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Overzicht van de punten die worden besproken: 

• Stand van zaken van de : 

 Nationale toelatingen en kennisgevingen  

 Wijzigingen van de procedures ingevolge het 

nieuwe KB 

 Realisaties CAB 

 Zogenaamde “voorlopige” kennisgevingen  

 Aanvragen EU + België als RMS 

 Aanvragen voor CLP 

• Wijziging van de website 

• Informatieveiligheid opgevolgd door de leden van het CAB. 
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Nationale toelatingen/kennisgevingen  

Basisprincipes:   

• Definitie van een biocide = definitie van een biocide in het BPR 

• Alle werkzame stoffen maken deel uit van het 

herzieningsprogramma 

• Wanneer alle werkzame stoffen van het product zijn geëvalueerd en 

goedgekeurd, overgang naar Europese toelatingsprocedures   

• Duur overgang = 3 jaar 

• Toelating of kennisgeving? 

• Toelating = scope wet1975 (cfr. tabel) 

• Kennisgeving = niet in scope wet 1975 + in situ  
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Nationale toelatingen/kennisgevingen  
• Wijzigingen ingevolge het nieuwe KB van 8/05/2014 

 Kennisgeving 

• Mogelijkheid tot wijziging (art. 21,150 €) 

• Mogelijkheid tot schorsing of opheffing (art. 22 en 23) 

• De deelnameverklaring en de verbintenissen van de 

kennisgeving zijn niet langer vereist (nieuw formulier) 

Elektronische verwerking via WF.  

 Toelating en kennisgeving 

• Opgelegde antwoordtermijn voor de betalingen (art. 3 van het 

KB van 4/08/2014) en na administratieve controle /CAB (art. 8 

en 19) 

• Mogelijkheid voor beroep bij elke beslissing van de minister 

(art. 15 en 25) 
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Toelatingsprocedure (tussenkomst CAB + 

buitenlandse toelating) 
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FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 

Administratieve toelatingsprocedure 6 

Indiening van de aanvraag 

(elektronische vorm) 

Ontvangst + aanvraag tot betaling 

Betaling 

Administratieve controle (14 dagen) 

Aanvullende informatie (2 maanden) 

Verwerking van de aanvraag (30 dagen) 

Eindbeslissing 
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Stand van zaken van de nationale toelatingen 

 
- Aantal dossierbeheerders:   

 2 VT  : administratieve aanvragen  (= overdracht, naamswijziging, identiek 

product, verlenging en hernieuwing) 

 6 VT  : aanvragen met wetenschappelijke evaluatie + fysisch-chemische 

expertise (= nieuwe aanvraag, gebruik, samenstelling, stabiliteit, voorlopige 

kennisgevingen) waarvan ½ VT voor toelating in een ander land. 

– Aantal wetenschappelijk experten :  

 2 VT : werkzaamheid 

 2 VT : toxicologie 

 2 VT : ecotox 

 1 VT : menselijke blootstelling 

- Aantal geannuleerde aanvragen in 2014 (niet-betaling) : 17 + 10 (CLP) 
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Stand van zaken van de nationale toelatingen 

 
- Aantal ontvangen en behandelde aanvragen (raming op 16/11/2014) : 
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Ontvangen 

Adm.             CAB 

Afgesloten 

Adm.         CAB 

In behandeling 

Adm.       CAB 

2011 151 68 93 48 3 2 

219 141 5 

2012 119 70 121 47 6 4 

189 168 10 

 2013 109 106 77  89 21 27 

215 166 48 (22 vragen of 

betalingen) 

2014 101 97 129 90 63 82 

198 219 145 (64 vragen of 

betalingen) 
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Stand van zaken van de nationale toelatingen 

 
Administratieve nationale toelatingen : grafieken 
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Stand van zaken van de nationale toelatingen 

 
Nationale toelatingen (tussenkomst CAB en buitenlandse toelating) : 

grafieken 
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Kennisgevingsprocedure 
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Indiening van de aanvraag (papier) 

