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Inhoudstafel:

I- Werkzame stoffen

I.1- Herzieningsprogramma

I.2- Stoffen uit bijlage I

I.3- Verlenging van goedkeuringen
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September 2019: 33% van de beslissingen genomen
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I.1- Herzieningsprogramma



September 2019: beslissingen genomen voor 239 combinaties WS/PT (werkzame 

stof/producttype)
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I.1- Herzieningsprogramma
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Aanzienlijke vertraging is een reden tot bezorgdheid 

want:

Het verwachte hoog niveau van veiligheid voor de 

menselijke gezondheid en het milieu niet bereikt –

Nieuwe Commissiedoelstellingen: Green Deal en 

Zero pollution Strategy

Geen level playing field tussen bedrijven

De middelen in de lidstaten en van ECHA zijn 

gedeeltelijk afhankelijk van de vooruitgang in het 

herzieningsprogramma

Er worden momenteel acties ondernomen

I.1- Herzieningsprogramma



I.2 – Bijlage I 

Nieuwe concepten vergeleken met de BPD

Oplossing voor procedurele en technische 

moeilijkheden 

Beoordeling gebaseerd op gevarencriteria - art. 28(2)

Te volgen procedure: uitvoeringsverordening (EU) nr. 

88/2014 van de COM 

Gedelegeerde handelingen van de COM waaronder 

diervoeders en levensmiddelen in bijlage I (kaas, 

appelsap, ...) - Publicatie in EU Publicatieblad 
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I.3 – Verlenging van goedkeuringen

(CA-July17-Doc.5.3 – Final)

• Doelstelling: Verduidelijking van de procedure uit artikel 13(1) van de 

BPR na de feedback. 

1. Coördinatie tussen ECHA en eCA

2. Goedkeuring eCA = verlenging eCA

3. ECHA ontwikkelt richtsnoer over de inhoud van 

verlengingsaanvragen en over de beoordelingsfase van 

verlengingsaanvragen. Stakeholders betrokken 

4. Stoffen die voldoen aan de uitsluitingscriteria: e-consultaties

• Andere nuttige documenten

Practical Guide on the renewal of the approval of active substance

Document van het BPC over de werkprocedure voor de verlenging van de 

goedkeuring van werkzame stoffen (in voorbereiding)
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https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
https://echa.europa.eu/documents/10162/21742587/pg_on_bpr_2_renewal_approval_active_substance_en.pdf/5da11ea9-cba6-4e09-a04b-440b3b65f303


▪ Renewal Document (opgesteld door de aanvrager) -

beschrijft de status vóór de beoordeling voor verlenging

▪ Renewal Assessment Report (opgesteld door eCA) -

wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag van de 

bevoegde instantie (CAR) moeten benadrukt worden

Een volledige beoordeling kan nodig zijn. Dat mag niet de 

standaardoptie zijn voor eCA's.

I.3 Verlenging van goedkeuring
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Inhoudstafel:

II- Producttoelating

II.1 - Ervaring met het concept ‘BPF’

II.2 - Toelating van de Unie 

II.3 - Toelating van een in situ generation system

II.4 - In-situ stikstof 
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➢ Eerste toelatingen van de Unie toegekend in 2018: 7 toelatingen van de Unie 

voor BPF's >> 48 producten toegelaten voor de hele EU-markt

II - Producttoelating

National authorisation and 

amendments 3306

Mutual recognition in parallel

1447

Mutual recognition in sequence

3959

Simplified authorisation

149

Total 8861
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Aantal producten toegelaten onder de BPR 



12

Juiste evenwicht tussen "flexibiliteit" en "complexiteit"

Huidige situatie: 

