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We provide excellence in hygiene
& water treatment for a sustainable world.
We provide excellence in hygiene
& water treatment for a sustainable world.

Unietoelating van een BPF:

Uitdagingen en geleerde lessen 
Stefaan VERSCHAEVE – Sonia MORONCELLI
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AGENDA:

• Inleiding

• Upstream besluitvorming

• Downstream besluitvorming

• Uitdagingen / Valkuilen / Geleerde lessen

• Communicatie met de eCA

• Uitdagingen voor de toekomst
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Inleiding

• Unietoelating: toen Sopura besloot om voor een
Unietoelating (UT) te gaan, waren de doelstelling
en voorwaarden goed gedefinieerd.

• Welke "overwegingen" moeten er worden gemaakt
voor en na de beslissing om een UT te halen bij
een KMO?
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Ons businessmodel en 
verwachtingen

Gemakkelijke en snelle toegang tot de markt 
wanneer er een businessopportuniteit is 

Het proces is goed gestructureerd 
(timing en voorwaarden)

Een UT boezemt 
vertrouwen in binnen 

en buiten de EU  

Financiële overweging

maken 

Reorganisatie van het 
productengamma

Integreer de strategie 
van je klant

METEEN in je dossier!

Evalueer de 
impact op je 

businessmodel

UT  nationale toelating, 

kosten zijn afhankelijk van de 
balans tussen de omzet en het 

aantal landen

Keuzes maken in werkzame 
bestanddelen en producten

Successen op maat worden 
vervangen door meer 
gestandaardiseerde 

successen 

Voordelen van een UT                             Strategische beslissingen (gates)         Uitdagingen binnen het bedrijf
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Downstream beslissingsfases 
(stage gates)

Het R&D-programma herbekijken

Geef de regulerende middelen opnieuw 
vorm 

Evalueer welke nationale 
overheidsinstelling het meest geschikt is

Kies de juist consultancypartner voor het 
pioneering project

Integreer de verwachtingen van je klant 
meteen!

Integreer een link met de werkzame stof 
en datahouder info over actief bestanddeel

Route-2-market-proces herzien 

Downstream Process

Reorganisatie van productengamma -
onvoorziene zaken - keuzes - moeizaam 

begrip van de criteria van BPF (beperking op 
innovatie)

Extra versterking vereist - opbouw van dossier 
sterk afhankelijk van R&D - juiste balans 

nationale/Europese toelating

Een werkstructuur invoeren met rapporterende 
lidstaat (RMS), tweerichtingsverkeer

Budget evalueren - werkproces -
en de juiste expertise vinden

Strategische overwegingen van klanten
moeten worden meegenomen 

Gebruik zoveel mogelijk informatie in het 
dossier voor de werkzame stof

Ervaringen

Evalueer het ownership van de toelating  
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SOPURA BPF

• ‘SOPURCLEAN’ BPF, PT4

• 8 producten (waarvan 2 biociden als 
referentieproduct voor de kennisgevings-
procedure werkzame stof)

• Werkzame stoffen: octaanzuur en decaanzuur, 
beide ondersteund door SOPURA. RMS: AT.

• Goedkeuringsdatum van de werkzame stoffen: 
1/09/2015.

• eCA: BE.
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Uitdagingen – Valkuilen –
Lessen
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Dossier: opbouw

Consolidatie van de beschikbare data.

Historische (overvloed aan) data bood meer vragen 
dan antwoorden.

Wees kritisch & beknopt in de opbouw van het dossier 
en bij de selectie van de studies. Evalueer je data vanuit 
een BPR-oogpunt.

U

V

L
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Dossier: opbouw

Besluiten trekken in de context van een BPF

Uitkomst van bepaalde tests (opslagstabiliteit, ...) geeft 
soms 'contradictorische' besluiten, kan ook gevolgen 
hebben voor de structuur van je metaSPC en/of familie.

Haal wetenschappelijk, operationeel en regelgevend 
bewijs NIET door elkaar!

U

V

L
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Dossier: opbouw

Consistentie doorheen het proces (dat al in 2004 begon 
voor Sopura!)

Voorbeeld: identificatie van de leverancier van de 
werkzame stof.

Zie geen 'details' over het hoofd - nogmaals, een 
kritische controle van het volledige dossier is een must!

U

V

L
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Inwerking van andere of nieuwe 
regelgeving - richtlijnen

Duur van het proces, nieuwe vereisten komen erbij en 
bepaalde andere regelgeving (CLP) kan een impact 
hebben op het dossier

Verandering van classificatie van de coformulanten! 
Had impact op structuur van de BPF (tijdens de BPC-
werkgroepen!)

Onderschat de globale regelgevende status van de 
coformulanten niet, noch de 'algemene' regelgevende 
wereld

U

V

L
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Dossier: vorm & hulpmiddelen 
voor het indienen

Gebruik de ICT-tools (SPC editor, R4BP, IUCLID) in de 
juiste versie!

R4BP is geen flexibel systeem en op het moment van 
indienen waren nog niet alle tools klaar voor gebruik!

Oefen, bereid 'dummy' dossiers voor om er zeker van te 
zijn dat je geen stap overslaat! Houd de documenten up-
to-date.

U

V

L
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Algemeen

Impact van het proces op interne afdelingen

Interne testrapporten (= protocollen) zijn niet altijd in 
overeenstemming met de BPR datavereisten! Strikte 
tijdlijn als nieuwe data moeten worden ingediend.

Betrek je laboratoriumteam meer in het proces, houd 
hen op de hoogte en zet de BPR datavereisten om in 
interne operationele procedures.

U

V

L
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Algemeen

We waren bij de eerste aanvragers van een UT BPF

Voor bepaalde eindproducten waren er geen richtlijnen 
beschikbaar, o.m. identificatie van het worst case product voor 
doeltreffendheid was een grote uitdaging - die werd aangegaan!

Aanvaard dat je eigen besluiten in vraag worden gesteld en stel een 
aanvaardbaar compromis voor om vooruit te kunnen.

U

V

L
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Communicatie met de eCA

• Opbouw van het dossier en toepassingsgebied
begrijpen,

• Update van de guidance  informatie delen,

• 47 stappen voor een UT wakker blijven!

• Gezamenlijk positie in BPC-meetings,
afstemmen & compromissen aanvaarden,

• Vergaderverslagen en opvolgen van
beslissingen zijn kritische factoren gezien het
lange proces.

 Wederzijds begrip en voldoende
steun helpt.
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Slotwoord ...
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Bedankt voor uw aandacht


