


Wat 
. 

1s een 
biocide? 

Biociden zijn geen onschuldige producten. Het zijn pesticiden die, 
zoals hun naam het zegt, leven vernietigen. Biociden bestrijden 
schadelijke organismen via chemische of biologische weg: ze 
schrikken ze af, maken ze onschadelijk of vernietigen ze. 

Vaak volstaat het om het etiket van 
een product te lezen. Vermeldingen 
ais "ontsmettingsmiddel", "kiem- \---------l 
dodend", "verdrijft of doodt mug
gen", "beschermt tegen schimmel» 
impliceren een werking ais biocide. 

De biociden worden onderverdeeld in vier groepen: 

•

Alle biociden vormen van nature uit 

Voor welk 
gebruik? 

een al dan niet belangrijk risico voor 
onze gezondheid - in het bijzonder 
voor de gezondheid van kinderen 
en zwangere vrouwen - en voor 
ons milieu. 

Voordat u een dergelijk product 
koopt, moet u zich een aantal vragen 

stellen: 

Heb ik dit product echt 
nodig? 

2 Bestaat er een alternatief dat 
minder risico's inhoudt? 

3 Welk van de toegelaten 
biociden is het meest geschikt 
om mijn probleem op te 
lossen? 

4 Moet ik v66r het gebruik 
beschermingsmateriaal 
kopen, zoals handschoenen, een 
veiligheidsbril, ... ? 

Biociden 
niet zonder 

risico? 

Wees voorzichtig met biociden. De risico's die verbonden zijn aan 
het gebruik ervan staan op het etiket in de vorm van pictogram
men en gevaarsaanduidingen. Lees die want u vindt er tips voor 
een optimaal gebruik. Soms staan er gedetailleerde instructies in 

de gebruiksaanwijzing die in de verpakking zit. Blijf zeer waak
zaam tijdens het gebruik, zeker ais er kinderen bij zijn .. 

enkel wat u 
nodig hebt 

Biociden die voorbehouden zijn aan 
«professionals» 

Biociden van het gesloten circuit mogen op de Belgische 
markt niet worden verkocht aan het grote publiek . 

•

•

•

desinfecterende biociden
ontsmettingsmiddelen voor de huid (desinfecterende gel), 
middelen om een lokaal, oppervlaktes, drinkwater, zwem
badwater, ... te desinfecteren
beschermingsmiddelen
houtbeschermingsmiddelen, middelen om bouwmaterialen te 
beschermen, ...
plaagbestrijdingsmiddelen
insecticiden om muggen, kakkerlakken, vliegen, ... te doden; 
producten om muizen, ratten en andere knaagdieren te 
bestrijden; middelen tegen vlooien, teken …
andere biociden
vuilwerende producten voor schepen (antifouling), producten 
die gebruikt worden voor het bewaren van dieren (bij 
taxidermie), ...

Breng het 
recipiënt 

Deze biociden houden een hoog gezondheidsri
sico in. Ze kunnen giftig, kankerverwekkend, 

mutageen, corrosief zijn en het dragen 
van persoonlijke beschermingsmiddelen •
(PBM) is voor deze producten vereist. 

Koop bij 
voorkeur kleine 
hoeveel heden 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. 

AYEI..Wenst u biociden van het gesloten circuit te verkopen of te J 
kopen? Surf naar www.circuitbiocide.be 

Welke 
biociden zijn 
toegelaten? 

ln België moet men altijd een toelating van de federale Minister 
van leefmilieu hebben voordat men een biocide op de markt mag 
brengen. Voor aile biociden die op onze markt worden aangeboden 
moet men een specifieke toelatingsakte hebben, met een uniek 

toelatingsnummer dat op het etiket moet staan. 

U vindt alle 

info op 

www.biocide.be 

Dat nummer betekent dat het biocide toege
laten is op de Belgische markt. Zo kunt u, 

met kennis van zaken, een biocide in de 
winkelrekken identificeren en kiezen. 

Lijst van toegelaten 
biociden, 

toelatingsaktes, 
jaarverslag, FAQ, 
procedures, enz. 

� 
ANTIFOULING 

Hoe kunt u een biocide op 
de Belgische markt brengen? 

Alle procedures om uw product in België te verhandelen worden 
toegelicht op de site www.biocide.be. De Europese procedures 
vindt u op http://echa.europa.eu/fr 

Hoe verwijdert u een biocide?
Biociden moeten worden verwijderd volgens de instructies die op 
de verpakking staan en volgens de afvaIverwijderingsvoorschriften 
van uw regio.




