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A.I.S.E.  WIE ZIJN WE

85% SMEs
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DETERGENTEN EN 

ONDERHOUDSPRODUCTEN
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Biociden

voor de leden van A.I.S.E.:

• De leden van A.I.S.E. die actief zijn in 

de biocidensector zijn vooral 

formuleerders van biocideproducten: 

• Ontsmettingsmiddelen (PT1-5)

• Insecticiden en Afweermiddelen 

(PT18-19)

• De meeste leden van A.I.S.E. zijn 

‘downstream users’ van 

conserveermiddelen (PT6)
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BPR: OPPORTUNITEITEN EN 

VERWACHTINGEN

• Verhoogd beschermingsniveau: positief door de 
industrie onthaald, want dit zou het vertrouwen van 
de gebruikers in de biocideproducten vergroten

• Harmonisatie: nieuwe processen en juridisch 
bindende en duidelijke termijnen => de toelating van 
de BP's rationaliseren en harmoniseren en nieuwe 
marktopportuniteiten bieden
• Unie Toelating

• Wederzijdse erkenning

• "Same Biocidal Product" 

• Biocidefamilie

• Vereenvoudigde toelatingsprocedure
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“The purpose of this Regulation is to improve the functioning of the internal market through the harmonisation of the rules on the making available on 

the market and the use of biocidal products, whilst ensuring a high level of protection of both human and animal health and the environment. ”

Article 1 of the BPR
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STUDIE OVER DE IMPLEMENTATIE

VAN DE BPR
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• Gemeenschappelijk project A.I.S.E. / Biocides for Europe

• Volledige analyse van de wetgeving en van de 
implementatie ervan

• De opportuniteiten, de zwakke en sterke punten in kaart 
brengen

• Technische en juridische / reglementaire aspecten 

• Evidence-based:

• Enquête bij de industriëlen

• Interviews

• De enquête en een verslag zijn bij ERM besteld met de 
ondersteuning van Fieldfisher
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ENQUÊTE BIJ DE INDUSTRIËLEN

6

• Toeleveringsketen : leden van A.I.S.E. en Biocides for Europe en 
organisaties ‘downstream users’ 
• Fabrikanten van werkzame stoffen

• Formuleerders van BP's

• Fabrikanten van behandelde artikelen

• Gebruikers van BP's

• Verschillende onderdelen van de enquête: 
• Informatie over de firma

• Informatie over de markt

• Reguleringsperspectief 

• Toekomstig perspectief

• Innovatie 

• COVID-19
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DEELNAME AAN DE ENQUÊTE
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Covering all user categories

~ 50 Downstream Users
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DEELNAME AAN DE ENQUÊTE
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BELANGRIJKSTE BEKOMMERNISSEN DIE 

DOOR DE RESPONDENTEN OP DE ENQUÊTE 

IN KAART ZIJN GEBRACHT
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Reeks “Fact sheets”:
“Analysis of the BPR and its 

implementation

An industry reflection”
Onderbouwd door referenties:

naar het verslag van de Commissie
volgens Art.65 van de BPR*

en
naar het verslag over de 

‘Fact findings missions’**

* COM(2021)287 final. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Regulation (EU) No 

528/2012 of the European Parliament and of the Council concerning the making available on the market and use of biocidal products

** Overview report of a series of fact-finding missions on biocides in EU member states 2017-2018
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COMPLEXITEIT
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• Wettelijkheid: 
• Amendement bij de BPR net na de goedkeuring ervan

• Talrijke bijkomende teksten (‘implemented / delegated acts’)

• Naast elkaar bestaan van de BPR en nationale regelingen*

• Guidance: 
• Gebrek aan gidsen in bepaalde domeinen

• Gebrek aan overzicht – gidsen en versnipperde informatie 

• Borderline/ probleem van ‘perimeter’:
• Grens met andere regelgevingskaders (bv. cosmetica, medische 

hulpmiddelen)

• Bepaling van het type product

• Behandelde artikelen of biocideproducten 

Aanbevelingen:

