
U bent gebruiker: wat zijn uw 
verplichtingen? 
(art. 45 & 48 van het KB van 8 mei 2014)

• Zich registreren op het moment van de 
aankoop van een biocide uit het gesloten 
circuit; 

• Registreren, jaarlijks, van de hoeveelheid 
aangekochte biociden en van de hoeveelheid 
gebruikte biociden;

• Beschikken over de nodige kennis en 
voldoen aan de verplichtingen die zijn 
opgelegd door de toelatingsakte van het 
biocide. Deze toelatingsakte is beschikbaar 
via de lijst van toegelaten biociden op 
www.biocides.be. 

Wat gebeurt er met de 
geregistreerde gegevens?
De aangiftes van verkoop, aankoop en gebruik 
zullen door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu vertrouwelijk 
behandeld worden. De ontvangen informatie zal 
enkel gebruikt worden binnen het kader opgelegd 
door de Europese en nationale wetgeving over 
het op de markt aanbieden en het gebruiken van 
biociden 

Waarom moet men zich 
registreren?
Het gesloten circuit biedt aan de overheid de 
mogelijkheid te garanderen en er zich van te 
vergewissen dat de biociden van het gesloten 
circuit niet vrij te koop zijn op de Belgische markt. 
Door de verkregen  informatie zal het bijvoorbeeld 
mogelijk zijn om het gebruik van producten uit het 
gesloten circuit in de verschillende economische 
sectoren in kaart te brengen, of om de verkopers 
en de gebruikers te bereiken in het kader van 
sensibilisatieacties, gebruiksaanbevelingen, 
specifieke opleidingen, enz. 

Tot slot zal de FOD een totaalbeeld krijgen van 
de verkoop, de aankoop en het gebruik van deze 
biociden met een hoog gezondheidsrisico in België.

Meer informatie 

www.circuitbiocide.be 
www.biocide.be 
info.biocides@milieu.belgie.be
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Online registratie van biociden van 
het gesloten circuit 
(Koninklijk Besluit 8 mei 2014)

In België zal elke verkoper en elke gebruiker 
van biociden van het gesloten circuit zich 
vanaf 20 mei 2O16 moeten registreren en 
vervolgens moet ook elke verkoop, aankoop 
en gebruik van deze biociden volgens de 
opgelegde termijnen worden geregistreerd. 

Definitie
Biociden van het gesloten circuit mogen op 
de Belgische markt niet worden verkocht 
aan het grote publiek. Deze biociden houden 
een hoog gezondheidsrisico in. Ze kunnen 
giftig, kankerverwekkend, mutageen, 
corrosief zijn en het dragen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) is voor deze 
producten vereist. Men moet ook op de hoogte 
zijn van de regels inzake opslag, gebruik, 
verwijdering en van de maatregelen die moeten 
worden genomen bij ongevallen of intoxicaties, 
…. Daarom zijn deze biociden voorbehouden voor 
professionele gebruikers.

Hoe kan u weten of een biocide tot 
het gesloten circuit behoort?
De lijst van toegelaten biociden  
(op www.biocide.be, lijst van toegelaten biociden) 
of de toelatingsakte (ook beschikbaar via de lijst 
van toegelaten biociden) geeft aan of het product 
al dan niet ingedeeld is in het gesloten circuit. Er is 
geen specifieke vermelding op het etiket.

Kosten? 

Er worden geen vergoedingen gevraagd voor de 
registratie als verkoper of gebruiker.

U wenst biociden van het gesloten 
circuit te verkopen of te kopen?

Surf naar 
www.circuitbiocide.be 
en maak een account aan! 

U koopt, verkoopt of gebruikt deze 
biociden?

U moet uw aankoop, 
verkoop en gebruik 
registreren via dezelfde 
site. 

U vindt er:

• de EU Biocidenverordening 528/2012

• het KB van 08/05/2014 

• de lijst van toegelaten biociden 
(toelatingsakte/ gesloten circuit?/ …)

• een lijst met veel gestelde vragen en 
antwoorden 

Verder vindt u er ook een praktische handleiding:

• Hoe maak ik een account aan?

• Hoe kan ik een registratie indienen?

U bent verkoper : wat zijn uw 
verplichtingen? 
(art. 45 & 48 van het KB van 8 mei 2014)

• Zich registreren op het moment van de 
verkoop of de aankoop van een biocide dat 
behoort tot het gesloten circuit;

• Registreren, om de 3 maanden, van de 
hoeveelheid biociden verkocht op de markt of 
aangekocht gedurende het laatste kwartaal;

• Zorgen voor een duidelijk zichtbaar 
onderscheid tussen de biociden van het vrije 
circuit en die van het gesloten circuit indien 
het publiek toegang heeft of kan hebben tot 
deze laatste producten;

• Op de hoogte zijn van de verplichtingen die 
zijn opgelegd door de toelatingsakte van 
het biocide (verplichtingen inzake opslag, 
transport, opleiding, …);

• Te koop aanbieden in de nabijheid van 
het biocide, van alle nodige persoonlijke 
beschermingsmiddelen voor het gebruik van 
elk biocide uit het gesloten circuit indien het 
publiek (niet-professionele geregistreerde 
gebruiker) er toegang kan toe hebben;

• Informeren van elke klant bij de verkoop, 
over zijn verplichtingen (registratie, dragen 
van persoonlijke beschermingsmiddelen, 
transport, opslag, opleiding, …) opgelegd voor 
de biociden die de verkoper aanbiedt. 
Hiervoor kan u deze folder aanbieden aan uw 
klanten! 

http://www.biocide.be
www.circuitbiocide.be