Ontvangst dossier + aanvraag tot 

betaling 

Betaling 

Administratieve controle (14 dagen) 

Aanvullende informatie (30 dagen) 

Verwerking van de aanvraag (75 dagen) 

Eindbeslissing 



SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 

Stand van zaken van de nationale 

kennisgevingen 

 - Aantal geannuleerde aanvragen in 2014 (niet-betaling): 1 

- Aantal dossierbeheerders : 1 VT 

- Aantal ontvangen en behandelde kennisgevingen (raming op 

16/11/2014) : 

12 

Ontvangen Afgesloten In 

behandeling 

2011 70 512 0 

2012 61 114 0 

2013 50 80 5 (2 vragen) 

2014 100 48 67 (26 betaling of 

vragen) 



SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 

Stand van zaken van de nationale 

kennisgevingen 

 Nationale kennisgevingen (+ voorlopige kennisgevingen 2011 + 2012) : 

grafieken 
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FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 

Nationale toelatingen/kennisgevingen 

 Nadere regels m.b.t. de toelating en de aanvaarding van 

kennisgeving:  

• persoonlijk 

• beperkte duur 

• loopt ten einde wanneer alle stoffen geëvalueerd en 

goedgekeurd werden op Europees niveau 

• eisen inzake het op de markt aanbieden en het gebruik zijn door 

de Minister bepaald en kunnen gewijzigd of heronderzocht 

worden 

• mogelijkheid tot schorsing indien de houder of kennisgever zijn 

akte niet naleeft. Onmiddellijke uitwerking. Geen 

respijtperiode.  

     bv : niet-betaling jaarlijkse bijdrage  

 

14 



FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 

Nationale toelatingen/kennisgevingen 

 Nadere regels m.b.t. de toelating en de aanvaarding van 

kennisgeving: 
• Een houder of de Minister kan de toelating en de aanvaarding van kennisgeving 

wijzigen 

• Bestaande akte blijft geldig (en moet worden toegepast) voor de duur van de 

evaluatie van de aanvraag tot wijziging 

• Wanneer een gewijzigde akte van toepassing wordt: respijtperiode voor de 

bestaande akte: 180 dagen voor verkoop + 180 bijkomende dagen voor 

gebruik 

    (! behalve indien er een risico is voor de gezondheid of het milieu)  

• Een houder of de Minister kan de toelating en de aanvaarding van kennisgeving 

opheffen 

• Opheffing is onmiddellijk van toepassing.  

• Voorziene respijtperiode voor bestaande akte: 180 dagen voor verkoop + 180 

bijkomende dagen voor gebruik  

     (! Behalve indien er een risico is voor de gezondheid of het milieu) 
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Nationale toelatingen/kennisgevingen 

 
Aandachtspunten : 

 

• De in het KB opgelegde antwoordtermijnen respecteren en opvolgen 

• De antwoordtermijn kan op vraag van de aanvrager verlengd worden. 

• De ontbrekende testen/gegevens kunnen geargumenteerd en aanvaard of 

verworpen worden door het CAB. 

• De minister mag, zonder het advies van het CAB, een beslissing nemen over: 

• een verlenging en een vernieuwing (elektronisch dossier vereist !) 

• een administratieve aanvraag 

• een identiek product  

• een toelating in een ander land 

• een kennisgeving 
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Nationale toelatingen/kennisgevingen 

Aandachtspunten : 

 

• Mogelijkheid tot dialoog en "hearing" in het CAB 

• Voor proeven, parallelhandel en certificaten: aanvraag ENKEL versturen naar 

info.gestautor voor centralisatie en betaling. 

