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Betreft: Verlenging van toelating voor het product: Oxyl-PRO S

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

U diende in België, via het Biocidenregister (R4BP), een Europese aanvraag in betreffende
het product Oxyl-PRO S overeenkomstig Verordening (EU) nr 528/2012. Dit product heeft
een geldige toelating in België volgens de bestaande nationale wetgeving, het Koninklijk
besluit van 8 mei 2014. De Europese aanvraag werd binnen de op Europees niveau
vastgestelde termijnen ingediend.
Gezien aan deze voorwaarden voldaan is, kan de op nationaal niveau bestaande toelating (
8915B) verlengd worden tot de datum waarop uw Europese aanvraag geëvalueerd is binnen
de termijnen opgelegd door de Europese Commissie, en met een maximum van 3 jaar
(Artikel 89, par. 2 van de Biocidenverordening (EU) Nr. 528/2012). Uw product mag op de
Belgische markt aangeboden en gebruikt worden, onder dezelfde voorwaarden als deze
01/10/2021
vermeld onder de toelating 8915B, en dit tot maximaal 01/10/2020.
Deze brief geldt als officiële kennisgeving van de nieuwe geldigheidsdatum van uw
toelating. Het biocide zal opgenomen blijven in de lijst van toegelaten biociden, te vinden op
www.biocide.be. U kan deze brief aan uw klanten voorleggen als bewijs van geldigheid van
de bestaande toelating.
Dit schrijven blijft geldig tot wij u een Europese toelating leveren en heeft sowieso zijn
01/10/2021
einde op 01/10/2021
01/10/2020. De Europese toelating zal een termijn bevatten binnen dewelke u
bestaande stocks van uw product met het huidige toelatingsnummer nog op de markt kan
aanbieden (6 maanden) en een bijkomende termijn voor het opgebruik ervan (6 maanden).
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Wanneer de lidstaat-rapporteur besluit voor het biocide in kwestie geen toelating te verlenen,
dan vervalt deze brief op de datum van dit besluit en gelden dezelfde respijtperiodes als
hierboven vermeld: 6 maanden voor het aanbieden van bestaande stocks en bijkomend 6
maanden voor het opgebruik ervan (cfr. art. 89 (4) van de Biocideverordening (EU) Nr.
528/2012).
Met de meeste hoogachting,

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