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Tijdens het marktonderzoek 2017 onderzoekt de NVWA of biociden voor menselijke  hygiëne (desinfectiemiddelen die op de huid 

worden toegepast) zijn toegelaten als biocide. Ook onderzoekt zij de aanwezigheid, gehaltes  en vermelding van werkzame stoffen 

en voor de toegelaten biociden de vermelding van de juiste gebruiksvoorwaarden op het etiket. Zij beoordeelt tevens of de 

aanprijzing van  biociden  door webwinkels  is toegestaan.  Biociden en aanprijzing van biociden moeten voldoen aan de Wet 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden  en  Verordening (EG) nr. 528/2012  (Biocidenverordening, BPR). Biociden voor menselijke 

hygiëne vallen onder productsoort 1, zoals gedefinieerd in Bijlage V van de BPR. Deze biociden worden daarom ook wel Pt01 biociden 

genoemd.  

 

Om te bepalen in welke productcategorie een product dat mogelijk een Pt01 biocide is moet worden ingedeeld en om vast te stellen onder 

welk wettelijk kader het product valt wordt gebruik gemaakt van de beslisboom in de  “Systematiek voor het indelen van 

grensvlakproducten als geneesmiddel, cosmeticum, medisch hulpmiddel, biocide of waar”, (bezien vanuit Productsoort 1 

Annex V Richtlijn 98/8/EEG ‘Producten voor menselijke hygiëne’), gepubliceerd in september 2009. 

 

Nadat is vastgesteld dat het niet om een medisch hulpmiddel of geneesmiddel  gaat wordt met behulp van onderstaande onderzoeksopzet 

beoordeeld of het product een toegelaten of een niet-toegelaten biocide is, of dat het product onder een andere wetgeving valt.  

 

Controle  toelating product  en 

vaststellen of product een 

biocide is 

 

Referentie en eis Testmethode Uitvoering 

Toelating product door het Ctgb 

(College voor de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen en 

biociden) 

Verordening 528/2012, art 17, 1e lid  

 

- Een biocide moet in Nederland zijn 

toegelaten door het Ctgb of moet een 

controleren toelating in de 

databank van het Ctgb 

 

 

- kijken in de 

toelatingendatabank op 

de website van het Ctgb  

of het product is 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0021670/2015-06-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0021670/2015-06-01
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0528&from=EN
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Is het product een biocide? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU toelating hebben 

 

 

 

 

Verordening 528/2012, art 3, lid 1, onder 

a) definitie “biociden”: o.a. 

 

- alle stoffen of mengsels die, in de 

vorm waarin zij aan de gebruiker 

worden geleverd, uit een of meer 

werkzame stoffen bestaan dan wel die 

stoffen bevatten of genereren, met 

als doel een schadelijk organisme te 

vernietigen, af te schrikken, 

onschadelijk te maken, de effecten 

daarvan te voorkomen of op een 

andere dan louter fysieke of 

mechanische wijze te bestrijden; 

 

 

 

 

 

 

Eigen methode.  

 

Etiket:  Visuele beoordeling 

van: 

 

1. presentatie en 

aanduidingen op 

product 

 

 

2. vermelding werkzame 

stoffen** 

 

 

 

Chemische 

samenstelling***:  

 

 

1. Analyse werkzame 

stoffen 

Eigen methoden (voor 

verwijzing naar nummers 

stof zie tabel werkzame 

stoffen) waarbij A = 

aantonen en B = 

kwantificeren. 

 

 

 

 

 

toegelaten voor 

producttype Pt01 door op 

de naam van het product 

te zoeken  

  

Beoordeling claims m.b.v. 

beslisboom “systematiek” 

 Etiket:   

 

 

1. Kijken op het etiket of 

er een primaire 

biocide* bestemming 

van het product is 

geclaimd  

2. Kijken op het etiket 

welke werkzame 

stoffen er vermeld 

staan 

 

Chemische samenstelling: 

 

 

 

1. Analyse 

 

- CHE01-ND816.V07  

 

Nummers 2 (A,B); 3 (A); 4 

(A,B); 5 (A,B); 8 (A); 11 (A); 

14 (A); 15 (A) en 17 (A). 

 

- CHE01-WV411.V08 

 

Nummers 9 (B) en 16 (B). 