• Voor de kennisgeving:  

 Mogelijkheid tot tussenkomst CAB voor indeling in klasse A (ook voor de 

toelating in een ander land) 

 Vereiste werkzaamheidstest indien specifieke claim op het etiket  

• Contact : 

 voor het versturen van aanvragen : info.gestautor@environment.belgium.be 

 voor algemene vragen : info.biocides@environment.belgium.be 
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Realisaties CAB 2014 

- Aantal adviezen van het CAB en bezwaren in 2014 : 
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Positief 

advies 

Advies in 

beraad 

Negatief 

advies 

Bezwaren 

162 
(waarvan : 

- 15 

kennisgevingen in 

klasse A 

- 11 toelatingen in 

een ander land 

klasse A)  

70 21 4 
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19 
Realisaties CAB / jaar 

• Adviezen verstrekt over nationale, Europese 

toelatingsprocedures en indeling in klasse A (kennisgeving en 

toelating in een ander land) 

 

 

 

 

 

 

 

Positief 

advies 

Negatief 

advies  

In beraad Beroep 

2009 53 7 28 0 

2010 40 6 36 2 

2011 53 4 15 0 

2012 78 3 31 1 

2013 99 13 90 3 

2014 162 21 70 4 
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20 Wat nog verbeteren?  

• De ontvangst van dossiers verbeteren: mails centraliseren en 

betalingen regelmatig opvolgen. 

• De administratieve controle van de dossiers verbeteren 

(werkzaamheidstesten en verplichtingen inzake vereiste 

gegevens). 

• Regelmatige opvolging van de opgelegde antwoordtermijnen. 

• Geen vertragingen meer bij nieuwe dossiers. 

• Voor de toelatingshouders:  

 toezien op de kwaliteit van het dossier en het naleven van de 

termijnen. 

 advies van het CAB : het is belangrijk om de gevraagde 

informatie in te dienen. 
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Stand van zaken van de “zogenaamde” 

voorlopige kennisgevingen 
Ter herinnering: 

- Regularisatie van de markt van 23/04/10 tot 23/07/10: deze 

procedure bestaat VANDAAG niet meer.   

- Werkzame stoffen in “Herzieningsprogramma” voor betrokken PT 

- Voorlopig kennisgevingsnummer voor 9 maanden 

- Verlenging voor 9 maanden indien binnen de 8 maanden na het 

toekennen van een kennisgevingsnummer een toelatingsaanvraag 

wordt ingediend 

- Geen toelatingsaanvraag = onmiddellijke terugtrekking uit de 

markt  
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Stand van zaken van de zogenaamde 

“voorlopige” kennisgevingen 
 

 
Voorlopige kennisgevingen : statistieken op 16/11/2014 
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479 ontvangen 

aanvragen waarvoor 

een voorlopige 

kennisgeving werd 

afgeleverd 

368 te evalueren 

toelatingsaanvragen 

 

170 te evalueren 

toelatingsaanvragen  

111 evaluaties zijn 

gestart  

 

13 geklasseerd en 

behandeld als 

kennisgeving 

1 geklasseerd als 

detergent 

87 afgesloten dossiers 

(26 in 2013 en 61 in 

2014) 

 

 31 post CAB 1 

 

 97 stopgezet  
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Stand van zaken van de “zogenaamde” 

voorlopige kennisgevingen 
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111; 23% 
87; 18% 

111; 23% 

170; 36% 

Verdeling van de 479 foute kennisgevingen  die werden 
ontvangen - Situatie in 2014 

Annulées

Clôturées

En cours

Restantes
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Stand van zaken van de “zogenaamde” 

voorlopige kennisgevingen  

Opmerkingen: 

- Indien een toelatingsaanvraag werd ontvangen en betaald: verlenging tot en 

met 31/12/2024  in afwachting van de VOLLEDIGE evaluatie van de 

toelatingsaanvraag. 

- Merendeel van de betrokken producten = producten categorie 2 

(bewaarmiddelen)  

- Niet-prioritaire aanvragen  : voorrang aan nieuwe aanvragen 

- Ingeval van een positief OF negatief advies voor toelating: respijtperiode voor 

het genotificeerd product : 

 180 dagen voor het op de markt aanbieden van voorraden 

180 bijkomende dagen (= 360 dagen) voor de verwijdering of het gebruik 

van bestaande voorraden. 

