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Tijdelijke toelating  
(BE-TEMP-040) 

 

voor het product Virkon S 
(uitbreiding toegelaten gebruikstoepassingen) 

 

Verlengingsbesluit 
 

 

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 (BPR), 

artikel 55 (1), eerste lid ; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden 

en gebruiken van biociden, artikel 21 ; 

 

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, a) ; 

 

Gelet op de gezamenlijke aanvraag van : 

- het AGENTSCHAP NATUUR & BOS, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel, 

- le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et 

Environnement, Département de l'Etude du Milieu Naturel et Agricole, Avenue 

Maréchal Juin, 23 B 5030 Gembloux, en 

- Leefmilieu Brussel, Afd. Groene ruimten, Dpt. Biodiversiteit en territoriale kennis, 

Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel (aanvragers),  

 

teneinde verlenging te bekomen van de tijdelijke toelating (BE-TEMP-040) van 29 

juli 2022 voor het gebruik van het ontsmettingsmiddel “Virkon S” op het Belgische 

grondgebied teneinde conform de aanbeveling 176 (2015) onder de Conventie van Bern de 

inheemse amfibiepopulaties te kunnen beschermen tegen de pathogenen Batrachochytrium 

dendrobatidis (Bd), Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) en ranavirussen ; 

 

  

Overwegende dat de geldigheid van de tijdelijke toelating voor het gebruik van Virkon 

S ter bescherming van amfibiepopulaties inderdaad verstreken is per eind januari 2023 ; dat 

de bestrijdingsacties evenwel nog zullen moeten doorgaan de komende jaren overeenkomstig 

de Aanbeveling 176 (2015) van de Conventie van Bern waarvan de doelstelling is de 

inheemse amfibiepopulaties te kunnen beschermen tegen de pathogenen Batrachochytrium 

dendrobatidis (Bd), Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) en ranavirussen ; 

 

Dat het derhalve, teneinde deze bestrijdingsacties te kunnen verderzetten, van belang 

is voor aanvragers om over die toelating te kunnen blijven beschikken voor Virkon S op het 

gehele Belgische grondgebied vanaf 1 februari 2023 ; dat dit ontsmettingsmiddel erkend is als 

het meest aangewezen middel in termen van werkzaamheid en eco-toxiciteit ;  
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Overwegende dat het overeenkomstig artikel 21 van het koninklijk besluit van 4 april 

2019 inderdaad mogelijk is de er in bedoelde maatregel voor een periode van ten hoogste 365 

kalenderdagen te verlengen ; 

 

Overwegende dat de werkzame stof van het product Virkon S, 

(Bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) pentapotassium) (CAS-nr. 70693-62-8), momenteel 

geëvalueerd wordt in het in het kader van het EU Review Program voor werkzame stoffen in 

biociden (Initial application for approval in progress - Competent authority evaluation) voor 

toepassing als PT 2 en PT 3 ; 

 

Overwegende dat het product Virkon S in België evenwel reeds is toegelaten voor PT 

2 en PT 3 gebruik (BE-REG-00078) overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 april 2019 

betreffende het op de markt aanbieden en gebruiken van biociden ;        

 

Dat de beoogde pathogenen Bd, Bsal en ranavirussen echter niet zijn opgenomen in de 

toelatingsakte van Virkon S bij de doelorganismen voor PT2 en PT3 gebruik ; dat bijgevolg 

Virkon S niet toegelaten is in België voor gebruik bij het beoogde veldwerk ter bescherming 

van inheemse amfibiepopulaties, terwijl andere desinfectantia geregistreerd als PT 2 zoals 

bleekwater (met grotere negatieve impact op biotoop) wel toegelaten worden voor het 

beoogde veldwerk ;      

 

Overwegende dat conform de beschikbare internationale wetenschappelijke kennis 

omtrent werkzaamheid en ecotoxiciteit Virkon S in Europa echter het meest aangewezen 

desinfectiemiddel is ten aanzien van Batrachochytrium en ranavirussen voor het ontsmetten 

van materialen (laarzen, fuiken, netten, emmers, …) die gebruikt worden in amfibiehabtitat, 

met een minimale negatieve impact op de omgeving , teneinde conform de aanbeveling 176 

(2015) onder de conventie van Bern de inheemse amfibiepopulaties te kunnen beschermen 

tegen ziekteverwekkers Bd, Bsal en ranavirussen die wereldwijd de amfibiepopulaties onder 

druk zetten ;    

 

Dat Virkon S bijgevolg momenteel het enige product is dat kan gebruikt worden in de 

strijd tegen de beoogde pathogenen Bd, Bsal en ranavirussen teneinde amfibiepopulaties 

efficiënt te kunnen beschermen ; 

 

Dat het doel van de beoogde uitbreiding van de gebruikstoepassingen van het product 

in België is die handelingen mogelijk te maken die beschreven staan in het toe te passen 

bioveiligheidsprotocol ; dat het gebruik dat beoogd wordt ter bescherming van de 

amfibiepopulaties dan ook zal verlopen conform de voorwaarden beschreven onder afwijking 

GL2021-08 (afwijking voor het gebruik van biociden voor de ontsmetting van materiaal ter 

preventie van Chytridiomycose cfr. https://www.zonderisgezonder.be/pesticiden-

gebruiken/afwijking-van-verbod/procedure-1-generieke-afwijkingen#Chytri ) ; 

 

Overwegende bovendien dat de toelatingshouder van het product Lanxess in de loop 

van 2022 een aanvraag heeft ingediend om de bestaande toelatingsakte (BE-REG-00078) uit 

te breiden naar de in deze tijdelijke toelatingsakte beoogde gebruiken van Virkon S, teneinde 

een permanente toelating bekomen voor deze gebruiken ; 

 

 

 

 

https://www.zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruiken/afwijking-van-verbod/procedure-1-generieke-afwijkingen#Chytri
https://www.zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruiken/afwijking-van-verbod/procedure-1-generieke-afwijkingen#Chytri
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Beslist :  

 
Artikel 1 

 

De tijdelijke toelating van 29 juli 2022 voor het op de markt brengen en het gebruik van 

Virkon S (BE-REG-0078) als desinfectiemiddel (PT 2 – fungicide)) teneinde de inheemse 

amfibiepopulaties op het Belgisch grondgebied te kunnen beschermen tegen de beoogde 

pathogenen Bd, Bsal en ranavirussen, wordt verlengd met een periode van 365 kalenderdagen, 

met ingang van 1 februari 2023. 

 

 

Artikel 2 

 

De bijzondere voorwaarden en gebruiksaanwijzingen vermeld in de toelatingsakte van het  

product (BE-REG-00078) dienen opgevolgd te worden.  

 

In afwijking van eerste lid wordt voor wat de concrete toepassingswijze van het product 

betreft als PT 2 voor de gebruiken tegen de beoogde pathogenen Bd, Bsal en ranavirussen 

dompeltoepassing aanbevolen eerder dan eenvoudige spuittoepassing voor de ontsmetting van 

materiaal (laarzen, fuiken, netten, emmers, …). 

 

 

Artikel 3 

 

De gebruikers van het product dienen zich te registreren in het gesloten circuit 

overeenkomstig artikel 41 van het koninklijk besluit van 4 april 2019 betreffende het op de 

markt aanbieden en gebruiken van biociden. 

 

 

Artikel 4 

 

Dit besluit treedt in werking de dag van ondertekening ervan. 

 

 

 

Brussel, 7/02/2023. 

 

 

 

 

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU 

 
Celhoofd cel biociden - Chef de cellule de la cellule biocides 

Lucrèce Louis 
 
 

 