 

- CHE01-WV419.V06 
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2. Indien geen werkzame 

stof is aangetoond of 

vermeld op etiket:  

opgevraagd dossier of 

MSDS beoordelen op 

werkzame stoffen 

 

 

Nummer 10 (B) 

 

- CHE01-WV470.V06 

 

Nummer 7 (B), 13 (B) 

 

- CHE01-WV471.V05 

 

Nummer 1 (B) 

 

- CHE01-WV477.V04 

 

Nummer 6 (B) 

 

-CHE01-WV466.V01 

 

Nummer 12 ( B) 

 

2. Kijken in het dossier of 

MSDS welke werkzame 

stoffen vermeld staan 

 

Primaire biocide claim op 

product  

Referentie en eis Testmethode Uitvoering 

Aanwezigheid primaire biocide claim Verordening 528/2012, art 3, lid 1, onder 

a) 

Warenwet, art. 19, eerste lid. 

 

Er is  geen sprake  van een biocide 

wanneer er geen werkzame stof  aanwezig 

is. 

Primaire biocide claim mag alleen gebruikt 

op toegelaten biociden 

- Visuele  beoordeling 

product 

- Vaststellen of er een 

werkzame stof 

aanwezig is zoals 

hierboven vermeld bij 

“etiket” en “chemische 

samenstelling” 

- Kijken welke claims op 

product staan vermeld 

- Controle op aanwezigheid 

werkzame stof zoals 

hierboven vermeld bij 

“etiket” en “chemische 

samenstelling” 
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Beoordeling  toegelaten biocide  Referentie en eis Testmethode Uitvoering 

Werkzame stof(fen) Verordening 528/2012, art 17, 1e lid; art 

69, 2e lid, onder a  

 

 

- Werkzame stoffen en gehalte 

werkzame stof conform voorschriften 

toelating/SPC 

 

 

- Aanwezige werkzame stoffen en 

concentratie in product zijn vermeld 

op etiket  

 

 

 

 

 

- Zoals hierboven bij 

“chemische 

samenstelling -analyse 

werkzame stoffen” 

 

- Visuele beoordeling 

etiket 

 

 

 

 

- Zoals hierboven bij 

“chemische samenstelling 

-analyse” 

 

 

- Kijken of de werkzame 

stoffen en gehaltes zijn 

vermeld en 

overeenkomen met de 

stoffen en het gehalte in 

de toelating/SPC 

Vermelding toelatingsnummer Verordening 528/2012, art 69, 2e lid, 

onder c 

 

- Toelatingsnummer moet aanwezig 

zijn op het etiket en verpakking indien 

het product een toegelaten biocide is 

- Toelatingsnummer moet behoren bij 

een geldige toelating voor 

producttype Pt01 

- Visuele beoordeling of 

toelatingsnummer 

aanwezig is op het 

product;  

- Kijken op het etiket of 

verpakking of er een 

toelatingsnummer 

aanwezig is; 

- Kijken in de 

toelatingendatabank  op 

de website van het Ctgb 

of de toelating geldig is 

Vermelding gebruiksvoorwaarden Verordening 528/2012, art 69, 2e lid 

onder f, g en m  

 

- Gebruik waarvoor het is toegelaten (f) 

- Gebruiksvoorwaarden vermeld 

conform SPC/ voorwaarden toelating 

(g) 

- Categorie gebruikers (m) 

 

- Visuele beoordeling of 

verplichte vermeldingen 

aanwezig zijn en juist 

zijn vermeld;  

 

 

 

 

- Kijken op de website van 

het Ctgb welke  

informatie m.b.t. gebruik 

volgens de voorwaarden 

van de toelating  of de 

SPC  op het etiket en/of 

verpakking moet zijn  

vermeld en controleren of 

dit is gedaan 

Biocide aanprijzing website Referentie en eis Testmethode Uitvoering 

primaire biocide claims aanwezig op 

webpagina gerelateerd aan het 

Wet gewasbeschermingsmiddelen en 

Biociden,  artikel 72, 1e lid: 

Visuele beoordeling   

webpagina verkooppunt 

Kijken of aan het product 

gerelateerde primaire biocide 
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bemonsterde product.   

Aanprijzen van een biocide is alleen 

toegestaan voor toegelaten biociden 

 

 

claims op de webpagina van 

het  verkooppunt staan 

vermeld  

 

* Primaire biocide claims: Voorbeelden van primaire biocide claims zoals vermeld in  Bijlage 2 van de “Systematiek  voor het indelen van 

grensvlakproducten als geneesmiddel, cosmeticum, medisch hulpmiddel, biocide of waar” : 

 

Primaire biocide claims (gebaseerd op de MoD) t.b.v. beoordeling PT01 middelen (cosmetica vs. biocide): 

 

- desinfectiemiddel 

- desinfectans 

- desinfecterend 

- desinfecterende werking 

- voor desinfectie 

- bestrijdt bacteriën en/of schimmels 

- elimineert schadelijke bacteriën en/of schimmels 

- doodt bacteriën en/of schimmels 

- ontsmetten 

- ontsmettende werking 

 

Claims die, afhankelijk van de wijze waarop ze worden gebruikt, ook als primair kunnen worden beschouwd: 

- antibacterieel 

- antibacteriële werking 

- antimicrobieel 

- antimicrobiële werking 

 

Toelichting (zoals vermeld in Bijlage 2 van de “systematiek”): 

Omdat de claims  “antibacterieel” en “antimicrobieel” geen duidelijkheid geven over de mate en wijze van werking tegen micro-organismen wordt er bij het 

gebruik van deze claims op een cosmetisch product gekeken naar de wijze waarop het product wordt aangeprezen.  

