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Coronavirus (COVID-19): Zelf alcohol denatureren 

- Om de behoeftes aan hydroalcoholische gels en oplossingen in ons land te dekken, heeft het 
Koninklijk Besluit van 18 maart 2020 ons tijdelijk toegestaan om oplossingen te bereiden op 
basis van ethanol van stokerijen (op voorwaarde dat die bereidingen verkocht werden aan 
gezondheidsprofessionals). Dat K.B. is echter op 20 september verstreken en werd niet 
verlengd, omdat de bevoorradingsproblemen op de Belgische markt zijn opgelost. Het is dus 
niet meer mogelijk om ethanol van stokerijen te kopen voor je bereidingen. 
Hydroalcoholische gels en oplossingen moeten dus opnieuw bereid worden met magistrale 
grondstoffen die door het FAGG vergund zijn. 

- De alcohol moest gedenatureerd worden met ether: 30 ml toevoegen aan 1 l pure alcohol (van 
96%). Op deze manier bekomt u 1030 ml ethanol aan 93.2%. Om 100ml ethanol 70% te krijgen, 
neemt u 75.1 ml ethanol 93.2% en vult u dit aan met water tot 100 ml (update 23-03-20) 

- De alcohol die op deze manier gedenatureerd werd, mocht gebruikt worden voor de bereiding 
van hydroalcoholische desinfecterende oplossingen of gels (met het statuut van biocide). 
Deze kunnen alleen bedoeld zijn voor gezondheidswerkers, niet voor het grote publiek 
(update 19 maart 2020). Voor het grote publiek worden water en zeep aanbevolen, bij 
ontbreken van alcohol. 

- U moet een register bijhouden van de aangekochte pure alcohol, en dit moet aangevuld 
worden wanneer u deze denatureert en aflevert. Eveneens houdt u een register bij van 
aangekochte alcohol die reeds gedenatureerd is, maar niet van farmaceutische kwaliteit is 
(geen autorisatienummer of analysecertificaat). 

- De controle op accijnzen op niet-gedenatureerde alcohol zijn gewoonlijk zeer strikt in België. 
Wij raden u daarom aan dit register correct in te vullen, ook in deze ongekende situaties.  

- Registreer in dit afzonderlijk register geen ethanol die als grondstof via de klassieke circuits 
verkregen werd, ook niet indien u deze zelf denatureert. Registreer de grondstoffen van 
farmaceutische kwaliteit in uw gebruikelijk register van grondstoffen.  

- Maak geen hydroalcoholische bereidingen waarin u twee types alcohol mengt, zoals één met 
autorisatienummer en één dat u zelf heeft gedenatureerd. 

- Indien u ethanol van farmaceutische kwaliteit heeft of op een moment ontvangt, gebruik deze 
dan niet volledig voor de bereiding van hydroalcoholische oplossingen/gels. Hou een voldoende 
hoeveelheid voor de bereiding van andere magistrale bereidingen. 

- https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/corona-informatie-en-maatregelen/productie-

van-ontsmettingsmiddelen-door 
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