
Retributies  
 
Bankgegevens: 
 
Bank van de Post 
Koning Albert II-laan 162 
1000 BRUSSEL 
Rekeningnummer: 679-2005959-96 
IBAN-code: BE65 6792 0059 5996 

BIC-code: PCHQBEBB 
De betalingskosten voor buitenlandse bedrijven zijn ten laste van die bedrijven. 
 

Modalités de paiement : 

Quelle que soit la demande, veuillez attendre le mail avec les modalités de paiement et 
l’invitation à payer. 

 

Retributies : Europese procedures : 

1° Basisretributies  

Algemene beschrijving van de taak Basisretributie  Basisretributie voor 
micro-, kleine en 

middelgrote 
ondernemingen 

Nationale toelating 
of toelating van de 
unie waarbij België 
overeenkomstig 
artikel 29, lid 1, 
artikel 34, lid 1 of 
artikel 43, lid 1 van 
Verordening 
528/2012 optreedt 
als ontvangende 
bevoegde autoriteit, 
referentielidstaat of 
beoordelende 
bevoegde autoriteit 
voor een biocide op 
basis van één 
werkzame stof en 
behorende tot één 
productsoort 

Uniek biocide 10.000 EUR tot 
31/12/2014 

Vanaf 1/1/2015 
15.000 EUR    

   

7.500 EUR  tot 
31/12/2014 

Vanaf 1/1/2015 11.000 
EUR 

Uniek biocide 
waarbij het biocide 
en het gebruik 
identiek zijn aan het 
representatief 
biocide dat werd 
beoordeeld in het 
kader van de 
goedkeuring van de 
werkzame stof 

3.000 EUR 

  

 

3.000 EUR 

Biocidefamilie   30.000 EUR 

 

 

 

22.500 EUR 

Verlenging van 
nationale toelating 

Volledige 
beoordeling – Uniek 

12.000 EUR 9.000 EUR 



of van toelating van 
de unie 
overeenkomstig 
artikel 31, lid 1 of 
artikel 45, lid 3 van 
Verordening 
528/2012 waarbij 
België optreedt als 
ontvangende of 
beoordelende 
bevoegde autoriteit 

 

biocide  

Volledige 
beoordeling - 
Biocidefamilie 

20.000 EUR 15.000 EUR 

Geen volledige 
beoordeling – Uniek 
biocide 

4.000 EUR 

 

 

3.000 EUR 

Geen volledige 
beoordeling - 
Biocidefamilie 

7.500 EUR 5.500 EUR 

Verlenging van 
toelating 
onderworpen aan 
wederzijdse 
erkenning waarbij 
België optreedt als 
referentielidstaat 
overeenkomstig 
artikel 40 van 
Verordening 
528/2012 

Volledige 
beoordeling – Uniek 
biocide 

15.000 EUR 11.000 EUR 

Volledige 
beoordeling - 
Biocidefamilie 

30.000 EUR 22.500 EUR 

Geen volledige 
beoordeling – Uniek 
biocide 

7.500 EUR 5.500 EUR 

Geen volledige 
beoordeling - 
Biocidefamilie 

15.000 EUR 11.000 EUR 

Verlenging van 
toelating 
onderworpen aan 
wederzijdse 
erkenning waarbij 
België optreedt als 
betrokken lidstaat 
overeenkomstig 
artikel 40 van 
Verordening 
528/2012 

Uniek biocide 1.500 EUR 1.500 EUR 

Biocidefamilie 3.000 EUR 3.000 EUR 

toelating of 
verlenging van 
toelating volgens de 
vereenvoudigde 
toelatingsprocedure 
waarbij België 
optreedt als 
beoordelende 
bevoegde autoriteit 
overeenkomstig 
artikel 26, lid 1 van 
Verordening 

Uniek biocide 1.500 EUR 1.500 EUR 

Uniek biocide 
waarbij het biocide 
en het gebruik 
identiek zijn aan het 
representatief 
biocide dat werd 
beoordeeld in het 
kader van de 
opname van de 
werkzame stof in 
bijlage I 

500 EUR 500 EUR 



528/2012 Biocidefamilie 2.000 EUR 2.000 EUR 

Wijziging van 
producttoelating 
overeenkomstig 
Uitvoeringsverorde
ning (EU) nr. 
354/2013 van de 
Commissie van 18 
april 2013 
betreffende 
wijzigingen in 
overeenkomstig 
Verordening (EU) 
nr. 528/2012 van 
het Europees 
Parlement en de 
Raad toegelaten 
biociden 

 

Belangrijke 
productwijziging  

uniek biocide of 
biocidefamilie 

7.500 EUR 

 

5.000 EUR 

Kleine 
productwijziging 
uniek biocide of 
biocidefamilie 

1.500 EUR 

 

1.500 EUR 

Administratieve 
productwijziging 
uniek biocide of 
biocidefamilie 

150 EUR 

 

150 EUR 

Toelating of 
verlenging van 
toelating voor 
eenzelfde biocide of 
biocidefamilie 
overeenkomstig 
Uitvoeringsverorde
ning (EU) nr. 
414/2013 van de 
Commissie van 6 
mei 2013 tot 
vaststelling van de 
procedure voor de 
toelating van 
dezelfde biociden 
overeenkomstig 
Verordening (EU) 
nr. 528/2012 van 
het Europees Hof 
en de Raad  

Uniek biocide of 
biocidefamilie 

500 EUR 

 

