tot toelating voor het product: Quick Bayt

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

In bijlage gaat de gewijzigde toelating voor uw product Quick Bayt.
Deze toelating is geldig tot 01/10/2014, de datum van goedkeuring van de laatste werkzame stof
Cis-tricos-9-een voor PT 19 overeenkomstig Verordening (EC) nr 528/2012. Op deze datum zullen de
werkzame stoffen imidacloprid (PT18) en Cis-tricos-9-een (PT 19) beide goedgekeurd zijn voor hun
respectievelijke PT’s overeenkomstig verordening (EC) nr 528/2012.

Een toelatingsaanvraag conform aan de Europese vereisten moet vóór deze datum ingediend
worden.
Het gevaarsymbool ‘N’ en de R-zinnen R51/R53 ontbraken, beide van toepassing voor dit
product, dit werd eveneens rechtgezet.
Hoogachtend,

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,
Diensthoofd cel biociden
H. Vanhoutte
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TOELATINGSAKTE
Correctie
Werkzame stof en R-zinnen en verlenging
Gelet op de aanvraag ingediend op: 14/05/2013

De Minister van Leefmilieu beslist:

§1.Het biocide :
Quick Bayt is toegelaten met toepassing van het artikel 78 van het koninklijk besluit van 22
mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, zoals
gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 oktober 2005.
Deze toelating is geldig tot 01/10/2014, de datum van goedkeuring van de laatste werkzame
stof Cis-tricos-9-een voor PT 19 overeenkomstig Verordening (EC) nr 528/2012.Op deze datum
zullen de werkzame stoffen imidacloprid (PT18) en Cis-tricos-9-een (PT 19) beide goedgekeurd zijn
voor hun respectievelijke PT’s overeenkomstig Verordening (EC) nr 528/2012.

Een toelatingsaanvraag conform aan de Europese vereisten moet vóór deze datum ingediend
worden.
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:
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: Quick Bayt
- Toelatingsnummer: 605B

2/5

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-generaal Leefmilieu

- Doel waarvoor het product bestemd is:
o insecticide
- Vorm waaronder het wordt aangeboden:
o Granulaat(GR)
- Gehalte aan en aanduiding van elk werkzaam bestanddeel :
cis-Tricos-9-een (CAS 27519-02-4): 0,10%
Imidacloprid (CAS 138261-41-3): 0.5 %
- Producttype en gebruik waarvoor het product toegelaten is:
18 Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Uitsluitend toegelaten als gebruiksklaar lokaas voor de controle van vliegen ( strooien of
smeren) in residentiële of industriële gebouwen en stallen. Voor de niet-professionele
gebruiker
- Uiterste houdbaarheidsdatum: (Productiedatum + 3 ja(a)r(en))
- Gevaarsymbolen, gevaarsaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen volgens Richtlijn
67/548/EEG:
Code
N

Omschrijving
Milieugevaarlijk

Code
R51/53

Pictogram

Omschrijving
Vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

o Voor het grote Publiek :
Code
S2
S20/21
S56
S13
Code

Omschrijving
Buiten bereik van kinderen bewaren
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder
afval brengen
Verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van diervoeder
Omschrijving
Enkel te bewaren in de oorspronkelijke verpakking
Voorkom lozing in het milieu
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§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:
Dosering: 500g inhoud is voldoende voor de behandeling van 250 tot 300 m²
vloeroppervlakte. Strooi de droge- of beter nog de lichtbevochtigde- korrels op een droog ,
stofvrij oppervlak, buiten bereik van kinderen en dieren. Maak gebruik van schaaltjes,
waarop de korrels opengespreid liggen. Breng meerdere schaatljes aan. Toegepast als
smeermiddel voor de bevochtigen van oppervlakken wordt het granulaat gedurende 15
minuten opgelost in warm water in een verhouding van granulaat: water gelijk aan 1 : 0,8.
D.m.v. een kwast kleine plekken besmeren. Belangrijk zijn muren, balken en
vensterkozijnen; vooral waar vliegen vaak rusten. Ook kunnen stukken karton of stof
worden beschilderd. Deze kunnen in de ruimte opgehangen of neergelegd worden. Materiaal
reinigen met warm water. Herhaal de behandeling wanneer het lokaas verbruikt is of
wanneer de korrels bedekt zijn door stof. Start een vliegencontroleprogramma vroeg op het
jaar.

§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).
- De actieve stof Cis-tricos-9-een wordt in deze formulering ingezet als een lokstof (PT19),
en werd toegevoegd als actieve stof.

§5.Indeling van het product:
Niet geclassificeerd
- Gevaar volgens Richtlijn 67/548/EEG:
Code
N

Omschrijving
Milieugevaarlijk
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§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: 2,0

Brussel,

Toegelaten op 21/03/2005
Verlengd op 21/05/2010
Gewijzigd op 01/10/2010
Gewijzigd en verlengd op

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,
Diensthoofd cel biociden
H. Vanhoutte
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