
HET INTERACTIEVE JAARVERSLAG  

VAN DE BELGISCHE BIOCIDENMARKT 

 

De FOD Volksgezondheid publiceert jaarlijks algemene gegevens over de 

Belgische biocidenmarkt. Sinds 2013 worden die gegevens aangeboden via een 

interactieve tool. Vanaf 2022 is er een meer gebruiksvriendelijke tool (SAS Visual 

Analytics) om de gegevens over de biocidenmarkt in detail te bekijken.  

De FOD beschikt over de jaarlijkse hoeveelheden biociden die op de markt zijn 

gebracht, gegevens die de sector jaarlijks vóór 31 januari moet melden. Die gegevens 

laten toe om de evolutie van de biocidenmarkt op te volgen met kwantitatieve 

informatie over biociden en werkzame stoffen.  

Het rapport met de gegevens vanaf 2017 kan online geraadpleegd worden via de 

volgende link: Jaarverslag van de Belgische biocidemarkt.  

Het jaarverslag bestaat uit 2 grote delen, over producten en werkzame stoffen. De 

gegevens kunnen aan de hand van grafieken geraadpleegd worden.  

Biociden kunnen ingedeeld worden in 4 groepen en 22 productsoorten (PT1 tot PT 22) 

(zie https://biocide.be/nl/biociden/productsoorten) volgens de indeling in de 

biocidenverordening. De gegevens kunnen bekeken worden  

− per groep (ontsmettingsmiddelen; bewaarmiddelen; bestrijdingsmiddelen en 

andere biociden),  

− per productsoort,  

− naargelang de verdeling van de producten (gesloten/vrij circuit) of  

− de gebruikerscategorie (groot publiek/ professionele gebruikers). 

 

De coronacrisis verklaart de sterke stijging van de hoeveelheden biociden op de markt 

in 2020 (4,5 keer zo veel voor ontsmettingsmiddelen voor de menselijke hygiëne of 

‘PT1’). De cijfers voor 2021 zijn lager dan voor 2020, maar nog steeds hoger dan voor 

de coronacrisis.  

Opgelet: het rapport bevat geen informatie over de tijdelijke toelatingen en registraties 

die in het kader van de coronacrisis werden uitgereikt. De tijdelijke toelatingen en 

registraties zijn ondertussen niet meer van toepassing.  

https://healthbe-fcse.saasnow.com/SASVisualAnalytics/?reportUri=%2Freports%2Freports%2Fa505b9ff-02a6-4537-9346-b6a0b913b347&sso_guest=true&sas-welcome=false
https://biocide.be/nl/biociden/productsoorten


1. De producten op de Belgische markt – Products Summary 

De grafiek toont de productaantallen en -hoeveelheden doorheen de tijd, vanaf 2017.  

Via het icoontje rechts bovenaan de grafiek, kan deze meer in detail bekeken  

worden, inclusief een tabel met de waarden.  

 

 

 

 

Door één of meerdere producttypes of hoofdgroepen aan te vinken aan de linkerzijde 

van het scherm, kan u de getoonde informatie beperken tot de gewenste producttypes 

of productgroepen.  

De taartdiagrammen onderaan geven de producthoeveelheden en bijhorende cijfers  

voor een welbepaald jaar. Via een menuvenster bovenaan links kan het jaartal 

aangepast worden. 



Wanneer een biocide behoort tot meerdere producttypes en/of hoofdgroepen, wordt 

dit product ook bij elk van die types en/of groepen meegeteld. Deze info zit vervat in 

de taartdiagrammen. Bij de trendlijn (grafiek) wordt elk product slechts één keer geteld, 

ook al behoort het tot verschillende producttypes. 

Meer gedetailleerde gegevens zijn beschikbaar over het gesloten circuit en de 

gebruikscategorie voor de jaren 2017 en 2018. Zie ‘Products Summary (until 2018)’ 

Om redenen van confidentialiteit zijn deze gegevens echter niet zichtbaar voor de 3 

meest recente jaren (2019 – 2021). 

 

2. De werkzame stoffen op de Belgische markt – Substances Summary 

 

 

De globale cijfers over de werkzame stoffen zijn beschikbaar van 2017 tot en met 2021. 

De hierboven beschreven mogelijkheden zijn ook van toepassing voor de werkzame 

stoffen. Zie ook ‘Substances Summary (until 2018)’ voor gegevens over het gesloten 

circuit.  

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de Helpdesk Biociden  

− via e-mail (info.biocides@health.fgov.be)  

− of rechtstreeks via de ticketpagina. 

mailto:info.biocides@health.fgov.be
https://biociden.freshdesk.com/nl/support/tickets/new

