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Handgels en ontsmettingsmiddelen voor oppervlakken

Ontsmettende handgel

productsoort 1 : biociden voor 

menselijke hygiëne



Handgels en ontsmettingsmiddelen voor oppervlakken

Ontsmettingsmiddelen voor oppervlakken 

productsoort 2 : biociden die niet rechtstreeks op 

mens of dier worden gebruikt



Handgels en ontsmettingsmiddelen voor oppervlakken 

 voorafgaande goedkeuring vereist 

 evaluatie o.a. samenstelling, indeling en etikettering, werkzaamheid

 nationale registratieprocedure (KB 4/4/2019) 

Europese toelatingsprocedure (Verordening 528/2012)

 vergt verschillende weken tot > 1 jaar

 12/3/2020: 112 ontsmettende handgels

200 ontsmettingsmiddelen voor oppervlakken

 lijst van toegelaten producten

http://docs.health.belgium.be/ActiveProducts.pdf


Tijdelijke registraties/toelatingen

 handgels en ontsmettingsmiddelen voor oppervlakken       

 werkzame stof in evaluatie : KB 4/4/2019 – artikel 21 

“tijdelijke registratie”

werkzame stof goedgekeurd : Verordening 528/2012 – artikel 55(1) 

“tijdelijke toelating”

notificatie aan EU Commissie en EU-lidstaten

 Eenvoudige aanvraagprocedure - per mail – geen retributie

 Minimale vereisten cfr WHO:

> 70% alcohol : doeltreffend tegen coronavirus

< 70% alcohol of andere werkzame stof : werkzaamheidstest vereist

 43% behandeld binnen 3 dagen ; 75% binnen week



Tijdelijke registraties/toelatingen

 16/3 – 16/7/2020 : 433 tijdelijke toelatingen/registraties 

230 handgels (PT1)

184 ontsmettingsmiddelen voor oppervlakken (PT2)

19   PT1+PT2

367 producten - nationale regelgeving   (86% > 70% ethanol)

66   producten - Europese regelgeving   (44%  isopropanol)

 12 april 2020 voor handgels

1 juli 2020  voor ontsmettingsmiddelen voor oppervlakken

 geldigheidsduur : 6 maanden



Tijdelijke registraties/toelatingen 

 Tijdelijke registraties:  Ministerieel besluit van 23 juli 2020

 Tijdelijke toelatingen: Verordening 528/2012 - art 55(1)

 + stijging aantal aanvragen PT1/PT2 in 2021

367
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6m
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verlengingen

+ 6m
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Identificatie van strategische sectoren en van hun noden

 input aan Task Force Shortages – Werkgroep Personal Protective Equipment

 identificatie en bevraging van prioritaire doelgroepen naar behoefte/tekorten :

ziekenhuizen, rusthuizen, verzorgingsinstellingen, politie, gevangenissen, douane, 

luchtvaartmaatschappijen, kinderopvang, uitvaartcentra, etc.

Figuur: Analyse van de gevraagde 

hoeveelheden (in L) ontsmettingsmiddelen 

(PT1 en PT2) binnen de prioritaire 

doelgroepen van 29/03 tot 10/04/2020



Identificatie van strategische sectoren en van hun noden : 

conclusies 

 geen algemeen tekort aan alcoholgels 

 eventuele tekorten zijn plaatselijk

 snelle identificatie van lokale tekorten 

 nood aan ontsmettingsmiddelen neemt geleidelijk aan af 

stopzetting aflevering tijdelijke registraties/toelatingen



Afstemming tussen vraag en aanbod

registratie 
productiecapaciteit

analyse behoeften

- afstemming vraag / aanbod

instellingen met tekorten

bedrijven met grote stocks

- snel ingrijpen bij tekorten



Afstemming tussen vraag en aanbod

veel nieuwe producenten bv distilleerderijen

op basis van voorschriften van WHO

Sterkstokers : tijdelijk geen gin, maar 
ontsmettingsalcohol

Stokerij produceert 5.000 liter handgel voor 
Universitaire Ziekenhuizen



Afstemming tussen vraag en aanbod

 31/3-27/4/2020 : extra geregulariseerde productiecapaciteit

 1.800.000 L handgels

 250.000 L ontsmettingsmiddelen voor oppervlakken

 verhoging productiecapaciteit bestaande producten

 ondanks ‘lockdown’ productiecontinuïteit

 problemen bij productie : 

