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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 toelatingsakte vermeldt de gebruiksvoorwaarden 
van het biocide. Het document beschrijft of het biocide 
tot het gesloten circuit behoort en welke persoonlijke 
beschermingsmiddelen nodig zijn (zie paragraaf 8).

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

Etiket

Hoe ga je om met gevaarlijke 
producten op de werkvloer?
Hoewel biociden doeltreffend zijn om ongewenste 
organismen te bestrijden, kunnen ze een risico 
vormen voor de gezondheid en het milieu. Daarom 
is het belangrijk om jezelf en je werknemers goed te 
beschermen en biociden op een correcte manier 
te gebruiken, te bewaren en te verwijderen. De 
toelatingsakte, het etiket en het veiligheidsinformatieblad 
van het product helpen je op weg.

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.

Identificeer de producten,  
hun gevaren en hun risico’s
Als er bij het schoonmaken 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.

• Identificeer alle gevaarlijke producten, 
bijvoorbeeld via het etiket.

• Verzamel informatie over het juiste gebruik 
van die producten, bijvoorbeeld via de 
toelatingsakten, de eventuele samenvatting 
van de productkenmerken (SPC) of de 
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.

Je kan de toelatingsakte en de SPC raadplegen in 
de lijst van toegelaten producten.

Biociden in  
de schoonmaak
Wat moet je weten als 
professionele gebruiker?
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 en 
producten voor de bestrijding van ratten of 
muizen.

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 schoonmaakproducten 
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 
infofiche of veiligheidskaart waarop ze de 
informatie snel en gemakkelijk terugvinden. 

Zorg dat er altijd voldoende 
beschermingsmiddelen beschik
baar zijn, zoals hand schoenen 
en beschermende brillen. Alle 
informatie hierover vind je in de 
toelatingsakte. 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. 

Heel wat schoonmaakmiddelen zijn biociden van 
het gesloten circuit. Denk aan chloortabletten, 
desinfecterende sprays of ontsmettingsmiddelen op basis 
van alcohol of quaternaire ammoniumzouten.

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

infofiche downloaden.

Grijp niet te snel naar gevaarlijke 
producten
Hoe meer je jezelf of je werknemers blootstelt aan 
biociden, hoe groter het risico voor de gezondheid. 
Koop en gebruik daarom niet meer dan je nodig hebt.
Stel jezelf de vraag of je het juiste product voor 
jouw probleem gebruikt en of er geen andere 
doeltreffende oplossing bestaat. Maak de juiste 
afweging tussen enerzijds een biocide van het 
gesloten of vrije circuit en anderzijds een andere 
bestrijdingsmethode die minder schadelijk is voor 
jezelf, je werknemers of het milieu. Alternatieven 
vind je in de brochure ‘Pesticiden in je huis of tuin?’ 
(beschikbaar op www.biocide.be).

Het gebruik van chloortabletten bijvoorbeeld is niet 
zonder risico. Als de tabletten in contact komen met 
andere producten, kan het giftige chloorgas ontstaan. 
Vandaag zijn er veiligere alternatieven op de markt die 
even doeltreffend zijn.

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).

Schoonmaakbedrijven werken vaak in opdracht van 
ziekenhuizen, voedingsbedrijven, grote kantoren ...  
De regel luidt: zowel diegene die de biociden aankoopt 
als diegene die ze gebruikt, moet zich als gebruiker 
registreren.

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

(= btwnummer).
• Bevestig je registratie jaarlijks via je account.

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


