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Biociden in de 
pluimveehouderij
Wat moet je weten als 
professionele gebruiker?
www.biocide.be

Op het etiket vind je de belangrijkste informatie over 
de gevaren en risico’s van het product.

 1  De gevaarsymbolen tonen welke gevaren een 
product inhoudt. 

 2  De gevarenaanduidingen beschrijven de ernst 
van die gevaren en de omstandigheden waarin ze 
voorkomen.

 3  In de veiligheidsaanbevelingen lees je hoe je de 
risico’s kan beperken en wat je moet doen bij een 
ongeval.

De volledige productinformatie kan je nalezen op het 
veiligheidsinformatieblad of de ‘safety data sheet’. 
Die kan je altijd opvragen bij je leverancier.

EtiketBiociden? Herken ze en bescherm 
jezelf
Als je met gevaarlijke producten zoals biociden werkt, 
is het belangrijk om jezelf goed te beschermen en 
biociden op een correcte manier te gebruiken, te 
bewaren en te verwijderen. De toelatingsakte, het 
etiket en het veiligheidsinformatieblad van het product 
helpen je op weg.

Gevaar

NAAM PRODUCT

1L

bijtend/corrosief

VOORBEELD ET IKET

 1

2

3

Veroorzaakt ernstige 
brandwonden en oogletsel. 

Giftig bij inademing. 

Bij contact met de huid of de 
ogen: spoel met water. 

Bij inademing: zorg voor frisse 
lucht en raadpleeg een arts.

milieugevaarlijk

gezondheidsgevaar

 Toelatingsakte
De toelatingsakte vermeldt of het biocide tot het 
gesloten circuit behoort en welke persoonlijke 
beschermingsmiddelen je nodig hebt (zie paragraaf 8).  

Gebruik biociden enkel voor die toepassingen waarvoor 
het is toegelaten. Die toepassingen staan vermeld in de 
toelatingsakte of in de eventuele samenvatting van de 
productkenmerken (SPC).

Je kan de akte en de SPC raadplegen in de lijst van 
toegelaten producten op www.biocide.be

 Alleen biociden die door de federale overheid zijn 
toegelaten mogen op de Belgische markt worden 
verkocht. Raadpleeg bij twijfel de lijst van toe g elaten 
producten op de website.



Wat zijn biociden?
Biociden zijn bestrijdingsmiddelen die 
gebruikt worden om ongewenste organismen 
af te schrikken, onschadelijk te maken 
of te vernietigen. Voorbeelden zijn 
insectenbestrijdingsmiddelen, muizen- en 
rattenvergif, reinigings- en ontsmettingsmiddelen 
en houtbeschermingsproducten. Samen 
met gewasbeschermingsmiddelen 
vallen biociden onder de noemer van 
pesticiden. Het verschil: in tegenstelling 
tot gewasbeschermingsmiddelen worden 
biociden niet gebruikt om gewassen te 
beschermen.

Hanteer de volgende 
vuistregels
Bescherm jezelf, je collega’s en je familie
• Lees het etiket. Check de gevaarsymbolen 

en gevarenaanduidingen. Volg de 
veiligheidsaanbevelingen strikt op.

• Draag gepaste beschermende kledij en indien 
nodig handschoenen, een mondmasker en/ of 
een veiligheidsbril.

• Hou kinderen en andere mensen uit de buurt.
• Was de kledij en beschermingsmiddelen na 

gebruik of gooi ze weg.
• Verlucht de ruimte goed. Werk als het kan 

met een open raam.
• Las regelmatig een pauze in als je werkt in 

een gesloten ruimte.
• Eet, rook of drink niet terwijl je werkt.
• Hou ontvlambare producten uit de buurt van 

vuur en andere warmtebronnen.

Wat te doen bij een ongeval?
• Bij contact met de huid of de ogen: spoel 

langdurig met water.
• Bij vergifting: niet braken. Ga weg 

uit de besmette zone.
• Bel het Antigifcentrum (070 

245 245) of je huisarts. Bij 
levensbedreigende situaties bel je 
het Europese noodnummer 112.

• Hou de verpakking of het etiket bij 
de hand, zodat de hulpdiensten 
weten om welk product het gaat.

BIOCIDEN?
Ik gebruik ze 
doordacht Meer informatie? Een vraag?

Surf naar www.biocide.be of 
neem contact op met de helpdesk 

via www.helpdeskbiocides.be.

Groot risico voor de gezondheid
Biociden met een groot risico voor de gezondheid 
behoren tot het gesloten circuit. Ze kunnen giftig, 
kankerverwekkend of schadelijk voor de voortplanting 
zijn. Daarom zijn deze biociden hoofdzakelijk 
voorbehouden voor professionele gebruikers. 

Op de website www.biocide.be vind je de lijst van 
toegelaten biociden. Daarin staat duidelijk welke 
biociden tot het gesloten circuit behoren.

Op de website www.biocide.be
kan je alvast deze algemene 

infofi che downloaden.

Verplichte registratie
Wil je een biocide van het gesloten circuit aankopen 
en gebruiken? Dan ben je verplicht om je online te 
registreren en je status als professionele gebruiker
jaarlijks voor 31 december te bevestigen via je 
account (volgens het Koninklijk Besluit van 4 april 
2019).

Voor de reiniging en ontsmetting van stallen 
doen pluimveehouders vaak een beroep op een 
servicebedrijf. De regel luidt: wie biociden van het 
gesloten circuit aankoopt of gebruikt, moet zich als 
gebruiker registreren.

Hoe registreer je je online?
• Surf naar www.biocide.be (rubriek ‘gesloten 

circuit’).
• Maak een persoonlijke account aan.
• Registreer je bedrijf via het ondernemingsnummer 

(= btw-nummer).
• Bevestig je registratie jaarlijks via je account.

Is een fytolicentie voldoende?
Nee. Een fytolicentie is een certifi caat 
voor het professionele gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en geldt niet voor 
biociden van het gesloten circuit. Registreer je als 
biocidegebruiker wel met hetzelfde e-mailadres en 
wachtwoord gelinkt aan je fytolicentie-account.

Hulp nodig? Bekijk de registratiehandleiding en de 
veelgestelde vragen op www.biocide.be.


