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Biociden van het gesloten circuit.
Wat en hoe registreren ?
Tips van Groenservice Hooghe bvba. Basis is het K.B. van 4 april 2019.
In de landbouwsector en aanverwante sectoren zijn de biociden van het gesloten circuit vooral rodenticiden, ontsmettingsmiddelen en ongediertebestrijders, melkreinigingsproducten enz ...
Op de lijst van toegelaten biociden zie je of een product een biocide van het gesloten circuit, dan wel van het vrije
circuit is.
Zie lijst van de toegelaten biociden: http://docs.health.belgium.be/ActiveProducts.pdf.
Als leverancier van dit soort biociden informeren wij u bij aankoop over de gevaren en te nemen voorzorgen bij het
gebruik ervan. Met dit document willen wij u bovendien ook begeleiden om met deze wetgeving in orde te zijn.

Bent u voortverkoper, dan moet u een ‘geregistreerd verkoper zijn’.
Met alle verplichtingen van dien :
•
•
•
•
•
•
•

u moet zich vooraf registreren als ‘geregistreerd verkoper’ op de overheidswebsite.
juiste en veilige stockage, kennis van het product opbouwen en eigen maken.
per product opvolgen van toelating, toelatingsdatums en houdbaarheidsdatums.
aan de klant alle informatie doorgeven over de veiligheidsvoorschriften en over zijn verplichting om zich via de
overheidswebsite te registreren als professioneel gebruiker.
indien gevraagd ook de MSDS-fiche bezorgen aan de klant.
minstens 1 maal per jaar via de overheidswebsite uw verkopen, hoeveelheden en klanten doorgeven.
Ten laatste op 30 januari voor het jaar voordien.
bij elke verkoopfactuur (of kasticket?) verplicht te vermelden ‘Dit product is een biocide ingedeeld in het gesloten circuit”.

Bent u gebruiker, dan moet u zich als ‘professioneel gebruiker’ registreren op de overheidswebsite.
Bovendien moet je die status elk jaar voor 31 december (voor 2019 uitzonderlijk tegen 20 januari 2020) bevestigen,
door een bezoek aan diezelfde overheidswebsite. Door uw inloggen gaat de herregistratie automatisch.
Je moet op die website ook de productnamen ingeven, maar niets van datums of hoeveelheden.
Stap voor stap ga je als volgt tewerk :
•
•
•

Hou alvast klaar: uw mailadres en KBO-nr.
Ga naar de website www.circuitbiocide.be
Maak een persoonlijke account aan, via deze knop
en het bijhorende welkomscherm, waar je naam en mailadres invult.

•
•
•
•

(Als je reeds van vroeger een account hebt bij de FOD Volksgezondheid, kan je deze stap overslaan.)

Na deze registratie krijg je een e-mail met het paswoord dat voortaan bij die account hoort, en waarmee je kan
inloggen. Kijk desnoods ook bij je spam of uw ongewenste e-mails.
Ga terug naar de website www.circuitbiocide.be.
Klik op de knop ‘online registratie van aankoop, verkoop en gebruik’.
Meld u dan aan met het paswoord en het mailadres uit de bevestigingsmail, klik op zoek, geef het KBO-nr. in met
9 cijfers, klik opnieuw op zoek.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

Je klikt het bedrijf aan, voor hetwelk je als professioneel optreedt. En dan zullen nog meer gegevens over dat
bedrijf moeten ingevuld worden.
Klik daartoe op ‘account’, waarna je in een bijkomend venster ‘account management’ onder meer nog kan
invullen:
◆ Het contact mailadres van het bedrijf
◆ Het type van uw bedrijf, namelijk ‘professionele gebruiker’ aan te vinken.
Nu is alles ingevuld, en ben je geregistreerd als professioneel gebruiker van biociden van het gesloten circuit.
Je mag klikken op ‘opslaan’ of op ’opslaan en sluiten’.
Je kan ook steeds bijkomende gebruikers toevoegen binnen hetzelfde bedrijf. Je zal hiervoor best opnieuw
inloggen, een account aanmaken voor die nieuwe gebruiker, om daarna de gebruiker te kunnen toevoegen via
’toegang aanvraag <admin org applicatie’.
Je kan ook steeds een bijkomend bedrijf linken aan een gebruiker. Je zal hiervoor best opnieuw inloggen, klikken op ‘toegang aanvragen<een toegang aanvragen’, KBO-nr. zoeken, … eigenlijk alles zoals ook hoger beschreven.
Je kan zelf altijd controleren of je registratie in orde is: inloggen, account management, en dan ga je zoeken
naar ‘status use’: als dit is aangevinkt is je registratie in orde.
Verder moet je volgens de huidige wetgeving als gebruiker geen favoriete producten meer aanduiden, en geen
aankoophoeveelheden meer ingeven.
Deze werkwijze voor registratie staat eveneens volledig beschreven in de handleiding, gepubliceerd op
https://www.health.belgium.be/nl/handleiding-gebruikers-gc-manuel-utilisateurs-cc.
Let wel : uw leverancier is steeds bereid u de nodige technische en veiligheidsfiches te bezorgen. Bij het gebruik
moet je alvast minstens de nodige beschermkledij voorzien.