 De industrie stelde complexe BPF's voor die een groot 

aantal "gelijkaardige" producten groeperen. Te complex om 

te beoordelen volgens de eCA's 

 Ontwikkeling van een nieuw Richtsnoer dat het concept 

‘gelijkenis’ verduidelijkt dat van toepassing is op de 

samenstelling, het gebruik, de risiconiveaus en de 

werkzaamheid 

 CA-July19-Doc.4.2-Final

II.1 - Ervaring met het concept BPF

https://circabc.europa.eu/ui/group/e947a950-8032-4df9-a3f0-f61eefd3d81b/library/71a22409-076c-4f2d-affe-dea810f128fd/details
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Inhoud van het CA (bevoegde overheid) document: 

a) Informatie over hoe vergadering(en) voorafgaand aan de indiening moet(en) 

verlopen

b) Beoordeling van de gelijkenis binnen een BPF door de aanvragers, overeenkomstig 

artikel 3(1)(s) van de BPR

1. gelijkaardige samenstelling (basis en groepering van de coformulanten)

2. gelijkaardig gebruik (beslissingsboom met uitzonderingen, indien van 

toepassing)

3. gelijkaardig risico en gelijkaardige werkzaamheid: definitie van de ‘kern’ (core)

4. core assessment (ergste geval/beste geval)

5. indien nodig om overbodige aanvragen te vermijden, mag de beoordeling tot 

drie keer toe verfijnd worden - toepassing van paragraaf 77 van bijlage VI bij de 

BPR

Momenteel beoordeling van welke punten van de huidige V&A overgenomen kunnen 

worden in de nieuwe algemene richtsnoer.

II.1 - Ervaring met het concept van 

“productfamilies” (BPF)



II.2 - Toelating van de Unie

➢ Producttoelating op EU-niveau

➢ Status van huidige aanvragen: 144 voor referentiebiociden + 150 voor 

identieke biociden 

➢ Van 9 tot 15 e-CA's (AT, BE, CH, CZ, DE, DK, FI, FR, IT, LV, NL, SE, 

SL & UK) die betrokken zijn bij de toelating van de Unie

➢ 12 aanvragen voor Unietoelating op COM-niveau (9 toelatingen, 3 

administratieve wijzigingen) - > beslissingen van COM

➢ 6 van de 9 toelatingen zouden in de komende dagen goedgekeurd 

moeten worden 

➢ Voor 6 toelatingen loopt er een interne procedure.
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II.2 - Toelating van de Unie

➢ Ontwikkelingen:

➢ Template voor het verlenen van een toelating met voorwaarden 

na de toelating

➢ Template voor administratieve wijzigingen

➢ Herziene SPC-vertaalprocedure: 

➢ om de werklast voor de lidstaten te verminderen (slechts één 

keer controleren, en slechts één versie), en

➢ om de kwaliteit van de SPC te verbeteren (door aanvragers 

meer tijd te geven om de vertalingen uit te voeren en in te 

dienen)

➢ Vertragingen: de Commissie houdt toezicht op het proces 

zodat de wettelijke termijn van drie jaar voor het verlenen van 

de toelating van een biocide wordt nageleefd 15



II.3 – Toelating voor systeem van in situ 

generatie
• In-situ biociden

- CA-July19-Doc4.1- Final- In situ

- Bepalen onder welke voorwaarden er voor elk 

geïdentificeerd in situ gevaltype een toelating voor 

een uniek biocide of een biocidefamilie (BPF) kan 

worden verleend 

- ECHA zal een technisch richtsnoer ontwikkelen op 

basis van de regulerende nota CA. Verduidelijken 

welke gegevens er verstrekt moeten worden in de 

toelatingsfase.
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https://circabc.europa.eu/ui/group/e947a950-8032-4df9-a3f0-f61eefd3d81b/library/ebde735e-b070-4f02-8910-3e56d9cb2d0e/details