• Uitwerking van een centraal document met de vroegere beslissingen over 
borderline en de ‘perimeter’ (vergelijkbaar met de vroegere ‘Manual of 
Decisions’)

• Een overzicht geven van alle gidsen die noodzakelijk zijn voor de voorbereiding 
van een dossier m.b.t. de werkzame stoffen of een dossier m.b.t. BP

* Totdat het programma betreffende het onderzoek van de werkzame stoffen afgesloten is
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MOVING TARGETS
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• Er is constant sprake van lacunes in de gidsen of van de noodzaak om 
bijkomende verduidelijkingen te krijgen (complexiteit van de BPR)

• Door de vertraging wat betreft de goedkeuring van de werkzame stoffen en de 
toelating van de BP's neemt de kans toe dat de gidsen en gegevensverzoeken 
tijdens de evaluatiefase zullen wijzigen.

 Nieuwe of geactualiseerde guidance documents voor de reeds voorgelegde 
dossiers, tijdens de helft of tegen het einde van de evaluatie 

In kaart gebracht als één van de belangrijkste bekommernissen van de enquête bij de industrie - heeft een impact op de billijke concurrentievoorwaarden, 

vermindert de voorspelbaarheid en draagt bij tot sommige vertragingen

Aanbevelingen:

• “New guidance should not be applied to on-going applications ("do not evaluate yesterday’s 

work with today’s standards")” - Rapport sur les fact-finding missions

• Controleren van goede praktijken in andere relevante verordeningen (Plant Protection 

Products Regulation, REACH) 
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VERTRAGINGEN
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Alhoewel in de tekst van de BPR duidelijke juridische termijnen voor de goedkeuring van de werkzame stoffen en de toelating van de BP's worden 

gegeven, is één van de belangrijkste problemen die in kaart zijn gebracht in het verslag van de Commissie over de implementatie van de BPR ook in de 

enquête bij de industriëlen bevestigd. In het commentaar van de firma's is sprake van vertragingen in alle lopende processen
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VERTRAGINGEN 
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• Gebrek aan middelen en/of expertise in sommige 

Lidstaten - dit leidt ook tot een concentratie van de 

werklast in een beperkt aantal Lidstaten

• Complexe technische vragen bij de evaluaties

• Nieuwe en/of aanvullende vereisten die tijdens de 

evaluaties zijn vastgesteld en toegepast

• In bepaalde gevallen slechte communicatie tussen de 

Lidstaten en de indieners van de aanvragen

• Bevriezing van de markt

• De firma's hebben moeite om 

commerciële strategieën te 

bepalen en te implementeren 

en om te investeren in 

Research&Development

• Gebrek aan billijke 

concurrentievoorwaarden

Aanbevelingen: 

• De middelen in de Lidstaten verhogen en het gebrek aan expertise in bepaalde Lidstaten aanpakken, 

bv. via opleiding, toenemende ondersteuning door het ECHA, teneinde de werklast tussen de 27 

Lidstaten gelijk te verdelen

• De nieuwe vereisten zouden slechts op de nieuwe aanvragen moeten worden toepast

• De communicatie tussen de evaluerende bevoegde overheden en de indieners van de aanvragen 

verbeteren 
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GEBREK AAN HARMONISATIE
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• De BPR omvat de mechanismen en processen met als doel 
de harmonisatie te garanderen, maar laat afwijkingen toe 
bijvoorbeeld door ‘referrals’ bij de wederzijdse erkenning 

• Verschillende niveaus qua middelen en expertise in de 
Lidstaten => verschillen in de evaluatieresultaten 

• Verschillende interpretatie en implementatie van de gidsen, 
verschillende opvatting over de manier waarop de gidsen 
"dwingend" zijn, verschillen in het kader van de 
gegevensaanvragen

De doelstelling van de BPR met als doel de harmonisatie te garanderen, wordt niet gehaald wegens het gebrek aan   coherentie bij de 

implementatie ervan tussen de Lidstaten 

Chart data sources: CA-Dec20-Doc. 4.17. referrals to CG-Art 35 BPR;