 tekort verpakkingsmateriaal

uitzonderlijk aanvaarding herverpakking voor intern gebruik

 tekort aan grondstoffen

samenwerking met FOD Financiën: aanpassing vereisten denaturatie alcohol 

vrijstelling accijnzen



Community maskers behandeld met biociden

 Community maskers - behandeld met biociden 

ter bescherming van materiaal  “behandeld voorwerp” cfr BPR, art 58

• actieve stof goedgekeurd of in evaluatieprogramma

• etikettering : behandeling + biocide eigenschap

naam werkzame stof(fen)

nanomaterialen + (nano)

gebruiksaanwijzing + voorzorgsmaatregelen

ter bescherming van persoon biocide toelating vereist

 Community maskers  persoonlijk beschermingsmiddel       FOD Economie

 Chirurgische maskers   medisch hulpmiddel FAGG

 FFP2 maskers persoonlijk beschermingsmiddel  FOD Economie

 inspectiecampagne



Communicatie

professionele gebruikers

 naar producenten

brede publiek

rechtstreekse communicatie (mail, tel, helpdesk)

 via websites (Biociden, FOD Volksgezondheid, info-coronavirus)

sociale media

instellingen (Kind en Gezin, Antigifcentrum)

 in samenwerking met 

overheden (FOD WASO, gemeenschappen)

 validatie door Risk Management Group en Sciensano



Communicatie - website

 Professionele gebruikers – brede publiek

 aankoop en gebruik van desinfectiemiddelen

 Lijsten toegelaten producten (tijdelijke + reguliere)

 Praktische gidsen en aanbevelingen

 Contactgegevens leveranciers

 Instructies voor herverpakking voor intern gebruik

 Producenten

 Procedure aanvraag tijdelijke toelating

 Informatie voor apothekers over productie hydroalcoholische oplossingen (KB 18/03/2020)



Communicatie-website

Totaal aantal bezoekers van de website per dag in de periode 22/03 – 20/06/2020
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Communicatie 

 rechtstreekse communicatie met strategische sectoren en producenten

 helpdesk : 1maart – 16 juni 2020 : toename gestelde vragen van 63%

 nieuwsbrieven op www.health.belgium.be

 Covid-19 : welke ontsmettingsmiddelen zijn toegelaten?

 Praktische gids voor reiniging en ontsmetting van oppervlakken

 Hoe maak in mijn huis schoon in tijden van het coronavirus?   

 Ontsmetting via tunnels en UV-C lampen : risico’s voor de gezondheid

 Lezen voor gebruik

 Illegale ontsmettingsmiddelen en alcoholgels in omloop

 Controles op biociden

 Te veel ontsmettingsmiddelen in omloop zonder toelating

 aanbevelingen voor scholen

http://www.health.belgium.be/


Toxicovigilantie

 Studie Antigifcentrum – 2020 : 

Analyse van de impact van de Covid-19 epidemie op blootstelling aan 

desinfectantia (PT1/PT2)

 Stijging aantal oproepen 

Producttype 1  x 5

Producttype 2  x 2

 Breed publiek 

 Acute, accidentele blootstellingen

 www.biocide.be/publicaties

http://www.biocide.be/publicaties


Toxicovigilantie

PT1 PT2

volwassenen 41,5% 70,7%

kinderen 1-4 j 40,2% 18,3%

vrouwen 60,0% 59,1%

mannen 37,4% 39,2%

orale blootstelling 63,8% 35,9%

oogcontact 29,0% 18,3%

inademing 27,1%

werkzame stof ethanol-combinaties chloorhoudende producten

quaternaire ammoniumderivaten



Toxicovigilantie



Handhaving

 sterke stijging van illegale producten 

 nauwe samenwerking met inspectiedienst

 samenwerking met FOD Financiën (Douane en Accijnzen)

presentatie Inspectiedienst



Dank

voor uw aandacht!


