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Op het etiket vind je de belangrijkste informatie over 
de gevaren en risico’s van het product.

 1  De gevaarsymbolen tonen welke gevaren een 
product inhoudt. 

 2  De gevarenaanduidingen beschrijven de ernst 
van die gevaren en de omstandigheden waarin ze 
voorkomen.

 3  In de veiligheidsaanbevelingen lees je hoe je de 
risico’s kan beperken en wat je moet doen bij een 
ongeval.

De volledige productinformatie kan je nalezen op het 
veiligheidsinformatieblad of de ‘safety data sheet’. 
Die kan je altijd opvragen bij je leverancier.

Gevaar

NAAM PRODUCT

1L

Kan een allergische huidreactie 
veroorzaken. Veroorzaakt ernstige 
oogirritatie. 

Bij contact met de huid of de 
ogen: spoelen met water.

VOORBEELD ET IKET
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 3

Etiket

Biociden in 
de textielsector
Wat moet je weten als 
professionele gebruiker?
www.biocide.be

Hoe ga je om met gevaarlijke 
producten op de werkvloer?
Als er in je bedrijf gevaarlijke producten zoals biociden 
worden gebruikt, ben je als werkgever verplicht om een 
risicobeoordeling  op te maken die de veiligheid en de 
gezondheid op de werkvloer bewaakt.

• Identifi ceer alle gevaarlijke producten, bijvoorbeeld via 
het etiket.

• Verzamel informatie over het juiste gebruik van die 
producten. Bijvoorbeeld via de verpakking, bijsluiter, of  
veiligheidsinformatiebladen (‘safety data sheets’).

• Breng in kaart welke risico’s de gevaarlijke producten 
inhouden.

• Neem passende maatregelen om die risico’s te 
beperken. Voorzie bijvoorbeeld in beschermende 
kledij. Alle informatie over de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen vind je in de toelatingsakte
(zie paragraaf 8).

Alleen biociden die door de federale overheid zijn 
toegelaten mogen op de Belgische markt worden 
verkocht. Raadpleeg bij twijfel de lijst van toegelaten 
producten op de website www.biocide.be. 

Aandacht voor het milieu
Antimicrobiële middelen en insecticiden vormen 
niet alleen een risico voor je gezondheid, maar 
ook voor het milieu. Respecteer de opgelegde 
lozingsnormen en pas de Beste Beschikbare 
Technieken toe om te vermijden dat giftige 
stoffen in het milieu terechtkomen.

milieugevaarlijk

irriterend/schadelijk

bijtend/corrosief



Wat zijn biociden?
Biociden zijn bestrijdingsmiddelen
die gebruikt worden om ongewenste 
organismen af te schrikken, onschadelijk 
te maken of te vernietigen. Voorbeelden 
zijn ontsmettingsmiddelen, insecticiden, 
producten voor de bestrijding van ratten 
of muizen, schimmeldodende producten 
en houtbeschermingsmiddelen. Samen 
met gewasbeschermingsmiddelen vallen 
biociden onder de noemer van pesticiden.

Textielverzorging
Ook in een industriële wasserij of droogkuis 
kan je biociden van het gesloten circuit 
aantreffen, zoals desinfectiemiddelen op basis 
van natriumhypochloriet of met perzuren 
zoals perazijnzuur. Wil je als zaakvoerder deze 
producten aankopen en gebruiken, dan ben je 
verplicht om je online te registreren.

Informeer en 
bescherm je werknemers
Als werkgever moet je ervoor zorgen dat 
je werknemers goed weten hoe ze veilig 
met gevaarlijke producten moeten omgaan. 
Weten ze hoe ze zulke producten kunnen 
herkennen? Begrijpen ze de informatie op 
het etiket? Nemen ze de juiste maatregelen 
om zich te beschermen?

Een goede opleiding vormt het vertrekpunt. 
Zorg ervoor dat je werknemers de 
gevaren en de risico’s van de producten 
leren kennen. Informeer hen over de 
beschermingsmaatregelen die ze moeten 
nemen, zoals het dragen van de juiste 
handschoenen. Voorzie als het kan ook 
in een infofi che of veiligheidskaart
waarop ze de informatie snel en gemakkelijk 
terugvinden. 

Zorg dat er altijd voldoende 
beschermingsmiddelen
beschikbaar zijn zoals handschoenen 
en beschermende brillen. Tenslotte 
is het jouw taak als werkgever om 
toezicht te houden op een correct 
en veilig gebruik van gevaarlijke 
producten op de werkvloer.

BIOCIDEN?
Ik gebruik ze 
doordacht Meer informatie? Een vraag?

Surf naar www.biocide.be of 
neem contact op met de helpdesk 

via www.helpdeskbiocides.be.

Groot risico voor de gezondheid
Biociden met een groot risico voor de gezondheid 
behoren tot het gesloten circuit. Ze kunnen giftig, 
kankerverwekkend of schadelijk voor de voortplanting 
zijn. Daarom zijn deze biociden hoofdzakelijk 
voorbehouden voor professionele gebruikers.

Op de website www.biocide.be vind je de lijst van 
toegelaten biociden. Daarin staat duidelijk welke 
biociden tot het gesloten circuit behoren. 

Om afgewerkt textiel te beschermen worden 
antimicrobiële middelen en insecticiden gebruikt. Dat 
zijn vaak biociden van het gesloten circuit. Denk aan 
antimicrobiële middelen met quaternair ammonium, 
zinkpyrithion of BIT en aan insecticiden op basis van de 
actieve stof permethrin. 

Op de website www.biocide.be
kan je alvast deze algemene 

infofi che downloaden.

Verplichte registratie
Wil je een biocide van het gesloten circuit aankopen 
en gebruiken? Dan ben je verplicht om je online te 
registreren en je status als professionele gebruiker
jaarlijks voor 31 december te bevestigen via je account 
(volgens het Koninklijk Besluit van 4 april 2019).

Hoe registreer je je online?
• Surf naar www.biocide.be (rubriek ‘gesloten circuit’).
• Maak een persoonlijke account aan.
• Registreer je bedrijf via het ondernemingsnummer  

(= btw-nummer).
• Bevestig je registratie jaarlijks via je account.

Bekijk de handleiding op de website om je correct te 
registreren.