Wanneer op een cosmetisch product één van bovengenoemde claims vóór of in de productbenaming wordt vermeld dan wordt de primaire bestemming van 

het product een biocide. De claim wordt dan beschouwd als primair.  
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Wanneer één van bovengenoemde claims ná de productbenaming, in een subzin of in de productbeschrijving voorkomt dan wordt deze beschouwd als 

een ( secondaire) biocide claim. N.B.: hierbij moet er wel op gelet worden dat de claim niet te prominent aanwezig is of door het gebruik van 

bijvoeglijke naamwoorden wordt verstrekt. 

 

Cosmetische producten met bovenstaande primaire biocide claims worden ingedeeld als biociden. 

 

Deze primaire claims komen voort uit de voorbeelden genoemd in de Manual of Decisions en zijn in overeenstemming met de definitie van een biocide 

zoals die in de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden wordt gegeven. Het zijn “harde” biocide claims waarbij het doel is micro-organismen 

(zoals bacteriën) te doden, te vernietigen, te bestrijden, te elimineren, hun groei volledig te remmen of hun reproductie te stoppen. 

Een product dat claimt de aanwezige bacteriën te doden, onschadelijk te maken, negatieve effecten te  voorkomen zou dan aangemeld moeten 

worden als biocide. 

 

Overige claims zullen van geval-tot-geval beoordeeld moeten worden of ze wel of niet als primaire biocide claims aangemerkt moeten worden. 

Uitgangspunt daarbij moet wel zijn dat de primaire cosmetische functie van het product duidelijk is. 

  

Bovenstaande lijst is een niet limitatieve lijst. Op basis van geval-tot-geval beoordeling kunnen andere claims tot primaire claims worden aangewezen.. 

 

 

** Werkzame stoffen: 

Bestaande werkzame stoffen: stoffen die op de omzettingsdatum van de BIocidenrichtlijn 98/8 al op de markt waren  als werkzame stof in een biocide (14 

mei 2000). Mogen nog volgens nationale regels worden toegepast in biociden.  

Nieuwe werkzame stoffen: na de omzettingsdatum op de markt moeten deze eerst getoetst en goedgekeurd voor toepassing in biociden.  

 

 

Werkzame stoffen die mogen worden gebruikt in biociden: 

- Goedgekeurde werkzame stoffen die zijn vermeld in de Unielijst (lijst bedoeld in art 9, lid2 BPR) van werkzame stoffen per producttype (alleen 

elektronisch via website ECHA) 

- Laag risico stoffen die in aanmerking komen voor een vereenvoudigde toelating : stoffen op bijlage 1 BPR 

- Bestaande werkzame stoffen opgenomen in het beoordelingsprogramma en  nog niet goedgekeurd, maar wel genotificeerd voor het producttype 

Pt01 (BPR art 89, lid 2): Vo (EU)  1062/2014, Bijlage II, Deel 1 (vervangt Bijlage II Verordening (EG) 1451/2007). V0 1062/2014 is gewijzigd  

door  Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/698. 

 

 

Andere bestaande werkzame stoffen (die niet mogen worden gebruikt in Pt01 middelen en daarvoor dus geen toelating kunnen krijgen): 

- Geidentificeerde werkzame stoffen (niet op unielijst, niet genotificeerd voor Pt type en niet op Bijlage 1 BPR): Stoffen Bijlage I, Vo 1451/2007 

- Genotificeerd, maar voor ander Pt type (Bijlage II VO (EU) 1062/2014) 



Divisie Consument & 

veiligheid 

 

Catharijnesingel 59 

3511 GG  Utrecht 

Postbus 43006 

3540 AA  Utrecht 

www.nvwa.nl 

Contact 

Team Productveiligheid 

T 088 223 33 33 

info@nvwa.nl 

Datum 

24 mei2017 

 

 

 

 Pagina 7 van 9 
 

- Consolidated List of non-inclusion decisions  26-02-2013: stoffen die per Pt soort niet meer mogen worden gebruikt (staan niet in ECHA 

database, nieuwe besluiten tot niet goedkeuring staan wel in database). Sommige stoffen zijn opnieuw beoordeeld en staan wel in de ECHA 

database. 

