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3 LIJST MET AFKORTINGEN 

AC: Artikelcategorie 

ANEC: stem van de Europese consument in de normalisatie 

KB: koninklijk besluit 

AVICENN: 'Association de Veille et d'Information Civique sur les Enjeux des Nanosciences et 
des Nanotechnologies', vereniging voor voorlichting en informatie van de burger over 
nanowetenschappen en nanotechnologieën 

BEUC: Europese consumentenorganisatie 

Bund: 'Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland', federatie voor milieu en 
natuurbehoud in Duitsland 

CAS: Chemical Abstracts Service 

CLP: verordening inzake indeling, etikettering en verpakking [(EG) nr. 1272/2008]. 

CPI: Inventaris van nanotechnologische consumentenproducten 

HGR: Hoge Gezondheidsraad 

ECHA: 'European CHemicals Agency', Europees agentschap voor chemische stoffen 

EER: Europese Economische Ruimte 

ERC: Milieu-emissiecategorie 

EUON: 'European Union Observatory for Nanomaterials', waarnemingscentrum van de 
Europese Unie voor nanomaterialen 

FAQ: 'Frequently Asked Questions', veelgestelde vragen 

IUPAC: 'International Union of Pure and Applied Chemistry', internationale unie voor zuivere 
en toegepaste chemie 

NACE(BEL): statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese 
Gemeenschap (Belgische versie) 

NPD: 'Nanotechnology Product Database', databank van nanotechnologieproducten 

PC: Productcategorie 

PROC: Procescategorie 

REACH: 'Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals',  registratie en 
beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen 

RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

FOD VVVL: Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu 

GS: Gebruikssector 
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EU: Europese Unie 

UFC: 'Union Fédérale des Consommateurs', federale unie van consumenten 

 

4 SAMENVATTING 

Nanotechnologieën zijn nu alomtegenwoordig in ons dagelijks leven. Ondanks hun vele 

technologische voordelen is er grote belangstelling voor het bestaan van gezondheids- en 

milieurisico's in verband met nanomaterialen. Het is in die optiek dat het koninklijk besluit 

(KB) van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in 

nanoparticulaire toestand werd opgemaakt. Het heeft een aantal doelstellingen, waaronder 

een vergroting van de kennis, een betere traceerbaarheid, transparantie en bescherming van 

de volksgezondheid en de gezondheid van werknemers. Als gevolg van dit koninklijk besluit is 

op 1 januari 2016 de verplichting in werking getreden om stoffen met nanodeeltjes die als 

zodanig op de Belgische markt worden gebracht, te registreren. De verplichting om mengsels 

te registreren is ingegaan op 1 januari 2018. Tot slot vermeldt het koninklijk besluit in 

hoofdstuk 6 dat de inwerkingtreding van hoofdstuk 3 betreffende de kennisgeving van de 

voorwerpen en samengestelde objecten op een latere datum zal plaatsvinden na een 

evaluatie van de voorwerpen. Het is in deze context, in antwoord op de offerteaanvraag voor 

de overheidsopdracht met betrekking tot BESTEK nr. DGEM/MRBC/CD21025, dat de 

Universiteit van Namen een analyse en evaluatie heeft gemaakt van de werking van het 

Belgisch nanoregister, alsook een evaluatie van de opportuniteit en de relevantie van de 

uitvoering van hoofdstuk 3 van het koninklijk besluit betreffende  de kennisgeving van 

samengestelde objecten waarin één of meerdere stoffen geproduceerd in nanoparticulaire 

toestand werden geïntegreerd, samen met een voorstel voor de prioritering van voorwerpen 

en samengestelde objecten.  

De evaluatie van de werking van het Belgische nanoregister tijdens de registratiejaren heeft 

aan het licht gebracht op welke gebieden verbeteringen moeten worden aangebracht om de 

doelstellingen van het KB te bereiken. Een van die verbeteringen is de invoering van middelen 

die een betere naleving van de gebruiksdescriptoren door de declaranten mogelijk maken, 

zodat de blootstelling van werknemers en personen kan worden beoordeeld; een herziening 

van de structuur van de jaarverslagen van het nanoregister om de doelstellingen van het KB 

te bereiken die momenteel niet worden gehaald, met name door de ontwikkeling van de 

resultaten in de tijd te presenteren en de gebruiksdescriptoren te koppelen aan de 

nanomaterialen. Ook de communicatie over de resultaten moet worden herzien met het oog 

op een betere zichtbaarheid en toegankelijkheid.  

De geruchtmakende zaak van de AVROX-maskers bevestigde de noodzaak van de 

tenuitvoerlegging van Hoofdstuk 3 van het koninklijk besluit en toonde het belang aan van 

een wijziging van het toepassingsgebied van artikel 11. Bovendien bleek uit de analyse van 

bestaande databanken met nanotechnologieproducten dat er een grote verscheidenheid aan 

producten en mogelijke blootstellingsscenario's bestaat. Er zou prioriteit moeten worden 

gegeven aan de artikelcategorieën met een hoge gebruiksfrequentie en met een potentieel 
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voor het vrijkomen van significante nanomaterialen, zoals textielartikelen, artikelen voor 

persoonlijke verzorging, voor baby's en kinderen bestemde artikelen, en de subcategorie 

filters en keukenapparatuur.  

 

5 DOEL VAN HET RAPPORT 

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

(FOD VVVL) heeft een analyse en evaluatie laten uitvoeren van de werking van het Belgische 

nanoregister alsook een evaluatie van de opportuniteit en de relevantie van de uitvoering van 

Hoofdstuk 3 van het koninklijk besluit (KB) van 27 mei 2014 betreffende het op de markt 

brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand, in verband met de 

kennisgeving van de voorwerpen en samengestelde objecten waarin één of meerdere stoffen 

geproduceerd in nanoparticulaire toestand werden geïntegreerd. 

Dit verzoek wordt gedaan in antwoord op: 

1. De uitvoering van hoofdstuk 2 van het KB van 27 mei 2014 betreffende de registratie 

van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand en mengsels die een of 

meerdere stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand bevatten. Dit hoofdstuk 

is in een eerste fase in werking getreden voor de stoffen in september 2015, met als 

uiterste datum 1 januari 2016, en in een tweede fase voor de mengsels op 1 januari 

2017, met als uiterste datum 1 januari 2018. De jaarlijkse actualisaties moeten worden 

geregistreerd vóór 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de producten op 

de markt zijn gebracht. De registratie geschiedt door middel van het nanoregister dat 

online beschikbaar wordt gesteld. De te registreren gegevens zijn vermeld in de 

bijlagen 1 en 2 van het KB. 1,2 

2. Art. 24 van het KB voorziet in de inwerkingtreding van hoofdstuk 3 van het KB 

(artikelen 11 tot 17) op een latere door de Koning te bepalen datum, na een evaluatie 

voor de voorwerpen en samengestelde objecten.1  

 

5.1 EUROPESE WETGEVING: 

Sinds 2008 zijn nanomaterialen in de Europese wetgeving opgenomen.  In 2011 heeft de 

Europese Commissie een aanbeveling gepubliceerd over de definitie van nanomaterialen. 

Deze aanbeveling wordt gebruikt in verschillende Europese verordeningen, waaronder REACH 

(Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van CHemische stoffen) en de Verordening 

betreffende de indeling, etikettering en verpakking (CLP) [(EG) nr. 1272/2008] om de definitie 

van nanomaterialen in de verschillende rechtskaders te harmoniseren.3 

VERORDENING (EU) NR. 1169/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 

oktober 2011 definieert "nanomateriaal" als: een natuurlijke of geproduceerde werkzame stof 



 9 

die uit deeltjes bestaat, hetzij in ongebonden toestand of als een aggregaat of agglomeraat 

en waarvan minstens 50 % van de deeltjes in de gekwantificeerde grootteverdeling een of 

meer externe dimensies bezitten binnen het bereik van 1 nm tot 100 nm;. Fullerenen, 

grafeenvlokken en enkelwandige koolstofnanobuizen met één of meer externe dimensies 

beneden 1 nm worden als nanomaterialen beschouwd.  

De termen "deeltje", "agglomeraat" en "aggregaat" worden als volgt gedefinieerd: 

 - "deeltje": een miniem stukje materiaal met afgebakende fysieke grenzen; 

 - "agglomeraat": een verzameling los met elkaar verbonden deeltjes of aggregaten 

waarvan de totale externe oppervlakte gelijk is aan de som van de oppervlakten van de 

individuele componenten;  

- "aggregaat": een deeltje dat uit sterk verbonden of gefuseerde deeltjes bestaat. 4 

In 2011 is in VERORDENING (EU) nr. 1169/2011 "technisch vervaardigd nanomateriaal" ook 

gedefinieerd als: doelbewust geproduceerd materiaal dat een of meer dimensies heeft van 100 

nm of minder of dat is samengesteld uit afzonderlijke functionele delen, intern of aan de 

oppervlakte, waarvan er vele een of meer dimensies hebben van 100 nm of minder, inclusief 

structuren, agglomeraten of aggregaten, die een omvang kunnen hebben van meer dan 100 

nm, maar die eigenschappen behouden die kenmerkend voor de nanoschaal zijn. Typische 

eigenschappen van de nanoschaal zijn: i) eigenschappen die verband houden met het grote 

specifieke oppervlak van de beschouwde materialen; en/of ii) specifieke fysisch-chemische 

eigenschappen die verschillen van die van de niet-nanovorm van hetzelfde materiaal.5 

Naast de Europese regelgeving hebben sommige lidstaten, zoals Frankrijk, Noorwegen, 

Denemarken, Zweden en België, het initiatief genomen om wetgeving inzake synthetische 

nanomaterialen op te stellen door registraties of kennisgevingen in te voeren. Deze verschillen 

wat betreft hun doelstellingen, hun toepassingsgebieden en de gevraagde informatie.6 

In 2017 heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) het Europees 

waarnemingscentrum voor nanomaterialen (EUON) opgericht om informatie te verstrekken 

over veiligheid, innovatie en onderzoek op het gebied van nanomaterialen. Met het oog 

hierop het EUON de eNanoMapper creëerde, een toxicologische databank van 

nanomaterialen. Hier is ook een andere databank te vinden met een lijst van alle 

nanomaterialen op de Europese markt. Deze is gebaseerd op openbaar beschikbare 

registratiegegevens die zijn verzameld in het kader van REACH, de verordening betreffende 

cosmetische producten en de Belgische en Franse nationale registers (Figuur 1). De update 

van 24 november 2021 telde 332 unieke stoffen waarvan er slechts 150 in het kader van 

REACH werden geregistreerd7. 
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Figuur 1: Uittreksel uit de EUON-databank van nanomaterialen die zijn geregistreerd in het kader van 
de REACH-verordeningen, de inventaris van cosmetische producten en de Belgische en Franse 
nanoregisters7. 

Naast deze nationale inventarissen bestaan er in sommige sectorale wetgevingen specifieke 

bepalingen voor nanomaterialen, met name op het gebied van levensmiddelen, biociden en 

cosmetica.   

 

5.1.1 REACH: 

De REACH-verordening is op 1 juni 2007 in werking getreden en wordt geregeld door 

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van 18 december 2006.8 Elke chemische stof valt onder het 

toepassingsgebied van REACH als zij in hoeveelheden van meer dan een ton op de Europese 

markt wordt gebruikt. 

Doel van deze verordening is de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen 

tegen de risico's van chemische stoffen en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de 

chemische industrie van de EU te bevorderen. De belangrijkste vooruitgang die er met deze 

REACH-verordening geboekt werd, is dat de bewijslast voor de veiligheid van chemische 

stoffen bij de bedrijven wordt gelegd. Om aan de verordening te voldoen, moeten bedrijven 

de risico's identificeren en beheren die verbonden zijn aan de stoffen die zij in de EU 

vervaardigen en in de handel brengen. Ze moeten het veilige gebruik van de stof aantonen en 

risicobeheermaatregelen aan de gebruikers meedelen. Als de risico's niet kunnen worden 

beheerd, kunnen de autoriteiten het gebruik van de stoffen beperken. Op termijn zouden de 

gevaarlijkste stoffen vervangen moeten worden door minder gevaarlijke.9 
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Verordening (EU) nr. 2018/1881 wijzigt de bijlagen bij REACH om rekening te houden met de 

specifieke kenmerken van nanomaterialen. Deze is in januari 2020 van kracht geworden voor 

elke importeur of fabrikant van nanomaterialen.10,3 Hij moet nu aanvullende informatie 

verstrekken die specifiek is voor nanovormen. Daartoe behoren de vraag naar karakterisering 

van de nanomaterialen (deeltjesgrootteverdeling, vorm, kristalstructuur, specifiek oppervlak, 

onzuiverheden, vermogen van nanomaterialen om stof te vormen of de studie van de 

mogelijke afbraak en transformatie van de stof tijdens de levenscyclus), alsook een specifieke 

chemische veiligheidsbeoordeling3.  

 

5.1.2 Biociden:  

VERORDENING (EU) nr. 528/2012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 mei 2012 

betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden definieert een biocideals: 

- alle stoffen of mengsels die, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, 

uit een of meer werkzame stoffen bestaan dan wel die stoffen bevatten of genereren, met als 

doel een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de 

effecten daarvan te voorkomen of op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te 

bestrijden; 

- alle stoffen of mengsels die worden gegenereerd door stoffen of mengsels die zelf niet 

vallen onder het eerste streepje, en die gebruikt worden met als doel een schadelijk organisme 

te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of op 

een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te bestrijden.  

Behandelde voorwerpen waarvan de primaire werking een biocidale werking is, worden 

beschouwd als biociden. 4 

De Europese verordening inzake biociden, (EU) nr. 528/2012, is gebaseerd op het beginsel dat 

het product moet worden toegelaten voordat het in de Europese Economische Ruimte (EER) 

op de markt mag worden gebracht of mag worden gebruikt.4 De eerste stap is de werkzame 

stof te laten beoordelen en goed te keuren voor bepaalde soorten producten of behandelde 

voorwerpen als deze aan de vastgestelde criteria voldoet. De tweede stap is het verkrijgen 

van een toelating voor het in de handel brengen of het gebruik van het product dat de eerder 

goedgekeurde stof bevat of genereert. Deze verordening bevat diverse beperkingen 

betreffende nanomaterialen, aangezien de goedkeuring van een stof geen betrekking heeft 

op de nanovorm ervan en producten die nanomaterialen bevatten niet in aanmerking komen 

voor een vereenvoudigde toelatingsprocedure. Nanovormen, ongeacht of ze nu al dan niet de 

actieve vorm van het biocide zijn, vereisen een specifieke risicobeoordeling. Het gebruik ervan 

in een biocide houdt ook in dat op het etiket van het product alle nanomaterialen moeten 

worden vermeld die het bevat, gevolgd door het woord "nano" tussen haakjes. 11,12 
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5.1.3 Voeding:  

Op het gebied van levensmiddelen zijn nanomaterialen op verschillende niveaus gereguleerd. 

Ten eerste op het niveau van de etikettering, aangezien in VERORDENING (EU) Nr. 1169/2011 

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 oktober 2011 het volgende is bepaald: 

"Elk ingrediënt dat in de vorm van synthetisch nanomateriaal in een product is verwerkt, dient 

duidelijk in de lijst van ingrediënten te worden vermeld. De naam van het ingrediënt wordt 

gevolgd door het woord "nano” tussen haakjes". 5  

Ten tweede bevat Verordening (EU) nr. 10/2011 VAN DE COMMISSIE van 14 januari 2011 

betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in 

contact te komen, voor materialen van kunststof die met levensmiddelen in aanraking komen, 

een lijst van de toegestane stoffen die in deze kunststoffen opgenomen mogen zijn. Zelfs als 

het materiaal uit verschillende lagen bestaat en de laag in kwestie niet rechtstreeks in contact 

komt met het levensmiddel, mogen alleen toegestane nanovormen worden opgenomen. Zo 

zijn bijvoorbeeld nanodeeltjes van titaniumnitride in PET-flessen toegestaan onder bepaalde 

voorwaarden inzake hoeveelheid en afwezigheid van migratie.13 

Ten derde is er voor levensmiddelenadditieven een lijst van toegestane additieven 

gepubliceerd in Verordening (EG) nr. 1333/2008. Elke wijziging van een additief, zoals de 

deeltjesgrootte, vereist een nieuwe beoordeling van het additief. Naar aanleiding van een 

verzoek van de Europese Commissie in maart 2020 heeft de EFSA haar veiligheidsbeoordeling 

van het levensmiddelenadditief "titaandioxide" (E171) geactualiseerd, waarbij tot 39% van de 

deeltjes in het additief in nanovorm kan worden aangetroffen. In dit advies stelt de EFSA dat 

een risico in verband met de genotoxiciteit ervan niet kan worden uitgesloten en dat het 

daarom niet langer als veilig als levensmiddelenadditief kan worden beschouwd. Het is in 

Frankrijk sinds 202014 verboden en zal dus in augustus 2022 als levensmiddelenadditief van 

de Europese markt moeten worden gehaald15.  

