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Vraag:
Moet een veehouder sinds 1/12 een vergunning hebben voor ontsmettingsmiddelen,
reinigingsmiddelen, waterontsmettingsmiddelen (BIOCIDE). Hoe gaat dat praktisch in zijn werk?

Antwoord:
Ja, elke veehouder moet zich als professioneel gebruiker van biociden sinds 1 december 2016 online
registreren bij de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu1,2,3,4. Het registreren is online mogelijk via http://www.circuitbiocide.be. U maakt eerst een
persoonlijke account aan bij het FOD, waarna u uw gegevens kan koppelen aan een bedrijf. U vindt een
stappenplan en de nodige informatie terug in de registratiehandleiding.
Bijgevolg gelden voor de gebruiker van biociden/veehouder volgende voorwaarden:
 Bij aankoop van een biocide uit het gesloten circuit* dient de gebruiker zich op het moment van
de aankoop te registreren. In de lijst van de toegelaten biociden vindt u terug of een biocide al
dan niet tot het gesloten circuit behoort.
 De aangekochte en gebruikte biociden jaarlijks registreren
 Beschikken over de nodige kennis en voldoen aan de verplichtingen die zijn opgelegd door de
toelatingsakte van het biocide. Deze zijn beschikbaar via de lijst van toegelaten producten.
Er wordt momenteel een voorstel tot wijziging van het K.B. van 8 mei 2014 voorbereid. De
inwerkingtreding wordt verwacht in mei 2017. Van zodra de wettekst van kracht is zal de FOD informeren
over de verplichtingen.

*Biociden die behoren tot het gesloten circuit mogen niet worden verkocht aan het grote publiek, daar
ze een hoog gezondheidsrisico inhouden. Ze kunnen giftig, kankerverwekkend, mutageen en/of
corrosief zijn, en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is voor deze producten
vaak vereist. Gebruikers moeten ook op de hoogte zijn van de regels inzake een correcte opslag,
gebruik, verwijdering en van de maatregelen die moeten worden genomen bij ongevallen of intoxicaties.

Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt
evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af
van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het
gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld
kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.
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Algemene info over biociden
Verordening 528/2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden
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Koninklijk Besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden
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European Chemical Agency
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