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HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

1 BESLUIT WIJZIGING WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING
De toelating van het hieronder genoemde gewasbeschermingsmiddel wordt gewijzigd:
Sluxx HP

2 GRONDSLAG
Artikel 31, 44 en 75 van Verordening (EG) 1107/2009.
Artikel 4 van Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Artikel 2, aanhef en onder c) en 11 van Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Beleidsregelbesluit ‘Van WGGA naar WG’ in de staatscourant van 4 januari 2016, jaargang
2016, nr. 129.

3 WIJZIGING VAN DE TOELATING
3.1 Vervanging WG/GA door WG
Het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en de Gebruiksaanwijzing (WG/GA) worden vervangen door het
Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG), dat komt te luiden als vastgesteld in bijlage I.
3.2 Aanduidingen en vermeldingen op het etiket
a. Behalve de onder 1 bedoelde, en de overige bij de Wet Milieubeheer en de regeling Nadere
regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorgeschreven
aanduidingen en vermeldingen moeten op het etiket voorkomen:
het Wettelijk Gebruiksvoorschrift
De letterlijke tekst van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift, opgenomen in Bijlage I
-

bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de w-codering als opgenomen onder
punt 3.4.

b. De toelatinghouder kan aanbevelingen vermelden op het etiket. Deze aanbevelingen maken
geen deel uit van het wettelijk gebruiksvoorschriften en mogen daarmee niet in strijd zijn.
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3.3 Respijttermijn
De respijttermijn voor bestaande voorraden bedraagt na inwerkingtreding van dit besluit:
- zes maanden voor verkoop en distributie;
- achttien maanden voor verwijdering, opslag en gebruik .
3.4 W-coderingen en aflever- en opgebruiktermijnen:





W-codering professioneel gebruik:
Vorige w-codering professioneel gebruik:
Aflevertermijn professioneel gebruik:
Opgebruiktermijn professioneel gebruik:






W-codering niet-professioneel gebruik:
Vorige w-codering niet-professioneel gebruik:
Aflevertermijn niet-professioneel gebruik:
Opgebruiktermijn niet-professioneel gebruik:

3
2
1 juli 2018
1 juli 2019

3.5 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Ede, 24 juni 2016

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN,
voor deze:
de secretaris,

dr. ir. L.P. van Duijn

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.

Aan:
W. NEUDORFF GMBH KG
AN DER MUHLE 3
31860 EMMERTHAL
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HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN
BIJLAGE I WG van het middel

Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als slakkenbestrijdingsmiddel door middel van strooien in de volgende toepassingsgebieden (volgens
Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden
Toepassingsgebied

Te
bestrijden
organisme

Dosering
(middel) per
toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per
12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in
dagen

Akkerbouwgewassen
Fruitgewassen
Groenteteelt
Kruidenteelt (vers of
gedroogd)
Sierteeltgewassen

slakken 1)

7kg/ha

4

7

slakken 1)
slakken 1)
slakken 1)

7 kg/ha
7 kg/ha
7 kg/ha

4
4
4

7
7
7

slakken 1)

7 kg/ha

4

7

1) naaktslakken

Toepassingsvoorwaarden
Er zijn geen aanvullende toepassingsvoorwaarden.

Sluxx HP, 20160144 WGI