Tot slot moet voor de novel foods (VERORDENING (EU) 2015/2283) elk voedingsmiddel dat 

vóór 15 mei 1997 in de Unie verwaarloosbaar was voor menselijke consumptie en dat tot 

bepaalde categorieën behoort, waaronder voedingsmiddelen, alsook vitaminen of mineralen 

die uit nanomaterialen zijn samengesteld, vooraf worden goedgekeurd voordat het in de EU 

in de handel mag worden gebracht. Deze zullen alleen worden goedgekeurd als: (i) ze geen 

risico voor de volksgezondheid vormen; (ii) ze uit voedingsoogpunt niet nadelig zijn in 

vergelijking met een soortgelijk levensmiddel dat zij zouden vervangen; (iii) of als ze de 

consument niet misleiden.16 

  



 13 

5.1.4 Cosmetica: 

In "VERORDENING (EG) Nr. 1223/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 30 

november 2009 betreffende cosmetische producten" worden "cosmetische producten" 

gedefinieerd als: alle stoffen of mengsels die bestemd zijn om in aanraking te worden gebracht 

met de delen van het menselijke lichaamsoppervlak (opperhuid, beharing, haar, nagels, lippen 

en uitwendige geslachtsorganen) of met de tanden en kiezen en de mondslijmvliezen, met het 

uitsluitende of hoofdzakelijke oogmerk deze te reinigen, te parfumeren, het uiterlijk ervan te 

wijzigen en/of voornoemde lichaamsdelen te beschermen of in goede staat te houden of 

lichaamsgeuren te corrigeren. 17 

In deze verordening worden in artikel 13 over de notificatie van cosmetische producten 

voordat zij op de markt worden gebracht, verschillende gegevens opgesomd die de 

verantwoordelijke persoon aan de Commissie moet verstrekken. Dit omvat de identificatie 

van het product, informatie over de verantwoordelijke persoon, het land van oorsprong, de 

lidstaat waar het product op de markt wordt geïntroduceerd, de contactpersoon, de 

identificatie van stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting 

zijn ingedeeld, en de raamreceptuur voor een snelle en afdoende medische behandeling in 

geval van gezondheidsproblemen. Voor nanomaterialen moet de aanwezigheid van stoffen in 

de vorm van nanomaterialen meegedeeld worden met vermelding van (i) hun identificatie, 

met inbegrip van de scheikundige benaming (IUPAC) en andere descriptoren als omschreven 

in punt 2 van de inleiding bij de bijlagen II tot en met VI bij deze verordening; en (ii) de 

redelijkerwijs te verwachten blootstellingsvoorwaarden. 

 

Artikel 16 heeft specifiek betrekking op nanomaterialen. Het voorziet in een reeks gegevens 

die voor nanomaterialen moeten worden meegedeeld betreffende hun identificatie, 

specificatie (deeltjesgrootte en fysische en chemische eigenschappen), een raming van de 

hoeveelheid die de producten bevatten, het toxicologische profiel, de veiligheidsgegevens en 

de redelijkerwijs te verwachten blootstellingsvoorwaarden. Artikel 16 voorziet met name in 

de jaarlijkse publicatie van een openbaar verslag over nanomaterialen in cosmetische 

producten.  

Bij punt 2 van artikel 16 lezen we: "Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op 

nanomaterialen die worden gebruikt als kleurstoffen, UV-filters of conserveermiddelen 

overeenkomstig artikel 14". Het gaat om nanomaterialen die worden gebruikt als kleurstoffen, 

UV-filters of conserveermiddelen die in de overeenkomstige bijlagen (IV, V of VI) zijn 

opgenomen, aangezien zij reeds aan de in deze bijlagen vastgestelde voorwaarden zijn 

onderworpen. Hiertoe behoren carbon black [nano] voor kleurstoffen en UV-filters, 

methyleen-bis-benzotriazolyl-tetramethylbutylfenol [nano], titaandioxide [nano], tris-

bifenyltriazine [nano] en zinkoxide [nano]. Er kunnen specifieke gebruiksvoorwaarden worden 

vermeld, zoals "Niet gebruiken voor toepassingen die kunnen leiden tot blootstelling van de 

longen van de eindgebruiker door inademing" of "Niet gebruiken in sprays". 



 14 

Tot slot is in artikel 19 over etikettering het volgende bepaald: elk ingrediënt dat in de vorm 

van een nanomateriaal in een product is verwerkt, wordt duidelijk in de lijst van ingrediënten 

vermeld.  De naam van zulke ingrediënten wordt gevolgd door het woord "nano" tussen 

haakjes. 17 

 

6 BELGISCHE WETGEVING: KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 MEI 2014 

BETREFFENDE HET OP DE MARKT BRENGEN VAN STOFFEN 

GEPRODUCEERD IN NANOPARTICULAIRE TOESTAND 

6.1 DOELSTELLINGEN  

In het kader van deze evaluatie willen wij herinneren aan de doelstellingen die ten grondslag 

liggen aan het KB die in het verslag aan de Koning worden vermeld. Het is met name op deze 

basis dat wij zullen nagaan in hoeverre hoofdstuk 2 van het KB aan deze doelstellingen 

beantwoordt en in hoeverre hoofdstuk 3 deze zou aanvullen. 

Met de opstelling van dit nanomaterialenregister worden verschillende doelstellingen 

nagestreefd: 

1° erop toezien dat de evolutie van deze innoverende technologie in harmonie met de 

bescherming van de menselijke gezondheid verloopt; 

2° het verwerven van een betere kennis van de markt, de kenmerken van de 

nanomaterialen, het potentiële risico van blootstelling van mensen aan deze stoffen, 

en van de snelheid en de omvang van de evolutie naar complexere nanomaterialen; 

3° het garanderen van transparantie en het versterken van het vertrouwen van het 

publiek en de werknemers ten aanzien van deze stoffen; 

4° het garanderen van de traceerbaarheid en derhalve het bieden van de mogelijkheid 

aan de overheid om tussenbeide te komen in geval van een risico voor de 

volksgezondheid of de veiligheid van de werknemers; 

5° het invoeren van een kennisbank die noodzakelijk zou kunnen zijn voor de 

toekomstige reglementaire evolutie op nationaal en Europees niveau wat deze stoffen 

betreft. 

Concreet zal het register het met name mogelijk maken de traceerbaarheid te garanderen van 

de producten die stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand bevatten, zodat: 

1° onverwijld kan worden opgetreden indien een type nanomateriaal gevaarlijk zou 

blijken te zijn voor de volksgezondheid; 

2° aan de overheidsinstanties de relevante informatie die belast zijn met de veiligheid 

van de werknemers verschaffen, zodat ze de nodige controles kunnen uitvoeren; 
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3° zo nodig, de ingezamelde gegevens (niet vertrouwelijke gegevens of geaggregeerde 

gegevens), kunnen worden openbaar gemaakt om de bevolking bewust te maken van 

de toenemende aanwezigheid van nanomaterialen op de markt, maar ook om 

misverstanden en verwarring te vermijden in verband met types nanomaterialen die 

geen gevaar inhouden voor de gezondheid. 

Anderzijds zou het register aan de overheid de mogelijkheid moeten bieden om basisinformatie 

in te zamelen over de stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand die aanwezig zijn op 

de Belgische markt, teneinde: 

1° Over een basis te beschikken voor wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke 

toxiciteit van de verschillende betrokken types stoffen geproduceerd in 

nanoparticulaire toestand; 

2° Zo nodig, in staat zijn om te focussen op de regelgevingen die nodig kunnen zijn om 

de volksgezondheid of de gezondheid van de werknemers te beschermen tegen 

bepaalde types stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand. 

Daartoe voert het besluit twee mechanismen in. Enerzijds zullen, conform de artikelen 3 tot 10 

van het besluit, de stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand en de mengsels die deze 

stoffen bevatten, moeten geregistreerd worden voor ze op de Belgische markt worden 

gebracht. De bij die registratie verstrekte gegevens zullen jaarlijks worden geüpdatet. 

Anderzijds moeten de voorwerpen of samengestelde objecten die stoffen geproduceerd in 

nanoparticulaire toestand bevatten worden genotificeerd aan de overheid voor ze op de markt 

worden gebracht, in toepassing van de artikelen 11 tot 17 van het besluit.18 

6.2 TOEPASSINGSGEBIED 

Hoofdstuk 1, artikel 1 van het KB van 27 mei 2014 geeft aan welke producten niet onder dit 

KB vallen. 

Artikel 1. De bepalingen van dit besluit zijn niet van toepassing op de volgende producten:  

1° de biociden en de behandelde voorwerpen die vallen onder het toepassingsgebied 

van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 

betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden, en de biociden die werden 

geregistreerd of waarvoor toelating werd verleend conform de bepalingen van het koninklijk 

besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden;  

2° De geneesmiddelen die vallen onder het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 

726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van 

communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op 

geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een 

Europees Geneesmiddelenbureau;  

3° De geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik die vallen onder het 

toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende 

geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik; 
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4° Voedingsmiddelen en voorwerpen en stoffen bestemd om met voedingsmiddelen in 

aanraking te komen, bedoeld in artikel 1, 1° en 2°, b) van de wet van 24 januari 1977 

betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de 

voedingsmiddelen en andere producten;  

5° Diervoeders, zoals bepaald in artikel 3 van de Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 

Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene 

beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese 

Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 

voedselveiligheidsaangelegenheden;  

6° Geneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders die vallen onder het 

toepassingsgebied van de wet van 21 juni 1983 betreffende gemedicineerde diervoeders;  

7° Technische hulpstoffen en andere producten die mogen worden gebruikt voor de 

verwerking van biologisch geproduceerde ingrediënten van agrarische oorsprong, waarvan 

sprake in deel B van bijlage VIII van de Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 

5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 

834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische 

producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft;  

8° Pigmenten, indien ze in een mengsel, een voorwerp of een samengesteld object op 

de markt worden gebracht.18 

Op 22 december 2017 verscheen er een nieuw koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk 

besluit van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in 

nanoparticulaire toestand. 

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen van 

stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand, werd daarbij aangevuld met een bepaling 

onder 9°, luidende: 

 9° Cosmetische producten die vallen onder het toepassingsgebied van het koninklijk 

besluit van 17 juli 2012 betreffende cosmetische producten.19 

6.3 HOOFDSTUK 2: REGISTRATIE VAN STOFFEN GEPRODUCEERD IN NANOPARTICULAIRE TOESTAND 

EN MENGSELS DIE EEN OF MEERDERE STOFFEN GEPRODUCEERD IN NANOPARTICULAIRE 

TOESTAND BEVATTEN 

Hoofdstuk 2 van het koninklijk besluit van 27 mei 2014 bevat de voorwaarden en inlichtingen 

met betrekking tot de registraties. In artikel 3 wordt het toepassingsgebied nader 

omschreven: 

Art. 3. De stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand die beantwoorden aan de 
volgende cumulatieve voorwaarden mogen enkel op de markt worden gebracht indien zij het 
voorwerp van een registratie hebben uitgemaakt conform dit hoofdstuk: 

1° de stof wordt als dusdanig of verwerkt in een mengsel op de markt gebracht; 
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2° een totale hoeveelheid van meer dan honderd gram van de stof wordt op de markt 
gebracht door het betrokken bedrijf tijdens de kalenderjaar waarvoor de registratie 
geldig is; 

3° de persoon die de stof of het mengsel heeft op de markt gebracht: 

 a) produceerde zelf de stof of het mengsel; of 

  b) brengt de stof of het mengsel op de markt uitsluitend voor het gebruik door 
professionele gebruikers.18 

6.4 HOOFDSTUK 3: KENNISGEVING VAN DE VOORWERPEN EN SAMENGESTELDE OBJECTEN WAARIN 

ÉÉN OF MEERDERE STOFFEN GEPRODUCEERD IN NANOPARTICULAIRE TOESTAND WERDEN 

GEÏNTEGREERD 

Art. 11. § 1. De voorwerpen of samengestelde objecten die beantwoorden aan de volgende 

cumulatieve voorwaarden mogen enkel op de markt worden gebracht indien zij het voorwerp 

van een kennisgeving hebben uitgemaakt conform dit hoofdstuk: 

1° Eén of meerdere stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand werden 

geïntegreerd in het voorwerp of samengesteld object in welk productiestadium dan ook; 

2° Een hoeveelheid van meer dan honderd gram van minstens één van de stoffen 

geproduceerd in nanoparticulaire toestand wordt op de markt gebracht tijdens het 

kalenderjaar waarin de kennisgeving plaatsgevonden heeft; 

3° Waarbij in verband met deze voorwerpen of samengestelde objecten niet kan 

worden uitgesloten dat er in het kader van een voorzienbaar of adequaat gebruik een deel van 

minstens één van de stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand van meer dan 0,1 

procent van de oorspronkelijk in het voorwerp vervatte massa, vrijkomt; en waarbij 

4° Het voorwerp of samengesteld object is geproduceerd door de persoon die het op de 

markt brengt of wordt enkel voor professionele gebruikers op de markt gebracht.18 

6.5 VERTROUWELIJKHEID VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS  

In hoofdstuk 4 in verband met de gemeenschappelijke bepalingen wordt in artikel 20 de 

vertrouwelijkheid van informatie betreffende registraties en kennisgevingen gespecificeerd. 

§ 1. De informatie hierna wordt behandeld als vertrouwelijke informatie en de verspreiding 
van deze informatie wordt geacht de bescherming van de commerciële belangen van de 
betrokken persoon in gevaar te brengen: 
 

1° de informatie bedoeld in de afdelingen 1, 2 en 5 van de bijlagen 1 en 2, met 
uitzondering van §1, 1° van afdeling 2, en in de afdelingen 1 en 3 van bijlage 5, met 
uitzondering van §2, 1° en 5° van afdeling 3; (details in bijlage 2) 
 

2° het gebruik, de functie of de nauwkeurige toepassing van de geregistreerde of 
genotificeerde stof, mengsel, voorwerp of samengesteld object; 
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3° de precieze hoeveelheden van geregistreerde of genotificeerde stof geproduceerd in 

nanoparticulaire toestand betreffende een product of categorie van producten; 
 

4° de bestaande links tussen de declarant of de kennisgever en zijn leveranciers of de 
gebruikers aan wie de declarant of de kennisgever de betrokken stof, mengsel, voorwerp of 
samengesteld object via de registratie of kennisgeving bezorgt. 
 
Wanneer een dringende actie noodzakelijk is om veiligheidsredenen of met het oog op de 
bescherming van de gezondheid, kan de overheid de informatie bedoeld in lid 1 verspreiden. 
 
§ 2. Bovendien behandelt de overheid één of meerdere gegevens bepaald in lid 2 als 
vertrouwelijke informatie, wanneer de declarant of kennisgever verantwoordt op welke 
manier de publicatie van deze informatie zijn commerciële belangen of deze van andere 
betrokken partijen in gevaar dreigt te brengen en wanneer de overheid de geldigheid van deze 
verantwoording erkent. 
Deze paragraaf is van toepassing op de volgende informatie: 
 

1° de totale hoeveelheidsklasse, met name 100 gram tot 500 gram, 500 gram tot 1 kilo, 
1 kilo tot 100 kilo, 100 kilo tot 1 ton, 1 tot 10 ton, 10 tot 100 ton, 100 tot 1 000 ton of meer dan 
1 000 ton, waarin de stof geproduceerd in nanoparticulaire toestand geregistreerd werd; 
 

2° het handelsmerk of de handelsmerken van de genotificeerde of geregistreerde stof, 
het genotificeerde of geregistreerde mengsel, voorwerp of samengesteld object; 
 

3° de informatie die wordt verschaft krachtens artikel.18 
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7  ANALYSE EN EVALUATIE VAN DE WERKING VAN HET BELGISCHE 

NANOREGISTER VOOR STOFFEN GEPRODUCEERD IN NANOPARTICULAIRE 

TOESTAND EN MENGSELS DIE EEN OF MEERDERE STOFFEN 

GEPRODUCEERD IN NANOPARTICULAIRE TOESTAND BEVATTEN 

Om de werking van het Belgische nanoregister te analyseren, bestudeerden we eerst de 

duidelijkheid van de beschikbare informatie voor de declaranten om de registraties zo goed 

mogelijk in te vullen. In een tweede fase hebben wij de jaarverslagen van het nanoregister 

geanalyseerd en voorstellen gedaan om deze te verbeteren. Tot slot hebben wij een evaluatie 

gemaakt van de positieve punten en de punten die voor verbetering vatbaar zijn met 

betrekking tot de door het KB vastgestelde doelstellingen. Daartoe hebben wij ons gebaseerd 

op verschillende documenten die beschikbaar zijn op de website van de FOD VVVL: het 

koninklijk besluit van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen van stoffen 

geproduceerd in nanoparticulaire toestand, het koninklijk besluit van 22 december 2017 tot 

wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen van 

stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand, de verslagen van het nanoregister van 

2016 tot 2020, de documenten van de stakeholders meeting van 18 april 2017 (setting the 

scene, structure annual rapport, communication of the results, input discussions), de 

documenten die beschikbaar zijn voor de declarant om hem/haar te helpen met de registratie 

in het register (Moet ik registreren?, Wanneer 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, Voorbeeld verklaring op eer 

voor vereenvoudigde registratie, Overzicht (velden in de software, gebruik, nace(bel)) en tot 

slot de evaluaties van het nanoregister die Sciensano heeft uitgevoerd voor de verkoopjaren 

2017 en 2018. 20,21 
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7.1 REGISTRATIE VAN DE GEGEVENS DOOR DE DECLARANT 

Naast de registratiegegevens die in het KB en meer bepaald in bijlage 1 bij het KB1 zijn vermeld, 

kunnen declaranten op de website "https://www.health.belgium.be/nl/milieu/chemische-

stoffen/nanomaterialen/het-register" diverse documenten vinden die hen helpen en 

ondersteunen bij de registratie van nanomaterialen.22 - 27 

Deze documenten hebben het voordeel dat zij het voor de declarant eenvoudiger maken om 

de statuten van het KB te begrijpen. Het document "Moet ik registreren? "bevat een 

beslissingsboom die de declarant in staat stelt te weten in welke mate de geproduceerde stof 

of het geproduceerde mengsel al dan niet moet worden geregistreerd.25 Dit is dus een positief 

punt voor de goede werking van het Belgische nanoregister. Zoals aangegeven op de website 

health.belgium.be 28 in de preambule voor de beschikbaarheid van deze documenten, zijn ze 

echter niet bijgewerkt om gevolg te geven aan het KB van 22 december 2017 tot wijziging van 

het KB van 27 mei 2014. De versie over het al dan niet registreren van 15 juli 2016 is dus niet 

meer geldig, omdat ze geen rekening houdt met het koninklijk besluit van 2017 dat 

cosmetische producten toevoegt aan de lijst van producten die niet onder het 

toepassingsgebied van het KB vallen. Hoewel onderaan de pagina duidelijk wordt vermeld dat 

het koninklijk besluit van 27 mei 2014 en de wijziging ervan van 22 december 2017 

beschikbaar zijn op de website health.belgium.be, kan deze informatie verwarrend zijn voor 

de declarant. De bijwerking van dit document is dan ook onontbeerlijk om rekening te kunnen 

houden met de meest recente reglementering en de wijzigingen die zijn opgenomen in het KB 

van 22 december 2017. 

