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Wat u moet weten over
behandelde voorwerpen
Belangrijke informatie voor bedrijven over behandelde
voorwerpen in de biocidenverordening (BPR)

Wanneer mengsels, stoffen of voorwerpen
zijn behandeld met biociden, worden ze
aangeduid als ‘behandelde voorwerpen’.
De biociden beschermen de voorwerpen
tegen schadelijke organismen, zoals
ongedierte, schimmels en bacteriën. Dit
document is een korte inleiding in de regels
en verplichtingen voor de industrie met
betrekking tot behandelde voorwerpen.

©iStock.com/Geber86

annankatu 18, postbus 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu

Behandelde voorwerpen vallen onder de regels die
zijn vastgesteld in de BPR. Volgens de verordening
mogen biociden alleen in de handel worden gebracht
(gedefinieerd als het voor het eerst op de markt
aanbieden) na een nationale of EU-toelating en een
beoordeling van de risico's ervan. Hetzelfde geldt voor
werkzame stoffen, die ook moeten worden goedgekeurd
voordat ze in een biocide mogen worden gebruikt.
Voorwerpen die met een biocide zijn behandeld,
hoeven niet te worden goedgekeurd, maar ze
mogen in de EU alleen in de handel worden gebracht
wanneer de werkzame stof in het biocide voor het
specifieke gebruik is goedgekeurd.
Voorbeelden van behandelde voorwerpen:
•
•
•

verf waaraan in het blik een conserveringsmiddel
is toegevoegd (mengsel);
een sok die zilvervezel bevat tegen geur
(voorwerp dat een biocide bevat);
een koelkast die is behandeld met stoffen tegen
schimmel en geur (voorwerp).

De verplichtingen inzake behandelde voorwerpen
gelden ook voor importeurs van voorwerpen, wat een
significante verandering is ten opzichte van eerdere
EU-wetgeving inzake biociden.
GEEN BEHANDELD VOORWERP
Behandelde voorwerpen waarvan de primaire
functie een biocidale werking is, worden beschouwd
als biociden. Zo is een antibacterieel doekje een
biocide – en geen behandeld voorwerp – omdat het
uitsluitend bedoeld is om bacteriën te bestrijden.
Voorwerpen die alleen met gas worden behandeld
als biocidale bewerking, worden niet als behandelde
voorwerpen beschouwd indien de behandeling met
gas naar verwachting geen residuen zal achterlaten.
Hetzelfde geldt voor gedesinfecteerde gebouwen en
containers die worden gebruikt voor opslag of vervoer
en waarbij geen residuen van het biocide worden
verwacht.
Als u niet zeker weet of uw product al dan niet een
behandeld voorwerp is, kunt u voor advies contact
opnemen met uw nationale helpdesk.
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BIOCIDALE EIGENSCHAPPEN

ETIKETTERING VAN BEHANDELDE VOORWERPEN

Behandelde voorwerpen worden verdeeld in drie
categorieën, afhankelijk van de verwijzing naar
werkzame stoffen en de biocidale eigenschappen ervan:

Fabrikanten en importeurs van behandelde
voorwerpen moeten ervoor zorgen dat producten op
de juiste wijze worden geëtiketteerd. Het etiket moet
goed zichtbaar zijn, gemakkelijk te lezen en opgesteld
in de nationale taal van de lidstaat van binnenkomst.

•
•

•

behandelde voorwerpen zonder claim over
of verwijzing naar biocidale eigenschappen,
bijvoorbeeld verf of inkt;
behandelde voorwerpen met een claim over
biocidale eigenschappen, bijvoorbeeld textiel dat
voor antibacteriële doeleinden is behandeld met
zilver;
behandelde voorwerpen zonder een verwijzing
naar biocidale eigenschappen maar met
goedgekeurde werkzame stoffen en daaraan
gerelateerde etiketteringsvoorschriften.