  Data ”respijtperiode” op lijst toegelaten producten onder 

“stockverkoop” 
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Stand van zaken van de EU-aanvragen 

= na goedkeuringsbeslissing betreffende de laatste werkzame 

stof voor het laatste PT overeenkomstig het BPR  

Ontvangst EU-aanvraag (rMS of cMS) via R4BP3  

Reeds toegelaten/genotificeerd product: verlenging post-

bijlage I  indien het EU-dossier administratief ontvankelijk is 

Nieuw product : wachten op volledige EU-evaluatie alvorens 

het product in België op de markt te brengen. 

Aanvrager = houder van de huidige en toekomstige 

toelating 
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Stand van zaken van de EU-aanvragen 

Verplichtingen: 

- Aanvraag ENKEL via R4BP3 

- Wetenschappelijke gegevens indien vereist in formaat IUCLID  

- Etiketten / SDS (in de 3 landstalen) 

- Bijsluiter voor eerste hulp (nl/fr) 

- Ontwerp SPC in opgelegd EU formaat (in de 3 landstalen) 

 Aan te maken via SPC Editor Tool (ECHA) 

- Verwerking van het dossier via WorkFlow (R4BP3) 

- Retributie met gestructureerd bericht 
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Stand van zaken van de EU-aanvragen 

Aantal geannuleerde aanvragen in 2014 (niet-betaling) : 31 

Aantal beëindigde EU-dossiers als rMS en dossiers in 

behandeling(raming op 16/11/2014) : 

• 1 product PT14 (alphachloralose) : completeness check 

• 1 product PT8 (propiconazole, tebuconazole en IPBC) : wordt 

momenteel geëvalueerd 

• 1 product PT14 (bromadiolone) : beëindigd 

• 1 product PT8 (dazomet) : beëindigd 

• 5 producten PT19 (DEET) : beëindigd 
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Stand van zaken van de EU-aanvragen 

 Aantal EU-dossiers als cMS (wederzijdse erkenning) (raming op 

16/11/2014) : 

- Ontvangen in 2014 : 13 

- Behandeld en beëindigd in 2014 : 81  

- In behandeling in 2014 : 103 

- Aantal beheerders (cfr. nationale toelatingen) 

Aantal EU-dossiers  (administrative changes on same biocidal 

product) (raming op 16/11/2014) : 

- Ontvangen in 2014 : 27 

- Behandeld en beëindigd in 2014 : 9 

- In behandeling in 2014 : 18 (9 betalingen of vragen) 

- Aantal beheerders : ½ VT 
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Stand van zaken van de EU-aanvragen 

 
Aandachtspunten : 

- Voor de EU-aanvragen : nieuwe retributies van kracht sinds 

18/09/2014.(zie KB van 4/08/2014) 

- Verlenging post-bijlage I : kleine wijziging toegelaten (bv. 

samenstelling SNA). Behandeling geval per geval. 

- BE RMS : aanvaarding van max. 10 EU-producten per jaar. 

Contactname vooraf met autoriteit EN voorbereidende 

vergadering steunen. 

 Tegen 2015 : de 10 RMS-dossiers zijn reeds bepaald en bevestigd.  

- Strikte termijnen : goede samenwerking tussen aanvragers en 

bevoegde overheid.  
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Stand van zaken van de EU-aanvragen 

 
- Hernieuwing anticoagulant rodenticides :  

 Ingevolge een EU-beslissing zullen alle producten met 

anticoagulantia verlengd worden tot en met 31/08/2020. 

 Voorwaarden: 

 Enkel voor producten met aanvraag tot hernieuwing 

ingediend vóór het einde van de huidige toelating (550 dagen) 

(R4PB3.2) 

 Toelatingshouders moeten een aanvraag tot hernieuwing 

indienen in R4BP3.2 tegen december 2014. 

