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BEKENDMAKING 
 27 februari 2020 

 
 
 
 

Overzicht collegebesluiten d.d. 26 februari 2020 
 
Toelating gewasbeschermingsmiddel 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Teelten/gebruik 

 15973 N HARPUN (wederzijdse 
erkenning) 

pyriproxyfen Galenika-Fitofarmacija a.d. Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de 
teelt van appel en peer. 

15994 N Banjo (wederzijdse erkenning) fluazinam ADAMA Registrations B.V. Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de 
teelt van aardappelen. 

 
Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen 

Toel.nr. Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Wijziging W-code Aflevertermijn 
vorige W-code 

Opgebruiktermijn 
vorige W-code 

14882 N Inssimo 
(kleine 
toepassing) 

acibenzolar-S-
methyl 

Syngenta Crop 
Protection B.V. 

Deze elicitor voor professioneel gebruik wordt 
toegepast in de bedekte teelt van chrysant (bedekte 
teelt), potchrysant (onbedekte teelt) en snijchrysant 
(onbedekte teelt) 
 
De wijziging betreft de toelating in de bedekte teelt van: 
gerbera (potplant), impatiens (potplant), kalanchoë 
(potplant), roos (potplant), gerbera (snijbloem). 
 
De wijziging betreft de toelating in de onbedekte teelt 
van: eik (opkweek, neerwaarts gespoten), rozen 
(boomkwekerij), corylus (hazelaar), hypericum 
(sierheester), prunus laurocerasus (sierheester), salix 
(sierheester), acer campestre (bos- en haagplantsoen), 
crataegus (bos- en haagplantsoen), appel 
(boomkwerkerij), nectarine (boomkwekerij), perzik 
(boomkwekerij), peer (boomkwekerij), geum (vaste 
plantenteelt), hebe (vaste plantenteelt), veredeling en 

W.2 n.v.t. n.v.t. 

https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/aanvraagtypen-middelen/wederzijdse-erkenning
https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/aanvraagtypen-middelen/wederzijdse-erkenning
https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/aanvraagtypen-middelen/wederzijdse-erkenning
https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/aanvraagtypen-middelen/uitbreiding-met-kleine-toepassingen
https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/aanvraagtypen-middelen/uitbreiding-met-kleine-toepassingen
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zaadteelt van akkerbouwgewassen (m.u.v. aardappel, 
mais, granen en graszaadteelt, hop en olifantsgras), 
groenten- en fruitgewassen, kruiden en 
sierteeltgewassen. 

14282 N Devrinol 
45SC (kleine 
toepassing) 

napropamide UPL Europe Ltd. Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel 
gebruik wordt uitgebreid in de teelt van: 

• steenvruchten 

• bessen 

• braam- en framboosachtigen 

• baby leaves 

• aromatische kruidgewassen 

• bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp en 
lelie 

• bolbloemen en knolbloemen 

• boomkwekerijgewassen 

• vaste plantenteelt 

W.2 n.v.t. n.v.t. 

9364 N Topaz 100 
EC (kleine 
toepassing) 

penconazool Syngenta Crop 
Protection B.V. 

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel 
gebruik wordt uitgebreid met kleine toepassingen. 
 
De wijziging betreft de toelating in de:  

- onbedekte teelt van abrikoos, perzik, nectarine, 
augurk, pompoen-achtigen, bloembollen en 
bloemknollen m.u.v. tulp en lelie, 
bloemisterijgewassen, laanbomen, klimplanten, 
sierheesters, buxus, heide soorten, bos- en 
haagplantsoen, vruchtbomen en –struiken en 
vaste plantenteelt 

- de bedekte teelt van potplanten, snijbloemen 
en de teelt van veredelingsteelt en zaadteelt.  

W.11 n.v.t. n.v.t. 

15541 N Takumi 
(wederzijdse 
erkenning) 

cyflufenamid Nisso Chemical 
Europe GmbH p/a 
Certis Europe B.V. 
 

Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professionele 
gebruik wordt uitgebreid in de bedekte teelt van 
aubergine, tomaat en paprika. 

W.1 n.v.t. n.v.t. 

 
  

https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/aanvraagtypen-middelen/uitbreiding-met-kleine-toepassingen
https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/aanvraagtypen-middelen/uitbreiding-met-kleine-toepassingen
https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/aanvraagtypen-middelen/uitbreiding-met-kleine-toepassingen
https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/aanvraagtypen-middelen/uitbreiding-met-kleine-toepassingen
https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/aanvraagtypen-middelen/wederzijdse-erkenning
https://www.ctgb.nl/gewasbeschermingsmiddelen/aanvraagtypen-middelen/wederzijdse-erkenning
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Overig gewasbeschermingsmiddel 

Toel.nr. Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Wijziging W-code Aflevertermijn 
vorige W-code 

Opgebruiktermijn 
vorige W-code 

8935 N Moncereen 
vloeibaar 

pencycuron Bayer 
CropScience S.A.-
N.V. 

Dit middel voor professioneel gebruik wordt afgewezen.   
 
 

W.4 
W.3 

01-05-2020 01-06-2020 
01-06-2020 

9102 N Moncereen 
droogontsm
etter 

pencycuron Bayer 
CropScience S.A.-
N.V. 

Dit middel voor professioneel gebruik wordt afgewezen.   
 

W.1 
W.0 

01-05-2020 01-06-2020 
01-06-2020 

 
Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Vervalt op = 
expiratie datum 

Aflever-
termijn 

Opgebruik-
termijn 

13274 N Pyristar 250 CF 
 
 

chloorpyrifos ADAMA Registrations B.V. 31-12-2019 31-12-2019* 16-04-2020* 

15311 N VSM 
Chlorantraniliprole 200 
SC 

chlorantraniliprole VSM Agrochem bvba 16-01-2020 16-07-2020 16-01-2021 

15312 N VSM Cyflufenamide 50 
EW 

cyflufenamid VSM Agrochem bvba 16-01-2020 16-07-2020 16-01-2021 

15800 N VSM Etoxazool 110 SC etoxazool VSM Agrochem bvba 16-01-2020 16-01-2020 16-01-2020 

15759 N VSM Flonicamid 50 WG flonicamid VSM Agrochem bvba 16-01-2020 16-01-2020 16-01-2020 

15771 N VSM Cyproflu WG fludioxonil, cyprodinil VSM Agrochem bvba 16-01-2020 16-07-2020 16-01-2021 

15604 N VSM 6BA+gibb gibberellinen, 6-benzyladenine VSM Agrochem bvba 16-01-2020 16-01-2020 16-01-2020 

15808 N VSM Dithia Pro kaliumfosfonaten, dithianon VSM Agrochem bvba 16-01-2020 16-01-2020 16-01-2020 

14142 N Nic-It nicosulfuron FMC Operational Netherlands B.V. 24-01-2020 24-01-2020 24-01-2020 

15757 N VSM Bopyr WG pyraclostrobine, boscalid VSM Agrochem bvba 16-01-2020 16-01-2020 16-01-2020 

15762 N VSM Pyrimethanil 400 
SC 

pyrimethanil VSM Agrochem bvba 16-01-2020 16-01-2020 16-01-2020 

15261 N CUADRO NT trinexapac-ethyl FMC Operational Netherlands B.V. 24-01-2020 24-01-2020 24-01-2020 

 

 = Aflever en opgebruiktermijn bestaande voorraden behandeld zaad binnen de EU: 
Aflevertermijn:     16 juli 2020 
Opgebruiktermijn:    16 juli 2020 
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 Toelating biociden 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Gebruik  

 
NL-0021015-
0000 
 

Insect Expert Anti Insect 
Spray 50% DEET (wederzijdse 
erkenning) 

N,N-diethyl-m-
toluamide 

COOPERATION 
PHARMACEUTIQU
E FRANCAISE 

Dit afweermiddel voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten tegen 
muggen, zandvliegen en teken bij mensen en dient buitenshuis te worden 
gebruikt. 

