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Welk type account heb ik nodig?
Waarom moet ik een account creëren?
In afdeling 1 van bijlagen 1, 2 en 6 van het Koninklijk Besluit wordt de informatie beschreven die wordt
gebruikt om de registrant te kunnen identificeren. Deze informatie wordt verzameld in een account. De
aanmaak van een account geeft je toegang tot de registratie software en laat je toe om één of meerdere
registraties in te dienen.
De ‘praktische handleiding: aanmaak van een account’ geeft meer details over de informatie die gevraagd
wordt bij het aanmaken van een account.

Wie kan er registraties indienen?
Overeenkomstig Art 5 van het Koninklijk Besluit gebeurt de registratie door of namens de registrant.
Artikel 6 van het Koninklijk Besluit beschrijft wie de informatie; beschreven in afdeling 2 van bijlagen 1 en
2 van het Koninklijk Besluit, kan geven in het geval de stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand,
als dusdanig of in mengsels, worden geleverd door een leverancier die zelf niet verantwoordelijk is voor
het op de Belgische markt brengen (De buitenlandse leverancier).
Deze combinatie heeft geleid tot de configuratie van drie types van accounts in het register: je kan zelf de
registrant zijn, je kan een vertegenwoordiger zijn of je kan een buitenlandse leverancier zijn. Een overzicht
van deze types accounts en de bijhorende details wordt gegeven in het onderstaande schema.
Het is echter steeds de rechtspersoon die de stof(fen) of mengsel(s) op de markt brengt, die
verantwoordelijk is voor de registratie ervan.

De registrant
De registrant die ervoor kiest om zijn eigen registraties uit te voeren, maakt het type account voor de
registrant aan.
Binnen dit type account kan de registrant aanduiden of hij een identificatie nummer van de Kruispuntbank
van Ondernemingen (KBO) heeft en in voorkomend geval dit nummer gebruiken voor de aanmaak van
zijn account. Het gebruik van het KBO-identificatienummer heeft het voordeel dat een aantal gevraagde
gegevens zullen worden opgehaald uit de Kruispuntbank van Ondernemingen. Zo kunnen de gegevens
van de verschillende vestigingseenheden van het bedrijf, zoals geregistreerd in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, worden opgehaald.
Indien de registrant niet over een KBO-nummer beschikt, kan hij de gegevens manueel ingeven.
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Binnen het account type ‘registrant’, kan je registraties indienen voor stoffen en mengsels, en de jaarlijkse
actualiseringen ervan.

De vertegenwoordiger
Elke wettelijke entiteit kan de registrant vertegenwoordigen, op voorwaarde dat de vertegenwoordiger
gevestigd is in de Europese Economische Ruimte. Het is ten zeerste aanbevolen dat er een geschreven
overeenkomst is tussen de vertegenwoordigde en de vertegenwoordiger, aangezien de verplichting om
te registreren de verantwoordelijkheid van de registrant blijft.
Als een vertegenwoordiger kan je meer dan één bedrijf vertegenwoordigen. Het is mogelijk om meer dan
één vertegenwoordigd bedrijf aan deze account toe te voegen. Op het niveau van de registratie van de
stof of het mengsel kan de vertegenwoordiger aanduiden voor welke vertegenwoordigde een bepaalde
registratie wordt ingediend.
De vertegenwoordiger heeft een onmiddellijke toegang tot alle registratiebestanden voor alle
vertegenwoordigde bedrijven. Binnen één account kan er geen selectieve toegang worden gegeven.
Voor de aanmaak van dit type account kan je geen gebruik maken van het KBO-identificatienummer, zelfs
niet wanneer de vertegenwoordiger een Belgisch bedrijf is met een KBO-identificatienummer.
Binnen het account type ‘vertegenwoordiger, kan je registraties indienen voor stoffen en mengsels, en de
jaarlijkse actualiseringen ervan.

De buitenlandse leverancier – de inverse registratie
De buitenlandse leverancier wordt ‘buitenlands’ genoemd omdat hij zelf geen stoffen in nanoparticulaire
toestand, als dusdanig of in een mengsel, op de markt brengt. Hij levert deze producten aan de
rechtspersoon die deze op de markt brengt. Dit houdt in dat de registratie door een buitenlandse
leverancier op vrijwillige basis gebeurt.
De buitenlandse leverancier kan enkel de technische details, gebruikt om de karakteristieken van de
stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand te beschrijven, registreren. Deze zijn beschreven in
afdeling 2 van de bijlagen 1 en 2 van het Koninklijk Besluit. Hij kan dit doen om zijn klanten, die registratie
plichtig zijn, te helpen. Op deze manier:



Moet de buitenlandse leverancier de karakteristieken van de stof in nanoparticulaire toestand
niet bekend maken aan zijn klanten
Kunnen zijn klanten de registratienummer van de buitenlandse leverancier gebruiken en de
mogelijkheid van de beperkte registratie benutten.
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Een beperkte registratie (cf. Art 8 van het Koninklijk Besluit) is een type registratie waarbij de technische
details, die de karakteristieken van de stoffen in nanoparticulaire toestand beschrijven (zoals
weergegeven in afdeling 2 van bijlagen 1 en 2 van het Koninklijk Besluit) worden vervangen door een
bestaand registratienummer. De chemische naam en formule moeten echter wel geregistreerd worden
in een beperkte registratie.
De registratie ingediend door de buitenlandse leverancier, die enkel de informatie bevat van afdeling 2
van de bijlagen 1 en 2, wordt een inverse (van de beperkte) registratie genoemd en omvat in feite enkel
de registratie van de karakteristieken van de stof in nanoparticulaire toestand, als dusdanig of in een
mengsel.
Voor de aanmaak van dit type account worden de gegevens manueel ingevoerd.
Binnen het account type van de buitenlandse leverancier kan je enkel inverse registraties indienen. Voor
dit type registraties moet er geen jaarlijkse actualisering gebeuren.

Schema account types

Ik ben de registrant

Ik ben de vertegenwoordiger van de
registrant

Ik heb een KBO-nummer?
Y

Aanmaak van account voor één of
meer vertegenwoordigde entiteiten
Manuele invoer

Nee

Ik ben een buitenlandse leverancier van
de registrant en ik wil de informatie van
afdeling 2 van bijlage 1 / 2 invoeren –
overeenkomstig Art 6 § 1

Aanmaak account
Manuele invoer

Ja

Aanmaak account
Manuele invoer
Aanmaak account
Invoer via KBO-nummer

Je kan enkel registraties indienen die de
informatie van afdeling 2 van bijlage 1 of
bijlage 2 bevatten (inverse registratie, die
enkel de karakteristieken van de stof in
nanoparticulaire toestand beschrijft)

Je kan alle registratietypes indienen en actualiseren, behalve de inverse
registratie die enkel de karakteristieken van de stof in nanoparticulaire
toestand beschrijft
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Meer info over de aanmaak van een account?
Zie FAQ A.S1.a via www.nanoregistration.be
Meer info over de registrant?
zie FAQ A.S1.b via www.nanoregistration.be
Meer info over de vertegenwoordiger?
Zie FAQ 6.1.a via www.nanoregistration.be
Meer info over de buitenlandse leverancier?
zie FAQ 6.a, FAQ 6.1.b, FAQ A.S2.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?
Wanneer moet ik registreren?
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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