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Marktcontinuïteit
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Strategische analyse van de portefeuille

1. Bepaal je strategie voor de voorbereiding van het dossier
2. Bepaal je reguleringsstrategie
3. Structuur van het dossier
4. Naleving van de vereisten van de BPR – gevalstudie insecticiden

EU-procedure BPR 

Advies BPC
Goedkeuring 

werkzame stof 
Toelating BPR

- Nationale registraties
- Voorbereiding dossier BPR

Evaluatie dossier BPR

1,5 – 2 jaar 1,5 – 3 jaar

Bevriezing van registraties

Overgangsperiode



Goedkeuring 
werkzame stof 

Schema
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Naleving van BPR-dossier

1. Weet wat je hebt
2. Evalueer het evenwicht efficiëntie/risico
3. Voer de nodige aanpassingen uit om het 

evenwicht te vinden

EU-procedure BPR

Voorbereiding dossier BPR

Evaluatie dossier BPR

Bevriezing van registraties

Strategische 
analyse van de 

portefeuille

Studies & 
opstellen
dossier

Analyse van 
ontbrekende 

gegevens Goedkeuring 
BPR

Advies BPC
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Weet wat je hebt

SAMENSTELLING

VS
GEBRUIK

Rationaliseer die combinaties



Weet wat je hebt - SAMENSTELLING
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• Historische portefeuille, met vaak tal van licht verschillende 
samenstellingen (door verschillende formulatoren etc.)

• Insecticiden zijn vaak een mix van verschillende werkzame stoffen

- Impact op deadlines (laatste goedgekeurde werkzame stof)
- Impact op risico's van de producten (additiviteit)
- Impact op de efficiëntie (is het allemaal gerechtvaardigd ?)

• Coformulanten kunnen zorgwekkende stoffen (SOC) zijn

- andere werkzame stoffen (bv. bewaarmiddelen)
- stoffen met impact op CLP (bv. solventen, parfums?)
- stoffen waarvoor in de gemeenschap grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld 

(bv. solvent VS op basis van water)
- zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)
- synergisten
- endocriene verstoorders ?
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Weet wat je hebt - GEBRUIK

Onderschat je etiket niet! 

Het omvat meer vormen van gebruik dan je 
denkt !



Weet wat je hebt - Etiket
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Product

In huis

In de kamer 
spuiten

In de kamer 
blijven

De kamer 
verlaten

Op het insect 
spuiten

Op het vliegend 
insect spuiten

Op het zittend 
insect spuiten

Buitenshuis

De zone 
bespuiten

In de zone 
blijven

De zone 
verlaten

Op het insect 
spuiten

Op het vliegend 
insect spuiten

Op het zittend 
insect spuiten

BPR GEBRUIK

Evaluatie van de efficiëntie en het risico

ETIKET

Doodt muggen op een efficiënte 
manier. Rechtstreeks op de 

insecten spuiten of in de kamer 
spuiten voor langdurig effect 

(tot 8 uur).

VS

Identificatie van de claims op het etiket Definitie van specifiek gebruik&



Schema
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Naleving van BPR-dossier

1. Weet wat je hebt
2. Evalueer het evenwicht efficiëntie/risico
3. Voer aanpassingen uit om het evenwicht te 

bereiken

EU-procedure BPR

Voorbereiding dossier BPR

Evaluatie dossier BPR

Bevriezing van registraties

Strategische 
analyse van de 

portefeuille

Studies & 
voorbereiding

dossier

Analyse van
ontbrekende

gegevens Goedkeuring 
BPR



Evenwicht efficiëntie & risico

Beste evenwicht

Historische benadering
efficiëntie VS risico

BPR-benadering
risico VS efficiëntie

- Screeningsonderzoek – doeltreffende 
productdosering

- Voorafgaande risicoanalyse –
aanvaardbaarheid van de vormen van gebruik
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Efficiëntie Risico

VS



• Doorgaans goed gekend als basis van commercialisering

• Zorg ervoor dat je claims exact zijn ! 

• Als je claim een specifiek insect betreft, heb je een specifieke test nodig !

• Bij het testen moet de procedure voor PT18 (referentie-insecten, replicaten, etc.) 
strikt opgevolgd worden 

Evenwicht efficiëntie en risico

Tests uitvoeren op gewone 
vliegende insecten, maar een 

claim opnemen voor 
vliegende insecten 

waaronder tijgermuggen.

Test op vliegende insecten en 
Bijkomende test op de 

tijgermug

KEN HET EXACTE GEBRUIK !

Efficiëntie VS Risico
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Evenwicht efficiëntie en risico

Efficiëntie VS Risico
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• Beide risico's moeten geanalyseerd worden: milieu en menselijke gezondheid
• Vergelijk de claims op je etiket met standaard risicomodellen
• Kijk na op redundantie, in gebruik en formulering, om moeite te besparen !