BE : producten met difethialone = reeds verlengd 

        producten met difenacoum = verlenging is aan de gang, voor

  maart 2015 
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Stand van zaken van de EU-aanvragen 

 - PT6 onwettig:  

 EU-producten ENKEL met “in-can preservative” in 

herzieningsprogramma voor PT 6 

– Contact : 

 Voor vragen i.v.m. R4BP3, IUCLID en indiening EU-dossier (+ FAQ) : 

 ECHA Helpdesk (http://echa.europa.eu/fr/support/helpdesks ) 

 Voor specifieke vragen i.v.m. EU-aanvragen: 

 info.biocides@environment.belgium.be 

– Wanneer EU-product is toegelaten: respijtperiode voor het 

toegelaten BE-product: 

180 dagen voor het op de markt aanbieden van voorraden 

180 bijkomende dagen (= 360 dagen) voor de verwijdering of het gebruik 

van bestaande voorraden. (Data ”respijtperiode” op lijst toegelaten 

producten onder “stockverkoop”) 
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Stand van zaken van de aanvragen voor CLP 

 
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, 

etikettering en verpakking van stoffen en mengsels treedt op 

1/06/2015 in werking voor mengsels.  

 

Herinnering: 

•  Communicatie naar alle houders/kennisgevers in juli 2013 om de 

aanvraag voor CLP (B4) elektronisch in te dienen. 

• Voor de bestaande kennisgevingen en toelatingen: aanvraag voor 

CLP uiterlijk tegen 1/11/2013. CLP-akte tegen 1/1/2015. 

• Behandeling van de dossiers in volgorde van ontvangst. 

• Dossier buiten termijn = geen garantie over datum versturen CLP-

akte. 

• Voor nieuwe producten : het is aanbevolen om het CLP-voorstel 

direct in te dienen bij de toelatingsaanvraag. 
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Stand van zaken van de aanvragen voor CLP 

• Statistieken op 11/2014: 
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Stand van zaken van de aanvragen voor CLP 

 • Voor de producten ZONDER CLP-akte in 2015 : 

 

• CLP-verordening =  

  CLP-etikettering verplicht vanaf juni 2015  

  verantwoordelijkheid van de persoon die het product op de 

markt brengt  

  

• Biocidewetgeving =  

  etiket in overeenstemming met de toelatingsakte  

 

Hoe dit in de praktijk realiseren?   

34 



SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 

Stand van zaken van de aanvragen voor CLP 

 • Voor de producten ZONDER CLP-akte in 2015 : 

 

• Aanbevelingen vanaf 1 juni 2015 : 

  Akte zonder CLP :  CLP-etikettering op etiket met indeling 

van de houder 

  Als het etiket reeds gedrukt is vóór CLP-akte: termijn van 6 

maanden om het etiket te wijzigen 

• Belangrijke verschillen op het vlak van DPD-indeling – CLP-

indeling :  product in overtreding behalve in geval van 

wetenschappelijke testen 

 (bv. toxisch of bijtend product in DPD en niet ingedeeld als 

toxisch of bijtend in CLP) 
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Wijziging van de website 

• Vernieuwde website:  

• deel voor professionelen reeds online sinds eind oktober 2014 

• andere delen online tegen half december 2014 

• Nuttige inhoud: 

• Alle gedetailleerde informatie over toelatings-/kennisgevingsaanvragen. 