Met betrekking tot het document "Wanneer moet ik mij laten registreren", versie van 

15/12/201524, is er geen begripsprobleem in verband met de informatie, maar kan het zijn dat 

dit wel het geval zou zijn geweest. De oorspronkelijke registratiedatum voor de mengsels was 

immers 1 januari 2017, zoals in dit document wordt vermeld. Niettemin werd de registratie 

uitgesteld tot 1 januari 2018 in het koninklijk besluit van 22 december 2017 tot wijziging van 

het koninklijk besluit van 27 mei 2014. Deze wijziging wordt niet vermeld in dit document en 

daarom kan er tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018 bij de declaranten verwarring zijn 

ontstaan over de verplichting om hun mengsels te registreren.  

Wat de FAQ29 betreft, deze moeten de veel gestelde vragen bevatten. De update dateert van 

15/12/2015, vóór de eerste verplichte registraties van nanomaterialen. Het is belangrijk om 

deze FAQ bij te werken op basis van de vragen die sinds 2015 aan de helpdesk zijn gesteld. 

Naast de beschikbare documentatie heeft de normen-antenne Nanomaterialen in 2019 een 

ontbijtmeeting georganiseerd om de declaranten te helpen deze wetgeving beter te 

begrijpen.30 

Tot slot is het noodzakelijk de registratieondersteunende documenten bij te werken rekening 

houdend met de wijzigingen die verband houden met het KB van 2017 tot wijziging van het 

KB van 27 mei 2014. Ook zou de interface van het nanoregister moeten worden aangepast 

aan de reële behoeften van de declaranten, gelet op de moeilijkheden die zich bij de 

registratie hebben voorgedaan. Daartoe stellen wij voor een enquête te houden onder de 

https://www.health.belgium.be/nl/milieu/chemische-stoffen/nanomaterialen/het-register
https://www.health.belgium.be/nl/milieu/chemische-stoffen/nanomaterialen/het-register
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declaranten om hun mening te vernemen over de moeilijkheden die zij eventueel hebben 

ondervonden bij de registratie. 

7.2 EVALUATIE VAN DE JAARVERSLAGEN 

De publiek beschikbare jaarverslagen op de website van de FOD VVVL worden beoordeeld op 

hun duidelijkheid, transparantie en algemene kwaliteit voor de jaren 2016 tot en met 2020. 

Deze verslagen zullen worden vergeleken met de informatie die wordt vermeld in het 

document "structure annual report"31 van de stakeholders meeting van 18 april 2017, waarin 

de structuur van het openbaar verslag van het nanoregister wordt beschreven. Om te kunnen 

voorstellen hoe deze jaarverslagen kunnen worden verbeterd, zullen zij worden vergeleken 

met de Franse 'R-nano'-verslagen. Wij hebben ervoor gekozen deze verslagen te analyseren 

in de volgorde waarin de verschillende hoofdstukken worden gepresenteerd. 

7.2.1 Executive Summary 

De jaarverslagen van het nanoregister beginnen met een samenvatting genaamd "executive 

summary". Deze samenvatting is zowel in de Franse als in de Nederlandse verslagen in het 

Engels geschreven. Dit lijkt ons een positief punt, aangezien de verslagen niet in het Engels of 

het Duits bestaan. Het zou echter relevant zijn om voor de lezers een samenvatting in de taal 

van het verslag toe te voegen. In deze samenvatting wordt eerst de timing van het KB van 27 

mei 2014 in herinnering gebracht. In de verslagen van 2019 en 2020 luidt de derde alinea: 

"This report gives the details of a second reference period since the beginning of the 

nanoregistry" (dit verslag geeft de details van een tweede referentieperiode sinds het begin 

van het nanoregister). Dit is verrassend, aangezien het noch om het tweede verslag, noch om 

de tweede registratieperiode gaat. Vervolgens staat in dezelfde alinea van het verslag voor 

2020: "concerns the substances manufactured in nanoparticular state which were placed on 

the market as substances during 2019" (betreft de stoffen die in nanoparticulaire toestand 

zijn geproduceerd en in 2019 als stof op de markt zijn gebracht). Dit suggereert dat dit verslag 

alleen betrekking heeft op stoffen die als stof in de handel worden gebracht en dus geen 

mengsels zou omvatten, terwijl voor deze datum mengsels wel in de verslagen zijn 

opgenomen.  

7.2.2 Nanomaterialen 

In dit deel van het verslag wordt de lezer vertrouwd gemaakt met nanomaterialen en de 

desbetreffende wetgeving en wordt duidelijke informatie verstrekt. 

7.2.3 Het Belgische register voor nanomaterialen 

In het hoofdstuk over het Belgisch register voor nanomaterialen worden de doelstellingen van 

het KB van 27 mei 2014 uiteengezet, alvorens de verschillende sleutelbegrippen, 

toepassingsgebieden en registratiemodaliteiten worden toegelicht. Dit hoofdstuk schetst de 

achtergrond van een belangrijk deel van het KB om de rest van het verslag te kunnen 

begrijpen. We hebben echter gewezen op verschillende leemten in de informatie in dit deel 

van de verslagen. Ten eerste worden in de paragraaf over de vrijstellingen van registratie de 

bij punt 9° vermelde cosmetische producten niet genoemd. Het koninklijk besluit van 22 
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december 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2014 bepaalt immers in 

artikel 1 dat artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 mei 2014 aangevuld wordt met 

"Cosmetische producten die vallen onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 

17 juli 2012 betreffende cosmetische producten".19 

Onder de vele definities in dit deel zou het relevant zijn geweest om meer details te vinden 

over de mengsels die sinds 2017 deel uitmaken van de verslagen. Daarom stellen wij voor om 

in dit deel van de verslagen de definitie van een mengsel toe te voegen.  

7.2.4 Scope van het voorliggende verslag 

Zoals voorheen lijken mengsels in dit deel van het verslag over het hoofd te zijn gezien. De 

verslagen luiden derhalve: "en bevat enkel de gegevens met betrekking tot de stoffen in 

nanoparticulaire toestand die op de markt worden gebracht als stoffen".  Nochtans werden de 

mengsels vanaf 2017 in de cijfers van de verslagen opgenomen en zouden zij dus vermeld 

moeten worden.  

7.2.5 Gegevens met betrekking tot de declaranten 

De afkorting EEE die wordt vermeld als overeenkomend met "Espace économique européen" 

blijkt sinds het verslag van 2017 te zijn gewijzigd in EER in de tabel waarin de verdeling van de 

actieve accounts per nationaliteit en per type wordt gepresenteerd.32 Dit is waarschijnlijk een 

fout in de vertaling van de Nederlandstalige verslagen in de Franstalige versie waarvoor EER 

overeenkomt met: "Europese economische regio (EER)". 

Bovenstaande tabel wordt gevolgd door een raming van de verhouding tussen declaranten en 

buitenlandse leveranciers in de vorm van een ratio voor de verslagen van 2017 tot 2020. Het 

verslag over 2016 toont het aandeel dat ingenomen wordt door de buitenlandse declaranten 

of leveranciers ten opzichte van het totale aantal registraties. De verslagen voor 2018 tot en 

met 2020 geven ratio's van ongeveer 2:1 aan, wat overeenkomt met de ratio's 

declarant/buitenlandse leverancier (98/47 voor 2018, 119/50 voor 2019 en 130/57 voor 

2020). Voor 2017 vermeldt het verslag daarentegen een ratio van 2/3, terwijl er 109 

declaranten zijn voor 44 buitenlandse leveranciers, wat niet klopt. De 2/3 moet eigenlijk 

worden beschouwd als de verhouding tussen het aantal declaranten en het totale aantal 

registraties.  

7.2.5.1 Equivalentie in Frankrijk 

In het Franse verslag over 2019 wordt eerst de ontwikkeling van het aantal actieve accounts 

per jaar gepresenteerd, waarbij wordt aangegeven of er sprake is van een stijging ten opzichte 

van het voorgaande jaar en wat het cijfer in procent is (Figuur 2). In België wordt alleen het 

aantal actieve accounts vermeld dat overeenkomt met het jaar van het verslag. Hierdoor is 

het onmogelijk de ontwikkeling van het aantal actieve accounts in de tijd te beoordelen. Er zij 

op gewezen dat in Frankrijk dezelfde declarerende entiteit verschillende declarantenaccounts 

kan creëren, hetgeen het verschil verklaart dat kan worden waargenomen tussen het aantal 

actieve accounts en het aantal declarerende entiteiten33. 
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Op 1 juni 2019, de dag na de uiterste aangiftedatum voor het zevende boekjaar telde de site 3.036 actieve accounts 
die overeenkwamen met declaranten in Frankrijk, 124 meer dan in 2018 (+4,25%) (zie tabel 2). 
 
Tabel 2: Evolutie van het aantal actieve accounts van 2014 tot 2019 
 

Aantal actieve accounts 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Beheerder 
declarant 

1 713 2 387 2 603 2 776 2 912 3 036 

 

Figuur 2: Evolutie van het aantal actieve accounts van de declaranten in functie van de jaren (van 2014 
tot 2019). Uittreksel uit het Franse studieverslag voor het boekjaar 2019.33 

Evenals in het geval van België wordt in het Franse verslag de verdeling van de declarerende 
entiteiten volgens hun oorsprong weergegeven in de vorm van een tabel (Figuur 3). Zij geven 
deze tabel ook weer in de vorm van een histogram (Figuur 4) en in beide gevallen worden de 
gegevens weergegeven voor de verschillende verslagjaren sinds 2014. Deze weergave, waarbij 
rekening wordt gehouden met de voorgaande jaren, maakt het mogelijk de evolutie en dus 
de omvang van het aantal declarerende entiteiten in de loop van de tijd weer te geven. 

Entiteiten Totaal 
aantal voor 
de activiteit 
2014 

Totaal 
aantal voor 
de activiteit 
2015 

Totaal 
aantal voor 
de activiteit 
2016 

Totaal 
aantal voor 
de activiteit 
2017 

Totaal 
aantal voor 
de activiteit 
2018 

Totaal 
aantal voor 
de activiteit 
2019 

Franse entiteiten 1 490 1 518 1 516 1 391 1 288 1 216 

Entiteiten die lid zijn van de EER, 
waaronder: 

45 66 66 58 69 50 

- Europese juridische entiteiten 37 55 62 51 61 42 

- Europese vertegenwoordigers 
(voor Europese entiteiten) 

8 11 4 7 8 8 

Entiteiten buiten de EER (opgegeven 
door Europese vertegenwoordigers) 

3 4 5 8 8 8 

 

Figuur 3: Verdeling en aantal declarerende entiteiten van 2014 tot 2019 volgens hun Franse, Europese 
of niet-EER-oorsprong Uittreksel uit het Franse studieverslag voor het boekjaar 2019.33 

 

Opvolging van het aantal declarerende entiteiten gedurende de laatste zes aangifte 
jaren (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
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 Aantal Franse entiteiten Aantal entiteiten in de EER Aantal entiteiten buiten de EER 

■ 2014 1490 45 3 

■ 2015 1518 66 4 

■ 2016 1516 66 5 

■ 2017 1391 58 8 

■ 2018 1288 69 8 

■ 2019 1216 50 8 

 
Figuur 4: Opvolging van het aantal declarerende entiteiten van 2014 tot 2019. Uittreksel uit het Franse 
studieverslag voor het boekjaar 2019.33   

In de Belgische verslagen zou een weergave van de evolutie van het aantal actieve accounts 

voor elk verslagjaar een beter inzicht in de evolutie in de tijd mogelijk maken (Figuur 5). Deze 

grafiek toont het aantal actieve accounts volgens het jaar van aangifte voor alleen de 

declaranten (buitenlandse leveranciers niet meegerekend). Het aantal actieve accounts 

neemt in de loop van de tijd toe. Er was ook een stijging (x 1,7) van het aantal actieve accounts 

in 2017, om het jaar daarop weer te dalen. Deze informatie is momenteel niet opgenomen in 

de Belgische nanoregisterrapporten.  

 

Figuur 5: Aantal actieve accounts bij de declaranten per nationaliteit. Deze grafiek is gebaseerd op de 
cijfers in de verschillende verslagen van de Belgische nanoregisters van 2016 tot 2020. 

Informatie over inactieve of verwijderde accounts zou ook in dit deel van het verslag kunnen 

worden opgenomen, zoals dit het geval is in de Franse verslagen (figuur 6). 

Profiel/rol Totaal aantal 
accounts 

Aantal actieve 
accounts 

Aantal inactieve 
accounts 

Aantal verwijderde 
accounts 

Beheerder 
declarant 

3 116 3 036 80 18 

Buitenlandse declarant 
en vertegenwoordiger 

195 191 4 1 

 

Figuur 6: Aantal per 1 juni 2019 gecreëerde accounts, inclusief totale, actieve, inactieve en verwijderde 
accounts. Uittreksel uit het Franse studieverslag voor het boekjaar 2019.33 

Totaal Declaranten 

Declaranten non-
EER 

Declaranten EER 

Declaranten BE 
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7.2.6 Gegevens met betrekking tot de registraties 

Naast de tabellen met de cumulatieve registraties voor het lopende jaar voor stoffen en 

vervolgens voor mengsels per nationaliteit en per type registratie, wordt in de verslagen ook 

een beschrijving gegeven van het totale aantal registraties en van de evolutie ten opzichte van 

het voorgaande jaar. Hieruit blijkt een stijging van het aantal registraties ten opzichte van het 

voorgaande jaar. Niettemin lijkt de toevoeging van een grafiek die de toename van het aantal 

registraties voor stoffen en mengsels in de loop van de tijd laat zien, relevant (Figuur 7). 

 

Figuur 7: Evolutie van het aantal registraties voor stoffen en mengsels tussen 2016 en 2020. 

