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1. Definitie en doelstellingen
De Europese biocidenverordening 528/2012 (artikel 19) verbiedt het op de markt aanbieden met het oog op het
gebruik door het grote publiek van biociden die een hoog gezondheidsrisico inhouden (giftig, kankerverwekkend,
mutageen,… of corrosief).
Deze producten mogen slechts op een veilige manier worden gebruikt indien de vereiste persoonlijke
beschermingsmiddelen worden gedragen en indien men beschikt over de nodige kennis inzake hantering,
verwijdering, …. In de toekomst en indien dit nodig blijkt zouden er overigens professionele opleidingen wettelijk
kunnen worden opgelegd.
Het gesloten circuit is de concrete uitvoering op Belgisch niveau van deze bepaling en het registratiesysteem 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.

Aangaande het gebruik van deze applicatie:







Deze applicatie laadt online gegevens in. Gebruik uw paswoord en account met de nodige veiligheid.
Bij deze applicatie is het niet wenselijk om “go back” knop te gebruiken. Er zijn navigatieknoppen
binnen de applicatie voorzien om van scherm te wijzigen
De applicatie dient te worden afgesloten door het afsluiten van de browser zelf (rechterkruisje in de
bovenhoek). Vergeet dit niet.
Bij opmerkingen over de handleiding of vragen over de applicatie kan u steeds melden op volgende
adres:
info.biocides@environment.belgium.be
De applicatie zal in de toekomst nog aan wijzigingen onderhevig zijn. Deze worden zo snel mogelijk
geïntegreerd in een nieuwe versie van de handleiding. De FOD VVVL kan niet verantwoordelijk worden
gehouden voor eventuele fouten in deze handleiding.
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2. Log in
Elke gebruiker die wil aanloggen in de webapplicatie Biocides Closed Circuit, dient eerst een account aan te maken,
dat wordt gespecifieerd door een mail-adres en een paswoord.
Elk bedrijf dat de applicatie Biocides Closed Circuit wenst te gebruiken, dient eerst een “Admin Local”-account aan te
maken. Dit wordt omwille van veiligheid van informatie gevalideerd door de FOD VVVL gevalideerd.
Het “Admin Local”-account is de beheerder voor het bedrijf: hij is in staat om andere gebruikers van het bedrijf toe
te voegen en/of te verwijderen.
Om toegang te krijgen tot de applicatie dient elke gebruiker volgende stappen te doorlopen:
1. De gebruiker dient een persoonijke account aan te maken.
2. De “Admin Local” moet zijn persoonlijk account linken aan een bedrijf. Eén persoon kan zich ook linken aan
meerdere bedrijven.
3. Om toegang te krijgen tot de Front Office van de webapplicatie Biocides Closed Circuit valideert de FOD
VVVL de link tussen de persoonlijke account en het bedrijf (of bedrijven) waaraan deze persoon zich wil
linken.

2.1.

Aanmaken van een persoonlijke account

Dit gebeurt via de volgende link:
Volgend scherm opent zich:

Kies je taalcode, en een volgend scherm opent zich:

Biocides Closed Circuit

19/11/2015

5

Vul je persoonlijke gegevens in. En druk daarna op de knop « Registratie ».
Je krijgt een nieuw scherm:

Kies een paswoord dat zowel letters, hoofdletters en cijfers bevat, en dat minstens
7 karakters bevat.

U krijgt een mail als bevestiging:
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2.2.

Linken van de persoonijke account aan een bedrijf

Dit gebeurt via de volgende link:
U gebruikt daarvoor je mailadres en wachtwoord.

De eerste maal dat je aanlogt (aan de hand van je mailadres en wachtwoord), dien je je persoonlijke account
te koppelen aan een bedrijf.
1. Linken aan een Belgisch bedrijf.
Het linken aan een Belgisch bedrijf gebeurt aan de hand van zijn KBO-nummer.

