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HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
1.

OPSCHORTING VERVALLEN TOELATING
Bayer CropScience SA-N.V.
Energieweg 1
3641 RT MIJDRECHT

Herregistratie van de toelating voor de biocide, als bedoeld in artikel 17 van Verordening
528/2012/EU, op basis van de werkzame stof imidacloprid
Maxforce White IC
gelet op artikel 31, zevende lid van Verordening 528/2012/EU,

BESLUIT HET COLLEGE als volgt:
1.1 Opschorting vervallen toelating
Het middel Maxforce White IC is toegelaten tot 1 april 2018. De besluitvorming kan niet worden
afgerond binnen de in het plaatsingsbesluit (2011/69/EU) genoemde termijn voor herregistratie. De
toelating wordt daarom verlengd tot 1 oktober 2018, ter afronding van de besluitvorming.

2 DETAILS VAN DE TOELATING
2.1 Toelating
Het betreft een herregistratie van de toelating van het middel Maxforce White IC (12094 N), een
middel op basis van de werkzame stof imidacloprid. Toegestaan is uitsluitend het professioneel
gebruik als middel ter bestrijding van kakkerlakken door pleksgewijze toepassing in kieren en spleten
in commerciële, industriële, landbouw- en residentiële gebouwen en in transportmiddelen.
2.2 Informatie met betrekking tot de stof
De werkzame stof imidacloprid is bij uitvoeringsverordening 2011/69/EU, d.d. 1 juli 2011
goedgekeurd en opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen
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3 GRONDSLAG OPSCHORTING
Het betreft een herregistratie op basis van wederzijdse erkenning van de toelating van het middel
Maxforce White IC, een middel op basis van de werkzame stof imidacloprid.
De wederzijdse erkenning kan pas plaatsvinden nadat het middel is beoordeeld en toegelaten door
de Reference Member State (RMS). Dit is voor de betreffende toelating nog niet het geval.
Als het middel is beoordeeld en toegelaten door RMS het Verenigd Koninkrijk dient de
toelatinghouder zo spoedig mogelijk een aanvraag tot wederzijdse erkenning in te dienen bij het
Ctgb.
De verlengingstermijn is gebaseerd op de tijd die maximaal nodig is om de besluitvorming omtrent
de toelating middels wederzijdse erkenning van de Britse toelating volledig af te ronden.

Bezwaarmogelijkheid
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 4 van Bijlage 2 bij de
Algemene wet bestuursrecht en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes
weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College
voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 8030, 6710 AA, EDE.
Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift
opengesteld.

Ede, 23 maart 2018
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN,

Ir. J.F. de Leeuw
Voorzitter

Maxforce White IC

2

