
1 
 

 
 
 
 

 

 

 
Algemene gegevens 

TKI-Nummer  AF-EU-17003 

Titel STAR4BBI   Standards and Regulations for the Bio-based 
Industry 

Projectleider WR (e-mail adres) Maarten van der Zee (maarten.vanderzee@wur.nl)  

Adres project website http://www.biobasedeconomy.eu/projects/star4bbi/  

startdatum 1-9-2016 

einddatum 31-8-2019 

 
Korte beschrijving / doelstelling van het project (deze informatie kan worden gepubliceerd 
op de website van TKI’s/Topsectoren) 

De doelstelling van (de Nederlandse partners in) het project is het bewerkstelligen van een level 
playing field voor bio-based producten. Hiertoe zal de huidige en toekomstige behoefte aan 
normen, wettelijke regelgeving en beleidsmaatregelen worden geïnventariseerd en zullen 
voostellen gedaan worden om deze aan te passen, anticiperend op verwachte en gewenste 
ontwikkelingen in technologie en bedrijvigheid. 
 

 
Planning en voortgang Loopt het project volgens planning? Indien er wijzigingen zijn t.o.v. de 
plannen of indien er knelpunten zijn, geef hierop dan een toelichting 

In overleg met de projectpartners en de EC is het Deliverable 2.1 rapport, waar WFBR 

eindverantwoordelijk voor is, 2 maanden later opgeleverd dan gepland in het projectvoorstel, in 
maand 20 i.p.v. in maand 18. Deze vertraging is opgevangen door tegelijk met de afronding van 
het D2.1-rapport reeds met de partners te bepalen welke onderwerpen verder onderzocht zullen 

worden; de Milestone MS2 hiervan stond op maand 20. 
 
Tijdens de Midterm Review door de EC in Brussel is besproken dat het nuttiger is om het D2.2 

rapport, waar WFBR eveneens eindverantwoordelijk voor is, niet in maand 30 af te ronden, maar 
pas in maand 36 met het doel om info die in andere werkpakketten verzameld wordt ook mee te 
kunnen nemen. 
 

 
Highlights en resultaten in 2018/tot nu toe (deze informatie kan worden gepubliceerd op de 
website van TKI’s/Topsectoren) 

In april 2018 is het D2.1 rapport gepubliceerd met daarin een analyse van de barrières bij de 
marktintroductie van bio-based producten waar verschillende bedrijven tegenaan lopen. Dit 

rapport is gebaseerd op uitgebreide interviews met verschillende bedrijven actief in 7 
onderscheidende bio-based waardeketens. De verzamelde kennis dient als basis om 
oplossingsrichtingen aan te dragen op gevonden barrières te slechten; hieraan wordt sinds medio 
2018 gewerkt en deze informatie zal in D2.2 worden beschreven en in 2019 gepubliceerd. 
 

WFBR heeft eveneens een significante bijdrage geleverd aan het D3.1 rapport dat in maart 2018 is 
gepubliceerd. In dit rapport is een inventarisatie gemaakt van technologische trends in 

geselecteerde waardeketens. Deze kennis dient als startpunt om te achterhalen welke barrières te 
verwachten zijn voor bio-based producten die mogelijk in de (middellange termijn) toekomst op 
de markt komen; met het doel om ook daarvoor oplossingsrichtingen aan te dragen.  
 
Tijdens de Midterm Review zijn deze rapporten door de EC beoordeeld: ‘well structured and 
comprehensive report’ en ‘the approach and methodology used are clearly explained and the key 
problems and stakeholders for each hurdle identified are mentioned’. 

 

2018-jaarrapportage EU cofinanciering en overige projecten anders dan PPS-en 
Over de projecten dient een inhoudelijke en financiële jaarrapportage te worden opgesteld. Voor 
de inhoudelijke rapportage dient dit format gebruikt te worden. Deze rapportage dient voor 15 

februari 2019 te worden aangeleverd bij Hans van der Kolk 
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Daarnaast heeft WFBR een bijdrage geleverd aan 2 vertrouwelijke rapporten, D4.1 en D4.2. 
 

 

Aantal opgeleverde producten in 2018/tot nu toe (geef in een bijlage de titels en/of 
omschrijving van de producten of een link naar de producten op openbare websites) 

Wetenschappelijke 
artikelen  

Rapporten Artikelen in 
vakbladen 

Inleidingen/ workshops/ 
invited lectures 

 
 

4  1 Workshop 

 
 
Bijlage: Titels van de producten of een link naar de producten op een openbare website  

 
Project website: http://www.biobasedeconomy.eu/projects/star4bbi/  
 
Rapporten: 

- D2.1 Market entry barriers      Openbaar 
- D3.1 Identification of technological trends in selected value chains Openbaar 

- D4.1 Identified horizontal aspects     Vertrouwelijk 

- D4.2 Action plan for a commonly agreed vocabulary   Vertrouwelijk 
 
De openbare deliverable rapporten D2.1 en D3.1 zijn te vinden onder het kopje ‘Deliverables & 
documents’ op de project website. 
 
Workshop: 

Op 23 oktober 2018 is in Keulen een STAR4BBI-project Stakeholder Workshop georganiseerd (lead 
bij NEN) met als doel om terugkoppeling te krijgen in hoeverre geïdentificeerde barrières 
daadwerkelijk uitdagingen voor de bio-based economie zijn. 
 
Link naar samenvatting Kennis Online: https://www.wur.nl/nl/project/STAR4BBI-Standards-and-
Regulations-for-the-Bio-based-Industry.htm (Nederlands) 
https://www.wur.nl/nl/project/STAR4BBI-Standards-and-Regulations-for-the-Bio-based-Industry-

1.htm (Engels)  
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