Druk op de Search-knop, om je KBO-nr. in te brengen.
Voor een Belgisch bedrijf: selecteer “Belgian”:
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Je krijgt het resultaat van de zoekopdracht te zien, en je kan het bedrijf uit de lijst selecteren (lijn wordt geel)
en druk daarna op de “OK”-knop.

Als dat is gebeurd, dan word je de volgende maal automatisch doorverwezen naar de applicatie, zolang u
met uw mailadres gekoppeld bent aan slechts één bedrijf:

2. Linken aan een buitenlands bedrijf.
a. Bedrijf dat reeds gekend is het systeem
Daarvoor gaan we geen KBO-nr. inbrengen, maar checken we of het bedrijf reeds gekend is, door de eerste
karakters van de naam van het bedrijf in te vullen, en op de Search-knop te drukken.
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Selecteer het juiste bedrijf (rij kleurt geel) :

En druk daarna op de “OK”-knop.
Vraag om het mail-adres te koppelen aan het bedrijf, door op de “Ask access”-knop te drukken.
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Het bedrijf komt in het overzicht terecht:
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b. Bedrijf dat nog niet gekend is in het systeem
Het is mogelijk dat de gegevens van een buitenlands bedrijf nog niet zijn opgenomen in de databank. In dat
geval dient u “add foreign entreprise” te selecteren.

Vul de gegevens van het bedrijf in en klik op opslaan

3. En verder?
U kan uw account koppelen aan meerdere bedrijven. Dit kan door dezelfde procedure als hierboven
beschreven terug te doorlopen. De FOD VVVL controleert de aanvraag om een persoonlijke account aan een
bedrijf te linken. Indien nodig vragen ze de nodige documenten ter validatie op. Zolang de FOD VVVL uw
aanvraag niet heeft goedgekeurd, blijft je aanvraag onaangevinkt en kan je voor dit bedrijf geen gegevens
invoeren.
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2.3.

Goedkeuren van de “Admin Local”-account door de FOD VVVL

Eerst moet de Back Office van de FOD VVVL je nog toegang geven tot de Front Office van de applicatie
Biocides Closed Circuit.

Als de toegang tot de applicatie is goedgekeurd, dan krijg je een bevestiging via mail:

PS: een willekeurig voorbeeld.
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2.4.

Aanloggen van de “Admin Local”-account in het Biocides Closed Circuit

U heeft nu toegang tot het Biocides Closed Circuit. Dit gebeurt via de volgende link:
Als je aanlogt, dan moet je, indien je de account beheert voor meerdere bedrijven, eerst het juiste bedrijf
kiezen:

2.5.

Andere user accounts/users voor een bedrijf aanmaken

U kan nu alle registraties voor uw bedrijf/bedrijven invoeren. Indien u wenst om deze taken wenst te delen
met andere medewerkers, kan u extra users aanmaken. Dit beheert u, als “Admin local” zelf, zonder
tussenkomst van de FOD VVVL.

Het Access Request menu laat u toe om :
1. Status te kennen omtrent de aanvragen voor je account
2. Via de rol van “Admin Local”-account andere gebruikers
toegang te geven. In twee stappen:
2.1. Toegang geven tot user management van de FOD
VVVL voor derde gebruikers;
2.2. Deze derde gebruikers linken aan de applicatie
“Biociden Closed Circuit”.
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Je hebt nu een collega toegang gegeven tot het User Management-systeem van de FOD VVVL. Zowel de
“Admin local” als de FOD VVVL ontvangen daarover een bevestiging per mail.

Maar dit is nog niet voldoende. Je dient hem ook nog rechten te geven aan de gebruikers, die je hebt
toegevoegd.

2.6.
Andere user accounts rechten geven voor de applicatie “Biocides Closed
circuit”
Je selecteert een user – aan wie je toegang wilt geven – uit de lijst.
Dan druk je op de knop “Beheer toegangen” om de user te koppelen aan de juiste applicatie.