In het verslag over 2018 staat een datumfout in de tekst die betrekking heeft op de registraties 

van de mengsels, zoals vermeld in het onderstaande uittreksel. Op 1 april 2018 waren er 535 

mengsels met het statuut "ingediend".  Voor het jaar 2018, referentieperiode tot 1 april 2019, 

geeft de onderstaande tabel een overzicht van de verdeling van deze mengsels per type 

titularis; er wordt een sterke stijging waargenomen van meer dan 200 registraties, wat het 

totaal op 747 registraties brengt.  Het is vreemd om te zien dat er 5 Belgische registraties zijn 

met een buitenlands leveranciersaccount; er zullen toekomstige analyses nodig zijn om te 

bepalen of het niet gaat om een fout bij het aanmaken van het gebruikersaccount.34  Volgens 

onze analyse moet er 1 april 2019 staan in plaats van 2018. De tweede zin van dit uittreksel 

betreft een opmerking over de aanwezigheid van Belgische registraties met een buitenlandse 

leveranciersaccount. Hierbij dient opgemerkt dat de definitie van buitenlandse leverancier 

niet terug te vinden is in het koninklijk besluit van 27 mei 2014, maar wordt toegelicht in het 

registratiebijstandsdocument "Welk type account heb ik nodig? "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 
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mengsels 
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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 koninlijk besluit. Hij kan dit doen om zijn klanten, die registratie 

plichtig zijn, te helpen. 26 De Belgische nationaliteit is gebaseerd op de plaats van de 

maatschappelijke zetel van de vennootschap die in de registratie wordt vermeld. Het is dus 

mogelijk dat een onderneming met zetel in België in het buitenland een mengsel produceert 

dat nanodeeltjes bevat en deze overbrengt naar een declarant die het mengsel in België op 

de markt brengt. Het verslag over 2019 bevat geen informatie over de vraag of met deze 

buitenlandse leveranciers contact is opgenomen en of dit een fout in de aangifte was. Het is 

derhalve onduidelijk of de cijfers in het verslag over 2018 moeten blijven zoals ze zijn, dan wel 

moeten worden herzien, in welk geval een erratum zou kunnen worden opgesteld. 

Het hoofdstuk over de jaarlijkse actualisering is niet erg begrijpelijk. Het zou begrijpelijker zijn 

deze cijfers in een tabel weer te geven. Het is niet duidelijk of het voor het handelsjaar 

opgegeven aantal aangegeven registraties al dan niet de actualiseringen omvat. Er lijkt een 

differentiatie van de actualiseringen van de mengsels te zijn gemaakt, maar er wordt niet 

aangegeven of het genoemde cijfer (215 voor 2020) deel uitmaakt van de eerder genoemde 

415 actualiseringen, dan wel of deze bij elkaar moeten worden opgeteld. We hebben getracht 

deze vraag te beantwoorden door de percentages van de uitgevoerde actualiseringen op te 

diepen die in de gegevens van de voorgaande jaren werden vermeld, maar zonder dezelfde 

percentages te verkrijgen. Het zou derhalve dienstig zijn deze cijfers in tabelvorm te 

presenteren naast de cijfers voor de voorgaande jaren, om de gemaakte berekeningen beter 

te begrijpen en de toename van het aantal registraties in de loop der jaren te kunnen 

visualiseren. In het verslag wordt ook vermeld dat registraties die voor onderzoeks- en 

ontwikkelingsdoeleinden zijn ingediend en registraties die door een buitenlandse leverancier 

zijn verstrekt, niet geactualiseerd hoeven te worden en dus niet onderbroken kunnen worden. 

Dit is verrassend omdat in het verslag van 2019 voor stoffen dalingen in het aantal registraties 

voor Belgische declaranten, voor stoffen R&D van Belgische declaranten en voor buitenlandse 

EER-leveranciers worden waargenomen (tabel 1).  

Dit deel van het verslag behoeft verduidelijking en illustratie van de cijfers die erin worden 

vermeld, om een beter inzicht te krijgen in de specifieke registraties voor het verslagjaar en 

de actualiseringen die in het verslag worden gepresenteerd. 

  



 27 

  
 

    2016 2017 2018 2019 2020 

Declarant: Stof 
commercieel 

BE  147 177 192 163 231 

EER 65 79 104 149 172 

Non-EER 0 0 0 10 10 

Totaal 212 256 299 322 413 

Declarant: Stof R&D BE  26 49 77 59 90 

EER 2 0 2 2 2 

Non-EER 0 0 0 0 0 

Totaal 28 49 79 61 92 

Buitenlandse 
leverancier 

BE  0 0 0 0 0 

EER 224 253 265 257 277 

Non-EER 11 12 14 26 29 

Totaal 235 265 279 283 306 

Totaal BE  173 226 269 222 321 

EER 291 332 371 408 451 

Non-EER 11 12 14 36 39 

Totaal 475 570 654 666 811 

Tabel 1: Registratie van stoffen volgens type account, type registratie en nationaliteit (Belgisch, EER of 
non-EER) van 2016 tot 2020. 

In 2018 is de volledige kolom voor stoffen R&D voor mengsels leeg gelaten. Zowel in de Franse 

als in de Nederlandse versie staan er geen streepjes of nullen in die het ontbreken van enige 

registratie aangeven (tabel 2). De titel van de kolom ontbreekt eveneens. In 2017 waren er 12 

registraties onder deze rubriek en in 2019 waren dat er 18. Indien deze cijfers beschikbaar 

zijn, zou het dienstig zijn een erratum van het verslag op te stellen. 

Tabel: verdeling van de ingediende registraties voor mengsels per 

nationaliteit, per type account en per type registratie 

 Declarant Buitenlandse 

leverancier 

Totaal 

 Mengsel commercieel   

BE 140 5 145 

EER 313 256 569 

Non-EER 2 31 33 

Totaal 455 292 747 

Tabel 2: Verdeling van de registraties voor mengsels per nationaliteit, per type account en per type 
registratie. Uittreksel uit het Belgische nanoregisterverslag van 2018.34 

Wat de beperkte registraties betreft, deze maken het mogelijk te verwijzen naar een ander 

registratienummer (van een declarant of een buitenlandse leverancier), zodat de declarant de 

fysisch-chemische karakteristieken van de stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand 
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niet zelf hoeft in te geven. In de verslagen werden verschillende voor- en nadelen van deze 

niet-verplichte procedure belicht.1 

Het belangrijkste voordeel is dat de lengte van de bevoorradingsketen kan worden 

aangegeven, aangezien elke gebruiker het registratienummer van zijn leverancier zal 

raadplegen en uiteindelijk bij de producent, de importeur of de buitenlandse leverancier zal 

uitkomen. Het niet-verplichte karakter van deze referentiëring geeft echter slechts een 

gedeeltelijk idee van de lengte van de ketens en de overvloed ervan. Een ander kritisch punt 

dat aan de orde kan worden gesteld, is de aanwezigheid van niet-conforme registers voor 

sommige buitenlandse leveranciers. Elke beperkte registratie die ernaar verwijst, is dus 

evenmin conform. Uit de verslagen blijkt dat deze non-conformiteit verband houdt met een 

gebrek aan informatie in de registratie. Een mogelijke oplossing zou dus zijn de velden 

verplicht te maken en deze gegevens door een verantwoordelijke persoon te laten verifiëren 

voordat een gevalideerd registratienummer wordt afgegeven, dat dan door andere 

declaranten in de bevoorradingsketen kan worden gebruikt. Het zou dus niet langer mogelijk 

zijn te verwijzen naar een niet-conform registratienummer. Uit de verslagen blijkt ook dat in 

sommige gevallen de registratienummers waarnaar wordt verwezen ofwel niet bestaan 

(komen niet overeen met een registratie), ofwel kruisverwijzingen zijn (er wordt verwezen 

naar de eigen registratie), ofwel een fout in de verwijzing is gemaakt (de chemische stoffen 

komen niet overeen). Het percentage niet-conforme beperkte registraties na evaluatie is in 

2020 gedaald (3,2% ten opzichte van 8,9% in 2019 en ongeveer 20% in 2018). Om dit 

percentage nog verder te verlagen zou het interessant zijn een systeem op te zetten waarbij 

het niet mogelijk is een registratienummer in te voeren dat overeenkomt met een andere 

chemische stof, die niet bestaat, wordt doorkruist of onvolledig is. Door de hulptabel bij 

registratie (nanoregistry overview)35 te analyseren, kan men de fout begrijpen van sommige 

declaranten die hun eigen registratienummer registreren, aangezien daarin wordt gevraagd: 

Werd deze stof reeds eerder geregistreerd? indien ja, nummer van vorige registratie (Figuur 

8).  Declaranten kunnen dus naar hun eigen registratienummer verwijzen als zij het 

voorgaande jaar al geregistreerd zijn en dit slechts een jaarlijkse actualisering is.  

Verrassend genoeg leek het niet-verplichte karakter van deze verwijzing naar een ander 

record ons dubbelzinnig, aangezien dit onderdeel groen is in de hulptabel bij registratie35, wat 

volgens de legende ervan betekent dat het een verplicht veld is. Voorts wordt in artikel 8, § 1, 

verwezen naar het KB, dat voorrang heeft boven alle andere informatie: De inschrijving kan 

worden beperkt tot een beperkte inschrijving in elk van de volgende gevallen. Daarom zou het 

niet verplicht moeten zijn, zoals in de jaarverslagen wordt aangegeven. 
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Subtabbladen Regio Element Opties - niveau 1 Opties - niveau 2 

     

Algemene informatie 

 Handelsjaar   

Algemene informatie 
Instelling   

Contactpersoon   

 Opmerkingen   

Economische activiteit Economische activiteit   

 
chemische identificatie 
van de stof 

Is deze stof eerder geregistreerd? 
[Indien ja] Land van vorige registratie  

[Indien ja] Vorig registratienummer Geef aan of vink "Wachtend op registratienummer leverancier" aan. 

Chemische naam   

Chemische formule   

CAS-nummer Geef aan of vink "CAS-nummer niet beschikbaar" aan.  

EC-nummer Geef aan of vink "EC-nummer niet beschikbaar" aan.  

REACH-registratienummer Geef aan of vink "REACH-registratienummer niet beschikbaar" aan.  

 

Figuur 8: Informatie die de declarant tijdens de registratie invult per regio, element, optie van niveau 1 
en optie van niveau 2. De groene vakken staan voor verplichte informatie, de oranje vakken voor 
verplichte informatie indien beschikbaar en de rode vakken voor niet-verplichte informatie of 
informatie die zo nodig moet worden ingevuld. Uittreksel uit het hulpdocument bij registratie.35 

Ook moet rekening worden gehouden met de verplichting voor declaranten om op het 

moment van registratie de professionele gebruikers van de stof of het mengsel te 

identificeren, zoals vermeld in de vijfde afdeling van de bijlagen 1 & 2 van het KB. Deze 

gegevens maken het mogelijk om enerzijds over de nodige informatie inzake traceerbaarheid 

te beschikken en anderzijds informatie over de lengte van de bevoorradingsketens mee te 

delen. Het gebruik van deze gegevens om de lengte van de kanalen vast te stellen zou echter 

ingewikkelder zijn en zou het niet mogelijk maken buitenlandse leveranciers mee te tellen, 

aangezien deze de professionele gebruikers niet hoeven in te voeren op het moment van 

registratie. 

7.2.6.1 Equivalentie in Frankrijk 

Het Franse rapport geeft een overzicht van de status van de inschrijving, ingediend of ontwerp 

(Figuur 9).36 Zij verklaren de aanwezigheid van sommige van deze ontwerpen door het feit dat 

buitenlandse entiteiten niet verplicht zijn de verklaring in te vullen en dat zij daarom voor 

sommige niet naar de indieningsfase van het register gaan. 

 

Aantal aangiften 
Status van de aangifte 

Ingediend Ontwerp 

Aangifteactiviteit 2014 10 417 Niet beschikbaar 

Aangifteactiviteit 2015 14 583 739 

Activiteit 2016 14 016 872 

Aangifteactiviteit 2017 10 308 401 

Aangifteactiviteit 2018 10 478 389 

Aangifteactiviteit 2019 10 122 542 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kmhii.it/
http://kmhii.it/
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Aantal aangiften per status op de uiterste aangiftedatum - vergelijking 2014 tot 2019 

 

 

Figuur 9: Aantal aangiften naar status op de uiterste datum van aangifte - vergelijking van 2014 tot 
2019 en grafiek met het aantal aangiften naar status op de uiterste datum van aangifte - vergelijking 
van 2014 tot 2019. Uittreksel uit het Franse studieverslag voor het boekjaar 2019.36 

Wat de gegevensinvoerketen en de lengte van de bevoorradingsketen betreft, onderstreept 

Frankrijk, evenals België, het facultatieve karakter van de verwijzing naar het nummer van de 

leveranciersverklaring. Zoals in België is dit een hulpmiddel voor de declarant bij het invullen 

van zijn aangifte. De leverancier kan de informatie over de fysisch-chemische kenmerken van 

de stof naar zijn afnemer sturen, zodat de declarant deze met de hand kan invullen. 

Desondanks merkt Frankrijk op dat een groot deel van hun registraties van deze 

registratiemethode gebruik maakt, aangezien slechts in 7% van hun aangiften geen nummer 

van hun leverancier werd ingevoerd. Ter vergelijking: in België bestaat slechts een derde van 

de registraties uit beperkte registraties. Dankzij dit hoge invoertempo van aangiftenummers 

bereikt Frankrijk ketenlengtes tot acht tussenkomende partijen, wat een idee geeft van de 

omvang van het mogelijke aantal actoren in de distributie- en bevoorradingsketen van 

nanomaterialen.36 

7.2.7 Rollen in de bevoorradingsketen 

Volgens de tabel met registratierichtsnoeren35 en de aanwijzingen in de verslagen vermeldt 

de declarant bij de registratie van een stof of mengsel, na vermelding van de op de Belgische 

markt gebrachte hoeveelheid, zijn rol in de bevoorradingsketen voor de eerder vermelde 

hoeveelheid. Een declarant kan derhalve voor dezelfde stof verscheidene malen 

hoeveelheden van die stof aangeven, telkens gekoppeld aan een rol als importeur, producent, 

verdeler, samensteller, herverpakker/navuller of andere. In de verslagen wordt vermeld dat 

ervan werd uitgegaan dat wanneer een declarant nul aangaf voor de hoeveelheid die voor een 

rol op de markt werd gebracht, deze rol werd beschouwd als een van de rollen van deze 

declarant, maar dat hij deze voor deze stof in het aangiftejaar niet heeft ingevuld. Het is echter 

van belang deze veronderstelling te bevestigen door contact op te nemen met respondenten 

die op deze wijze hebben geantwoord. Voorts vermelden de verslagen niet of zij rekening 

hebben gehouden met de rol van deze bedrijven wanneer de gevulde hoeveelheid nul was. 
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De rol "andere" vertegenwoordigt 1,8% van de relatieve verdeling van bedrijven voor stoffen 

en mengsels samen, 0% voor stoffen en 3,45% voor mengsels in 2020. In de verslagen is er 

bewust voor gekozen niet in te gaan op de specificaties die in deze rol worden genoemd. Het 

is noodzakelijk de vermeldingen in deze "andere" rol te controleren en om opheldering te 

vragen indien deze rol van jaar tot jaar toeneemt, aangezien het mogelijk is dat sommige 

rollen niet werden voorzien toen het register werd opgesteld. 

Bij het lezen van het verslag van 2020 wordt vermeld: Verder is de aanwezigheid van de rol 

van 'samensteller' bij het op de markt brengen van stoffen eveneens merkwaardig. Zoals 

vermeld in de documentatie over de registratieprocedure22 produceert een samensteller per 

definitie mengsels. Voor de mengsels gaat het om 17,24% samenstellers. Deze rol in de 

bevoorradingsketen kan worden verwacht bij het op de markt brengen van mengsels, maar 

niet bij de registratie van de stoffen (zie ook § 11.2.2 Verdeelde hoeveelheden (verwerkt of 

onverwerkt) op de Belgische markt).37  

Bij § 11.2.2-Verdeelde hoeveelheden (verwerkt of onverwerkt) op de Belgische markt) lezen 

we het volgende: Zoals reeds vermeld in § 7.1 Verdeling van het aantal bedrijven per rol, wordt 

de rol van samensteller niet verwacht bij de registratie van stoffen. Nader onderzoek kan 

uitwijzen waarom deze rol ook bij de registratie van stoffen werd aangetroffen.  

Dit is interessant aangezien dit niet het eerste verslag is en deze waarde van 13,85% significant 

is voor een "uitzonderlijk karakter". Wanneer we naar de verslagen van de voorgaande jaren 

kijken, zien we percentages van dezelfde orde van grootte (9,09% voor 2019, 15,7% voor 2018 

en 12,7% voor 2017) met systematisch dezelfde opmerking. Het is dan ook duidelijk dat de 

redenen voor de aanwezigheid van samenstellers bij de registratie van stoffen niet grondig 

zijn onderzocht en dat hierover met de declaranten zou moeten worden overlegd. 

In deze behoefte aan communicatie met de declarant is echter goed voorzien, aangezien het 

KB in Hoofdstuk 2, Art. 5, §2, vermeldt dat indien de informatie gegeven door de declarant 

onvolledig of incorrect is, de FOD VVVL aan de declarant vraagt om deze te vervolledigen of 

om de nodige verduidelijkingen te verstrekken1.  

Bovendien heeft sinds 2016 geen enkele declarant zich gepositioneerd als een herverpakker. 

