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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.

Gevaar

NAAM PRODUCT

1L

Veroorzaakt irritatie van de huid. 
Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Bij irritatie of huiduitslag: 
spoelen met water.

milieugevaarlijk

irriterend/schadelijk

bijtend/corrosief

VOORBEELD ET IKET

 1

 2

 3

EtiketZowel jij als de klant moet goed weten wat de gevaren 
en risico’s van biociden van het gesloten circuit zijn, 
wat de veiligheidsmaatregelen zijn (bv. persoonlijke 
beschermingsmiddelen zoals handschoenen dragen) en 
wat je moet doen als er iets misgaat. 

De toelatingsakte, het veiligheidsinformatieblad 
(‘safety data sheet’) en het etiket zetten je op weg.

De toelatingsakte vermeldt de gebruiksvoorwaarden 
van het biocide. Het document geeft aan of het biocide 
tot het gesloten circuit behoort en hoe je het product 
correct moet verwijderen. Op de akte (in paragraaf 8) 
staat ook welke persoonlijke beschermingsmiddelen je 
nodig hebt. Je kan de akte raadplegen in de lijst van 
toegelaten producten op www.biocide.be.

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.

Leveranciers van chemische stoffen zijn verplicht een 
veiligheidsinformatieblad van hun producten mee te 
leveren. Daarin lees je wat de risico’s van het product zijn, 
hoe je die kan beperken en welke maatregelen je moet 
nemen bij een ongeval.

Ken de gevaren, risico’s en veiligheidsmaatregelen

Biociden
Wat zijn je verplichtingen 
als verkoper?
www.biocide.be



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.

Informeer de koper
Als verkoper van biociden van het 
gesloten circuit ben je verplicht om de 
koper goed te informeren over biociden 
en hem bij te staan in zijn aankoop:

• Wijs de koper erop dat ook hij verplicht 
is om zich online te registeren als 
professionele gebruiker van biociden.

• Informeer hem over de gevaren en 
risico’s van het biocide en vertel hem 
hoe hij het product veilig gebruikt.

• Vermeld op de factuur of het kasticket: 
“Dit product is een biocide ingedeeld in 
het gesloten circuit.”

• Stal persoonlijke 
beschermingsmiddelen zoals 
handschoenen of mondmaskers uit in 
de buurt van biociden van het gesloten 
circuit. Zeker als ook niet-professionele 
gebruikers toegang hebben tot die 
biociden.

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.

Verplichte registratie
Wil je een biocide van het gesloten circuit verkopen? 
Dan ben je verplicht om je online te registreren als 
verkoper en jaarlijks aan te geven hoeveel biociden 
je het afgelopen jaar hebt verkocht (volgens het 
Koninklijk Besluit van 4 april 2019).

 Waarom registreren?
De overheid krijgt dankzij je registratie een goed beeld 
van de verkoop en het gebruik van biociden in de 
verschillende economische sectoren.

De overheid behandelt de geregistreerde gegevens 
vertrouwelijk en gebruikt ze enkel in het kader van de 
Europese en de nationale wetgeving over biociden.

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

(= btw-nummer).

Hoe geef je de verkoop van 
biociden door?
• Meld je aan via de registratietool op www.biocide.be.
• Duid aan welke biociden van het gesloten circuit je 

het afgelopen jaar hebt verkocht.
• Specifi ceer de verkochte hoeveelheden.

Bekijk de handleiding op de website om je correct
te registreren en je verkopen aan te geven.

Voer de jaarlijks verkochte 
hoeveelheden in voor 31 januari 
van het volgende jaar. Je kan er ook 
voor kiezen om je verkoopgegevens 
per kwartaal in te vullen.


