Regelgeving

Verplichte registratie als
gebruiker biociden
Registratie als gebruiker van biociden uit het gesloten circuit is verplicht sinds
31 december 2018. Na een herinnerinsmail die de federale overheid in november
verstuurt, moet de status als gebruiker elk jaar opnieuw bevestigd worden.
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Biociden zijn geen onschuldige producten. Het zijn pesticiden die, zoals hun naam zegt (bio = leven, cide = vernietig),
leven vernietigen. Enerzijds zijn er gewasbeschermingsmiddelen, anderzijds zijn er biociden die alle pesticiden
omvatten die geen gewasbeschermingsmiddelen zijn.
Biociden bestrijden schadelijke organismen via chemische
of biologische weg: ze schrikken ze af, maken ze onschadelijk of vernietigen ze. Alle biociden bevatten een zeker
risico voor onze gezondheid - in het bijzonder voor kinderen en zwangere vrouwen - en voor ons milieu.
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Wat zijn biociden?
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Biociden moeten toegelaten, genotificeerd of geregistreerd
zijn om op de Belgische markt te mogen worden aangeboden. Biociden zijn onderverdeeld in 22 productsoorten op
basis van het beoogde doel en zijn onderverdeeld in 4
hoofdgroepen in functie van hun werking. Deze 4 hoofdgroepen zijn: desinfecterende biociden, beschermende
biociden, plaagbestrijdende biociden en andere biociden.

Gesloten circuit

Een biocide kan bestemd zijn voor het grote publiek (open
circuit) of voor professionelen (gesloten circuit), afhankelijk
van de risico’s. Sommige biociden zijn bestemd voor beide.
De toelatingsakte specificeert de gebruiker en vermeldt de
na te leven voorwaarden. Biociden in het gesloten circuit
zijn enkel bestemd voor de geregistreerde gebruikers bij de
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu. Bij de wetenschappelijke evaluaties werden
deze biociden immers erkend als zijnde zeer giftig, giftig,
kankerverwekkend, mutageen of waarvan het gebruik het
dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen vereist.
Minder risicovolle biociden die geen persoonlijke beschermingsmiddelen vereisen, zijn ingedeeld in het vrij circuit.

Verplicht registreren
In België is elke verkoper en/of gebruiker van biociden uit
het gesloten circuit sinds 31 december 2018 verplicht om
zich online te registreren. Wie zich nog niet registreerde
en deze biociden gebruikt, dient dit te doen via de website
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www.health.belgium.be/nl/gesloten-circuit. Jaarlijks moet
je vóór 31 december via het online registratiesysteem je
status als geregistreerd gebruiker bevestigen. Het veilig
gebruik van deze producten is alleen maar mogelijk met de
vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen en met de
nodige kennis over hantering en verwijdering.
In de toekomst zouden professionele opleidingen opgelegd
kunnen worden. Als gebruiker moet je wel op de hoogte te
zijn van en voldoen aan de verplichtingen die bepaald zijn in
de toelatingsakte van de biocide.

Welke producten en welke toepassingen?
Het gaat over ontsmetters tegen groene aanslagen van
gladde oppervlakten, zoals glas. Groene aanslagen kunnen
bestaan uit algen, bacteriën, schimmels, atmosferische
vervuiling, enzovoort. Clean Special is één van de erkende
biociden in het gesloten circuit, dus met verplichte registratie!
Ook ontsmetters tegen bacteriën, schimmels, virussen en
gisten op materialen (glas, plastic …) kunnen biociden zijn
van het gesloten circuit. Virocid, Peroxides 35, EcoClearProx zijn hiervan voorbeelden waarvoor registratie verplicht is!
Ontsmetters tegen biofilm op oppervlakken en materialen
of in irrigatiesystemen tijdens de teelt kunnen biociden
zijn. Horticlean is een gekend biocide van het gesloten
circuit waarvoor registratie verplicht is. n
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