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Wanneer moet ik registreren?
Inleiding
Dit document heeft als doel een overzicht te geven van de verschillende deadlines die moeten
gerespecteerd worden volgens het Koninklijk Besluit van 27 mei 2014. In de context van dit document
worden de volgende definities gehanteerd:
Bestaande stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand:
Stoffen die reeds op de markt waren op 1 januari 2016.
Deze moeten geregistreerd worden vóór 1 januari 2016.
Bestaande mengsels die stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand bevatten:
Mengsels die reeds op de markt waren op 1 januari 2017.
Deze moeten geregistreerd worden vóór 1 januari 2017.
Nieuwe stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand of mengsels die dergelijke stoffen bevatten:
Stoffen/mengsels die op de markt worden gebracht na 1 januari 2016 / 1 januari 2017.
Deze moeten geregistreerd worden vóór ze effectief op de markt worden gebracht.
Vereenvoudigde registratie:
Een registratietype dat producten betreft die exclusief worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek
en ontwikkeling of voor onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés, zoals beschreven
in Art 7 van het Koninklijk Besluit. De deadline voor dit type registratie is dezelfde als voor de registratie
van bestaande/nieuwe stoffen/mengsels.
Handelsjaar:
Het handelsjaar is het kalenderjaar waarin de stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand, of de
mengsels die dergelijke stoffen bevatten, werden verhandeld. Met uitzondering voor de eerste registratie
van nieuwe stoffen/mengsels, zal het handelsjaar verschillend zijn van het jaar waarin je de registratie of
de jaarlijkse actualisering ingeeft in het register.
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Eerste registratie
De eerste keer dat je een stof of een mengsel registreert, moet je alle gegevens invoeren zoals voorzien
is in de relevante bijlage bij het Koninklijk Besluit.




Bijlage 1 van het Koninklijk Besluit beschrijft alle details over de informatie die gevraagd wordt
voor een stof geproduceerd in nanoparticulaire toestand.
Bijlage 2 geeft een overzicht van de informatie die gevraagd wordt voor een mengsel dat
dergelijke stoffen bevat.
Bijlage 6 beschrijft de informatie die gevraagd wordt voor een vereenvoudigde registratie (R&D).

Jaarlijkse actualisering
Elk jaar, tussen 1 januari en 31 maart moet je de informatie van de geregistreerde stoffen en/of mengsels
actualiseren.
Hierbij moet je de informatie, gegeven in de meest recente versie van het registratie bestand, bevestigen
of corrigeren.
Echter, 2 types informatie zullen bij elke actualisatie moeten worden geactualiseerd:



De feitelijke hoeveelheid geregistreerde stof/mengsel op de markt gebracht gedurende het
betrokken handelsjaar (Q)
De feitelijke lijst van professionele gebruikers die de stof/het mengsel hebben verworven tijdens
het betrokken handelsjaar (PU)

Voor een vereenvoudigde registratie (R&D) hoeft er geen jaarlijkse actualisering te worden uitgevoerd.

Overzicht tijdslijn
In de software van het register kunnen stoffen zowel als mengsels worden geregistreerd vanaf september
2015.
Het register zal continu ter beschikking zijn, het zal dus mogelijk zijn om bijv. een mengsel te registreren
in de loop van 2016 of om een nieuwe stof te registreren in 2016.
In de onderstaande tabel verwijst de letter Q naar de hoeveelheid stof geproduceerd in nanoparticulaire
toestand, op de markt gebracht tijdens de beschouwde periode; PU verwijst naar de identiteit van de
professionele gebruikers aan wie de registrant de stof in nanoparticulaire toestand, als dusdanig of
verwerkt in een mengsel, heeft overgemaakt.
De tijdslijn in italic is van toepassing wanneer je ervoor zou kiezen om de mengsels reeds in 2015 te
registreren. Dit is echter geen verplichting volgens het KB.
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Eerste
registratie