S-CIRCABC Biocides Coordination Group "record of agreements"  

Aanbevelingen:

• De expertise in alle Lidstaten doen toenemen, zal de Lidstaten in staat stellen om elkaars werk te 

"vertrouwen"

• De redenen voor de "referrals" analyseren teneinde de verbeterpunten voor de harmonisatie vast te 

stellen
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BILLIJKE CONCURRENTIEVOORWAARDEN
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• Complexiteit => verschillende 
interpretatie en implementatie van 
de gidsen en de vereisten inzake 
gegevens => verschillende 
resultaten van het ‘Risk 
Assessment’, met inbegrip van de 
risicobeheersmaatregelen en/of de 
beperkingen

• Gebrek aan harmonisatie en 
vertragingen

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de BPR bestaat erin om de billijke concurrentievoorwaarden te garanderen.

Alhoewel de BPR het juridische kader levert, is er vaak een verstoring van de markt tussen de business en de geografische gebieden wegens de

complexiteit, de vertragingen, het naast elkaar bestaan van de regels van de richtlijn over de biocideproducten en de BPR, waardoor de Lidstaten

kunnen afwijken van de geharmoniseerde beslissingen en de nationale voorschriften kunnen volgen

Verstoring van de markt

Aanbevelingen:
• De overheden moeten zich focussen op de afronding van het 

programma voor het onderzoek van de werkzame stoffen. Dit zou ook 

de complexiteit en de vertragingen in andere processen van de BPR 

verminderen
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GEBREK AAN VOORSPELBAARHEID
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• Onzekerheid over het resultaat van het evaluatieproces waarbij de commerciële levensvatbaarheid 
van de aanvraag in twijfel wordt getrokken en de innovatie wordt geblokkeerd

• Uitdaging voor de firma's om business plannen uit te werken en zich hieraan te houden
• Voorbeeld: de vertragingen in het programma voor het onderzoek van de werkzame stoffen zorgen ervoor dat het 

voor de firma's moeilijk is om een duidelijke strategie uit te werken ter ondersteuning van hun productportefeuille 
(bv., een coherent productgamma behouden, in het personeel en de bedrijven investeren)

Het gebrek aan voorspelbaarheid door de implementatie van de BPR is één van de belangrijkste bekommernissen

die zijn vastgesteld in de enquête bij de industriëlen

Aanbevelingen:

• Meer zichtbaarheid over het werkprogramma van de BPC voor de 

goedkeuringen van de werkzame stoffen: prognoses op langere termijn 

(bv. 3 jaar) en een grotere garantie dat de data worden nageleefd, zouden 

de firma's helpen om de registratie van hun BP's beter te plannen en een 

duidelijke commerciële strategie uit te werken 

• Het gebrek aan voorspelbaarheid is het resultaat van talrijke verschillende 

problemen. Een geïsoleerd probleem oplossen zal de onvoorspelbaarheid 

niet wegnemen - alle aanbevelingen in deze reeks "Fact sheets" uitvoeren 

is een goed uitgangspunt om dit probleem aan te pakken

Delays

Moving 
goalposts

Non 
harmonized 

approach

Complexity

Lack of 
predictability
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INNOVATIE
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• Lange termijnen vóór het op de markt brengen van BP's 
• De marktopportuniteiten en de aanvraag zijn zeer dynamisch

• De BP's die nieuwe werkzame stoffen omvatten, kunnen over het algemeen niet meer op 
de markt worden gebracht vooraleer de werkzame stoffen zijn goedgekeurd en de BP's 
zijn toegelaten

• Complexiteit en gebrek aan voorspelbaarheid: 
• Moving targets - lacunes en wijzigingen in de gidsen 

• Onvoorspelbare termijnen, aangezien er vertragingen voor alle processen worden 
vastgesteld 

• Ongunstige omgeving
• Benadering op basis van gevaren

• Het onaanvaardbare risico is een "nulrisico" geworden

• Late return on investment Aanbevelingen: 