Dit kan worden verklaard door de beschrijving in REACH van de levenscyclusfase waarin 

herverpakking als onderdeel van de categorie "formulering" wordt beschouwd: de activiteiten 

van verdelers van chemische stoffen, zoals herverpakking (waarbij de stof wordt 

overgedragen), moeten onder de formuleringsfase vallen, zelfs als er geen sprake is van 

vermenging. Het is belangrijk op te merken dat in geval van herverpakking (beschouwd als 

gebruik) de verdeler een stroomafwaartse gebruiker in de zin van REACH wordt (met alle 

bijbehorende verantwoordelijkheden). Dit geldt ook voor importeurs die stoffen overbrengen 

van grote containers naar kleinere containers zonder ze te mengen.38 Dit zou een verklaring 

kunnen zijn voor zowel het gebrek aan registratie in de categorie herverpakker als de 

aanwezigheid van samenstellers voor de registratie van stoffen. Bovendien is de gebruikte 

woordenschat verwarrend, aangezien deze rol in de verslagen wordt aangeduid als 

"herverpakker" en in de praktische handleiding "hoe een registratie indienen" als "navuller".23 
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In het hoofdstuk "verdere acties" van het verslag 2016 lezen we: Verder zal ook worden 

getracht na te gaan waarom de rol van samensteller zo sterk vertegenwoordigd is bij de 

registratie van stoffen (zie ook § 9.2.2 Hoeveelheden verdeeld (verwerkt of onverwerkt) op de 

Belgische markt).39 Deze zin treffen we ook aan in 2017 maar niet de daaropvolgende jaren, 

terwijl het probleem wel blijft aanhouden.  

In het document "Praktische handleiding, hoe een registratie indienen" staat: Wanneer het 

niet mogelijk is om de hoeveelheid per rol in de bevoorradingsketen te specifiëren, staat het 

vrij om de geschatte hoeveelheid te geven in de rol in de bevoorradingsketen ‘Andere’.23 Het is 

dus heel goed mogelijk dat sommige declaranten met meerdere rollen de totale hoeveelheid 

hebben geregistreerd door te verwijzen naar de rol "andere". Het zou interessant zijn dit punt 

in toekomstige verslagen te verduidelijken. 

Wij hebben voor de registraties de evolutie van de relatieve verdeling van de rollen over de 

jaren beoordeeld. De rollen zijn betrekkelijk stabiel, met uitzondering van de rol van 

"importeur", waar het percentage per registratie in de loop van de tijd daalt (Figuur 10).  

   

Figuur 10: Evolutie van de relatieve verdeling van de rollen in functie van de jaren voor de registraties 

 

7.2.8 Economische activiteiten 

In hoofdstuk 8 van het verslag 2020 worden de economische activiteiten van de declaranten 

vermeld en uitgedrukt in de vorm van de NACE(BEL)-code. Aan de hand van de aard van de 

economische activiteiten gekoppeld aan de declaranten of de registratie moet het dus 

mogelijk zijn informatie te verkrijgen over de economische sectoren waarvoor het in de handel 

brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand wordt uitgevoerd. 40 

De NACE(BEL)-code staat voor "Nomenclature statistique des activités économiques dans la 

Communauté européenne (version belge)".40 De Belgische versie bevat, net als de CE-lijst, de 

niveaus Sectie, Afdeling, Groep en Klasse, maar bevat tevens een vijfde niveau dat 

overeenkomt met de Belgische subklassen. Volgens de praktische handleidingen aanmaak van 

een account" en "hoe een registratie indienen" en de aanwijzingen in de verslagen, vullen de 
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declaranten bij het aanmaken van hun account alle NACE(BEL)-codes in die met het ganse 

bedrijf overeenkomen, inclusief de mogelijke vestigingseenheden. Vervolgens specificeert de 

declarant bij de registratie van de stof de NACE(BEL)-codes die op de stof van toepassing zijn, 

hetzij met betrekking tot het hoofdbedrijf, hetzij met betrekking tot een specifieke 

vestiging.23,35 

Het koninklijk besluit vermeldt in zijn bijlagen 1 en 2, in afdeling 1 in verband met de 

identificatie van de declarant, dat deze laatste zijn activiteitensector moet vermelden 

(verplicht deel). Het document dat de structuur van het verslag bepaalt, stelt een voorstelling 

voor van de lijst van de economische activiteiten van de inschrijvers in de volgorde van het 

aantal keer dat deze laatste per account is gebruikt31. Dat is niet het geval in de jaarverslagen 

aangezien deze gesorteerd zijn op basis van het cijfer van de code (in dalende numerieke 

volgorde) (Figuur 12). Dit maakt het niet mogelijk informatie te verstrekken over de meest 

geciteerde gebieden van economische activiteit, zoals het geval is in het Franse verslag (figuur 

11), dat als voorbeeld diende voor de voorgestelde presentatie van de resultaten. 

NACE-code en omschrijving 
Aantal 
entiteiten 

Percentage 

4621 - Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en veevoeders 269 20,89 

4675 - Groothandel in chemische producten 219 17,00 

2030 - Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 66 5,12 

2042 - Vervaardiging van parfums en toiletartikelen 66 5,12 

1091 - Vervaardiging van veevoeders 33 2,56 

29 - Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en 
opleggers 

29 2,25 

1089 - Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. 26 2,02 

4645 - Groothandel in parfumerieën en cosmetica 24 1,86 

2059 - Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g. 21 1,63 

2016 - Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen 18 1,40 

7219 - Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk 
gebied 

18 1,40 

2120 - Vervaardiging van farmaceutische producten 15 1,16 

Figuur 11: Aantal entiteiten voor NACE-codes van alle niveaus (afdeling, groep, klasse), ingevoerd in 
2019, in dalende volgorde. Uittreksel uit het Franse studieverslag voor het boekjaar 2019. 36  

 

Tabel: overzicht van de NACE(BEL)-codes zoals geregistreerd op het niveau van het bedrijf 

Code Beschrijving 

01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten 

01610 Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen 

10620 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 

1814001 Vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen, snijden, brocheren en goudstempelen van 
bedrukte vellen voor boeken, brochures, tijdschriften, catalogi, enz. 

20 Vervaardiging van chemische producten 

201 Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van 
kunststoffen en synthetische rubber in primaire vormen 

2012 Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 

20120 Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 

2012001 Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten 

2013 Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten 

20130 Vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen, snijden, brocheren en goudstempelen van 
bedrukte vellen voor boeken, brochures, tijdschriften, catalogi, enz. 

Figuur 12: Overzicht van de NACE(BEL)-codes zoals geregistreerd op het niveau van het bedrijf, in 
afnemende volgorde van de code. Uittreksel uit het Belgische nanoregisterverslag van 2020.37 
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Wat de NACE(BEL)-codes betreft, wordt, aangezien er geen verplichting is om een bepaalde 

mate van detail in te vullen, de code van het meest nauwkeurige niveau gebruikt. Voor de 

registraties vinden we in de gepresenteerde grafieken dus verschillende codes die beginnen 

met "20" (overeenkomend met de chemische industrie), inclusief code 20 alleen. Het zou 

interessanter zijn om dezelfde niveaus van codes te vergelijken, zoals het geval is voor de 

bedrijven waarvan de top 5 vertegenwoordigd is op niveau 2 van de NACE-codes. Binnen code 

20 zelf zouden de registraties of economische activiteiten van de declaranten immers kunnen 

corresponderen met andere, nauwkeuriger codes die al dan niet in de top 5 zijn opgenomen. 

In dat kader (wanneer nauwkeurigheid op een bepaald codeniveau niet verplicht is) moeten 

de meest vertegenwoordigde codes worden gepresenteerd volgens het tweede niveau, zoals 

het geval is voor de economische activiteiten van de declaranten. Het zou echter beter zijn de 

kennisgeving van een nauwkeuriger niveau van de NACE(BEL)-code verplicht te stellen. Zo zou 

men bijvoorbeeld tot niveau 3 moeten gaan, waardoor de resultaten van de meest 

vertegenwoordigde codes zouden kunnen worden gepresenteerd. Ondanks deze gegevens 

kan de lezer van de jaarverslagen uit de registraties geen relevante informatie afleiden over 

de meest representatieve economische activiteiten. 

In punt 8.5 Economische activiteiten van de invoerders wordt in Figuur 11 (van het verslag 

2020) aangegeven dat de NACE(BEL)-code die de grootste hoeveelheid (33.121,11 ton) stoffen 

in nanoparticulaire toestand importeert "82 Administratieve en ondersteunende activiteiten 

ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten" is. Deze benaming kan verwarrend 

zijn, vooral omdat zij pas op niveau 2 nauwkeurig is. Daarom moet het toelichtend document 

bij de NACE(BEL)-nomenclatuur worden geraadpleegd om te begrijpen bij welk soort activiteit 

die onder deze code van niveau 2 is opgenomen, het waarschijnlijk is dat stoffen in 

nanoparticulaire toestand worden geïmporteerd. In het document staat: deze afdeling omvat 

een reeks dagelijkse diensten op het gebied van kantooradministratie, alsmede courante en 

permanente ondersteunende functies, voor rekening van derden. Deze afdeling omvat ook alle 

ondersteunende diensten die in het algemeen worden verleend aan ondernemingen die niet 

elders zijn ingedeeld.40 Groep 82.1 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten 

behoeve van kantoren omvat een reeks dagelijkse administratieve diensten ten behoeve van 

kantoren, zoals financiële planning, facturering en boekhouding, personeelsactiviteiten, 

fysieke distributie en logistiek, voor rekening van derden. Het moet bijgevolg om 82.1. gaan 

wat past in de fysieke verdeling voor rekening van derden. Dit punt moet worden verduidelijkt 

om verwarring bij de lezer te voorkomen. 

7.2.9 Gebruik van de geregistreerde stoffen 

Het KB bepaalt in bijlage 1, afdeling 4, over het gebruik van de stof geproduceerd in 

nanoparticulaire toestand, paragraaf 1, dat alle voorziene gebruiksvormen voor de 

geregistreerde stof moeten worden vermeld. Met betrekking tot bijlage 2 (over mengsels): 

Afdeling 4: Gebruik van het mengsel § 1. Korte beschrijving van het gebruik van de stoffen 

geproduceerd in nanoparticulaire toestand ingebed in het mengsel, en van alle voorziene 

gebruiksvormen voor het geregistreerde mengsel.18 
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Artikel 3, paragraaf 24, van de juridische tekst van de REACH-verordening bevat een definitie 

van gebruik als: elke vorm van verwerking, formulering, verbruik, opslag, bewaring, 

behandeling, overbrenging in recipiënten, overbrenging van de ene recipiënt naar de andere, 

vermenging, vervaardiging van een voorwerp of elke andere gebruikmaking. Het gaat er dus 

om de voorgestelde gebruiksdescriptoren in de registers op te nemen. 35 

 

 

Figuur 13: Percentage in verband met de gebruiksdescriptoren van de stoffen en mengsels van 2016 
tot 2020. SU: gebruikssectoren; PROC: procescategorieën; PC: productcategorieën; ERC: milieu-
emissiecategorieën; AC: artikelcategorieën. 

Wanneer de verdeling over de 5 gebruiksdescriptoren in de tijd wordt geanalyseerd, blijkt 

deze vrij stabiel te zijn (Figuur 13). Ook de gebruikte reeks unieke waarden is stabiel in de tijd. 

Ondanks de toename van het aantal registraties is er geen toename in de verscheidenheid van 

antwoorden van de gebruiksdescriptoren. 

Wanneer echter het totale geregistreerde gebruik wordt gedeeld door de relevante 

registraties (beperkt tot de declaranten), neemt het aandeel in de tijd af. Nog verrassender is 

dat een waarde van minder dan 1 wordt verkregen voor het jaar 2019, wanneer de software 

wordt geacht de vermelding van ten minste één gebruik in een categorie verplicht te stellen 

(Figuur 14).35  

a
a

n
d

e
le

n
 v

a
n

 d
e

 g
e

b
ru

ik
s

d
e
s

c
ri

p
to

re
n

 %
 



 36 

 

Figuur 14: Gemiddeld aantal geregistreerde vormen van gebruik per registratie van 2016 tot 2020. 

Deze scherpe daling van het aantal verschillende vormen van gebruik is opvallend. De uitleg 

in punt 4.2.10 van de "Praktische handleiding: hoe een registratie indienen?" vermeldt geen 

enkele definitie van de descriptoren. Een verklarende nota bij de declarant zou helpen om een 

verkeerde interpretatie van de gebruikscategorieën te voorkomen. Zo zal voor een blauwe 

kleurstof die aan een antivriesproduct wordt toegevoegd, de PC PC4 (antivries- en 

ontdooiproducten) zijn en niet de productcategorie die naar de kleurstof verwijst38. De 

gebruiksdescriptoren moeten daarom in een ad-hoc document worden toegelicht. Hoofdstuk 

R.12 van de Richtsnoer informatie-eisen en beoordeling chemische veiligheid bevat een 

beslissingsboom aan de hand waarvan de declarant kan bepalen welke ERC relevant is voor 

het gebruik van zijn stof. Dit laatste kan als inspiratie dienen voor het creëren van een 

hulpmiddel voor de declarant. 

Er zij op gewezen dat de beschrijving van elk van de vormen van gebruik belangrijk is, 

aangezien de autoriteiten op grond daarvan kunnen beslissen of zij verder onderzoek moeten 

verrichten of specifieke voorschriften moeten toevoegen aan een stof die aanleiding geeft tot 

bezorgdheid. Aan de hand van de verstrekte gegevens over het gebruik kan immers worden 

nagegaan of al dan niet voor een blootstellingsscenario moet worden gezorgd. Zodra een stof 

een prioriteit is geworden voor verdere risicobeperkende maatregelen, kan de kwaliteit van de 

beschrijving van de vormen van gebruik ook van invloed zijn op de beslissing van de 

autoriteiten over de meest geschikte optie voor risicobeheer. Een duidelijk beeld van de 

manieren waarop een stof wordt gebruikt, ondersteunt de besluitvorming van de autoriteiten 

met betrekking tot hun optreden. Indien de industrie bijvoorbeeld aantoont dat een bepaalde 

stof niet het voorwerp uitmaakt van een sterk dispersief gebruik en/of in kleine hoeveelheden 

wordt gebruikt voor vormen van gebruik die binnen het toepassingsgebied van de toelating 

kunnen vallen, zal deze stof gedurende het hele selectie- en indelingsproces als een lagere 

prioriteit worden beschouwd. In het registratiedossier moet relevante informatie over het 

gebruik (en de gebruiksvoorwaarden) worden verstrekt, zodat de autoriteiten de criteria voor 

de prioriteitstelling van stoffen kunnen beoordelen. 38 Daarnaast zijn er een aantal 

modelleringsinstrumenten (bv. TRA van ECETOC) die gebruiksdescriptoren gebruiken om de 

blootstelling aan een stof te beoordelen. Gezien de respons op de vormen van gebruik van de 
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stoffen zal het, indien een stof als gevaarlijk wordt beschouwd, moeilijk zijn de blootstelling 

van werknemers of consumenten aan de stof te beoordelen indien deze gebruikscategorieën 

niet naar behoren worden ingevuld. Een dergelijk gebrek aan informatie maakt het dus niet 

mogelijk de doelstellingen van het KB inzake het  risico van blootstelling aan stoffen en de 

traceerbaarheid te verwezenlijken, waardoor zou kunnen worden ingegrepen in geval van een 

risico voor de werknemers of voor de volksgezondheid.  

Bovendien wordt in het document van Carine Gorrebeeck waarin de structuur van het 

jaarverslag van het nanoregister wordt gespecificeerd, vermeld dat de lijst van descriptoren 

voor elke categorie in aflopende volgorde staat van de descriptoren die het meest in 

registraties worden gebruikt31. Wanneer meer in detail naar de top 5 per categorie wordt 

gekeken, is voor de categorie chemische stoffen "Overige" de runner-up in 2020, 2018 en 2017 

(eerste in 2019), wat de noodzaak ondersteunt om de declaranten om verduidelijking te 

vragen. Indien deze categorie "overige" vertegenwoordigd wordt door een meerderheid van 

een productcategorie die niet in de lijst is opgenomen, moet worden overwogen een 

keuzemenu op te stellen of te eisen dat een categorie wordt voorgesteld om het aantal 

'overige'-aangiften te verminderen.  

7.2.9.1 Vergelijking met het Franse verslag 

Voor de beschrijving van het gebruik "catégorie d'articles" (artikelcategorie), die sinds kort in 

Frankrijk verplicht is, komt "AC0-autres" (AC0-Overige) op de eerste plaats. Dit weerspiegelt 

het feit dat de voorgestelde artikelcategorieën niet toereikend of geschikt zijn voor het 

gebruik van deze stoffen. De lijst van termen die door de declaranten in de categorie "AC0-

autres" zijn ingevoerd, is opgenomen in tabel 201 van het Franse verslag.36. Ze hebben dus de 

lijst van descriptoren ter beschikking gesteld die door de declaranten in de categorie "autres" 

(overige) gepreciseerd werden. In België is de categorie "overige" de op één na belangrijkste 

categorie voor de categorieën van chemische producten en de artikelcategorieën. Om 

nauwkeuriger informatie te verkrijgen, moet een wijziging van het aangifteformulier worden 

overwogen om de meeste producten die waarschijnlijk nanomaterialen bevatten, te 

bestrijken. 

