
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mevrouw, Mijnheer,  

 

In het kader van uw beroepsactiviteiten wordt u ertoe genoopt om biociden1,2 die gevaarlijk zijn 

voor de menselijke gezondheid, op de markt aan te bieden, te verkopen en/of te gebruiken. 

Sommige van die biociden vormen zo’n groot risico dat het niet verstandig is om ze ter beschikking 

van het groot publiek te stellen. Zij behoren dan ook tot het gesloten circuit.3 Indien een product 

een groot risico voor het groot publiek inhoudt of wanneer het gebruik daarvan het dragen van 

persoonlijke beschermingsmiddelen vereist, wordt het product ingedeeld in het gesloten circuit. 

Minder gevaarlijke producten daarentegen worden ingedeeld in het vrije circuit en mogen ter 

beschikking van het groot publiek gesteld worden.  

Sinds 20 mei 2016 moeten verkopers en gebruikers van producten uit het gesloten circuit 

verscheidene verplichtingen naleven, o.a. de registratie via een webapplicatie. 

Deze verplichtingen werden herzien en zijn beschreven in het nieuw koninklijk besluit van 17 juni 

2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014. Onderstaand vindt u alle 

verplichtingen die gelden voor verkopers en gebruikers van biociden uit het gesloten circuit. De 

gewijzigde verplichtingen, die in het vet zijn aangeduid, zijn in voege getreden op 12 juli 2018: 

                                                           
1 "alle stoffen of mengsels die, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, uit een of meer werkzame 

stoffen bestaan dan wel die stoffen bevatten of genereren, met als doel een schadelijk organisme te vernietigen, af te 

schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of op een andere dan louter fysieke of 

mechanische wijze te bestrijden” (art. 3 van Verordening (UE) n° 528/2012/EC). 

2 Alle biociden die op de markt worden aangeboden of gebruikt, moeten van een toelatings- of notificatienummer 

voorzien zijn dat door de federale Minister van Leefmilieu wordt toegekend. Alle gebruikers, verkopers, providers of 

fabrikanten lopen het risico op een sanctie als zij producten die niet goedgekeurd of genotificeerd zijn, ter beschikking 

stellen of gebruiken. 

3 Zie artikel 42 tot 48 van het Koninklijk Besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik 

van biociden. 

Directoraat-Generaal Leefmilieu 

Divisie chemische-producten-en-stoffenbeleid 

Dienst biociden 

 

 

 

  

DATE 27/07/2018 

  

FOD VOLKSGEZONDHEID, DG5 LEEFMILIEU, DIENST BIOCIDEN  

ADRESSE VICTOR HORTAPLEIN 40, 10 

1060 SINT-GILLIS 

BELGIË 

E-MAIL INFO.BIOCIDES@ENVIRONMENT.BELGIUM.BE 

 

BETREFT :   PUBLICATIE VAN EEN NIEUW KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VERPLICHTINGEN VOOR DE 

VERKOPERS EN DE GEBRUIKERS VAN BIOCIDEN INGEDEELD IN HET GESLOTEN CIRCUIT.  

https://www.health.belgium.be/nl/gesloten-circuit


 

VERKOPER (art. 47 van het KB tot wijziging van het KB van 8 mei 2014): 

 Zich registreren van zodra hij/zij een biocide heeft verkocht of aangekocht dat behoort tot 

het gesloten circuit – zie lijst van de toegelaten biociden of de toelatingsakte of op het 

online register om de status van het biocide te kennen. 

 Registreren van de hoeveelheid biociden uit het gesloten circuit die hij/zij in het 

afgelopen jaar heeft verkocht, en dit jaarlijks tegen 31 december. 

 Vermelden op de verkoopfactuur en op het kasticket: « Dit product is een biocide 

ingedeeld in het gesloten circuit».   

 Inlichten van elke klant, tijdens de verkoop, over zijn verplichtingen (registratie, dragen 

van PBM, vervoer, opslag, opleiding, …) die zijn opgelegd voor het biocide dat de 

verkoper te koop aanbiedt. 

 Op de hoogte zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit de toelatingsakte van het 

biocide (verplichtingen inzake opslag, vervoer, opleiding,…). 

 Ter beschikking stellen, in de nabijheid, van alle PBM die vereist zijn voor het gebruik van 

een biocide van het gesloten circuit indien het publiek (niet-professionele geregistreerde 

gebruiker) toegang kan hebben tot dat product.  

 

GEBRUIKER (art. 48 van het KB tot wijziging van het KB van 8 mei 2014): 

 Zich registreren van zodra hij/zij een biocide uit het gesloten circuit heeft aangekocht, 

en dit vanaf 31 december 2018. 

 Bevestigen van diens statuut als geregistreerde gebruiker via een online 

registratiesysteem, en dit jaarlijks tegen 31 december. 

 Op de hoogte zijn van en voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de 

toelatingsakte van het biocide (beschikbaar via de lijst van toegelaten producten). 

 

We wensen u er ook aan te herinneren dat biociden moeten worden verwijderd overeenkomstig de 

gebruiksaanwijzing die vermeld is op het etiket en overeenkomstig de regelgeving inzake 

afvalverwijdering van uw regio. 

Surf naar onze website om bijkomende informatie over de Belgische en Europese wetgeving te 

vinden. 

Indien u vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via onze 

helpdesk. 

Hoogachtend, 

Lucrèce Louis en Kathelyn Dumortier 

Celhoofden van de cel Biociden 
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