• Het gebrek aan innovatie is een gevolg van talrijke 

problemen. De implementatie van alle aanbevelingen van 

deze reeks ‘fact sheets’ is een goed uitgangspunt om 

bepaalde hindernissen voor innovatie weg te nemen 

 Bv. een verminderde complexiteit van de uitvoering zal leiden 

tot minder vertragingen en een grotere voorspelbaarheid op het 

vlak van termijnen en resultaten van de evaluatie
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AANBEVELINGEN
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• Het gebrek aan innovatie is een gevolg van talrijke 

problemen. De implementatie van alle aanbevelingen 

van deze reeks ‘fact sheets’ is een goed uitgangspunt 

om bepaalde hindernissen voor innovatie weg te 

nemen 

 Bv. een verminderde complexiteit van de uitvoering zal 

leiden tot minder vertragingen en een grotere 

voorspelbaarheid op het vlak van termijnen en resultaten 

van de evaluatie

• Uitwerking van een centraal document met de vroegere 
beslissingen over borderline en de ‘perimeter’ (vergelijkbaar met de 
vroegere ‘Manual of Decisions’)

• Een overzicht geven van alle gidsen die noodzakelijk zijn voor de 
voorbereiding van een dossier m.b.t. de werkzame stoffen of een 
dossier m.b.t. BP

•• Meer zichtbaarheid over het 

werkprogramma van de BPC voor de 

goedkeuringen van de werkzame 

stoffen: prognoses op langere termijn 

(bv. 3 jaar) en een grotere garantie 

dat de data worden nageleefd, 

zouden de firma's helpen om de 

registratie van hun BP's beter te 

plannen en een duidelijke 

commerciële strategie uit te werken 

• Het gebrek aan voorspelbaarheid is 

het resultaat van talrijke verschillende 

problemen. Een geïsoleerd probleem 

oplossen zal de onvoorspelbaarheid 

niet wegnemen - alle aanbevelingen 

in deze reeks "Fact sheets" uitvoeren 

is een goed uitgangspunt om dit 

probleem aan te pakken

• De middelen in de lidstaten verhogen en het gebrek aan 

expertise in bepaalde Lidstaten aanpakken, bv. via opleiding, 

toenemende ondersteuning door het ECHA, teneinde de 

werklast tussen de 27 Lidstaten gelijk te verdelen

• De nieuwe vereisten zouden slechts op de nieuwe aanvragen 

moeten worden toepast

• De communicatie tussen de evaluerende overheden en de 

indieners van de aanvragen verbeteren

• De redenen voor de ‘referrals’ analyseren teneinde de 

verbeterpunten voor de harmonisatie in kaart te brengen

• “New guidance should not be 

applied to on-going applications 

("do not evaluate yesterday’s work 

with today’s standards")”

• Controleren van goede praktijken in 

andere relevante verordeningen 

(Plant Protection Products 

Regulation, REACH) 
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PUBLICATIE
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• Verslag en Fact Sheets gepubliceerd op de websites 

A.I.S.E. et Biocides for Europe

https://www.aise.eu/newsroom/aise-news/aise-biocides-for-europe-recommendations-for-improving-eu-access-to-biocidal-products.aspx
https://www.biocidesforeurope.org/publication/bpr-assessment-report/
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PRESENTATIE VOOR DE BEVOEGDE 

OVERHEDEN INZAKE BIOCIDEN
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• A.I.S.E. & Biocides for Europe hebben de conclusies en 
de aanbevelingen van het project op de vergadering BC 
Biociden van 15 maart voorgesteld

• Uitnodiging om het verslag en de Fact Sheets te lezen

• Oproep tot het indienen van opmerkingen door de Lidstaten: 
vragen, suggesties, belangstelling voor gezamenlijke 
werkzaamheden m.b.t. de verbetering

• Verzoek tot vervolgdebat tijdens de volgende vergadering 

• De COM en ECHA hebben het verslag gunstig onthaald 
en commentaar op bepaalde aspecten gegeven
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BEDANKT VOOR UW AANDACHT
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