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numéro thématique: revêtements nanostructurés: où en sommes-nous aujourd’hui?

Belgisch nanoregister uit de startblokken 
sinds 1/1/2016
Nanomaterialen behoren tot de nieuwe 

technologie en zijn eigenlijk overal aan-

wezig. Zowel in bouwmaterialen, als 

geneesmiddelen, textiel en schoon-

heidsproducten. Hoewel de deeltjes 

onzichtbaar zijn voor het blote oog 

mogen we onze ogen niet sluiten voor 

de risico’s. Het Belgische nanoregister 

wil voortaan per bedrijf inventariseren 

welke soorten en hoeveelheden nano-

materialen vandaag worden gebruikt. 

Het register is vanaf 1 januari 2016 

verplicht voor stoffen geproduceerd in 

nanoparticulaire toestand (zoals titaan-

dioxide, zinkoxide), vanaf 1 januari 

2017 voor mengsels met deze stoffen 

(bv. verven, zonnecrème). Maar wat 

moet u precies registreren?

Het K.B. 27/05/2014 voor u 
uitgelegd

Ondernemingen die nanomaterialen 

op de Belgische markt brengen, kun-

nen vanaf 15 september 2015 aan de 

registratieplicht voldoen: het register 

staat nu online en u kan uw account 

aanmaken. We bespreken de belang-

rijkste bepalingen van het Koninklijk 

besluit van 27 mei 2014 betreffende 

het op de markt brengen van stoffen 

geproduceerd in nanoparticulaire toe-

stand.

Registratieplicht

-

ari 2016, moeten voor 1 januari 2016 

geregistreerd zijn.

al op de markt voor 1 januari 2017, 

moeten voor 1 januari 2017 gere- 

gistreerd zijn.

januari 2016/1 januari 2017, moe-

ten geregistreerd worden VOOR 

ze effectief op de markt worden 

gebracht.

Wat registreren?

Stoffen en mengsels met nanoparti-

kels,

markt wordt gebracht,

Europese Commissie (2011/696/

EU).

Telkens moet het volgende gere- 

gistreerd worden:

gebruik

gebruikers.

Uitzonderingen op de regi-
stratieplicht

Niet alle stoffen geproduceerd in 

nanoparticulaire toestand of mengsels 

die dergelijke stoffen bevatten, moeten 

worden geregistreerd. Het gaat om:

-

werpen en samengestelde complexe 

objecten

-

sels, voorwerpen of samengestelde 

complexe objecten

dieren

komen met voedingsmiddelen

producten voor de verwerking van 

biologisch geproduceerde ingre-

diënten van agrarische oorsprong.
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themanummer: nanogestructureerde deklagen: hoever staan we vandaag?

Voor bovenstaande nanotoepassingen 

gelden specifieke procedures (Euro-

pees geregeld). De logica hierachter is 

dat bovenstaande stoffen traceerbaar 

zijn via de verplichtingen van de andere 

regelgevingen.

LET OP: nanopartikels in cosmetica 

vallen wel in het toepassingsgebied 

van het K.B.!

Belangrijke verplichtingen

1. Informeren van professionele 

gebruiker

Dit gebeurt door de declarant over 

de identiteit van de stof(fen) en 

mengsel(s). Dit is zeer belangrijk voor 

de bescherming van de werknemers. 

De vereiste informatie betreft afdeling 

2 van de bijlagen 1 en 2 van het K.B.

2. Informeren van het Comité voor 

Preventie en Bescherming

Artikel 23 van het K.B. verplicht de 

werkgever om het Comité te informe-

ren over de registratie, kennisgeving, 

het ontvangen van een registratie- of 

kennisgevingsnummer, of de toelating 

voor het gebruik van nanomaterialen.

De informatieplicht geldt ook voor die 

producten met nanomaterialen die niet 

onder de registratieplicht van dit K.B. 

vallen, voor zover de specifieke regel-

geving een kennisgeving of toelatings-

aanvraag vereist!

Door deze verplichting werd artikel 14 

van het K.B. van 3 mei 1999 betref-

fende de opdrachten van het Comité 

aangepast.

Is er geen Comité, dan moet de syn-

dicale afvaardiging ingelicht worden. 

Is er geen vakbond, dan moeten de 

werknemers zelf inspraak hebben (vol-

gens de regels van de rechtstreekse 

participatie).

3. Jaarlijkse actualisering

Elk jaar, voor 31 maart, moet de infor-

matie van de geregistreerde stoffen en 

mengsels geactualiseerd worden.

Hulp nodig?

Surf naar www.nanoregistration.be. 

Frank Schelfaut
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Arrêté royal relatif à la mise sur le marché des 
substances manufacturées à l’état particulaire
L’arrêté royal relatif à la mise sur le 

marché des substances manufactu-

rées à l’état particulaire a été publié au 

Moniteur belge le 24 septembre 2014.

Quels sont les objectifs de 
cet arrêté royal?

Du fait de leur dimension, les nanoma-

tériaux peuvent posséder des proprié-

tés (éco)toxicologiques spécifiques 

encore peu connues. Le Service Public 

Fédéral Santé publique (SPF), Sécurité 

de la Chaîne alimentaire et Environne-

ment estime donc qu’il est indispen-

sable de mettre en place un système 

permettant d’assurer la traçabilité des 

nanomatériaux, de manière à identi-

fier les risques potentiels pour être en 

mesure, le cas échéant, de réagir rapi-

dement et efficacement. 

Quelles sont les dates 
d’entrée en vigueur de cet 
arrêté royal?

-