7.2.10 De stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand, opgenomen in het register 

In het verslag over 2018 wordt vermeld dat van de 1.322 registraties 83% (tabel 3) een CAS-

nummer vermeldde en dat voor 6% van de registraties waarbij geen CAS-nummer was 

vermeld, in eerste instantie werd nagegaan of een CE-nummer was vermeld. Indien dit niet het 

geval was, werd nagegaan of het mogelijk was om op basis van de chemische formule in 

combinatie met de chemische naam alsnog een CAS- of CE-nummer toe te kennen aan de stof. 

Als dit niet mogelijk bleek, werd verder gewerkt met de chemische naam, zoals opgegeven in 

de registratie. Er wordt geen melding gemaakt van de resterende 11%, die geen CAS-nummer 

had en waarvoor de registratie uitsluitend gebaseerd was op de in de registratie vermelde 

chemische naam.  
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Wat het aantal gevonden of "teruggevonden" generieke namen betreft, wordt in de Franse 

versie van het Belgische nanoregister gespecificeerd dat dit een "total de noms génériques" 

(totaal van generieke namen) is, terwijl in de Nederlandse versie wordt gespecificeerd dat dit 

een totaal van verschillende generieke namen is, wat verwarrend kan zijn wanneer alleen de 

Franse versie wordt gelezen. 

Er is ook een inconsistentie tussen de verschillende delen van het verslag wat de in tabel 3 

gepresenteerde cijfers betreft. Wat het totale aantal registraties betreft, geven het punt van 

het verslag "chemische identificatie van de stoffen" en het punt "lijst van de geregistreerde 

stoffen" beide dit totaal, maar voor het jaar 2017 komen de cijfers niet overeen (Tabel 3). Voor 

de jaren 2018 en 2019 waren deze cijfers in overeenstemming met het totale aantal 

registraties (inclusief stoffen en mengsels) minus de R&D-registraties (inclusief stoffen en 

mengsels). Wij hebben deze berekening ook voor de andere verslagjaren gemaakt en zijn nooit 

getallen tegengekomen die overeenkwamen met die welke in de rubrieken "chemische 

identificatie van de stoffen" en "lijst van de geregistreerde stoffen" worden vermeld.  

Verrassend genoeg zijn de cijfers voor 2017 en 2020 die in deze delen van de verslagen worden 

gepresenteerd, veel lager dan onze berekeningen. Voor het jaar 2016 is het cijfer van 475 

registraties het totale aantal registraties, inclusief buitenlandse leveranciers en R&D. Voor 

2017 is 570 het totale aantal registraties van stoffen (zonder mengsels) en 450 het aantal 

registraties dat in het deel over de jaarlijkse actualisering wordt vermeld. Voor 2020, ten 

slotte, komt het aantal van 661 overeen met het aantal registraties dat wordt vermeld in het 

deel betreffende de jaarlijkse actualisering. Het zou van belang zijn de herkomst van de cijfers 

over het aantal registraties in de jaarverslagen van het nanoregister te harmoniseren en te 

verduidelijken. 

Er werden nog andere discrepanties vastgesteld tussen de punten in de verslagen "chemische 

identificatie van de stoffen" en "lijst van de geregistreerde stoffen". Het gaat om het aantal 

CAS-nummers voor de jaren 2017, 2018 en 2019 en het aantal gevonden generieke namen 

voor het jaar 2019 (tabel 3). 
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Volgens de rubriek  Indicator 
Jaar van het verslag 

2016 2017 2018 2019 2020 

"Chemische identificatie van de 
stoffen" 

Totaal 
registraties 

475 570 1322 1502 661 

"Lijst van de geregistreerde stoffen" 475 450 1322 1502 661 

Volgens de berekening: registraties 
stoffen - R&D + registraties mengsels - 

R&D 
447 1044 1322 1502 1815 

  
Percentage van 
ontvangen CAS-

nummers 
98 94 83 93 85,17 

"Chemische identificatie van de 
stoffen" Aantal CAS-

nummers 

150 150 202 172 121 

"Lijst van de geregistreerde stoffen" 150 153 204 161 121 

"Chemische identificatie van de 
stoffen" 

Aantal 
teruggevonden 
verschillende 

generieke 
namen 

154 154 344 354 257 

"Lijst van de geregistreerde stoffen" 154 154 344 163 257 

Tabel 3: Totaal aantal registraties, percentage van ontvangen CAS-nummers, aantal CAS-nummers en 
aantal generieke namen volgens de verschillende rapportagebronnen in de verslagen 2016 - 2020. 

De geïmporteerde totale hoeveelheden zijn weergegeven in kg voor 2016, 2017 en 2018 en in 

ton voor 2019 en 2020. Bij het analyseren van de hoeveelheden nanomaterialen die op de 

Belgische markt zijn gebracht, is het raadselachtig om van jaar tot jaar zulke veranderingen te 

zien (Figuur 15), zonder overtuigende verklaring, vooral voor de dramatische toename van 

gefabriceerde stoffen in 2017.  

 

Figuur 15: Tonnage gefabriceerde stoffen in de vorm van nanodeeltjes dat op de Belgische markt is 
gebracht volgens de verslagen van het Belgische nanoregister. Deze grafiek toont de geïmporteerde en 
rechtstreeks op de Belgische markt geproduceerde hoeveelheden van 2016 tot 2020. 

to
n

 

geïmporteerd geproduceerd totaal 
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Het uittreksel uit het verslag van 2017 (Figuur 16) vermeldt dat de meeste registraties 

betrekking hebben op hoeveelheden tussen 100 kg en 1 ton, terwijl uit de grafiek en de tabel 

in het verslag blijkt dat het gaat om hoeveelheden tussen 1 en 10 ton.  

 

Figuur 16: Verdeling van het aantal registraties per interval van geïmporteerde of geproduceerde 
hoeveelheden. Uittreksel uit het Belgische nanoregisterverslag van 2017.32 

De presentatie van de resultaten is niet strikt genoeg. In 2016 wordt de grafiek van de 

registraties per interval van ingevoerde of geproduceerde hoeveelheid weergegeven als een 

curve en in de daaropvolgende jaren als een histogram. Bovendien geven deze grafieken soms 

het aantal registraties per interval weer (2016, 2017, 2018 en 2019), en andere keren de 

relatieve verdeling van het aantal registraties per interval van geïmporteerde of 

geproduceerde hoeveelheden. Al deze grafieken geven echter de relatieve verdeling in % weer 

(Figuur 16).  

Registraties van minder dan een ton zijn registraties die niet onder de REACH-verordening 

vallen. Het aandeel van de registraties in deze categorie neemt in de loop van de tijd toe, 

waaruit blijkt hoe belangrijk de invoering van het nanoregister is, aangezien deze stoffen 

zonder dit register niet zouden worden geregistreerd (Figuur 17).  
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Figuur 17: Aandeel van de registraties (als percentage van het totaal) voor geïmporteerde of 
geproduceerde stoffen die in hoeveelheden van minder dan een ton zijn geregistreerd. 

Dit deel van de verslagen gaat alleen over geregistreerde hoeveelheden voor stoffen, zonder 

vermelding van mengsels. Een beoordeling van de hoeveelheden stoffen in nanoparticulaire 

toestand die in mengsels zijn opgenomen, is derhalve niet beschikbaar.  

In het document van Carine Gorrebeeck waarin de structuur van het jaarverslag van het 

nanoregister wordt gespecificeerd, wordt vermeld dat de geïmporteerde en/of 

geproduceerde stoffen die deel uitmaken van de twee belangrijkste hoeveelheidsintervallen31 

opgelijst dienen te worden (nvdr: d.w.z. die van meer dan 1000 ton en die van 100 tot 1000 

ton). De verslagen vermelden echter alleen die van meer dan 1000 ton. 

7.2.11 Evaluatie van de ingediende registraties 

We hebben kennisgenomen van de evaluaties van Sciensano voor de jaren 2017 en 2018. Wij 

vonden echter geen spoor van de eerdere evaluatie in verband met de vereenvoudigde 

registraties, zoals vermeld in het verslag van 2020. 

7.2.12 Werking van de helpdesk 

De eerste verslagen vermelden de categorieën van gestelde vragen en de frequentie waarmee 

ze werden geregistreerd, maar het verslag 2020 doet dat niet. Deze beschrijving is echter wel 

opgenomen in het document waarin wordt uitgelegd welke structuur het jaarverslag moet 

hebben.31 Bovendien wordt in dit document melding gemaakt van het opnemen van relevante 

vragen die aan de helpdesk zijn gesteld in het document met veelgestelde vragen (FAQ). De 

FAQ werden echter niet meer bijgewerkt sinds de eerste versie in 2016. Het zou dan ook 

interessant zijn een grondige analyse te maken van de vragen die de declaranten stellen, zodat 

voor een betere communicatie gezorgd kan worden van de informatie die de meeste vragen 

oproept. 
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7.2.13 Lijst van de geregistreerde stoffen en bijlage 

In het verslag van 2018 wordt verwezen naar een lijst van stoffen in bijlage: 

De lijst wordt gepresenteerd in de vorm van een tabel waarin van links naar rechts het 

volgende wordt weergegeven: 

• De chemische naam zoals deze werd geregistreerd; expliciete verwijzingen naar 

handelsnamen werden weggelaten. De chemische naam werd eveneens weggelaten 

wanneer deze enkel bij een vereenvoudigde registratie (exclusief gebruik voor 

wetenschappelijke doeleinden) wordt vermeld 

• De generieke naam, zoals deze werd teruggevonden op de website van ECHA aan de 

hand van het CAS en/of CE-nummer 

• De NACE(BEL)-code zoals deze door de Declarant wordt vermeld op het niveau van de 

registratie van de betrokken stof; wanneer aanwezig wordt ook de NACE(BEL)-code van 

de Buitenlandse Leverancier vermeld. Wanneer eenzelfde NACE(BEL)-code meerdere 

malen wordt teruggevonden voor dezelfde generieke naam, wordt deze in de lijst maar 

één keer vermeld bij die generieke naam. Per generieke naam worden de toepasselijke 

NACE(BEL)-codes gesorteerd op het nummer van de code.34  

 

Wanneer we deze bijlage van 2018 raadplegen (Figuur 18), gaat het niet om een tabel, maar 

om een lijst van stofnamen zonder generieke naam of NACE(BEL)-code. Hetzelfde geldt voor 

het verslag van 2019. Dit was echter niet het geval in 2016 en 2017 (Figuur 19).  

 

16. Bijlage: lijst van geregistreerde stoffen 
 
[1,3-dihydroxy-5,6-bis[[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)-metylene]amino]2H-Benzimidazole-2-onato(2- 
)N5,N6,O5,O6-nickel 
29H,31H-phthalocyanine 

Bismut(III) oxide 
(2E)-10,12-dioxa-2,3,6,8,14,16-hexaaza-11-nickelatricyclo[11.4.0.04,9]heptadeca-1(13),2,4(9)-triene- 
5,7,15,17-tetrone; 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine 
(3-carboxy-1,1'-(1,2-dicyanovinylenebis(nitrilomethylidyne)-2,2'-dinaphtholato)nickel(II) 
(PLC) 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymers with Bu acrylate, Et acrylate, Memethacrylate and  
polyethylene glycol methacrylate C16-1 
,4,5,6-tetrachloro-N-[2-(4,5,6,7-tetrachloro-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-inden-2-yl)-8- 
quinolyl]ftaalimide 

[1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,25-pentadecachloro-5,26-dihydro-29H,31H-phthalocyaninato(2- 
)-¿2N29,N31]copper 

 
Figuur 18: Bijlage: lijst van de geregistreerde stoffen. Uittreksel uit de bijlage van het jaarverslag van 
het nanoregister van 2018. 34 

 

Bijlage: lijst van geregistreerde stoffen 

Chemische naam in register 
Generieke naam volgens 
website ECHA 

Hoeveelheid 
geproduceer
d en/of 
geïmporteerd 

NACE-codes 

Reaction mass of nickel, 5,5'-
azobis-2,4,6(1H,3H,5H)-
pyrimidinetrione complexes and 
melamine 

(2E)-10,12-dioxa-2,3,6,8,14,16-
hexaaza-11-
nickelatricyclo[11.4.0.04,9]heptade
ca -1(13),2,4(9)-triene-5,7,15,17-

 20 - Vervaardiging van chemische 
producten 



 43 

tetrone; 1,3,5-triazine-2,4,6-
triamine 

(3-carboxy-1,1'-(1,2-
dicyanovinylenebis(nitrilomethylidy

ne)-2,2'-dinaphtholato)nickel(II) 

(3-carboxy-1,1'-(1,2- 
dicyanovinylenebis(nitrilomethylidy

ne)-2,2'-dinaphtholato)nickel(II) 

 20 - Vervaardiging van chemische 
producten 

20160 - Vervaardiging van kunststoffen in 
primaire vormen 

Figuur 19: Bijlage: lijst van de geregistreerde stoffen. Uittreksel uit de bijlage van het jaarverslag van 
het nanoregister van 2016.39 

In 2020 wordt de bijlage "lijst van de geregistreerde stoffen" in tabelvorm gepresenteerd, 

maar in de tabel worden de CAS- en/of CE-codes vermeld. Deze informatie hoefde niet te 

worden gespecificeerd, maar vergemakkelijkt de herkenning van de verschillende soorten 

stoffen. Tot slot wordt in het verslag van 2019 verwezen naar punt 10.1, terwijl het eigenlijk 

om punt 11.1 gaat.  

7.3 VERWEZENLIJKING VAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET KONINKLIJK BESLUIT 

7.3.1 Het verwerven van een betere kennis van de markt, de kenmerken van de 

nanomaterialen, het potentiële risico van blootstelling van mensen aan deze stoffen, 

en van de snelheid en de omvang van de evolutie naar complexere nanomaterialen 

7.3.1.1 Het verwerven van een betere kennis van de markt 

Sinds 2016 is de registratie van stoffen in nanoparticulaire toestand die voor professioneel 

gebruik op de Belgische markt worden gebracht, verplicht in het Belgische nanoregister. De 

verplichting om mengsels te registreren is ingegaan op 1 januari 2018. Door de jaarverslagen 

van deze nanoregisters te bestuderen, kan aan de hand van verschillende analyses van de 

verzamelde gegevens worden bevestigd dat een betere kennis van de markt is verkregen. Ten 

eerste was er vóór de invoering van het nanoregister geen informatie beschikbaar die de 

markt weerspiegelde voor stoffen die in nanoparticulaire toestand waren geproduceerd. Ten 

tweede is de in de nanoregisters verzamelde informatie informatief: het aantal registraties 

dat elk jaar een stijgende trend vertoont, het aantal registraties dat elk jaar toeneemt voor 

zowel stoffen als mengsels, de totale hoeveelheden die elk jaar op de Belgische markt worden 

gebracht, alsook het aandeel van de registraties die niet onder de REACH-wetgeving vallen en 

die de noodzaak van de uitvoering van dit KB nog verder ondersteunen. 

De tenuitvoerlegging van hoofdstuk 2 van het KB heeft echter geen betrekking op afgewerkte 

producten, met uitzondering van bepaalde soorten mengsels, en garandeert derhalve geen 

marktkennis totdat de stof in nanoparticulaire toestand in een object is verwerkt. 

7.3.1.2 Een betere kennis verwerven van de kenmerken van nanomaterialen 

Aangezien de kenmerken van nanomaterialen vertrouwelijke gegevens zijn, kunnen wij ons 

niet uitspreken over de verwezenlijking van deze doelstelling op basis van de jaarverslagen. 

De Sciensano-verslagen voor de registratiejaren 2017 en 2018 bevatten echter enkele 

gegevens over de kenmerken van nanomaterialen. Zij presenteren in het bijzonder de 

conformiteit van de registraties, de voor de beschrijvingen van de nanomaterialen gebruikte 

analysemethoden en de geaggregeerde gegevens over bepaalde kenmerken van de 

nanomaterialen. In het bijzonder wordt erin gewezen op bepaalde gebreken in de interface 
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van het nanoregister. In het laatste geval moeten enkele velden worden ingevuld die niet 

relevant zijn voor poeders maar alleen voor suspensies, waardoor de respons voor dit soort 

velden (oppervlaktebelasting, zètapotentiaal, pH) lager uitvalt.  

Deze door Sciensano opgestelde rapporten hebben het mogelijk gemaakt bepaalde 

geaggregeerde gegevens over de kenmerken van nanomaterialen, zoals de verdeling van 

verschillende soorten deeltjesvormen of aggregaten, in grafische vorm weer te geven. Om een 

betere kennis van de kenmerken van nanomaterialen te verkrijgen, moeten in de 

jaarverslagen van het nanoregister resultaten over bepaalde kenmerken van nanomaterialen 

worden opgenomen, zoals voorgesteld door Sciensano. 20, 41 

7.3.1.3 Het verwerven van een betere kennis van het risico van blootstelling van mensen aan 

deze stoffen 

Op dit moment kan aan de hand van de geregistreerde gegevens enige kennis worden 

opgedaan over de blootstelling van werknemers via het gebruik van de stoffen. Zoals in de 

evaluatie van de verslagen wordt beschreven, wordt dit deel van het register echter 

nauwelijks ingevuld door de declaranten, ondanks het feit dat het volgens het KB verplicht is. 