Wanneer een behandeld voorwerp in de handel wordt
gebracht en er wordt verwezen naar de biocidale
eigenschappen van de werkzame stof die erin is
verwerkt, dient het etiket ook de volgende informatie
te bevatten:
•
•

In elk van deze drie gevallen moet de werkzame stof
zijn goedgekeurd of momenteel worden beoordeeld.

•
•

Etikettering is altijd vereist wanneer voor
een voorwerp wordt verwezen naar biocidale
eigenschappen zoals bedoeld in artikel 58 van de BPR.

•

een verklaring dat in het behandelde voorwerp
biociden zijn verwerkt;
de aan het behandelde voorwerp toegeschreven
biocidale eigenschap;
de namen van de werkzame stoffen;
indien aanwezig, de namen van iedere biocidale
(nano)stof, gevolgd door het woord ‘nano’ tussen
haakjes; en
relevante gebruiksaanwijzingen.
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OVERGANGSREGELINGEN
Sinds 1 maart 2017 mogen bedrijven in de EU geen
voorwerpen meer in de handel brengen die zijn
behandeld met een biocide (of doelbewust een biocide
bevatten) dat een werkzame stof bevat die nog niet is
goedgekeurd, die nog niet wordt beoordeeld of die niet
in bijlage I van de BPR staat vermeld.
Of een behandeld voorwerp al dan niet in de handel
mag worden gebracht, hangt af van de status van de
werkzame stof. Er zijn vier situaties mogelijk:
1. Een behandeld voorwerp mag in de handel worden
gebracht als de werkzame stof is beoordeeld en
goedgekeurd voor het biocide dat werd gebruikt
om het voorwerp te behandelen.
2. Een behandeld voorwerp mag in de handel worden
gebracht als de werkzame stof nog onder het
beoordelingsprogramma valt maar het besluit nog
niet is gepubliceerd.
3. Als de werkzame stof niet onder het
beoordelingsprogramma valt, mag een behandeld
voorwerp in de handel worden gebracht mits vóór
1 september 2016 een verzoek om goedkeuring
van de werkzame stof werd ingediend. Werd vóór
deze datum geen aanvraag ingediend, mag het
behandelde voorwerp na 1 maart 2017 niet in de
handel worden gebracht.
4. Een behandeld voorwerp mag in de handel worden
gebracht als de werkzame stof is opgenomen in
bijlage I bij de BPR (de lijst van stoffen die niet
zorgwekkend zijn).

MEER INFORMATIE:
Op de website van ECHA is een lijst beschikbaar
van werkzame stoffen die zijn goedgekeurd of nog
worden beoordeeld. Aan de hand van deze lijst kunt u
achterhalen welke werkzame stoffen in biociden en
behandelde voorwerpen kunnen worden gebruikt.
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HET RECHT OM VRAGEN TE STELLEN
Consumenten hebben het recht om te verzoeken om
informatie over de biocidale behandeling van een
behandeld voorwerp. Indien een consument om deze
informatie vraagt, moet de leverancier deze binnen
45 dagen kosteloos verstrekken.

»»

Behandelde voorwerpen: https://echa.europa.
eu/nl/regulations/biocidal-products-regulation/
treated-articles
Lijst van werkzame stoffen (die zijn
goedgekeurd of nog worden beoordeeld):
https://echa.europa.eu/information-onchemicals/biocidal-active-substances
Richtsnoer van de Europese Commissie
aangaande behandelde voorwerpen: https://
circabc.europa.eu/w/browse/d7363efd-d8fb43e6-8036-5bcc5e87bf22
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Als een werkzame stof niet is goedgekeurd of de
aanvraag voor goedkeuring is afgewezen (omdat
bijvoorbeeld de toepasselijke vergoeding niet is
betaald), mogen voorwerpen die werden behandeld
met een biocide dat deze werkzame stof bevat of
waarin een dergelijk biocide is verwerkt, 180 dagen na
het besluit niet meer in de handel worden gebracht.
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