WENS JE JOUW PRODUCTEN OP DE MARKT TE BRENGEN:
NEEM EEN BEREDENEERD RISICO!
Producenten van chemische stoffen, gewasbeschermingsmiddelen, biociden, maar ook ‘downstream’
gebruikers worden thans meer en meer geconfronteerd met Europese regelgevende verplichtingen die
een marktbarrière kunnen vormen om een product/artikel op de markt te plaatsen.
Verschillende wetgevingen zoals de REACH verordening 1907/2006, de BPR verordening 528/2012 en de
PPP verordening 1107/2009 stellen inderdaad vereisten voorop qua informatie die moet ingezameld worden
wat de gevaren en het gebruik van deze stoffen betreft. Pas als een veilig gebruik voor mens en milieu kan
worden aangetoond, kan markttoegang verleend worden.
REACH - een verhaal dat nog lang niet voorbij is!
Met het verstrijken van de laatste registratie deadline op
31 mei 2018 is het verhaal nog niet ten einde. Naast de
verplichting van het REACH-dossier up-to-date te houden,
zal ECHA (European Chemical Agency) zich, samen met de
nationale autoriteiten, meer en meer toespitsen op dossier
evaluaties en het handhaven van de wetgeving in voege.
Gevaarlijke stoffen zullen ook geprioriteerd worden om
eventueel uiteindelijk op de autorisatielijst te komen. Dit
betekent dan dat deze chemische stoffen op de markt worden
toegelaten tot dit kan gesubstitueerd worden door een
evenwaardige maar minder gevaarlijke stof. De experts van
ARCHE Consulting hebben al meerdere van deze dossiers
opgevolgd, inclusief de socio-economische analyse.

aanpak vereist dan adviesdiensten voor individuele bedrijven,
werd ARCHE Consortia opgericht dat ruimte biedt aan
deze specifieke behoeften en een compleet dienstenpakket
kan aanbieden, van het starten van de ‘call of interest’ tot
de definitieve registratie. ARCHE Consortia coördineert alle
technische, wetenschappelijke, financiële, administratieve,
contractuele en wettelijke activiteiten. ARCHE-consortia helpt
de sector daarmee de kosten te verlagen, de kennis te
vergroten en effectiever samen te werken met de Europese
en nationale regelgevende instanties.
Voor meer informatie over deze dienstverlening, stuur een
e-mail naar info@arche-consortia.be.

Voor meer informatie over deze dienstverlening, contacteer
marnix.vangheluwe@arche-consulting.be

Samenwerken loont Biociden consortia in
de praktijk.
De experts van ARCHE Consortia
waren een van de eerste dienstverleners die het concept van
Referentie Product familie dossier
hebben geïntroduceerd om registraties van biocides op een meer efficiënte manier uit te voeren. Deze
benadering laat toe om de krachten
van bedrijven die gelijkaardige
producten op de markt brengen
te bundelen in een consortium
en zo kosten en administratieve
beslommeringen te reduceren. Desondanks de samenwerking tussen
gelijkaardige bedrijven, houdt deze
benadering een voldoende graad
van autonomie en flexibiliteit in. Zo
kunnen bedrijven individueel nog
steeds nieuwe markten opgeven,
productnamen
veranderen
en
gebruiken toevoegen. Omdat dit
type van samenwerking een andere
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Gewasbeschermingsmiddelen. Plant de kiem
van jouw succes met een geslaagde registratie
strategie!
ARCHE Consulting heeft een toegewijde groep van
experten die jou ondersteunen bij het opstellen en
indienen van dossiers voor werkzame stoffen en
producten voor EU-brede, zonale en nationale registraties van gewasbeschermingsmiddelen, indien van
toepassing. Afhankelijk van de behoeften van de
klant kan men het geheel of een deel van het dossier
voorbereiden. ARCHE Consulting heeft een grondige
kennis van de huidige wetgeving en relevante richtsnoeren (SANCO, OECD, EFSA, enz.) en kan samen
met de klant de beste registratie strategie bepalen.
Voor meer informatie over deze dienstverlening,
stuur een e-mail naar info@arche-consortia.be.

Tekst: Marnix Vangheluwe - Managing Director
Meer info: www.arche-consulting.be

BIOCIDES
Biocidal Product Family
Consortia
Product Assessment Report (PAR)

REACH
Applications for Authorisation
SEA /CSA
CHESAR/IUCLID
When regulations get all too foggy
Let us point you in the right direction
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PLANT
PROTECTION
PRODUCTS
Active substance and product
renewals
National addenda
FOCUS/workers/consumer
exposure modelling and higher
tier risk assessments
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