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Je vind het formulier in 3 talen  
(NL, FR, EN) 

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

 

 

 

MENGSELS 

Instructies om het elektronische aangifteformulier in 
te vullen (EDF2) 
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DE AANGIFTE OMVAT: 

Een aangifteformulier 
 EDF (Excel File) 

Voor ieder mengsel dat je 
aangeeft: één of meerdere 

documenten + 

Je kan je aangifte naar ons sturen: 

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

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

Voor een maximale veiligheid mogen jouw files op één ZIP file staan met 
een gecodeerd paswoord. Je moet ons dit paswoord per telefoon 
meedelen via 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 elektronische aangifteformulier in te vullen 
 

Het Elektronische aangifteformulier EDF2 versie 2 is een eenvoudige excel file 
(verenigbaar met OpenOffice) die je invult en ons terugstuurt. 

 

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 commerciële namen in dezelfde cel. Zet een puntkomma 
tussen elke naam.  
Bijvoorbeeld: Zupreme motorolie ; Huile moteur Zupreme 

Je mag de verschillende talen samenvoegen als ze zo op de verpakking 
staan. Bijvoorbeeld: 

Huile moteur Zupreme motorolie 

Deze kolom moet ingevuld worden  
 

 Kolom B: Interne code van de firma 

Je kan de identificatie gebruiken (code of naam) die het mengsel in jouw 
firma heeft. Dit maakt de communicatie met jouw diensten gemakkelijker, 
in het bijzonder in geval van dringende aanvullende informatie. 

Deze kolom is facultatief. 

http://www.poisoncentre.be/
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 Categorieën: 

 

 Kolom C: Exclusief professioneel gebruik  

Als het mengsel uitsluitend voor professioneel gebruik is, kies « J ». Als dit 
niet het geval is (het mengsel is voor professioneel gebruik en het grote 
publiek of alleen het grote publiek), kies “N”. 

Deze kolom moet ingevuld worden. 

 Kolom D: Gevaarlijk mengsel 

Als het mengsel als gevaarlijk is geclassificeerd op basis van het 
reglement (EC) nr. 1272/2008 vanwege de effecten op de gezondheid of 
de fysieke gevolgen ervan, kies je voor « O ». 

Als het een mengsel is dat niet als gevaarlijk is geclassificeerd of alleen als 
gevaarlijk voor het milieu is ingedeeld (zin-H4xx), kies je « N ».  
 
Deze kolom moet ingevuld worden. 

 Kolom E: Nieuw aangifte 

Als het gaat over een eerste aanmelding van een gevaarlijk mengsel (met 
effect op gezondheid of fysisch effect), duid dan « O » aan. Kies “N” als 
het gaat over het bijwerken van een reeds aangegeven mengsel. 

Deze kolom dient voor de berekening van de vergoeding die de FOD 
Volksgezondheid moet ontvangen (conform FOD Volksgezondheid artikel 
9 KB van 13 november 2011). 
De retributie is enkel te betalen voor mengsels onderhevig aan de 

http://www.poisoncentre.be/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20170101
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2011111309&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2011111309&table_name=wet
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notificatie overeenkomstig artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 21 april 
2016 betreffende de kennisgeving van mengsels die als gevaarlijk zijn 
ingedeeld vanwege hun effecten op de gezondheid of de fysische effecten 
ervan.  
De retributie is niet van toepassing op mengsels die op vrijwillige basis 
worden aangegeven. 

Voor meer informatie betreffende de retributie: 
https://www.health.belgium.be/fr/notification-au-centre-antipoisons 
 
Deze kolom moet ingevuld worden. 

 Kolom F: Type mengsel  

Deze kolom geeft een zeer algemene aanwijzing van het gebruik van je 
mengsel : 

o H: huishouden 
o I: industrieel  
o P: verf 

Voor biociden bestaan er afzonderlijke elektronische formulieren. 

Deze kolom moet ingevuld worden. 

 Bijgevoegde documenten: 

Het is uiterst belangrijk dat voor elk mengsel het veiligheidsinformatieblad, 
de samenstellingen en 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:\MENGSEL S\Z321.PDF, zet je Z321.PDF 

2. Gebruik voor de namen van bestanden 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 deze geleverde bestanden. 
Wij raden je aan te kopiëren/plakken, om zo tikfouten te 
vermijden. 
 

 

 

 

http://www.poisoncentre.be/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016042126&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016042126&table_name=wet
https://www.health.belgium.be/fr/notification-au-centre-antipoisons
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 Kolom G: 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 het Nederlands, Frans of Engels) als je over 
VIB bestanden beschikt in meerdere talen.  
Deze kolom moet ingevuld worden. 

 Kolom H: De volledige scheikundige samenstelling van het mengsel 

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

Opmerking: De verdeler/leverancier is verantwoordelijk voor de aangifte 
van mengsels die hij op de Belgische markt brengt. Als hij niet over de 
samenstelling van het mengsel 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 samen met de 
naam van de verdeler/leverancier en de commerciële benaming zoals door 
de verdeler/leverancier wordt gehanteerd.  
Deze kolom moet ingevuld worden. 

 Kolom I: Etiket  

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

http://www.poisoncentre.be/