Selecteer nu de juiste applicatie, en druk op de knop “Valideren” om de user toegang te geven tot de
applicatie “Biociden Front Office”.
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Je hebt nu een collega toegang gegeven tot de applicatie “Biociden Front Office”, die daarover ook een
informatieve mail ontvangt (evenals de “Admin Local”).

Opmerking:
Je kan de toegang gegeven tot de applicatie “Biocides Closed circuit” ook afnemen, die daarover ook een
informatieve mail ontvangt (evenals de lokale beheerder).
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3. Beheer van de bedrijfsgegevens in Biocides Closed circuit

Start via de volgende link
vervolgens op de knop « Log In ».

, en log vervolgens aan met je account via mailadres en paswoord. Klik

Als je gelinkt bent aan meerdere organisaties, dan krijg je nog een extra scherm, waarbij je de juiste organisatie nog
dient te selecteren:

3.1

Accountgegevens

Kies de menu « Account » .
Dit laat u toe om je bedrijfsgegevens te consulteren, en indien nodig nog contactpersonen voor de applicatie BCC
aan te maken.
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Voor een Belgisch bedrijf geeft dit volgend scherm :

De applicatie neemt de gegevens van de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) over. Deze gegevens worden
beheerd door de FOD Economie en kunnen via deze applicatie niet gewijzigd worden.
Voor een Belgisch bedrijf kan je wel contactgegevens inbrengen.
Vooral het veld “Contact email” dient te worden ingevuld, om automatische mails vanuit de applicatie te ontvangen.
Verder dien je aan te geven, wat voor type bedrijf je vertegenwoordigt:
 Authorization Holder: de toelatingshouder
 Civilian: burger (nog niet van toepassing)
 Professional User: professionele gebruiker
 Trader: handelaar in biociden
Eenzelfde bedrijf kan zowel Authorization Holder als Trader zijn en/of Professioneel gebruiker.
Dit bepaalt welk type transactie je in de applicatie kan inbrengen.
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Voor een buitenlands bedrijf, zijn er geen gegevens beschikbaar in de KBO, dus moeten de adresgegevens hier
worden ingegeven, alsook de wijzigingen.

3.2

Contactpersonen

Je kan diverse contactpersonen per bedrijf inbrengen.
Daarvoor druk je op de “Add”-button.

Via de knop “Get address information from enterprise” kan je de adresgegevens van het bedrijf naar de
contactpersoon kopiëren.
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4. Biocides
Via het online-registratiesysteem is men verplicht om de verkoop, aankoop en gebruik van biociden die tot het
gesloten circuit behoren in te geven. De verkoper moet ook de gebruiker informeren over specifieke verplichtingen
inzake deze biociden. Tot op heden behoren ca. 475 biociden tot het gesloten circuit. Door het aanduiden van
“favorieten” is de manuele upload van verkoop, aankoop en gebruik mogelijk, maar is het ook makkelijker om de
informatie omtrent PBM, opleiding, opslag en transport zichtbaar te maken.
Klik op het menu “Product info”, om het item “Biocides” te openen:

4.1

Informatie m.b.t. biociden

Initieel zijn er geen favoriete biociden voor een bedrijf opgezet en dient elk bedrijf deze voor zich te bepalen.
Bij het inbrengen van transacties van biociden kan je de lijst van biociden (+/-475) beperken tot je eigen beperkte
groep van biociden.

Selecteer “All products”:
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Door in het kolomhoofd van de kolom “Product Name” de volledige, of een deel van de naam van het biocide, in te
vullen kan je het biocide, of aantal biociden selecteren.

Door op het
- icoon te drukken, voeg je een biocide toe aan je favoriete lijst.
Door op het
- icoon te drukken, kan je een biocide toe aan je favoriete lijst uitsluiten.
Door de knop Add selection, kan je de geselecteerde biociden in één handeling toevoegen aan je favoriete lijst.

