
In de horeca zijn desinfectiemiddelen 
dagelijkse kost. Ze houden de keuken en 
werkplek hygiënisch. Deze producten – 
biociden – kunnen erg doeltreffend zijn, 
maar sommige daarvan vormen een risico 
voor werknemer en klant. Bij verkeerd 
gebruik kunnen ze ook invloed hebben op 
de voedselkwaliteit. Jean-Louis Simonet, 
voorzitter van CQSHoreca (Conseils - Qualité 
- Solutions Horeca) en Laetitia van Vyve, 
adviseur voedselhygiëne en -veiligheid 
bij COALI en instructrice bij CQSHoreca, 
verduidelijken hoe je als horecabedrijf 
veilig met biociden omgaat en aan welke 
verplichtingen je je moet houden.

Biociden zijn bestrijdingsmiddelen. Ze worden in de horeca 
gebruikt om schadelijke organismen, van bacteriën en 
virussen tot schimmels en ongedierte, onschadelijk te maken 
of te vernietigen. Een biocide is ingedeeld in het vrije of in 
het gesloten circuit, afhankelijk van de risico’s die het product 
vormt voor de gebruiker. “We merken dat de horeca niet 
vertrouwd is met die opdeling in vrije en gesloten circuit. Laat 
staan dat de term ‘biociden’ is ingeburgerd”, vertelt Jean-
Louis Simonet, voorzitter van CQSHoreca.

Biociden van het gesloten circuit houden een verhoogd 
gezondheidsrisico in. Ze kunnen bijvoorbeeld giftig, 
kankerverwekkend of schadelijk voor de voortplanting 
zijn. Ze zijn dan ook hoofdzakelijk voorbehouden voor 
professionele gebruikers. Hoe je kan weten of een biocide tot 
het gesloten circuit behoort? Die informatie vind je terug in 
de toelatingsakte of in de lijst van toegelaten biociden op de 
website van de FOD Volksgezondheid (www.biocide.be).
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“Als ik met biociden van het 
gesloten circuit werk, draag 
ik altijd handschoenen”
FRÉDÉRIC DEROPPE, DOCENT EN SPECIALIST 
HORECA HORECA FORMATION WALLONIE

Frédéric Deroppe geeft als chef-kok praktijkopleiding 
aan het Centre wallon de Formation et de 
Perfectionnement du Secteur Horeca. Hij komt er 
dagelijks in contact met biociden. “Vaak gaat het 
om desinfectiesprays van het vrije circuit, waar ik 
voorzichtig mee omspring. Gebruik ik echter een 
ontsmettingsmiddel van het gesloten circuit, dan draag 
ik altijd handschoenen. Als er kans is op spatten, dan 
draag ik ook een beschermende bril. Het is belangrijk 
om steeds de gebruiksrichtlijnen nauwkeurig te volgen 
om gezondheidsrisico’s tot een minimum te beperken. Ik 
geef de studenten ook de raad om permanent aandacht 
te hebben voor hun persoonlijke veiligheid en hygiëne.”

“De horeca 
gebruikt veelvuldig 
biociden, zoals 
desinfectiemiddelen”

Producten voor ontsmetting en 
plaagbestrijding
“De horeca gebruikt veelvuldig biociden, zowel van het 
vrije als het gesloten circuit. Denk aan desinfectiemiddelen 
om het aanrecht- en werkoppervlak, apparatuur zoals 
snijmachines…  te ontsmetten.”, zegt Laetitia van Vyve, 
adviseur voedselhygiëne en -veiligheid bij COALI en instructrice 
bij CQSHoreca. “Soms moeten die producten worden 
nagespoeld, soms ook niet. Als naspoelen niet nodig is, gaat 
het bijvoorbeeld om snelwerkende desinfecterende sprays op 
basis van alcohol waarbij het product na vijf minuten volledig 
is verdampt en waar geen residu achterblijft.” Daarnaast doet 
een horecazaak vaak aan ongediertebestrijding en -preventie. 
Het giftig lokaas tegen ratten en muizen is eveneens een 
biocide.

Verplicht registreren
Wil je een biocide van het gesloten circuit 
gebruiken, dan moet je je online registreren  
op www.biocide.be. Je moet elk jaar voor  
31 december je status als professionele 
gebruiker bevestigen via je account. 



Bescherm jezelf, je collega’s 
en je klanten
“Biociden moet je voorzichtig en met kennis van zaken 
gebruiken”, aldus Jean-Louis Simonet. “Als het gaat om 
een biocide van het gesloten circuit, dan is het vaak vereist 
om persoonlijke beschermingsmiddelen zoals gepaste 
handschoenen te dragen.” De gevaren en risico’s van elk 
biocide van het gesloten circuit kan je terugvinden in de 
veiligheidsinformatiebladen (‘safety data sheets’) en in 
de toelatingsakten. Daarnaast moet je er als werkgever 
op toezien dat de biociden enkel gebruikt worden 
voor die toepassingen waarvoor ze zijn toegelaten. Die 
toepassingen staan vermeld in de toelatingsakte van 
het product en in de eventuele samenvatting van de 
productkenmerken (SPC), beide terug te vinden via de lijst 
van toegelaten biociden op www.biocide.be.

“Het is de taak van de werkgever om toezicht te houden 
op een correct en veilig gebruik van gevaarlijke producten 
op de werkvloer. Zowel voor de eigen veiligheid als die 
van de klant. De werkgever moet zorgen voor het gepaste 
persoonlijke beschermingsmateriaal zoals veiligheidsbrillen 
en -maskers en gepaste handschoenen en erop toezien dat 
de persoonlijke beschermingsmiddelen systematisch op een 
correcte manier gebruikt worden. Meer info daarover is 
terug te vinden in de toelatingsakte. De werkgever moet de 
werknemers erop wijzen dat het om gevaarlijke producten 
gaat, waar ze voorzichtig mee moeten omspringen, en 
hen leren om het etiket te lezen, waar ze de belangrijkste 
informatie over de gevaren en risico’s van het product 
terugvinden.”

De FOD 
Volksgezondheid 
informeert
Meer weten over een veilig gebruik 
van biociden, de risico’s die eraan 
verbonden zijn of de registratieplicht? 
Op www.biocide.be vind je heel wat 
informatie.

Je vindt er ook een video, folder en infofiche op 
maat van de horeca:

• Folder: Biociden in de horeca. Wat moet 
je weten als professionele gebruiker?

• Infofiche: Veilig werken met gevaarlijke 
producten. Herken ze en bescherm 
jezelf! 

“Ook de verkopers van biociden hebben een belangrijke 
plicht te vervullen. Ze moeten de kopers goed informeren 
over de gevaren en risico’s van de gekochte biociden en 
hen vertellen hoe ze het product veilig gebruiken. Het is 
goed als de leverancier een opleiding voorziet voor het 
horecapersoneel, maar jammer genoeg nemen weinigen 
daaraan deel. Waardevolle kennis gaat gaandeweg verloren. 
Daarom is het belangrijk dat er op zoveel mogelijk niveaus 
informatie wordt verspreid. Zo wordt het aangenaam en veilig 
werken op de werkvloer. Daar is iedereen gebaat bij”, aldus 
Laetitia van Vyve. 

BIOCIDEN?
Ik gebruik ze 
doordacht
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“De horeca gebruikt zowel 
biociden van het vrije als 
gesloten circuit”
LAETITIA VAN VYVE

Zorg als werkgever voor 
gepaste persoonlijke 
beschermingsmateriaal 
zoals veiligheidsbrillen 
en -maskers en gepaste 
handschoenen.


