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) - ILT

Van: noreply@ilent.nl
Verzonden: donderdag 29 juli 2021 09:54
Aan:
Onderwerp: Ontvangstbevestiging Melding biociden met registratienummer:M-2021-0429987
Bijlagen: Samenvatting_M-2021-0429987.pdf

Geachte heer , 

Hartelijk dank voor uw "Melding biociden". 
Uw melding staat bij ons geregistreerd onder nummer M-2021-0429987. 
Een inspecteur neemt uw melding in behandeling en neemt zo nodig contact met u op.

Voor contact met de ILT zie: www.ilent.nl/contact/ 
Bij telefonisch contact over uw aanvraag, houd uw registratienummer bij de hand. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Inspectie Leefomgeving en Transport 
.................................................................. 
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag 
.................................................................. 
T  (lokaal tarief) 
www.ilent.nl
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Naam van het middel Easyflow

Wat heeft u geconstateerd? Het product Easyflow is op basis 
van waterstofperoxide en wordt 
gebruikt in kassen om 
irrigatiesystemen te reinigen. In 
Easyflow zit waterstofperoxide 
met een concentratie tussen de 
25% en 45%. Waterstofperoxide 
staat op de biocide lijst van 
actieve ingredienten en biociden 
mogen niet gebruikt worden in de 
tuinbouw zonder toelating. Het 
verwijderen van biofilm uit 
druppelsysteem mag als het 
toegelaten is door het CTGB. Deze 
heeft Easyflow niet, dus het 
product wordt illegaal aangeboden 
aan tuinders.

Waar heeft u het geconstateerd? Folder
Internet
Anders

Nadere omschrijving waar 
geconstateerd

Ik stuur open bronnen mee zoals 
leaflet en msds maar ook labels 
die we hebben gezien bij een 
tuinder.

 

 

Bijlagen

Bijlage(n) • MSDS Melspring Easyflow.pdf
• Leaflet Easyflow.pdf
• etiket deel 1.jpg
• etiket deel 2.jpg
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Contact: Voor contact met de ILT, zie www.ilent.nl/contact
of bel met

Let op: Houd bij telefonisch contact altijd het registratienummer bij de hand.   
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Van:  - ILT @ilent.nl>  
Verzonden: maandag 11 oktober 2021 13:45 
Aan:  - ILT < @ILenT.nl> 
Onderwerp: RE: biocidenmeldingen 543178 en 543172 
 
Ho  
 
29 september jl. (zie mail hieronder) heb ik inspectie 543320  PT02; PT03; PT04; PT05 ter verdere behandeling 
ontvangen. Het betreft het middel Vires5. Zie link Wat is Vires5? - Aquavitaal Solutions  
Het betreft een anonieme melding. 

 
 

 
Ik heb ook nog het middel Easyflow PT04 onder handen. Deze inspectie heb ik eind juli op mijn naam gekregen. 
Easyflow is op basis van waterstofperoxide en wordt gebruikt in kassen om irrigatiesystemen te reinigen. 
Betreffende dit middel heb ik wel al e.e.a. bekeken. Ik heb echter nog geen contact gehad met het bedrijf.  

 
  

 
 

 
 

 
 
Groetjes  
 
 
 
Van ) - ILT @ILenT.nl>  
Verzonden: woensdag 29 september 2021 13:51 
Aan:  - ILT @ILenT.nl> 
CC:  - ILT @ilent  ILT 

@ilent.nl>;  - ILT @ILenT.nl> 
Onderwerp: RE: biocidenmeldingen 543178 en 543172 
 
Hoi,  
 

- 543172 mag naa  PT18 
- 543178 mag naa PT08 
- 543320 mag naa  PT02; PT03; PT04; PT05 

 
Groet  
 
Van: ) - ILT @ILenT.nl>  
Verzonden: dinsdag 28 september 2021 08:18 
Aan:  - ILT @ILenT.nl> 
Onderwerp: biocidenmeldingen 543178 en 543172 
 
Hoi  naar wie kunnen deze? En PT nr? 
 
 
Gr  
 
 

 
Team planning 
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Buiten reikwijdte
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Werkdagen ma (GvR), di (GvR), do (GvR), vr (thuis) 
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 - ILT

Van:  - ILT
Verzonden: woensdag 24 november 2021 18:26
Aan: @melspring.com; @watermelspring.com
Onderwerp: Inspectie ILT (inspectie Leefomgeving en Transport) H 538609 Melspring 

International B.V.
Bijlagen: 211124 H538609 Melspring International B.V. opvragen gegevens.pdf

Geachte mevrouw/meneer, 

Naar aanleiding van een inspectie van uw bedrijf met het kenmerk H 538609 stuur ik u per mail een schrijven (zie 
bijlage). 