Evenwicht efficiëntie en risico

Beoordeling milieurisico

Scenario 1: In de 
kamer spuiten, 

binnenshuis

Scenario 2: Het 
oppervlak bespuiten, 

binnenshuis

Scenario 1bis: Op het 
vliegend insect 

spuiten, binnenshuis

Scenario 3: In de lucht 
spuiten, buitenshuis

Scenario 4: Het 
oppervlak 
bespuiten, 
buitenshuis

Product

In huis

In de kamer 
spuiten

In de kamer 
blijven

De kamer 
verlaten

Op het insect 
spuiten

Op het vliegend 
insect spuiten

Op het zittend 
insect spuiten

Buitenshuis

De zone 
bespuiten

In de zone 
blijven

De zone verlaten

Op het insect 
spuiten

Op het vliegend 
insect spuiten

Op het zittend 
insect spuiten

In de kamer blijven of de kamer verlaten maakt 
geen verschil

Op het vliegend insect spuiten, In de kamer 
blijven is redundant met 
In de kamer spuiten, In de kamer blijven

In de kamer spuiten is het slechtste scenario 
want de hoeveelheid is groter

Oppervlakken in huis of buitenshuis bespuiten 
heeft een grote impact.

Wat in de lucht spuiten betreft, wordt gebruik in 
huis beschouwd als het slechtste scenario 
vergeleken met buitenshuis gebruik.
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Evenwicht efficiëntie en risico

Beoordeling risico voor de menselijke gezondheid

Product

In huis

In de kamer 
spuiten

In de kamer 
blijven

De kamer 
verlaten

Op het insect 
spuiten

Op het vliegend 
insect spuiten

Op het zittend 
insect spuiten

Buitenshuis

De zone 
bespuiten

In de zone 
blijven

De zone verlaten

Op het insect 
spuiten

Op het vliegend 
insect spuiten

Op het zittend 
insect spuiten

Scenario 1: In de 
kamer spuiten
In de kamer blijven

Scenario 3: Het 
oppervlak 
bespuiten

Scenario 2: In de 
kamer spuiten
De kamer verlaten

Scenario 1bis: Op 
het vliegend insect 
spuiten,
In de kamer blijven

Groot verschil tussen in de kamer blijven of de 
kamer verlaten.
In de kamer blijven is het slechtste scenario.

In de kamer spuiten is het slechtste scenario 
vergeleken met op het insect spuiten of 
buitenshuis spuiten

Buitenshuis volledig redundant met in huis; 
in huis is het slechtste scenario.
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Product In huis

In de kamer
spuiten

In de kamer
blijven

Op het insect
spuiten

Op het zittend 
insect spuiten

Scenario 1: In de 
kamer spuiten,
in de kamer
blijven

Scenario 3: Het 
oppervlak bespuiten

Milieugezondheid

Product

In huis

In de kamer
spuiten

Op het insect
spuiten

Op het zittend 
insect spuiten

Buitenshuis
Op het insect

spuiten
Op het zittend 
insect spuiten

Scenario 2: Het 
oppervlak
bespuiten, in huis

Scenario 4: Het 
oppervlak
bespuiten, 
buitenshuis

Scenario 1: In de 
kamer spuiten, in 
huis

Evenwicht tussen efficiëntie en risico

Zelfde vereenvoudigende benadering maar andere scenario’s & potentieel 

verschillende conclusies over aanvaardbaarheid van het risico 14

Menselijke gezondheidVS



Schema
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Naleving van BPR-dossier

1. Weet wat je hebt
2. Evalueer het evenwicht efficiëntie/risico
3. Voer aanpassingen uit om het evenwicht te 

bereiken

EU-procedure BPR

Voorbereiding dossier BPR

Evaluatie dossier BPR

Bevriezing van registraties

Strategische 
analyse van de 

portefeuille

Studies & 
voorbereiding

dossier 

Analyse van 
ontbrekende

gegevens Goedkeuring 
BPR



• Herbekijk je vormen van gebruik en je formuleringen

- Zijn alle vormen van gebruik commercieel relevant ?

- Is de formulering volledig gerechtvaardigd ?

Voer aanpassingen uit om het evenwicht
te bereiken

Wat kan je doen ?
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I. SAMENSTELLING VS GEBRUIK

II. Efficiëntie VS Risico

1) Test de efficiëntie om de drempel te bepalen
Screeningtests op relevante insecten

2) Verfijn het risico 
- Verfijn je risicomodellen
- Verzamel bijkomende gegevens over de werkzame 

stof of het product
- Definieer risicobeperkende maatregelen



Samenvatting
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Goedkeuring 
BPR

Naleving van BPR-dossier

1. Weet wat je hebt
2. Evalueer het evenwicht efficiëntie/risico
3. Voer aanpassingen uit om het evenwicht 

te bereiken

EU-procedure BPR

Voorbereiding dossier BPR

Evaluatie dossier BPR

Bevriezing van 
registraties

Strategische 
analyse van de 

portefeuille

Studies & 
voorbereiding

dossier 

Analyse van 
ontbrekende

gegevens

STRAKKE TIMING – max 2 jaar na advies van de BPR voor de voorbereiding van het BPR-dossier 

Parallel daarmee: registraties tijdens overgangsperiode om marktcontinuïteit te garanderen 



Te onthouden

Betrokkenheid van de departementen van het bedrijf in het 
registratieproces

ANTICIPATIE !
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Regulatory Affairs

R&D

Management

Verkoop
Exportstrategie

Juridisch



Bedankt voor uw aandacht ! 
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Thomas Raas – Redebel Regulatory Affairs

t.raas@redebel.com