Een betere naleving van de voorschriften bij het invullen van de gebruiksdescriptoren zou een 

betere kennis van het blootstellingsrisico van werknemers en consumenten opleveren. Indien 

voor een stof een nieuw gevaar wordt vastgesteld, zal het risico worden bepaald door de 

blootstelling aan die stof en zullen de daaruit voortvloeiende te nemen maatregelen 

evenredig zijn. Bovendien worden, in tegenstelling tot het Franse R-nano-rapport, de 

verzamelde gegevens over het gebruik van nanomaterialen niet in de Belgische rapporten 

gepresenteerd. Het is derhalve onmogelijk om op basis van de verslagen een verband te 

leggen tussen een gebruik en een bepaald nanomateriaal. Als er bijvoorbeeld een 

nanomateriaal is waarvoor de procescategorie PROC11 (Spuiten buiten industriële 

omgevingen) wordt gebruikt en dit gekoppeld is aan een inhalatietoxisch nanomateriaal, is 

het belangrijk de procescategorie te kunnen koppelen aan het nanomateriaal, om het risico 

zo goed mogelijk te beoordelen en de nodige maatregelen te nemen om het te beheersen.  

7.3.1.4 Een beter inzicht krijgen in de snelheid en omvang van de evolutie naar complexere 

nanomaterialen 

Om zo goed mogelijk te kunnen beoordelen of dit doel wordt bereikt en wat de middelen 

zouden zijn om dit doel te bereiken, is een definitie binnen het KB van "complexere 

nanomaterialen" nodig.41 Het lijkt ons eveneens belangrijk om te begrijpen waartoe deze 

gegevens zullen dienen, vooral met het oog op wijzigingen in de regelgeving. Voor zover wij 

weten, zijn er geen niet-vertrouwelijke rapporten over deze evolutie naar complexere 

nanomaterialen. De opname van deze gegevens in het jaarverslag is nodig om aan deze 

doelstelling van het KB te voldoen.  
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7.3.2 Het garanderen van transparantie en het versterken van het vertrouwen van het 

publiek en de werknemers ten aanzien van deze stoffen 

Om deze transparantie met betrekking tot de geregistreerde stoffen te waarborgen, werden 

er elk jaar jaarverslagen gepubliceerd. Deze verslagen zouden, zoals gezegd, baat hebben bij 

een herziening van hun structuur en presentatie van de resultaten om ze relevanter, 

transparanter en toegankelijker voor het grote publiek te maken.  

Om het probleem van het vertrouwen van de werknemers aan te pakken, zou een anonieme 

enquête onder de werknemers kunnen worden gehouden. Deze enquête zou het mogelijk 

maken enerzijds de kennis van de werknemers over deze stoffen in nanoparticulaire toestand 

(blootstelling, gezondheidsrisico's, enz.) en anderzijds hun gevoel van vertrouwen en 

veiligheid te evalueren.  

Wat het bredere "publiek" betreft, hebben we geprobeerd na te gaan of de informatie in de 

jaarverslagen van het nanoregister hen bereikte. Daartoe hebben we de verschillende 

doelstellingen en middelen geanalyseerd die aan bod komen in het document "How will we 

communicate the results of the BE nanoregistry?", geschreven door communicatiedeskundige 

Jona De Leye. Hierin worden de doelstellingen, communicatiekanalen, doelgroepen en 

tijdschema's voor de verspreiding van de resultaten van het nanoregister aangegeven.42 

De doelstellingen van de communicatie van de resultaten in dit document zijn:  

- Bekendheid van het register en de helpdesk 

- Verbetering van de kwaliteit van de in het nanoregister gepresenteerde gegevens 

voor de volgende jaren 

- Verbetering van de algemene kennis over nanomaterialen 

- Een nauwkeuriger beeld van de nanomaterialen die op de Belgische markt 

aanwezig zijn 

- Doelgerichtere communicatie met belanghebbenden 

- Erkenning van het werk van bedrijven die een registratie hebben verricht 

En dit om het welzijn van werknemers, het grote publiek en het milieu te beschermen. 

De in deze presentatie genoemde procedures en communicatiekanalen zijn:  

- De publicatie van het jaarverslag op de officiële website van health.belgium.be en 

nanoregistration.be 

- De publicatie van persberichten of online nieuws waarin de belangrijkste 

bevindingen en gegevens van het jaarverslag worden gepresenteerd 

- De vragen die de woordvoerder beantwoordt na raadpleging van de deskundigen 

Tot de doelgroepen die in deze presentatie worden genoemd, behoren:  

- De industrieën en bedrijven 

- De universiteiten en onderzoekscentra 

- De niet-gouvernementele organisaties 

- De Belgische overheden 

- De andere lidstaten, het ECHA 
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- De pers 

- Het grote publiek 

De inhoud van de beoogde persberichten moet de belangrijkste bevindingen en cijfers van de 

jaarverslagen bevatten, zoals het aantal registraties, het aantal bedrijven, het aantal en de 

aard van de geregistreerde stoffen, waarbij de vertrouwelijkheid van de afzonderlijke 

gegevens moet worden gewaarborgd. 

Op basis van deze informatie hebben wij onderzocht of de verslaglegging over de resultaten 

elk jaar was uitgevoerd.  

Zoals hierboven vermeld, worden de jaarverslagen sinds de invoering ervan elk jaar op de 

officiële website van het nanoregister gepubliceerd.  

Vervolgens werd nagegaan of er persberichten, persartikelen, webartikelen, radio- of tv-

uitzendingen voor doelgroepen waren waarin de belangrijkste bevindingen van de 

jaarverslagen werden gepresenteerd.  

We zijn begonnen met de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu, aangezien dit het belangrijkste communicatiekanaal is voor het 

nanoregister. Op de persberichtenpagina is geen persbericht met betrekking tot het 

nanoregister gevonden voor de periode tussen september 2016 en april 2022.43 In de 'nieuws'-

sectie44 is echter met het trefwoord "nanoregister" of "nanoregistre" een artikel van 21 maart 

2016 beschikbaar waarin de eerste cijfers van het nanoregister worden gepresenteerd. We 

hebben ook een presentatie over het nanoregister gezien op de 2e workshop "nano in 

België"45. Tijdens deze presentatie werd een samenvatting van de resultaten van 2016 en 2017 

gepresenteerd. De presentatie was gericht op doelgroepen uit de industrie, het bedrijfsleven, 

universiteiten en onderzoekcentra en, volgens het organisatiecomité, waren ook 

regelgevende instanties aanwezig. 

Vervolgens hebben wij ons onderzoek uitgevoerd op de website Belga.press46, een online 

databankplatform voor communicatieprofessionals dat de inhoud van een aantal Belgische 

persbedrijven (en in mindere mate van een aantal buurlanden) samenbrengt. Dit omvat 

kranten, tijdschriften, radio en televisie, met inbegrip van betaalde publicaties. 

Ons onderzoek richtte zich op de volgende trefwoorden in het Frans en het Nederlands voor 

de data tussen 1 januari 2014 en 28 februari 2022: 

- Nanoregistre; nanoregistry OR nanoregister 

- Registre AND belge AND nanomatériaux; Belgische AND register AND 

nanomaterialen 

- Registre AND nanomatériaux; nanomaterialen AND register 

- Enregistrement AND nanoparticules; registratie AND nanodeeltjes 

- Enregistrement AND nanomatériaux; registratie AND nanomaterialen 

- Substances AND manufacturées AND nanoparticulaire; stoffen AND geproduceerd 

AND nanoparticulaire 

- Rapport AND nanoparticules AND belge; verslag AND nanodeeltjes AND belgische 
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In totaal verkregen we 135 resultaten (zie Bijlage 2 voor de details). Slechts 3 resultaten waarin 

het bestaan van het Belgische nanoregister werd vermeld, kwamen voor in onze Nederlandse 

zoekactie. Geen enkel persartikel, webartikel, radioprogramma, tv-nieuwsuitzending of 

persbericht uit de belga.press database had het Belgische nanoregister als hoofdonderwerp. 

Daarom hebben wij onze zoektocht voortgezet via het persberichtenportaal van het Belga-

agentschap, PRpro.47 De details van de verkregen resultaten met dezelfde sleutelwoorden als 

voor Belga.press zijn te vinden in Bijlage 3.  

Er zijn drie persberichten over het Belgische nanoregister verschenen, elk in een Franse en 

een Nederlandse versie.  

- "La Belgique met en place un registre des nanomatériaux". Gepubliceerd op 08-02-

2014 door de persdienst van Mevr. Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en 

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale 

Culturele Instellingen op presscenter.org 

- "Conseil des ministres du 7 février 2014" Gepubliceerd op 08-02-2014 door de FOD 

Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene directie Externe Communicatie op 

presscenter.org  

- "Ordre du jour du Conseil des ministres du 22 juin 2017". De titel van de agenda 

van belang: "Modification de l’entrée en vigueur de dispositions relatives aux 

substances manufacturées à l’état nanoparticulaire" gepubliceerd op 21-06-2017 

door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene directie Externe 

Communicatie op presscenter.org. 

Dit zijn dus persberichten over het KB en de implementatie ervan. Wij hebben geen 

persberichten gevonden over de jaarverslagen van het nanoregister.  

Ondanks de jaarlijkse publicatie van de Belgische nanoregisterverslagen, vonden we in ons 

onderzoek42 slechts één webartikel waarin de belangrijkste bevindingen en gegevens van het 

nanoregister van 2016 werden gepresenteerd. Dit gebrek aan communicatie via persberichten 

betekent dat informatie niet wordt doorgegeven aan de verschillende media, zoals de pers, 

de televisie of de radio. Alleen het geïnformeerde publiek, dat gevoelig of geïnteresseerd is in 

de kwestie van nanomaterialen, heeft toegang tot deze informatie, aangezien deze niet in de 

media wordt doorgegeven.  

Het KB vermeldt in zijn doelstellingen dat de openbaarmaking van de ingezamelde gegevens 

(niet vertrouwelijke gegevens of geaggregeerde gegevens) de bevolking bewust zou kunnen 

maken van de toenemende aanwezigheid van nanomaterialen op de markt, maar ook om 

misverstanden en verwarring te vermijden in verband met types nanomaterialen die geen 

gevaar inhouden voor de gezondheid. Voor de doelgroep van het grote publiek lijkt het 

belangrijk een communicatiestrategie op te zetten zoals vermeld in het document "How will 

we communicate the results of the BE nanoregistry?”. 42  Door de uitvoering van concrete 

communicatieacties te plannen, kunnen de jaarresultaten en de ontwikkeling daarvan aan de 

doelgroepen worden doorgegeven. Bovendien informeert de informatie in de 

nanoregisterverslagen het "grote publiek" niet over de toenemende aanwezigheid van 

nanomaterialen, aangezien de evolutie van de registraties niet wordt weergegeven. Ook 
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informatie over nanomaterialen die geen gevaar voor de gezondheid opleveren, is niet in de 

verslagen opgenomen, waardoor mogelijke verwarring en misverstanden niet kunnen worden 

voorkomen. 

Wat de doelgroep "andere lidstaten en ECHA" betreft, maakt een deel van de informatie in de 

jaarverslagen, namelijk de informatie in de tabel over geregistreerde stoffen in de bijlage bij 

de verslagen, deel uit van de EUON-gegevensbank over nanomaterialen in Europa (Figuur 20). 

 

Figuur 20: Lijst van nanomaterialen in Europa op basis van REACH-registraties, de Europese cosmetica-
inventaris en de Belgische en Franse nanomaterialeninventaris. Uittreksel uit de door EUON verzamelde 
databank over nanomaterialen op de Europese markt.48 

De door EUON verzamelde gegevens omvatten de identificatie van de stof, de naam van de 

stof, het EC-nummer of het door ECHA toegekende lijstnummer en het CAS-nummer. Voor 

elke stof wordt aangegeven of deze is geregistreerd in REACH, in de Europese cosmetica-

inventaris, in het Belgische Nanoregister of in het Franse R-nano. Door op de naam van de stof 

te klikken, wordt een link geboden naar het informatieblad over de stof op de ECHA-website, 

met inbegrip van de gevarenindeling en etikettering. Door op het oogje aan de rechterkant 

van de tabel te klikken, komt u in een tabel met enkele gegevens over de stof die in de registers 

zijn opgenomen. Voor de Belgische gegevens zijn dit de jaarlijkse tonnageschaal en de 

NACE(BEL)-code(s) die verband houden met de registratie van de stof (Figuur 21). 
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Figuur 21: POLYSYNTHREN-VIOLETT G. Uittreksel uit de nanomaterialendatabank van EUON .48 

De integratie van de Belgische nanoregistergegevens in de EUON-website vervolledigt 

bijgevolg de beschikbare gegevens over het gebruik van nanomaterialen in de EU. Dit 

bevestigt het belang van het nationale register, aangezien, zoals blijkt uit Figuur 21, sommige 

nanomaterialen alleen in ons register worden gerapporteerd. Ook hier kan door het 

ontbreken van een verband tussen nanomaterialen en hun gebruiksdescriptoren geen 

informatie worden gegeven over de toepassingen van nanomaterialen, zoals in het Franse 

verslag het geval is.36 
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7.3.3 Het garanderen van de traceerbaarheid en derhalve het bieden van de mogelijkheid 

aan de overheid om tussenbeide te komen in geval van een risico voor de 

volksgezondheid of de veiligheid van de werknemers  

Wat de gezondheid van de werknemers betreft, bepaalt art. 2. 17° van het KB dat Belgische 

producenten van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand die deze stoffen 

uitsluitend naar het buitenland uitvoeren, geen registratie hoeven te verrichten aangezien zij 

deze stoffen niet op de Belgische markt verkopen (Figuur 22).  Hoe kan de traceerbaarheid 

worden gewaarborgd, zodat de autoriteiten kunnen ingrijpen in geval van een risico voor de 

veiligheid van de Belgische werknemers indien deze stoffen niet geregistreerd zijn? 

 

16 
(2.17.d) 

Art 2, 17°. Ik ben een Belgische producent van stoffen 
geproduceerd in nanoparticulaire toestand en ik 
exporteer alle stoffen geproduceerd in nanoparticulaire 
toestand die ik produceer. Moet ik me registreren? 

Neen, u hoeft zich niet te registreren. In dat geval brengt u geen stof(fen) 
geproduceerd in nanoparticulaire toestand in België op de markt. 

Figuur 22: Uittreksel uit de FAQ die wordt verstrekt om de registratie van het nanoregister te 
vergemakkelijken.29 

Het is dus niet mogelijk zich van de veiligheid te vergewissen van werknemers die worden 

blootgesteld aan nanomaterialen die in België worden geproduceerd en alleen naar andere 

landen worden uitgevoerd, wat niet in overeenstemming is met deze doelstelling van het KB.  

Het EUON-instrument, eNano Mapper, verstrekt informatie over de toxiciteit van 

nanomaterialen. Om de door de autoriteiten uit te voeren interventies in geval van een risico 

voor de volksgezondheid of de gezondheid van de werknemers gericht te kunnen uitvoeren, 

moet de informatie over de blootstelling, en dus die welke in de gebruiksdescriptoren wordt 

beschreven, echter worden vergeleken met de nanomaterialen. In het document R12 van het 

ECHA staat immers: "De beschrijving van het gebruik is een belangrijke eis voor de 

veiligheidsbeoordeling van een declarant (indien vereist) en de daarop volgende mededeling 

van de voorwaarden voor veilig gebruik in de toeleveringsketen. De beschrijving van 

geïdentificeerd gebruik is ook bedoeld om autoriteiten in staat te stellen te begrijpen wat er in 

de praktijk op een markt met een stof wordt gedaan.  Dit ondersteunt het nemen van goed 

gefundeerde beslissingen over welke prioriteit de stof heeft voor verdere toetsing en 

regelgeving door autoriteiten".38 

7.3.4 Het invoeren van een kennisbank die noodzakelijk zou kunnen zijn voor de 

toekomstige reglementaire evolutie op nationaal en Europees niveau wat deze stoffen 

betreft 

Op nationaal niveau bestaat er momenteel geen databank over stoffen in nanoparticulaire 

toestand die is opgezet na de oprichting van het nanoregister. 

Op Europees niveau omvat het EUON, zoals hierboven vermeld, alle nanomaterialen die in de 

Europese (cosmetica en REACH) en nationale (België en Frankrijk) databanken zijn 

geregistreerd, alsook de daarmee verband houdende openbare gegevens. Het is ook mogelijk 

om via de ECHA- of eNanoMapper-website naar hun toxiciteit te verwijzen. Om deze 

bestaande databank zo goed mogelijk te vervolledigen, moeten de gebruiksdescriptoren die 
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aan de in het nanoregister geregistreerde nanomaterialen zijn gekoppeld, worden 

meegedeeld, zoals dat ook het geval is in het Franse register. 

