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Antigifcentrum 

 
p/a Militair hospitaal Koningin Astrid 

Bruynstraat, 1  
1120 Brussel  

België 

https://www.antigifcentrum.be/bedrijven 

depot@poisoncentre.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

U vindt het formulier in 3 talen  
(NL, FR, EN) 

 op onze website : 
https://www.antigifcentrum.be/bedrijven 

 

 

 

BIOCIDEN 

Instructies om het elekronische aangifteformulier in te 
vullen (EDF2.1) 

 
 

 

http://www.poisoncentre.be/
https://www.antigifcentrum.be/bedrijven
mailto:depot@poisoncentre.be
https://www.antigifcentrum.be/bedrijven
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DE AANGIFTE OMVAT: 

Een aangifteformulier 
 EDF (Excel File) 

Voor ieder biocide dat u 
aangeeft: één of meerdere 

documenten + 

U kunt uw aangifte naar ons sturen : 

o Per e-mail naar depot@poisoncentre.be: 
U stuurt een e-mail met in bijlage een elektronische  aangifte (excel file) 
en de verschillende documenten betreffende uw biocide en. 
NB: de maximale grootte van een mail met bijlagen is 5 Mb. 
Indien nodig mag u uw aangifte via verschillende mails verzenden. 

o Per post : u maakt een CD / USB met de elektronische  aangifte (excel 
file) en alle andere files. 

Voor een maximale veiligheid mogen uw files op één ZIP file staan met 
een gecodeerd paswoord. U moet ons dit paswoord per telefoon meedelen 
op het nummer +32 2 264 96 36 of per fax +32 2 264 96 46 

 

http://www.poisoncentre.be/
mailto:depot@poisoncentre.be
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 Voor elk mengsel moet je documenten met informatie doorgeven: 

De documenten die je ons doorgeeft, moeten kunnen gerangschikt worden per 
individueel mengsel (dwz informatie van meerdere mengsels niet in hetzelfde bestand 
zetten).  

Tijdens een oproep wordt aan de hand van de commerciële benaming het mengsel in 
de databank opgezocht. Wanneer het juiste mengsel geïdentificeerd is kunnen wij 
aan de hand van de verstrekte documenten een correct advies formuleren.  

Deze documenten zijn: 

 

1. VIB: Het veiligheidsinformatieblad opgesteld volgens artikel 31 en bijlage II van  
de Europese verordening REACH 1907/2006.  
 
Eén enkele taal volstaat (Nederlands, Frans of Engels). 
 

2. De volledige scheikundige samenstelling van het mengsel: volledige lijst 
van bestanddelen (naam, CAS nummer en/of EINECS) met hun concentraties. 
 

3. Etiket: een foto van het etiket van het mengsel die het ons mogelijk maakt om 
samen met de oproeper het betrokken mengsel te identificeren. 
 

Al deze documenten moeten bij voorkeur in een PDF worden ingediend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poisoncentre.be/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1512658101428&uri=CELEX%3A32006R1907
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Instructies om het elekronische aangifteformulier in te vullen 

Het Elekronische aangifteformulier EDF2 versie 2.1 is een eenvoudige excel file 
(verenigbaar met OpenOffice) die wij u toesturen en die u aanvult alvorens het ons 
terug te sturen. 

 

 

 

Je vind dit formulier in 3 talen op onze website: 
 https://www.antigifcentrum.be/bedrijven 
 

Dit formulier vormt je aangifte. Het lijst de door jouw aangegeven mengsels op met 
exact dezelfde bestandsnaam als door jou werd opgegeven. 
 
Dit formulier is drietalig (NL, FR, EN): door middel van de tabbladen onderaan de 
bladzijde kies je de gewenste taal en vul je enkel dit blad in. 
 

 

Voor elk mengsel vul je minstens één lijn in. 

De vier eerste lijnen van het formulier bevatten titels: je begint op lijn 5 en je vult 
zoveel lijnen in als je aan te geven mengsels hebt. 

 

 

 

 

 

http://www.poisoncentre.be/
https://www.antigifcentrum.be/bedrijven
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 Benaming :  

 

 Kolom A: Commerciële benamingen. 

Het is verplicht om alle commerciële namen (NL, FR, DE) gebruikt in België op 
de verpakking van het mengsel en op de bijgevoegde documenten (VIB, 
samenstelling) te noteren omdat het publiek één van deze commerciële namen 
zal gebruiken om het mengsel aan te wijzen. Hierdoor kunnen wij een dringend 
medisch advies geven bij ongevallen met één van je mengsels. 

Vermeld alle namen in dezelfde cel. De namen scheiden door een puntkomma.  
 

