Biociden nieuws
Nieuwe toelatingen
Naam middel

Werkzame stof(fen)

Toelatingsnummer

Expiratiedatum

Maxforce Platin (wederzijdse erkenning)

clothianidine

NL-0020305-0000

15-07-2024

Fanga B+ / LEUCO BF PASTA GREEN / PREVALIEN BRODI
PASTA FRESCA

brodifacoum

NL-0018764-0000

25-06-2024

Ant Bait 1R-trans phenothrin

1R-trans-fenothrin

NL-0020778-0000

onbekend*)

Wijzigingen/herregistratie op toelatingen
Naam middel

Werkzame stof(fen)

Toelatingsnummer

Opgebruiktermijn

Fendona 1.5 SC

alfa-cypermethrin

NL-0020887-0000

onbekend*)

Fendona 6 SC

alfa-cypermethrin

NL-0020888-0000

04-06-2029

Naderende expiratiedatum
Naam middel

Werkzame stof(fen)

Toelatingsnummer

Expiratiedatum

FENDONA

alfa-cypermethrin

12635

01-01-2020

No Fly

alfa-cypermethrin

15044

01-01-2020

Ficam W

bendiocarb

13205

01-01-2020

Advion Kakkerlakken Gel

indoxacarb

13434

31-12-2019

Advion Mieren Gel

indoxacarb

13880

31-12-2019

Eulan SPA 01

permethrin

10979

01-11-2019

ECOstyle Mierenspray

pyrethrinen

13181

01-11-2019

Floria Anti-Insectenspray

pyrethrinen

14476

01-11-2019

Floria Mierenspray

pyrethrinen

15335

01-11-2019

Permanent Ongediertespray

pyrethrinen

13183

01-11-2019

VloVrij Omgevingsspray

pyrethrinen

15581

01-11-2019

Fanga B+, LEUCO BF PASTA GREEN, PREVALIEN BRODI
PASTA FRESCA

brodifacoum

NL-0018764-0000

12-02-2020

Naam middel

Werkzame stof(fen)

Toelatingsnummer

Expiratiedatum

Basilit B/Impralit

boorzuur

9643 N

31-08-2019

Recent vervallen toelatingen
*) De toelating was niet opvraagbaar op de website van de Ctgb Toelatingenbank op het moment van totstandkoming van deze editie.
Bron: Ctgb Toelatingendatabank

Wederzijdse erkenning
Binnen de EU is het mogelijk om via een wederzijdse erkenning toelatingen
uit andere lidstaten in Nederland toe te laten (en vice versa). Met deze mogelijkheid kunnen aanvragers op relatief korte termijn een toelating voor hun
middel krijgen in een EU-lidstaat.

Aanvraag wederzijdse erkenning
Volgens het beginsel van wederzijdse erkenning uit de verordening, kan de fabrikant het middel in een andere lidstaat op
de markt brengen met vergelijkbare ecologische en landbouwomstandigheden.
Om te vermijden dat er voor bepaalde gewassen geen beschermingsmiddelen beschikbaar zijn, biedt de verordening ook
ruimte om al toegelaten gewasbeschermingsmiddelen daarvoor te gebruiken.
De toelating kan worden uitgebreid (met
een zogenoemde ‘kleine toepassing’/

NLKUG, zonaal) en is ook anderszins te
wijzigen (verpakking, samenstelling). De
gebruiksuitbreidingen vallen onder het
beginsel van wederzijdse erkenning.

Administratieve uitbreiding van
een wederzijdse erkenning
Gewoonlijk wordt de vervaldatum van
een toelating via een wederzijdse erkenning vastgesteld op de expiratiedatum
van de werkzame stof plus één jaar. In
sommige lidstaten zijn echter ‘post registratie-eisen’ vastgesteld voor de oor-

spronkelijke toelating. De toelatingstermijn kan in dergelijke gevallen door de
lidstaat zijn verkort. Deze wordt dan in
Nederland eveneens ingekort. Zodra aan
de vereisten in de oorspronkelijke lidstaat
is voldaan en de toelating is verlengd, kan
de toelatingshouder een verlenging van
de toelating in Nederland aanvragen. Dit
mag via een administratieve aanvraag.

Registration manual
In de Registration manual (alleen Engelstalig) leest u meer over de aanvraag
van een wederzijdse erkenning. Per aanvraagtype wordt daar in vier onderdelen
(Characteristics, Registration process, Instruction for submission en Documentation) het proces uit de doeken gedaan.
Bron: Ctgb
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