▪ In-situ gegenereerde stikstof - gebruikt om schadelijke organismen in 

het cultureel erfgoed te bestrijden 

▪ Artikel 55(3): COM kan lidstaten toestaan om biociden met een niet-

goedgekeurde werkzame stof toe te laten indien 

- de werkzame stof essentieel is voor de bescherming van het cultureel 

erfgoed 

- er geen geschikte alternatieven beschikbaar zijn

▪ Indien er een afwijking wordt toegestaan >> product moet toegelaten 

worden via de reguliere toelatingsprocedure. De afwijking op artikel 55(3) 

wijkt enkel af van artikel 19 punt (a) (vereiste dat de werkzame stof wordt 

goedgekeurd), en niet van de toelatingsprocedure als zodanig

▪ Permanentere oplossing - aanvraag tot opname in bijlage I van in-situ 

gegenereerde stikstof (procedure in Verordening (EU) 88/2014)

II.4 - Bescherming van het cultureel erfgoed - Afwijkingen 

op artikel 55(3) ? 
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Inhoudstafel:

III- Hormoonontregelaars

III.1 - Stand van zaken

III.2 – Criteria

III.3 – Lopende procedures

- Werkzame stoffen

- Biociden
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III.1- Stand van zaken

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2017/2100 van de 

Commissie van 4 september 2017 tot vaststelling van 

wetenschappelijke criteria voor het identificeren van 

hormoonontregelende eigenschappen overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 301, 17.11.2017, blz. 1.)

Van toepassing sinds 7 juni 2018

Richtsnoer voor de identificatie van hormoonontregelaars

in het kader van de Verordeningen (EU) nr. 528/2012 en

(EG) nr. 1107/2009
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http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5311


alle beschikbare wetenschappelijke 

informatie: in vivo, in vitro, in silico (read-

across) 

standaardstudies (gegevensvereisten) en 

andere wetenschappelijke gegevens (geen 

hiërarchie)

gegevens bij dieren in aanmerking genomen 

voor menselijke gezondheid (tenzij anders 

bewezen)

bewijskracht (weight of evidence)

III.2 - Criteria voor hormoonontregelaars: Beginselen



CLP

CMR 1A

CMR 1B

CMR 2

Gekend 

(gegevens bij de 
mens)

Verondersteld 

(gegevens bij dieren)

Vermoed

(onvoldoende gegevens 
bij de mens of bij dieren)

criteria 
hormoonverstoorders

criteria 
hormoonontregelaars

(GBM/Biociden)

III.2 - De criteria identificeren gekende & veronderstelde 

hormoonontregelaars
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Toepassing van criteria voor hormoonontregelaars (proceduretype)

Werkzame stoffen van biociden Biociden

Lopende procedures

Deelname aan het

herzieningsprogramma

Toegestane stoffen

Nieuwe aanvragen

Verlenging van stoffen

Toegelaten producten

Nationale producten in 

overgangsperiode

Lopende procedures

Verlenging van 

producten

Nationaal, MRP en Unietoelating

Nieuwe aanvragen



Inhoudstafel:

IV- Implementatie & handhaving

IV.1 – Herinneringen

IV.2 - UFI
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Enkele implementatieprioriteiten voor de COM
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1.- Het herzieningsprogramma afronden tegen 2024

➢ Werken op basis van prioriteitenlijsten

➢ Naleven van de geplande data voor indiening door de 
eCA’s - organisatie BPC

2.- Tijdige producttoelating op het niveau van de Unie:

➢ COM: Stroomlijning van het proces door de relevante 
stappen te optimaliseren bvb. schriftelijke procedure

➢ ECHA zorgt voor de coördinatie van de aanvragen en 
bijkomende ondersteuning aan de lidstaten

IV.1- Herinneringen



Handhavingsprioriteiten voor de COM
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1.- De producten worden legaal op de markt gebracht en gebruikt:

Tijdens de overgangsperiode: producten bevatten werkzame stoffen 
die deel uitmaken van het herzieningsprogramma.

Onder de BPR: producten zijn toegelaten volgens de Verordening, 
geëtiketteerd en gebruikt in overeenstemming met de SPC. 

In beide gevallen bevatten de producten een bron van werkzame 
stoffen waarvan de leverancier in de lijst van artikel 95 is opgenomen.

