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Toelating biociden 

Toel.nr Middelnaam/ 
familienaam 

Werkzame stof Toelatinghouder Gebruik

NL-0016700-
0000 

Omega Pharma IR3535 Ethylbutylacetylamino-
propionaat 

Omega Pharma 
International N.V. 

Dit betreft een biocidefamilie van afweermiddelen voor niet-professioneel 
gebruik tegen muggen, teken, bijtende insecten (knutten, zandvliegen en 
wespen) en hoofdluis. 

NL-0028973-
0000 

ANTI-GERM IODINE 
BASED DISINFECTANTS 
PRODUCT FAMILY 

Jood HYPRED SAS De middelen voor professioneel gebruik worden met dit besluit toegelaten als 
desinfecteermiddelen voor speendesinfectie van melkvee en desinfectie van 
dierenverblijven. 

NL-0029302-
0000 

TravelSafe Mosquito net Deltamethrin Van Bergen Sports 
International B.V. 

Deze gebruiksklare geïmpregneerde klamboe voor niet-professioneel gebruik 
wordt uitsluitend toegelaten ter bestrijding van anopheles muggen (Anopheles 
spp) in tropische gebieden, waar een gevaar bestaat voor door vectoren 
overgedragen ziekten die worden verspreid door de geclaimde muggensoort 
(bijv. malaria). 

16465 N Klercide 70/30 Denatured 
Ethanol Aerosol 

Ethanol Ecolab B.V. Het middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van 
bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en schimmels op 
harde oppervlakken in cleanroom afdelingen, echter met uitzondering van 
oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de 
grondstoffen hiervoor.  

BEKENDMAKING 

Datum: 23 november 2022 
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Wijziging biociden 

Toel.nr. Middelnaam/ 
familienaam 

Werkzame stof Toelatinghouder Wijziging Aflevertermijn Opgebruiktermijn 

EU-0018737-
0000 

Hygienix Biocidal 
Product Family 

Natriumbenzoaat, 
wijnsteenzuur 

Hygienix B.V. De middelen voor professioneel en niet 
professioneel gebruik uit de biocidefamilie 
worden uitgebreid met een claim tegen 
(omkapselde) virussen en mycobacteriën. 
Daarnaast worden er toepassingen toegevoegd 
voor het gebruik in oppervlakdesinfectie, de huid 
(body wash) en de hoofdhuid.

2 december 
2022 t/m 2 juni 
2023 

2 december 2022 
t/m 2 december 
2023 

16190 N Mr Muscle Keuken ADBAC SC Johnson 
Benelux 

De toelating van het middel voor niet-
professioneel gebruik Mr Muscle Keuken wordt 
uitgebreid als toepassing: 
op andere harde oppervlakken in huis dan in de 
keuken. 

N.v.t. N.v.t.

Ingetrokken biociden 

Toel.nr Middelnaam/ 
familienaam 

Werkzame stof Toelatinghouder Vervalt op = 
expiratie datum 

Aflevertermijn Opgebruiktermijn 

11965 N MS MACRODES
Didecyldimethylammoniumchloride, 
formaldehyde, glutaaraldehyde,   
Alkyl (C12-16)  
dimethylbenzylammoniumchloride

Schippers Europe B.V. 
31-10-2022 30-4-2023 31-10-2023

15560 N Intra Clean & Control Didecyldimethylammoniumchloride, 
glutaaraldehyde,   
Alkyl (C12-16) 
dimethylbenzylammoniumchloride 

Intracare B.V. 1-11-2022 1-5-2023 1-11-2023
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15969 N KitchenPro AziDes Alkyl (C12-16) 
dimethylbenzylammoniumchloride, 
L-(+)-melkzuur  

Ecolab B.V. 31-10-2022 30-4-2023 31-10-2023

In werking treden besluiten 

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant; zie: www.officielebekendmakingen.nl.  
Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende besluit is vastgesteld. Ctgb publiceert de besluiten in de toelatingen databank (https://toelatingen.ctgb.nl/). 
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