15967 N Oxivir Plus waterstofperoxide en 
salicylzuur 

Diversey B.V. Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van 
bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en virussen op: 

- oppervlakken in ziekenhuizen en overige instellingen voor de 
gezondheidszorg,  

- oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen en 
transportmiddelen bestemd voor mensen,  

- oppervlakken in de cosmetische en farmaceutische industrie. 

15985 N ERO Chlorhex 0.8 chloorhexidinedigluc
onaat 

European 
Registration Office 
B.V. 

Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van 
bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op de spenen van 
melkkoeien na het melken. 
 

15989 N Oxivir Plus Spray waterstofperoxide en 
salicylzuur 

Diversey B.V. Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van 
bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en virussen op: 

- oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen en 
transportmiddelen bestemd voor mensen,  

- oppervlakken in ziekenhuizen en overige instellingen voor de 
gezondheidszorg,  

- oppervlakken in de cosmetische en farmaceutische industrie. 

NL-0003225-
0000 
 

COM 116 02 I AL 
(wederzijdse erkenning) 

lambda-cyhalothrin COMPO Benelux 
N.V. 

Dit insecticide voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten tegen 
mierennesten van wegmieren (binnen- en buitenshuis), pissebedden, 
kakkerlakken en zilvervisjes (binnenshuis). 

NL-0020533-
0000 
 

Biopren 50 LML mosquito 
larvicide concentrate / 
MOSQUIPREN 50 
(wederzijdse erkenning) 

S-methopreen Bábolna 
Bioenvironmental 
Centre Ltd. 

Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik dient buiten te worden 
toegepast, wordt toegelaten voor het terugdringen van muggen van de soorten 
Aedes en Culex spp. tijdens de ontwikkelingsfases. 

NL-0021277-
0000 

Koralan GL 220 Biocidal 
Product Family (wederzijdse 
erkenning) 

3-jood-2-
propynylbutylcarbam
aat (IPBC), 

Kurt Obermeier 
GmbH & Co. KG 
 

Dit houtconserveringsmiddel voor industrieel, professioneel en niet-professioneel 
gebruik wordt toegelaten in gebruiksklasse 2 en 3. 
 

https://www.ctgb.nl/biociden/aanvraag-onder-verordening/wederzijdse-erkenning-nationale-toelating
https://www.ctgb.nl/biociden/aanvraag-onder-verordening/wederzijdse-erkenning-nationale-toelating
https://www.ctgb.nl/biociden/aanvraag-onder-verordening/wederzijdse-erkenning-nationale-toelating
https://www.ctgb.nl/biociden/aanvraag-onder-verordening/wederzijdse-erkenning-nationale-toelating
https://www.ctgb.nl/biociden/aanvraag-onder-verordening/wederzijdse-erkenning-nationale-toelating
https://www.ctgb.nl/biociden/aanvraag-onder-verordening/wederzijdse-erkenning-nationale-toelating
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NL-0016352-
0000  
 

Koranol Ib permethrin Kurt Obermeier 
GmbH & Co. KG 
 

Dit houtconserveringsmiddel voor professioneel en niet-professioneel gebruik 
wordt toegelaten voor professioneel gebruik middels spuiten, kwasten, rollen en 
boorgatinjectie, en voor niet-professioneel gebruik middels kwasten en rollen.   

 
Overig biociden 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Gebruik Aflever-
termijn  

Opgebruik-
termijn  

NL-
0006274-
0000  

 

Jaico Muggenmelk 
Spray 50%/Azaron 
Anti-Muggen 50% 
DEET Spray 

N,N-diethyl-m-
toluamide 

Jaico R.D.P. NV Dit middel voor niet-professioneel gebruik wordt toegepast als 
afweermiddel tegen muggen en teken bij mensen. De wijziging 
betreft het toevoegen van de toepassing als middel ter afwering 
van teken. 

n.v.t. n.v.t. 