De phasing out-periodes worden nageleefd (artikelen 89 en 52)

2.- De behandelde voorwerpen worden legaal op de markt gebracht:

Sinds 1 maart 2017 bevatten ze alleen nog werkzame stoffen die 
ofwel in het herzieningsprogramma of in bijlage I werden 
goedgekeurd.

IV.1- Herinneringen



Artikel 45 van CLP  >>> Verplichting voor de industrie om informatie over gevaarlijke 

mengsels* te bezorgen aan de nationale antigifcentra (of aangewezen instanties)

➢ Biociden en GBM’s vallen binnen de scope van de bepaling

Verordening (EU) nr. 2017/542 betreffende informatie in verband met 

de gezondheid, met het oog op respons in noodgevallen wijzigde de 

CLP-verordening en voegde bijlage VIII toe aan de CLP-verordening. 

▪ Harmonisatie van de informatievereisten en geharmoniseerd formaat 

voor het indienen van informatie 

▪ De Unique Formula Identifier (UFI) - een unieke code van 16 tekens die geprint 

moet worden op het etiket van producten die een gevaarlijk mengsel bevatten

IV – 2 : Aanbrengen van een Unique Formula Identifier op biociden

* Ingedeeld volgens CLP voor fysische effecten of effecten voor de menselijke 

gezondheid
26



Termijnen

Tegen wanneer moet de UFI op het etiket staan?

IV - 2 : Aanbrengen van een Unique Formula Identifier op 

biociden

UFI: ondubbelzinnig verband 

tussen een op de markt gebracht 

product en de informatie over het 

mengsel die aan de aangewezen 

instantie wordt bezorgd

snelle en nauwkeurige 

identificatie van de chemische 

formule van het product in 

noodsituaties

Gebruik door de 

consument
Industrieel gebruik

Stapsgewijze 

toepassing 
1 januari

2024

1 januari

2025
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1 Januari

2020

1 Januari

2021

Uitstel van de 1ste datum 

van naleving



IV 2 - Aanbrengen van een Unique Formula Identifier op 

biociden

Bedrijven moeten klaar zijn met de UFI’s op etiketten 

vóór het verstrijken van de deadline voor het indienen 

van de productinformatie bij de antigifcentra

↓↓↓

het aanmaken van UFI's en het printen van 

productetiketten moet zorgvuldig gepland worden met 

het oog op de deadlines 
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➢ Wanneer is er een nieuwe UFI nodig?

Nieuwe UFI nodig wanneer er een verandering in de samenstelling 

optreedt (nieuw bestanddeel, bestanddeel verwijderd/vervangen, 

wijziging in de concentratie van bestanddelen die verder gaat dan de 

toegestane afwijking) 

Niet nodig in geval van een nieuwe verpakking of een nieuwe 

handelsnaam zolang de samenstelling van het mengsel gelijk blijft

Bijkomende informatie: https://poisoncentres.echa.europa.eu/

IV – 2 : Aanbrengen van een Unique Formula Identifier

op biociden
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Inhoudstafel:

VI- Conclusies
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VI- Conclusies

- Noodzaak om zich te focussen op de belangrijkste prioriteiten:

- Vooruitgang in het herzieningsprogramma (doelstelling 

2024)

- Tijdige producttoelating op EU-niveau

- Handhaving (level playing field)

- Voor de COM: verdere inspanningen rond een aantal lopende 

thema’s:

- Het toelatingssysteem van de Unie optimaliseren

- Praktische toepassing van de criteria voor 

hormoonontregelaars

- " Project biociden” (fact-finding missions en follow-up) -
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Bedankt voor uw aandacht

Voor meer informatie: 

Website van de Commissie:

http://ec.europa.eu/health/biocides/policy/index_en.htm

https://circabc.europa.eu/w/browse/e947a950-8032-4df9-a3f0-f61eefd3d81b

(Sante-Biocides@ec.europa.eu)

Website ECHA & Helpdesk Biociden: 

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation
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