4.2

Detail van een biocide

Door op het
- icoon te drukken, krijg je het volgende detail van een biocide te zien:
 Algemene gegevens (naam in NL, FR en EN, toelatingsnummer, toelatingshouder, toelatingsakte alsook data
van begin en einde van de toelating.
 H/P zinnen
 R/S zinnen
 Verplichte PBM
 Verplichting van opleiding
 Verplichtingen inzake opslag en transport
 Link naar de toelatingsakte.
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Je kan eveneens rechtstreeks de toelatingsakte van het biocide consulteren.
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5. Transactions
5.1

Inleiding

Je kan 3 typen transacties inbrengen.

Sales

Purchase

Use

Verkoop van biociden
 Binnenlandse verkoop
 Export
Aankoop van biociden
 Binnenlandse aankoop
 Import
Gebruik van biociden

Een geregistreerd verkoper dient minimaal elk kwartaal te rapporteren (zowel sales als purchase). De export dient
niet verplicht geregistreerd te worden maar vervolledigt wel het overzicht van de stromen op de markt. Dit kan
bovendien voor sommige verkopers eenvoudiger zijn qua rapportage.
De import dient wel verplicht geregistreerd te worden, gezien dit op de Belgische markt wordt gebracht.
In principe zouden bij correcte ingave (van alle handelaars) de hoeveelheden biociden die aangekocht zijn moeten
gelijk zijn aan de verkochte biociden voor één kwartaal.
Een geregistreerd gebruiker dient minimaal elk jaar te rapporteren (puchase en use). De import dient verplicht
geregistreerd te worden. In principe zouden bij correcte ingave (van alle handelaars en gebruikers) de hoeveelheden
biociden die aangekocht zijn moeten gelijk zijn aan de binnenlandse verkoop en import van biociden voor één
kwartaal.
Voor het inbrengen van de hoeveelheden kan een keuze gemaakt worden tussen het individueel (lijn per lijn) of een
bulk upload (of een combinatie van beiden). Tot op heden kunnen enkel de transacties naar binnenlandse bedrijven
worden opgenomen in de bulk upload. Enkele bemerkingen met betrekking tot de bulkupload
Bulkupload is per type transactie. De gegevens van verkoop, aankoop en gebruik
moeten in een aparte file worden geplaatst
Import en export zijn op heden niet mogelijk via bulk upload. Dit is voorzien voor
begin 2016

Per kwartaal worden er een aantal data bijgehouden:
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De diverse statussen van een transactie in functie van de datum binnen een kwartaal:
Status
Draft / Ontwerp

Actie
Transacties werden ingebracht, zonder kwartaal te voltooien.

Hoe ?
Input transactie:
per lijn
bulk

Completed / Voltooid

Transacties voor een kwartaal werden voltooid.

Validated / Gevalideerd

Transacties werden gevalideerd voor een kwartaal.
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5.2

OUT

Eerst dient men de juiste periode te kiezen :

Er zijn twee manieren om verkopen in te brengen:
5.2.1.

Lijn per lijn:

Druk daarvoor op de “Add”-button. Dit opent een nieuw scherm, waarbij volgende velden dienen te worden
ingevuld:
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Knoppen:
Save: gegevens worden bewaard
Save & Close: gegevens worden bewaard en we keren terug naar het
vorig scherm
Save & Add: gegevens worden bewaard en we kunnen een nieuw
transactie ingeven
Cancel: gegevens worden NIET bewaard en we keren terug naar het
vorig scherm
Selecteer een product:

Selecteer een transaction type:

Je kan het bedrijf waaraan de verkooptransactie wordt verkocht opzoeken:

Selecteer het bedrijf, en vul de overige gegevens verder in.
Je bewaart de gegevens via de button Save.
Je bewaart de gegevens en keert naar het overzichtsscherm weer, via de button Save & Close.
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De toegevoegde transactie verschijnt in het overzichtsscherm:

Door op het

- icoon te drukken, visualiseer je het detail van de transactie (zonder ze te kunnen wijzigen).