CAP Adieu  limaces; AGC vaarwel slakken; PC goodbye slugs; GIZ 
SchneckenLebewohl 

Men mag de verschillende talen samenvoegen als zij zo op de verpakking 
staan. Bijvoorbeeld: 

Anti-mug Supremkiller antimoustique 

Deze kolom moet ingevuld worden  
 

 Kolom B: UFI (Unique Formula Identifier) 

De UFI code zal vanaf 2020 verplicht zijn voor nieuw geformuleerde mengsels 
voor consumenten toepassingen. Voor nieuw geformuleerde mengsels vor 
professionele toepassingen is de UFI verplicht vanaf 1 januari 2021 en nieuw 
geformuleerde mengsels voor industriële toepassing vanaf 1 januari 2024. De 
overgangsperiode voor alle reeds aangemelde emngsels is 1 januari 2025.  
Deze code moet worden opgesteld volgens de ECHA richtlijnen 
(https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/generate-your-ufis) om de formulering 
van een product op unieke wijze te identificeren. 

Meerdere UFI’s moeten worden gescheiden door “;” (puntkomma’s). 

Deze kolom is facultatief. 

http://www.poisoncentre.be/
https://poisoncentres.echa.europa.eu/nl/generate-your-ufis
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 Kolom C: Vergunningsnummer of kennisgevingnummer 

In deze kolom wordt het vergunningsnummer of kennisgevingnummer 
toegekend door FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu, vermeld. 
In België is het op de markt brengen van een biocide onderworpen aan de 
goedkeuring van het Federale Ministerie van Leefmilieu. 
Eéns de goedkeuring om het product op de markt te brengen verkregen 
is, moet men het aangeven aan het Antigifcentrum. 

 

Voor meer inlichtingen te bekomen over de toelatingsaanvraag of de 

kennisgevingsaanvraag gelieve contact op te nemen met: 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

Directoraat-generaal Leefmilieu / DG5 

Dienst Biociden 

Victor Hortaplein 40 bus 10 

1060 Brussel 

info.biocides@milieu.belgie.be 

www.biocide.be 

 

Deze kolom moet ingevuld worden. 

 Kolom D : Type van het biocide product 
 

 

in deze kolom de soort(en) van de biocide aangeven  

Er bestaan 23 types biociden,zoals bijlage V van de richtlijn 98/8/CE betreffende de 
controle van het in de handel brengen van biociden. 

http://www.poisoncentre.be/
http://www.biocide.be/
http://www.biocide.be/
https://echa.europa.eu/nl/regulations/biocidal-products-regulation/product-types
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Geef alle typen in dezelfde cel aan door ze te scheiden door een komma-punt  

Deze kolom moet ingevuld worden. 

 Bijgevoegde documenten : 

Het is uiterst belangrijk dat voor elk , de veiligheidsinformatieblad, de 
samenstellingen indien van toepassing of het etiket in een afzonderlijk bestand 
staan. 

Algemene aantekeningen op de namen van de bestanden (kolommen F, G et H) : 

1. Geef de volledige naam van het bestand zonder de extensie te vergeten 
(.pdf). 
Duid de directory niet aan. Bijvoorbeeld, voor het bestand C:\BIOCIDE 
S\Z321.PDF, zet u Z321.PDF 

2. Voor de namen van bestanden , gebruik enkel letters zonder accenten, 
cijfers, -koppeltekens-, _onderlijnen_ of punten 

 

3.   De namen van de bestanden die in de excel tabel vermeld worden, 
moeten identiek zijn aan de namen van de geleverde bestanden. Wij 
raden u aan te kopiëren/plakken, om zo tikfouten te vermijden. 
 

 

 

 Kolom E: Het veiligheidsinformatieblad in de zin van artikel 31 van de 
REACH verordening 

Geef de naam van het bestand waarin zich de veiligheidfiche bevindt. Stuur 
slechts één bestand (in nederlands, frans of engels) indien u over VIB 
bestanden beschikt in meerdere talen.  
Deze kolom moet ingevuld worden. 

http://www.poisoncentre.be/
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 Kolom F: de volledige scheikundige samenstelling van het biocide 

Geef de naam van het bestand waarin zich het document met de 
samenstelling van het biocide  bevindt. 

Opmerking: De verdeler/leverancier is verantwoordelijk voor de aangifte van 
producten die hij op de Belgische markt brengt. Als hij niet over de 
samenstelling van het biocide  beschikt, moet hij aan de fabrikant vragen om 
de vereiste inlichtingen aan het Antigifcentrum te verstrekken. De fabrikant zal 
ervoor zorgen deze informatie mee te delen door de naam van de 
verdeler/leverancier te vermelden.  
Deze kolom moet ingevuld worden. 

 Kolom G: Etiket  

Geef de naam van het bestand waarin zich het document met het etiket 
bevindt. Groepeer ze in hetzelfde bestand als u over verschillende etiketten 
beschikt (recto/verso…), (u mag ze copiëren in één enkel MS-Word document 
en ze uitprinten in PDF formaat). 
Het beeld van het etiket is erg nuttig om de identificatie van het biocide  bij een 
vergiftiging te bevestigen.  
Deze kolom moet ingevuld worden. 

 

 

http://www.poisoncentre.be/

