FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu
GALILEEGEBOUW, Galileelaan 5/2, B - 1210 Brussel

Tijdelijke toelating
Voor het product Termigard (PT 18)
De Minister van Leefmilieu,
Gelet op Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012
betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden, artikel 55 (1), eerste lid;
Gelet op het ministerieel besluit van 17 mei 2019 houdende delegatie van handtekening aan het
celhoofd `biociden' van het Directoraat-generaal Leefmilieu voor de uitvoeringsakten inzake
biociden, artikel 1, b) ;
Gelet op de aanvraag om een tijdelijke toelating te bekomen, ingediend op 19 maart 2021 per
elektronische drager, door Rentokil NV, Ingberthoeveweg 17, 2630 Aartselaar, voor het product
Termigard (PT 18), een biocide op basis van 0,25% diflubenzuron ;
---------------------------Overwegende dat ingevolge de import van een lading hout afkomstig uit het zuiden van Frankrijk,
verschillende plaatsen in verschillende serres in het dierenpark Pairi Daiza, Domaine de Cambron,
te 7940 Brugelette, geteisterd zijn door termieten van het type Reticulitermes flavipes ;
Overwegende dat de strijd tegen deze soort enkel kan gebeuren middels toepassing van een gericht
lokmiddel met larvicide ;
Overwegende dat de werkzame stof van het product, diflubenzuron (CAS-nr. 35367-38-5),
goedgekeurd is op Europees niveau in het kader van het EU Review program voor werkzame
stoffen in biociden, voor toepassing als PT 18 ;
Dat in het CAR van diflubenzuron, naar aanleiding van de wetenschappelijke evaluatie van de stof,
een blootstellingsstudie werd uitgevoerd die heeft aangetoond dat er een aanvaardbaar risico is voor
professionele gebruikers ;
Dat het product is toegelaten in Frankrijk voor toepassing PT 18, onder toelatingsnummer FR-20190050 ;
--------------------------Overwegende dat overeenkomstig artikel 55 (1) van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het
Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het
gebruik van biociden, een tijdelijke toelating enkel kan worden verleend ingeval van een gevaar
voor de volksgezondheid, de gezondheid van dieren of het leefmilieu, dat niet met andere middelen
kan worden bestreden ;
Dat er geen andere biociden toegelaten zijn, en er dus geen alternatieven zijn voor de strijden tegen
termieten in het dierenpark Pairi Daiza ; dat er een gevaar bestaat voor het leefmilieu aangezien die
schadelijke organismen zich kunnen verspreiden in het dierenpark en zelfs daarbuiten ;
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Beslist :
Artikel 1
Het gebruik van hiernavolgend product is toegelaten in het kader van het bestrijdingsplan tegen
termieten van het type Reticulitermes flavipes, op het grondgebied van het dierenpark Pairi Daiza,
Domaine de Cambron, te 7940 Brugelette :
Termigard
(biocide op basis van 0,25% diflubenzuron)

Artikel 2
De bijzondere gebruiksbeperkingen en -voorwaarden die vermeld staan in :
-

De toelatingsakte van het product in Frankrijk ( FR-2019-0050 ) ;
Het Veiligheidsinformatieblad van het product (Date/ Actualisée le 07 Juillet 2017. Révision
04) ; en
De goedgekeurde Samenvatting van de Producteigenschappen van het product (SPC),

dienen te worden nageleefd.
Teneinde resistentie en verdere verspreiding van de soort te vermijden, dient de gehele kolonie
termieten te worden verwijderd in de aangetaste plaatsen.

Artikel 3
De tijdelijke toelating wordt verleend aan Rentokil NV (tijdelijke toelatingshouder – nieuw adres :
BRANDEKENSWEG 2, B-2627 SCHELLE) voor een periode van maximaal 180 dagen, en treedt
in werking op vrijdag 28 mei 2021.

Brussel, 27 mei 2021.
VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,
het Celhoofd cel biociden
Lucrèce Louis

2/2