Door op het

- icoon te drukken, krijg je het detail van de transactie te zien, en kan je deze nog wijzigen.

Door op het

- icoon te drukken, kan je de transactie deleten. Dit kan pas na confirmatie:
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5.2.2.

In bulk via een upload van data in excel file:

Deze knop laat u toe om een sample excel file te
downloaden en die op te vullen met uw gegevens.
Deze knop laat u toe om een excel file met transacties
te selecteren, en waarvan je de gegevens wenst up te
loaden:
Als het volume van de file te groot is (> 50 Kb), dan krijg
je volgende boodschap:

.

Druk op de knop “Upload” om de transacties up te
loaden.
De inhoud van de excel moet er als volgt uitzien:
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Naam Sheet = SAL
De biociden worden in de excel via het toelatingsnummer gedefinieerd.
Het KBO-nr. bevat geen punten ! Noch een leading zero!

De laatse sheet in de excel is ook nodig.
Naam Sheet = codes
Deze worksheet dient te worden meegenomen, omdat het een aantal referenties bevat, nodig voor
de upload. Het bevat de eenheden (moeten dus in HOOFDLETTERS worden meegegeven).

De upload kan even duren. Maar een “progress bar” geeft de voortgang weer:

In het geval er foute gegevens in de excel-file werden opgenomen, dan krijg je een foutboodschap:

In de logging worden alle fouten per cel weergegeven:
Cel “Sale!C2” “CBE_NUMBER” bevat een te lange waarde (KBO nr. 123.456.789 met punten is foutief)
Cel “Sale!B3” “Transaction_Type” bevat een foutieve waarde (Type Transactie XXX is foutief)
Cel “Sale!D4” “Invoice_Date” bevat een foutieve datum (10/13/2015 is foutief)
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Zolang er fouten optreden, worden er geen gegevens opgeladen. Dus gelieve eerst alle
fouten corrigeren.
In het begin kan de upload van gegevens bij grote volumes langere tijd in beslag nemen.

Als er geen fouten worden vastgesteld, dan krijg je een nieuw scherm met de opgeladen transacties:
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5.3

IN

Het inbrengen van aankooptransacties verloopt identiek als het inbrengen van de verkooptransacties, zoals in vorige
paragraaf beschreven.
Eerst dient men de juiste periode te kiezen :

Er zijn twee manieren om verkopen in te brengen:
Enkel de transaction type verschilt:

De inhoud van de excel moet er als volgt uitzien:
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Naam Sheet = PUR
De biociden worden in de excel via het erkenningsnummer gedefinieerd.
Het KBO-nr. bevat geen punten ! Noch een leading zero!

De laatse sheet in de excel is ook nodig.
Naam Sheet = codes
Deze worksheet dient te worden meegenomen, omdat het een aantal referenties bevat, nodig voor
de upload. Het bevat de eenheden (moeten dus in HOOFDLETTERS worden meegegeven).
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5.4

USE

Het inbrengen van transacties met het verbruik, verloopt identiek als het inbrengen van de verkoop- of
aankooptransacties, zoals in vorige paragrafen beschreven.
Er is evenwel één klein verschil, nl. het KBO-nr. dient niet te worden ingevuld.

Het transaction type = USE.
De inhoud van de excel moet er als volgt uitzien:

Naam Sheet = USE
De biociden worden in de excel via het erkenningsnummer gedefinieerd.

De laatse sheet in de excel is ook nodig.
Naam Sheet = codes
Deze worksheet dient te worden meegenomen, omdat het een aantal referenties bevat, nodig voor
de upload. Het bevat de eenheden (moeten dus in HOOFDLETTERS worden meegegeven).
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Dit geeft na upload het volgende resultaat:

***
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