- Niet-goedgekeurde werkzame stoffen in de bijlage van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1950  

 

Selectie werkzame stoffen in ECHA database Pt01 biociden (o.a. in NL toegelaten biociden en wel/ niet goedgekeurde stoffen); totaal 33 in database 

Nr. Werkzame stof Cas nr Mag 

gebruikt in 

Pt01 

middelen 

Lijst  Opmerking 

1 natriumhypochloriet  7681-52-9 ja Review (Bijlage II VO (EG) 

1062/2014) 

Toegestaan in cosmetica, geen 

limiet 

2 ethanol  64-17-5 ja Review (Bijlage II VO (EG) 

1062/2014) 

Toegestaan in cosmetica, geen 

limiet 

3 2-fenylfenol   90-43-7 ja Unielijst (vanaf 01-07-2017) Toegestaan in cosmetica  tot 

0,2% (als phenol) als 

conserveermiddel 

4 2-propanol 67-63-0 ja Unielijst (vanaf 18-06-2014) Toegestaan in cosmetica, geen 

limiet 

5 1-propanol 71-23-8 ja Review (Bijlage II VO (EG) 

1062/2014) 

Toegestaan in cosmetica, geen 

limiet 

6 waterstofperoxide 7722-84-1 ja Unielijst (02-02-2015) Toegestaan in cosmetica, 

diverse producten, diverse 

gehaltes 

7 Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl 

ammoniumchloride 

(benzalkoniumchloride)  

68424-85-1 ja Review (Bijlage II VO (EG) 

1062/2014) 

Toegestaan in cosmetica  tot 

0,1% als conserveermiddel; tot 

3% rinse-off hair products 

8 L-(+)-lactic acid 79-33-4 ja Unielijst (vanaf 01-07-2017) Voorheen op non-inclusion list; 

niet gereguleerd in cosmetica 

9 2-phenoxyethanol  122-99-6 ja Review (Bijlage II VO (EG) 

1062/2014) 

Toegestaan in cosmetica  tot 

1% als conserveermiddel 

10 glutaaraldehyde 111-30-8 nee Not approved (website ECHA); 

decision (EU) 2014/227; (24-

04-2014) 

Toegestaan in cosmetica  tot 

0,1% als conserveermiddel 

11 triclosan  3380-34-5 nee Not approved (website 

ECHA);decision (EU) 

2016/110; (27-01-2016) 

Toegestaan in cosmetica tot 

0,2% of 0,3% als 

conserveermiddel in diverse 

https://echa.europa.eu/nl/substance-information/-/substanceinfo/100.001.088
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producten 

12 chloorhexidinedigluconaat   18472-51-0 ja Review (Bijlage II VO (EG) 

1062/2014) 

Toegestaan in cosmetica  tot 

0,3% als conserveermiddel 

 iodine 7553-56-2 ja Unielijst (vanaf 01-09-2015) Verboden in cosmetica; ook 

aanwezig als werkzame stof in 

geneesmiddelen 

 PHMB (1600; 1,8) 27083-27-8 nee Not approved (website ECHA); 

decision (EU) 2016/109; (27-

01-2016) 

Toegestaan in cosmetica  tot 

0,3% als conserveermiddel 

 

Overige werkzame stoffen die niet zijn toegestaan in  Pt01 biociden  en mogelijk aanwezig in niet –toegelaten middelen (selectie) 

Nr. Werkzame stof Cas nr non-inclusion decision 

(EU) 

Opmerking 

13 Cetylpyridiniumchloride 123-03-5 2008/809 Toegestaan in cosmetica , geen limiet  

14 
Chloroxylenol 88-04-0 

2008/809 Toegestaan in cosmetica tot 0,5% als 

conserveermiddel 

15 

triclocarban 101-20-2 

2008/809 Cosmetica: tot 1,5% in rinse-off 

producten, tot 0,2% als 

conserveermiddel 

16 
Natriumbenzoaat 532-32-1 2008/809 

Cosmetica: tot 0,5% (als zuur) als 

conserveermiddel 

17 Tea tree  85085-48-9 2008/809 Toegestaan in cosmetica , geen limiet 

 Boric acid 10043-35-3 2008/809 CMR1B; nog op bijlage III cosmetica  

 

 

***: Het aantonen en eventueel gehaltebepaling van een werkzame stof is geen voorwaarde om het product als biocide te beschouwen. Het is ter 

bevestiging  en ter indicatie van de soort en gehaltes werkzame stoffen die worden gebruikt in niet-toegelaten middelen. Dit is mede van belang voor het  

inschatten van het  risico van gebruik van deze producten 
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