Bestaande
stof

Bestaand
mengsel

Nieuwe
stof
Nieuw
mengsel

Schatting voor Eerste
Q en PU voor jaarlijkse
het
actualisering
handelsjaar

1/9/2015 – 2016
31/12/2015
Bijlage 1 van het KB
1/9/20152016
31/12/2015
2016
2017
Bijlage 2 van het KB
20xx
20xx
Bijlage 1 van het KB
20xx
20xx
Bijlage 2 van het KB

1/1/201731/3/2017
1/1/201731/3/2017
1/1/201831/3/2018
1/1/20xx+131/3/20xx+1
1/1/20xx+131/3/20xx+1

Exacte
gegevens
voor Q en
PU voor het
handelsjaar
2016

Tweede
jaarlijkse
actualisering

1/1/201831/3/2018

Bijlage 3 van het KB
2016
1/1/201831/3/2018
2017
1/1/201931/3/2019
Bijlage 4 van het KB
20xx
1/1/20xx+231/3/20xx+2
Bijlage 3 van het KB
20xx
1/1/20xx+231/3/20xx+2
Bijlage 4 van het KB

Exacte
gegevens
voor Q en
PU voor het
handelsjaar
2017

2017
2018

20xx+1

20xx+1

Specificatie voor de eerste registraties van bestaande stoffen of
mengsels
Bij de eerste registratie van een bestaande stof of mengsel is het mogelijk dat nog niet alle vereiste
informatie beschikbaar is.
Indien u nog steeds wacht op het registratienummer van uw leverancier, nodig om een beperkte
registratie te kunnen indienen, kan je dit aanduiden op de pagina ‘chemische identificatie’
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Indien je nog niet de volledige informatie hebt over de karakteristieken van de stof in nanoparticulaire
toestand, bijv. omdat je nog steeds wacht op de resultaten van een laboratorium, kan je dit aanduiden
met de checkbox ‘Vink deze box aan indien u niet alle gegevens kan invullen’ op de pagina van de
betreffende eigenschap en motiveren waarom je de gegevens nog niet kan vervolledigen.

De (verplichte) gegevens dienen te worden ingevuld voor het verstrijken van de deadline van de eerste
jaarlijkse actualisering, met name



31 maart 2017 voor stoffen
31 maart 2018 voor mengsels

De minimum informatie die moet worden gegeven voor het verstrijken van de deadline van de eerste
registratie (31 december 2015 voor stoffen, 31 december 2016 voor mengsels) kan samengevat worden
als de informatie over het bedrijf, de chemische identificatie, de hoeveelheid (schatting), het gebruik en
de professionele gebruikers (schatting)
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In het register kan deze informatie gevonden worden in (nadere specificaties zijn te vinden in het
Overzicht via www.nanoregistration.be):








Tab Mijn Account: Bedrijfsinfo en gebruikers
Subtab ‘Algemene informatie’
Subtab ‘mengsel’ en samenstelling van het mengsel (in geval van mengsels)
De verplichte chemische identificatie: chemische naam en formule van de stof
Pagina ‘Hoeveelheid’ (voor mengsels wordt deze informatie gevraagd in de tab ‘mengsel’)
Pagina ‘Gebruik’
Subtab ‘Professionele gebruikers’

Meer info over de deadlines?
Zie FAQ 24.a, FAQ 24.b, FAQ A.S2.a via www.nanoregistration.be
Meer info over de professionele gebruikers?
Zie FAQ 2.18.a, FAQ A.S5.a, FAQ A.S5.b via www.nanoregistration.be
Meer info over de hoeveelheid op de markt gebracht?
Zie FAQ A.S3.a via www.nanoregistration.be

Ik moet registreren. Waar kan ik meer informatie vinden?
Op de website www.nanoregistration.be, vind je meer begeleidende documenten:
-

Moet ik registreren?
Welk type account heb ik nodig?
Welk type registratie kan ik indienen?
Praktische handleiding: aanmaak van een account
Praktische handleiding: hoe een registratie indienen?
Overzicht (velden in de software, beschrijvingen gebruik, nace(bel)codes)
Het Koninklijk Besluit
FAQs
De link naar het register

Bij vragen, contacteer de helpdesk via info@nanoregistration.be
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