
Het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden,  
is in werking getreden sinds de 01/01/2016 voor het « gesloten circuit ».

Sinds het begin van 2016, moeten de producten die vroeger deel uitmaakte  van de klasse A  (producten 
die een hoog risico inhouden voor de gezondheid),  beantwoorden aan de eisen voor het gesloten circuit  
zie artikel 19,4 van het K.B. en de annex 6 punt 63  van de Europese verordening 528/2012.

Voor deze specifieke biociden, zijn er vastgelegde eisen voor de verkopers en voor de gebruikers. 

Nieuwe wetgeving  : 

Het op de markt brengen en gebruik van de biociden producten  

De vereisten van het gesloten circuit zijn de volgende  (sinds 01/01/16):

Voor de verkoper :
✓    Elke verkoper dient geregistreerd te zijn 
✓    Hij moet ook minimaal op 3-maandelijkse basis zijn verkoop registeren 
✓    Beantwoorden aan de vereisten voor de vorming van het personeel betreffende het gebruik en het
     bewaren van de producten

Voor de gebruiker :
✓    Dient geregistreerd te zijn
✓    Hij moet ook minimaal op 3-maandelijkse basis zijn aankopen en gebruiken registeren 
✓    Beschikken over de nodige kennis en voldoen aan de verplichtingen
✓    Voldoen aan de vereisten voor de opslag van de producten

De toelatingsakte of de lijst van toegelaten biociden vermelden of een biocide tot het gesloten circuit 
behoort. Al deze informatie is beschikbaar op de website www.biocide.be. 

Samengevat zijn de vereisten voor de klasse A als volgt:

Voor de verkoper :
✓    Een erkenning als geregistreerd verkoper  (bekomen na het volgen van een opleiding en het deelnemen
     aan een examen bij het FOD)
✓    Producten mogen enkel verkocht worden aan erkende gebruikers of beroepsgebruikers
✓    Bij elke eerste verkoop aan een beroepsgebruiker, een borderel opstellen en overmaken aan het FOD

Voor de gebruikers :
✓    Een erkenning als erkend gebruiker bezitten  (bekomen na het volgen van een opleiding en het 
     deelnemen aan een examen bij het FOD)
✓    Registratie van het gebruik en opslag voorwaarden 
✓    Beroepsgebruikers bekomen een ontheffing indien hun beroepsactiviteit voorkomt in het MB van 
     13/9/2010 
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