NL-
0006277-
0000 

 

Mosquito Milk Roll On 
50% DEET / Jungle 
Formula Anti Muggen-
roller Maximum 

N,N-diethyl-m-
toluamide 

Jaico R.D.P. NV Dit middel voor niet-professioneel gebruik wordt toegepast als 
afweermiddel tegen muggen en teken bij mensen. De wijziging 
betreft het toevoegen van de toepassing als middel ter afwering 
van teken. 

 

n.v.t. n.v.t. 

NL-
0006683-
0000  

 

Insect Repellent KLM 
Travel Clinic 

N,N-diethyl-m-
toluamide 

Jaico R.D.P. NV Dit middel voor niet-professioneel gebruik wordt toegepast als 
afweermiddel tegen muggen en teken bij mensen. De wijziging 
betreft het toevoegen van de toepassing als middel ter afwering 
van teken. 

 

n.v.t. n.v.t. 

14896 N MS Megades Novo Alkyl (C12-16) 
dimethylbenzylammo
niumchloride 
(ADBAC/BKC (C12-
16)) en 
glutaaraldehyde 

Schippers Europe B.V. Dit middel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid ter 
bestrijding van: 

• bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen), 
gisten en virussen in dierverblijfplaatsen en bijbehorende 
ruimten, inclusief transportmiddelen voor dieren; 

• bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen) en 
gisten op oppervlakken, welke in contact kunnen komen 
met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, 
echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op 
de boerderij. 
 

n.v.t. n.v.t. 
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NL-
0018487-
0000 
 

IMIDASECT ANTS/ 
HOMEGARD MIEREN 
LOKDOOS/ 
HOMEGARD MIEREN 
GEL (wederzijdse 
erkenning) 

imidacloprid Sharda Cropchem 
Espana S.L. 

Deze insecticide voor professioneel en niet-professioneel 
gebruik wordt toegepast bij de bestrijding van tropische mieren 
Faraomieren en Argentijnse plaagmier  
De wijziging betreft de bestrijding van tuinmieren (zwarte 
mieren). 

 

n.v.t. n.v.t. 

 
Ingetrokken biociden 

Toel.nr Middelnaam Werkzame stof Toelatinghouder Vervalt op = 
expiratie 
datum 

Aflever-
termijn 

Opgebruik-
termijn 

14589 N AMP 2 MG acetamiprid Kwizda-France SAS 01-02-2020 01-08-2020 01-02-2021 

12603 N MELLERUD Groene Aanslag 
verwijderaar 1,0 l / 2,5 l 

didecyldimethylammoniumchloride Mellerud Chemie GmbH 24-01-2020 30-06-2020 31-12-2020 

10962 N RIHO CLEAN natriumdichloorisocyanuraatdihydraat Riho International B.V. 31-01-2020 31-01-2020 31-07-2020 

14135 N SCOMRID 100 SL propiconazool Denka Registrations B.V. 24-01-2020 24-01-2020 24-01-2020 

3687 N Luxan Pyrethrumspray pyrethrinen, piperonylbutoxide Denka Registrations B.V. 24-01-2020 24-01-2020 24-01-2020 

14928 N BIOPREN 4GR s-methopreen LODI S.A.S. 31-01-2020 29-07-2020 30-01-2021 

 
 
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/). 

https://www.ctgb.nl/biociden/aanvraag-onder-verordening/wederzijdse-erkenning-nationale-toelating
https://www.ctgb.nl/biociden/aanvraag-onder-verordening/wederzijdse-erkenning-nationale-toelating
http://www.officielebekendmakingen.nl/
https://toelatingen.ctgb.nl/
https://toelatingen.ctgb.nl/