‘De ILT heeft de uitvoering van het toezicht op administratief gebied aangepast. In verband met de huidige bijzondere 
omstandigheden rondom het COVID-19 (corona virus) en de richtlijnen die hieromtrent zijn gegeven, is het niet altijd mogelijk 
om op een kantoor te werken. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht is ervoor gekozen om deze brief in PDF per email met 
lees/ontvangstbevestiging aan u kenbaar te maken.’ 

met vriendelijke groet, 

 
Inspecteur Biociden 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
………………………………………………………………………. 
Team Chemische Risico’s – Biociden 
Afdeling Keten Gevaarlijke stoffen en organismen 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Graadt van Roggenweg 500 |3531 AH | Utrecht 
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag 
........................................................................ 
T 
M

@ilent.nl 
http://www.ILenT.nl 
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> Retouradres Postbus 16191 2500 BD  Den Haag

Melspring International B.V.
t.a.v. de Directie
Arnhemsestraatweg 8
6881 NG Velp

Datum 24 november 2021
Betreft Inspectie ILT: opvragen gegevens

ILT
Keten Gevaarlijke Stoffen en 
Organismen
Chemische risico's
Postbus 16191
2500 BD  Den Haag

Contactgegevens
Klantcontactcentrum
T 088 489 00 00
F 070 456 30 13

Inspecteur Biociden
@ilent.nl

Ons kenmerk
538609

Bijlage

---

Geachte Directie,

De Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT) heeft betreffende uw bedrijf 
Melspring International B.V. een melding ontvangen. Deze melding betreft het 
middel Easyflow https://glastuinbouw.watermelspring.nl/melspring-easyflow
De melder meldt dat Easyflow een biocide is die niet is toegelaten. Naar aanleiding 
van deze melding is deze inspectie.

De inspectie heeft tot doel te beoordelen of u voldoet aan Verordening 
528/2012/EU betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden 
(hierna: de Biocidenverordening) en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden (hierna: Wgb). 

Wettelijk kader
Op grond van artikel 43 lid 1 van de Wgb is het verboden in strijd te handelen met 
artikel 17, eerste, vijfde en zesde lid, artikel 27, eerste lid, artikel 47, eerste lid, 
artikel 56, artikel 58, eerste tot en met het zesde lid, artikel 62, artikel 68, eerste 
lid, artikel 69, eerste en tweede lid, artikel 72, eerste en derde lid en artikel 95 
van de Biocidenverordening of de ter uitvoering daarvan vastgestelde 
verordeningen. 

Voor een verdere beschrijving van het wettelijk kader met betrekking tot de Wgb, 
verwijs ik u naar de website van de ILT www.ilent.nl/onderwerpen/biociden en 
www.biociden.nl.

10.2e

10.2e







2

Geachte mevrouw , 
 
Wij hebben uw mail en bijlage in goede orde ontvangen. 
Intussen verzamelen wij voor u de benodigde gegevens. 
Gezien de al vroeg begonnen eindejaar drukte hebben we hier wat meer tijd voor nodig. 
Wij zullen u vóór 13 december de gevraagde stukken sturen. 
Wel willen wij u er op wijzen dat dit zéér vertrouwelijke stukken zijn die ook als zodanig 
behandeld dienen te worden. 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documenten mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm 
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke 
manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Melspring 
International BV, Jansbuitensingel 8, 6881 NG Velp (Gld). Deze documenten mogen alleen 
gebruikt worden in het kader van de controle functie zoals de IL & T als inspectiedienst 
heeft. 
 
Wij nemen aan dat u zich hierin kunt vinden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 - Division Manager Waste Water Melspring International BV 
 
 
 
 
 
 
Van  - ILT @ilent.nl>  
Verzonden: woensdag 24 november 2021 18:26 
Aan: info melspring @melspring.com>  @watermelspring.com 
Onderwerp: Inspectie ILT (inspectie Leefomgeving en Transport) H 538609 Melspring International B.V. 
 
Geachte mevrouw/meneer, 
 
Naar aanleiding van een inspectie van uw bedrijf met het kenmerk H 538609 stuur ik u per mail een schrijven (zie 
bijlage). 
 
‘De ILT heeft de uitvoering van het toezicht op administratief gebied aangepast. In verband met de huidige bijzondere 
omstandigheden rondom het COVID-19 (corona virus) en de richtlijnen die hieromtrent zijn gegeven, is het niet altijd mogelijk 
om op een kantoor te werken. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht is ervoor gekozen om deze brief in PDF per email met 
lees/ontvangstbevestiging aan u kenbaar te maken.’ 
 
met vriendelijke groet, 
                                                                                                                                                                                                                                      
                    

 
Inspecteur Biociden 
 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
………………………………………………………………………. 
Team Chemische Risico’s – Biociden 
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Afdeling Keten Gevaarlijke stoffen en organismen 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Graadt van Roggenweg 500 |3531 AH | Utrecht 
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag 
........................................................................ 
T 
M

@ilent.nl 
http://www.ILenT.nl 

 
 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verw jderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.  
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verw jderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.  





2

 
Met vriendelijke groet, 
 

 

 
Stichtse Kade 14, 1244NW Ankeveen, The Netherlands 
e-mail: @paks-lsc.com 
linkedin.com/in  
Tel.: +  
Mob.: +  
Chamber of commerce: 61791067 
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@ilent.nl 
http://www.ILenT.nl 
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