500 EUR 

Kennisgeving 
overeenkomstig 
artikel 17, lid 6 van 
Verordening 
528/2012 voor 
toevoeging van een 
biocide aan een 
biocidefamilie  

 500 EUR 500 EUR 

Kennisgeving 
overeenkomstig 
artikel 27, lid 1 van 
Verordening 

Uniek biocide of 
biocidefamilie 

500 EUR 

 

500 EUR 



528/2012 voor op 
de markt aanbieden 
van een biocide 
volgens de 
vereenvoudigde 
toelatingsprocedure 

Wederzijdse 
erkenning van 
toelating of van 
verlenging van 
toelating 
overeenkomstig 
artikel 33, lid 1 en 
artikel 34, lid 2 van 
Verordening 
528/2012 

Uniek biocide 1.500 EUR 1.500 EUR 

Biocidefamilie 3.000 EUR 3.000 EUR 

Goedkeuring van 
reeds door andere 
lidstaten 
overeengekomen 
wijzigingen 
overeenkomstig 
artikel 9bis van 
Uitvoeringsverorde
ning 354/2013 

Belangrijke 
productwijziging 

500 EUR 500 EUR 

Kleine 
productwijziging 

500 EUR 500 EUR 

Administratieve 
productwijziging 

150 EUR 150 EUR 

Vergunning voor 
parallelhandel 
overeenkomstig 
artikel 53 van 
Verordening 
528/2012 

 500 EUR 500 EUR 

Kennisgeving van 
een experiment of 
proef 
overeenkomstig 
artikel 56 van 
Verordening 
528/2012 en artikel 
36 van het 
Koninklijk Besluit 
van[XXX] 
betreffende het op 
de markt aanbieden 
en het gebruiken 
van biociden 

  500 EUR 

Vertrouwelijkheidscl
aimovereenkomstig 
artikel 66, lid 4 van 
Verordening 
528/2012 

Per 
informatieonderdeel
  

150 EUR 150 EUR 



Gecertifieerde 
kopie of vertaling 
van een akte naar 
een andere 
landstaal 

 50 EUR 50 EUR 

 Certificaat van vrije 
verkoop 

 50 EUR 50 EUR 

 

2° Additionele retributies, toe te voegen bij de basisretributie .   

Algemene beschrijving van de taak Additionele retributie 

Voorlopige 
toelating 
overeenkomstig 
artikel 55, lid 2 van 
Verordening 
528/2012 

Uniek biocide 3.000 EUR 

Biocidefamilie 5.000 EUR 

Uniek biocide waarbij het 
biocide en het gebruik 
identiek zijn aan het 
representatief biocide dat 
werd beoordeeld in het kader 
van de goedkeuring van de 
werkzame stof 

1.500 EUR 

Per bijkomende 
werkzame stof 

Uniek biocide 1.200 EUR 

Biocidefamilie 2.400 EUR 

Per bijkomende 
productsoort 

Uniek biocide 1.200 EUR 

Biocidefamilie 2.400 EUR 

Per bijkomende 
gebruikscategorie 

Uniek biocide 1.200 EUR 

Biocidefamilie 2.400 EUR 

Per werkzame stof 
waarvoor een 
vergelijkende 
evaluatie vereist is 
overeenkomstig 
artikel 23 van 
Verordening 
528/2012 

 7.500 EUR 

Per tot 
bezorgdheid 
aanleiding gevende 
stof  

 7.500 EUR 

Indien vaststelling 
van 
maximumresiduge
halte vereist is 
overeenkomstig 

 1.500 EUR 



artikel19, lid 1, van 
Verordening 
528/2012 

 

Retributies : nationale procedures : 

 

Algemene beschrijving van de taak Retributie 

Aanvraag voor eerste toelating van een nieuw 
biocide met één of meerdere werkzame stoffen 
overeenkomstig artikel 5, 1° van het koninklijk besluit 
van [XXX] betreffende het op de markt aanbieden en 
het gebruiken van biociden 

1.000 EUR 

Aanvraag voor toelating van een biocide dat identiek 
is met een biocide dat in België reeds toegelaten is 

500 EUR 

Kennisgeving 500 EUR 

Wijziging van kennisgeving 150 EUR 

Hernieuwing voor het verstrijken van de toelating 1.000 EUR 

Hernieuwing na het verstrijken van de toelating 1.000 EUR 

Hernieuwing van een identiek product 500 EUR 

Verlenging na het verstrijken van de toelating  1.000 EUR 

Verlenging van een identiek product of verlenging 
voor het verstrijken van de toelating 

Gratis 

Wijziging van samenstelling (wijziging van werkzame 
stof of van concentratie aan werkzame stof(fen)) 

250 EUR 

Wijziging van toegelaten gebruik of uitbreiding van 
gebruik 

250 EUR 

Overdracht van toelating (van een firma naar een 
andere firma) 

150 EUR 

Verandering van naam van de firma die houder is 
van de toelating 

150 EUR 

Verandering van naam van het toegelaten product  150 EUR 

Aanvraag voor CLP-etikettering 150 EUR 

Aanvraag vergunning voor parallelhandel 150 EUR  
+ 75 EUR per bijkomend 

land van oorsprong 

Kennisgeving van experiment of proef in kader van  
onderzoek en ontwikkeling 

500 EUR 

Gecertifieerde kopie of vertaling van een akte van 
toelating/kennisgeving naar een andere landstaal  

25 EUR 

certificaat van vrije verkoop 25 EUR 

 