• Jaarverslag biociden 

• Lijst van toegelaten biociden:  

» Toelatingsakte EN SPC 

» Phasing-out period  

» Zoekopties via PT, werkzame stof, …  

» Mogelijkheid extractie .xls-formaat 

• Newsletter voor toelatingshouders/ professionelen / … 

• Inschrijving mogelijk via newsletter.biocides@environment.belgium.be  
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SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 

Wijziging van de website: plan 

BIOCIDEN 

• Definities 

• Onderverdeling per actie (groep) en doel (type) 

– Groep 1 desinfecterend 

– Groep 2 beschermend 

– Groep 3 plaagbestrijdend 

– Groep 4 andere 

• Toelating 

• Indeling 

– In functie van het risico (klasse A) 

– In functie van de gebruiker 

• Etikettering 

• Publiciteit 

• Score 
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Wijziging van de website: plan 

Lijst van toegelaten biociden 

•   Lijst PDF 

•   Lijst Tabel 

•   Belgische markt (jaarverslag) 

Duurzaam gebruik 

• Voorzorgsmaatregelen 

– Voor u een biocide koopt,… 

– Een biocide kopen 

– Voor u een biocide gebruikt 

– Tijdens het gebruik van een biocide, denk eraan : 

– Wat te doen bij een ongeval met een biocide? 

– Een biocide opruimen of verwijderen 

• Federaal Reductie Programma voor Pesticiden  

– PRPB 2005-2012 

– PRPB 2013 - 2017 
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Wijziging van de website: plan 

Professionelen  

Verplichtingen, 

voorwaarden en nadere 

regels 

 Werkzame stof 

 Een biocide herkennen 

 Keuze van de procedure 
  

 Forum 2014 

 Praktische informatie 

o Versturen van het dossier en administratief beheer 

o Betaling van een retributie 

o Termijnen voor het behandelen van de dossiers 

o Jaarlijkse bijdrage 

o Communicatie met de dienst biociden 

o Nieuwe CLP - etikettering 

o Werkzaamheidsvereisten 

o Het Comité voor advies inzake biociden (CAB) 

o De homologaties 

 Nationale procedure 

(toelating/kennisgeving/PI/proeven/certificaten) 

 Europese procedure 

 Klasse A producten (Biociden van klasse A/uitzondering/een 

erkenning verkrijgen/geregistreerd verkoper – erkend 

gebruiker, speciaal erkend gebruiker) 

 Gesloten circuit  

 Actieve stoffen in België 

 FAQ 

 Newsletter 

 Contacteer ons 

 Contacten bedrijfsfederaties 
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Wijziging van de website: plan 
Indicatoren 

• Opvolgingsindicator 

• Risico-indicator 

• Toxicovigilance 

Publicaties 

• Brochures & folders 

• Nieuwsbrief biociden 

• Studies 

FAQ 

• Wat is een biocide? 

• Welke biociden mag ik als burger gebruiken? 

• Waar kan ik biociden kopen? 

• Zijn biociden gevaarlijk? 

• Wie kan ik contacteren in verband met vragen over biociden? 

• FAQ professionelen 
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Informatieveiligheid : leden van het CAB 

 Vertrouwelijkheidsregels ten aanzien van biocidegegevens : 

• Wettelijke basis : art. 66 en 67 BPR + art. 32 KB 8/05/2014 

• Leden van het CAB : ondertekening vertrouwelijkheids- en 

geheimhoudingsovereenkomst + ondertekening van de “Non 

Disclosure Agreement” 

• Te vervullen voorwaarden/verplichtingen : zie 

vertrouwelijkheidsdocument 

• Om vertrouwelijke informatie naar derden te versturen :  

-  Leden van het CAB = officiële vraag aan het hoofd van de 

dienst biociden door middel van een specifiek formulier 

-  Eindbeslissing van het diensthoofd biociden  
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Informatieveiligheid : leden van het CAB 

Veilig versturen van documenten : 

 

• Februari 2014 : versturen van versleutelde documenten 

naar de leden van het CAB via mail 

-  Versleuteling/ontsleuteling documenten dankzij Winzip.  

-  Versleuteling/ontsleuteling door middel van een 

paswoord dat regelmatig vernieuwd wordt (1*/6maanden). 

 

• September 2014 : versleutelde documenten geplaatst op 

Sharepoint.  -  Gebruik van 2 paswoorden : één om in te loggen 

op Sharepoint en één om de documenten te ontsleutelen.  
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
 

 

 

 