7.4 ANDERE KRITIEKE PUNTEN EN VOORSTELLEN VOOR VERBETERING 

7.4.1 Reikwijdte van het toepassingsgebied 

In tegenstelling tot de Franse wetgeving bevat ons KB betreffende het op de markt brengen 

van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand verscheidene vrijstellingen van 

registratie voor bepaalde producten.  Cosmetische producten waren er trouwens niet 

opgenomen tot de wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2017 waarin de 

vrijstelling van aangifte van cosmetica wordt vermeld.  

Dit toepassingsgebied voor cosmetische producten wordt gerechtvaardigd door het feit dat 

ze binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1223/2009 vallen. Deze 

verordening schrijft evenwel voor dat voor nanomaterialen andere informatie moet worden 

verstrekt, met uitzondering van een lijst van nanomaterialen die worden gebruikt voor 

kleuring, UV-filtratie of conserveringsdoeleinden en die in de overeenkomstige bijlagen bij 

deze verordening worden vermeld. Bovendien is de informatie over de tonnages er niet in 

opgenomen. Daarom kan niet hetzelfde informatieniveau uit de Europese kennisgeving van 

cosmetica worden gegarandeerd als dat wat via het Belgische nanoregister kan worden 

verkregen. Bovendien herinneren wij eraan dat de adviezen betreffende het ontwerp van 

koninklijk besluit tot wijziging van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het KB 

van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in 

nanoparticulaire toestand hun onenigheid uitten over de vrijstelling van registratie voor 

cosmetische producten.49  

Biociden vallen onder Verordening (EU) nr. 528/2012, die de toelating inhoudt om een 

product op de markt te brengen na een evaluatie van de biocidale stof. Daarnaast is er ook de 

regeling op nationaal niveau door het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op 

de markt brengen en het gebruiken van biociden. Net als bij cosmetische producten biedt de 

bestaande wetgeving niet dezelfde mate van informatie als voor registratie in het nanoregister 

vereist is.  

Deze twee productcategorieën zijn echter niet onbelangrijk op de markt voor nanomaterialen, 

aangezien in het Franse R-nanoverslag van 2019 staat dat "Les produits 

phytopharmaceutiques (PC27) et les produits cosmétiques (PC39) sont les deux catégories de 

produits chimiques les plus déclarées" (gewasbeschermingsmiddelen (PC27) en cosmetische 

producten (PC39) zijn de twee meest aangegeven categorieën van chemische producten).36 

Het toepassingsgebied van het Belgische nanoregister moet dan ook opnieuw worden 

geëvalueerd, rekening houdend met het belang van nanomaterialen op de Belgische markt 

alsook met de relevantie van de invoering van bepaalde productcategorieën waarvoor de 

huidige wetgeving niet toelaat voldoende informatie te verstrekken om de doelstellingen van 

het KB van 27 mei 2014 te verwezenlijken 
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In het geval van levensmiddelenadditieven, met de recente herbeoordeling door EFSA van de 

veiligheid van titaandioxide en de herbeoordeling van de toxiciteit van bepaalde pigmenten 

in tatoeage-inkt, rijst ook de vraag naar de herziening van het toepassingsgebied in het KB. 
50,51  

 

7.5 CONCLUSIE 

Onze evaluatie van de werking van het Belgische nanoregister heeft verschillende punten voor 

verbetering aan het licht gebracht, waarvan de belangrijkste de volgende zijn:  

• Een actualisering van de documenten ter ondersteuning van de registratie, met name 

op basis van de vragen van de helpdesk, zodat de aan de declaranten verstrekte 

informatie kan worden verbeterd door de nadruk te leggen op de 

gebruiksdescriptoren;  

• Een aanpassing van de interface van het nanoregister met betrekking tot 

gebruiksdescriptoren, zodat deze essentiële informatie beter kan worden gebruikt 

voor de beoordeling van de blootstelling van werknemers, professionele gebruikers en 

individuele personen, en dus voor een risicobeoordeling die een betere communicatie 

over de voorwaarden voor een veilig gebruik van de producten mogelijk maakt, alsook 

voor de besluitvorming van de autoriteiten met het oog op de vaststelling van 

prioriteiten voor de analyse van bepaalde producten of stoffen; 

• Een globale herziening van de rapportagestructuur van het nanoregister op basis van 

onder meer de volgende elementen teneinde de door het KB vastgestelde 

doelstellingen optimaal te verwezenlijken: 

o Een presentatie van de evolutie van de resultaten in de tijd  

o Een vergelijking van de gebruiksdescriptoren met de overeenkomstige 

nanomaterialen 

o Een inspiratiebron voor de presentatie van bepaalde resultaten in vergelijking 

met Franse jaarverslagen 

o Een presentatie van enkele geaggregeerde gegevens over de kenmerken van 

nanomaterialen zoals gepresenteerd in de Sciensano-evaluaties 

o De opstelling van een niet-technische samenvatting in de taal van het verslag; 

• Een herziening van de communicatie om de resultaten van het nanoregister 

transparanter te maken door middel van persberichten, ook om het grote publiek 

gerust te stellen; 

• Een herbeoordeling van de relevantie van de toepassingsgebieden om te komen tot 

dezelfde registratie-eisen voor elk vervaardigd nanomateriaal op de Belgische markt. 
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8 EVALUATIE VAN DE OPPORTUNITEIT EN DE RELEVANTIE VAN DE 

UITVOERING VAN HOOFDSTUK 3 VAN HET KB VAN 27 MEI 2014 

BETREFFENDE HET OP DE MARKT BRENGEN VAN STOFFEN 

GEPRODUCEERD IN NANOPARTICULAIRE TOESTAND, BETREFFENDE DE 

KENNISGEVING VAN DE VOORWERPEN EN SAMENGESTELDE OBJECTEN 

WAARIN ÉÉN OF MEERDERE STOFFEN GEPRODUCEERD IN 

NANOPARTICULAIRE TOESTAND WERDEN GEÏNTEGREERD. 

8.1 NIEUWS EN STOFFEN GEPRODUCEERD IN NANOPARTICULAIRE TOESTAND IN 

CONSUMPTIEPRODUCTEN 

8.1.1 De zaak van de AVROX-maskers 

In het kader van de COVID-19-pandemie gaf de federale regering het Ministerie van Defensie 

de opdracht om een aanbesteding uit te schrijven voor de aankoop van herbruikbare 

communautaire maskers.52 Het was het Luxemburgse bedrijf AVROX dat daarbij geselecteerd 

werd en in Vietnam 15 miljoen maskers liet produceren voor distributie onder de bevolking in 

België. De ontdekking van het gebruik van zilver voor de biocidebehandeling van de maskers 

riep echter al snel vragen op over het gezondheidsrisico dat hieruit kon voortvloeien. Deze 

AVROX-maskers hadden al tot enige discussie geleid over de kwaliteit van de stof, aangezien 

ze niet op 60°C gewassen konden worden, zoals aanbevolen. Het potentiële toxicologische 

risico van de behandeling van de maskers met zilver haalde het nieuws.52 Tegen die 

achtergrond zette Sciensano een project op onder de naam "AgMaskCOVID-19" om een 

"evaluatie van de types, doeltreffend gebruik en gezondheidsrisico's van het gebruik van 

biocides op basis van zilver om antimicrobiële eigenschappen te geven aan de mondmaskers 

die worden gebruikt tijdens de COVID-19-crisis". In het kader van dit project testte Sciensano 

op de aanwezigheid van zilver in de maskers, hetzij in de vorm van ionen, hetzij in de vorm 

van nanodeeltjes. Ze analyseerden ook het vrijkomen van nanodeeltjes uit het weefsel om na 

te gaan of het gebruik ervan inhalatierisico's inhoudt.53 Een eerste verslag van Sciensano bevat 

de voorlopige resultaten van deze studie waarbij de AVROX-maskers werden geanalyseerd. 

Ook andere met zilver behandelde maskers op de Europese markt en onbehandelde 

wegwerpmaskers werden geanalyseerd, waardoor de problematiek deels verduidelijkt kon 

worden. De resultaten bevestigden de aanwezigheid van zilver in de vezels van het masker, 

zoals aangegeven door de fabrikant. Wat de aanwezigheid van nanodeeltjes betreft, vond 

Sciensano niet alleen nanodeeltjes van zilver (op het oppervlak van de vezels), maar ook 

nanodeeltjes van titaandioxide (gebonden aan de vezelmatrix).54 De Hoge Gezondheidsraad 

bracht op basis van deze resultaten een advies uit (advies nr. 9654), zoals gevraagd door de 

federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Uit deze mededeling blijkt dat het 

gebruikte biocide "SILVADUR™930" is, een textielbehandelingsproduct met een 

polymeergebonden afgiftesysteem van zilverionen. Het biocide dat overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 528/2012 is toegelaten en geregistreerd in de ECHA-databank op grond 
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van artikel 95, is zilvernitraat.55 De entiteit die het dossier voor deze werkzame stof indiende 

die overeenkomt met PT091 is Nutrition & Biosciences (DuPont de Nemours, Inc.) Dit stemt 

volledig overeen met het bedrijf DuPont de Nemours dat SILVADUR™930FLEX Antimicrobial 

op de markt brengt. Deze registratie van zilvernitraat omvat niet de nanodeeltjesvorm, 

aangezien Verordening (EU) nr. 528/2012 duidelijk stelt dat de goedkeuring van een stof niet 

de nanometrische vorm omvat.  

Het AgMaskCOVID-19-project van Sciensano is nog niet voltooid en er zijn studies aan de gang 

over het vrijkomen van ionen en nanodeeltjes uit de maskers om de blootstellingsniveaus te 

beoordelen. Naar aanleiding van het advies van de Hoge Gezondheidsraad raden de 

autoriteiten niettemin het gebruik van deze maskers af uit voorzorg en worden de resterende 

voorraden niet meer verdeeld.  

Het geval van de AVROX-maskers is uitgebreid aan bod gekomen in de Belgische media, maar 

het is geen uniek geval aangezien tijdens deze pandemie verscheidene maskers werden (en 

sommige nog steeds worden) verkocht waarin de aanwezigheid van zilver met bactericide of 

virucide werking werd benadrukt. Uit een onderzoek van zo'n 40 maskers die beweren zilver 

te bevatten, bleek dat fabrikanten meerdere zilveradditie-technologieën gebruiken, 

waaronder SILVADUR™930. Sommige vermelden de aanwezigheid van zilverionen, andere van 

"nanozilver" of zilvernanovezels. Bij sommige maskers wordt de aanwezigheid van 

nanodeeltjes van titaan, grafeen of koper benadrukt of kon hun aanwezigheid gemeten 

worden.56 Door in een zoekmachine te zoeken op "silver nano mask" kan men tegenwoordig 

verschillende soorten maskers vinden die worden verkocht vanwege hun antibacteriële 

eigenschappen waarbij gebruik wordt gemaakt van nanotechnologie en/of zilver.  

8.1.2 De zaak van de IKEA-gordijnen 

Het voorbeeld van de IKEA-gordijnen heeft veel minder media-aandacht gekregen dan de 

maskers, maar is net zo opmerkelijk. Met de GUNRID-gordijnen belooft IKEA de lucht in onze 

huizen te zuiveren.57 De manier waarop IKEA dat doet, is als volgt: de gordijnstof is gecoat met 

een behandeling op minerale basis. Deze reageert op natuurlijk licht en verwijdert 

luchtverontreinigende stoffen zoals acetaldehyde. Deze gordijnen zijn eenvoudiger te 

gebruiken dan een elektrische luchtreiniger, hebben geen invloed op uw elektriciteitsrekening 

en hebben geen filter die u moet vervangen. In de IKEA-video die we vonden op de 'mode in 

textile by Ifth'-website58, leggen ze uit dat de technologie een fotokatalysator omvat die 

bepaalde moleculen zoals formaldehyde of acetaldehyde "afbreekt". Bij deze technologie is 

een mineraal betrokken dat titaandioxide zou kunnen zijn, aangezien dat dit type reactie kan 

veroorzaken59 en dat het Zwitserse bedrijf HeiQ, dat deze technologie voor IKEA heeft 

ontwikkeld60, samenwerkt met Prof. Dr. Detlef Bahnemann, hoofd Fotokatalyse en 

Nanotechnologie van de Leibniz-Universiteit Hannover, Duitsland, wiens onderzoek onder 

meer is gericht op de katalyse van vluchtige organische verbindingen door titaandioxide. Het 

 
1 PT09: Conserveringsmiddelen voor vezels, leer, rubber en gepolymeriseerde materialen. Wordt gebruikt voor 
de conservering van vezelachtige of gepolymeriseerde materialen, zoals leer, rubber, papier of textielproducten, 
door microbiologisch bederf tegen te gaan. Dit soort producten omvat biociden die de vestiging van micro-
organismen op het oppervlak van materialen tegengaan en daardoor de ontwikkeling van geuren verhinderen of 
voorkomen en/of andere soorten voordelen bieden. 
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vermoeden van het gebruik van titaandioxide, zonder de grootte ervan te specificeren, was 

voor AVICENN (Association de veille et d'information civique sur les enjeux des nanosciences 

et des nanotechnologies) aanleiding om HeiQ en IKEA hierover te interpelleren. Aangezien de 

antwoorden die zij van de bedrijven ontvingen onduidelijk bleven, namen zij contact op met 

de Zweedse ngo ChemSec. Deze laatste kon van IKEA de bevestiging krijgen dat de op de 

gordijnen toegepaste behandeling inderdaad bestond uit titaandioxidedeeltjes, zonder de 

grootte te specificeren. AVICENN liet de gordijnen testen nadat ze op de markt waren 

gebracht. De titaandioxidedeeltjes die in de gordijnen werden aangetroffen en door het 

nationale metrologie- en testlaboratorium werden geanalyseerd, waren inderdaad in 

nanometrische vorm met een gemiddelde grootte van 5 nm.61 Uiteindelijk waren de 

gordijnen, na ongeveer een jaar op de markt te zijn geweest, in het voorjaar van 2020 niet 

meer verkrijgbaar. Verschillende Franse consumentenverenigingen zoals UFC que choisir62 of 

60 millions de consommateurs63 hebben IKEA vervolgens aangesproken op de mogelijke 

gevolgen van deze gordijnen voor onze gezondheid. In juli 2021 reageerde IKEA op de 

bezorgdheid van AVICENN door te verklaren dat het tests zou uitvoeren om de grootte van de 

deeltjes en de kans dat ze vrijkomen te beoordelen. Ze zouden ook de grootte van de deeltjes 

hebben verdedigd door te verklaren dat ze dachten dat 90% van de TiO2-deeltjes groter waren 

dan 100 nm. In december 2021 gaf AVICENN aan nog steeds geen resultaten van de beloofde 

analyses van IKEA te hebben ontvangen, ondanks meerdere aanmaningen. Deze verklaarde 

naar verluidt dat de GUNRID-gordijnen, hoewel ondoeltreffend voor het reinigen van de lucht, 

"voldeden aan de huidige wet- en regelgeving" en "veilig als traditioneel gordijn konden 

worden gebruikt".61 

8.1.3 Conclusie 

Door dit soort schandalen kan de consument niet goed worden voorgelicht en gerustgesteld 

over de mogelijke gevaren van nanomaterialen in maskers of gordijnen. Onder de genoemde 

nanomaterialen is titaandioxide, waarvan de classificatie onlangs is herzien en nu in de 

gevarenklasse Kankerverwekkendheid, categorie 2 valt, met de gevarenaanduiding H351- 

Verdacht van het veroorzaken van kanker (inhalatie).55 Deze twee gevallen bevestigen 

duidelijk de noodzaak van evaluatie van de uitvoering van hoofdstuk 3 van het KB van 27 mei 

2014. 

8.2 TOEPASSING VAN HOOFDSTUK 3 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT EN EVENTUELE KENNISGEVING 

VAN NIEUWSBERICHTEN 

8.2.1 Het geval van de communautaire maskers 

Om te bepalen of de AVROX- of andere met zilver behandelde maskers binnen het 

toepassingsgebied van hoofdstuk 3 van het KB vallen, indien het geïmplementeerd zou 

worden, zijn wij nagegaan of ze voldeden aan de verschillende voorwaarden die in het KB 

worden genoemd. 

Het eerste geëvalueerde criterium is de definitie van een voorwerp of samengesteld object 

zelf. In het geval van de maskers voldoen we inderdaad aan de definitie van een voorwerp, 
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aangezien het gaat om "een object waaraan tijdens de productie een speciale vorm, oppervlak 

of patroon wordt gegeven waardoor zijn functie in hogere mate wordt bepaald dan door de 

chemische samenstelling".64  

Vervolgens hebben we onderzocht of de maskers voldoen aan de vrijstelling van het 

toepassingsgebied van hoofdstuk 1, artikel 1, van het KB betreffende de producten waarop 

het KB niet van toepassing is. De AVROX-maskers passen in de beschrijving van 1° in verband 

met biociden en de behandelde voorwerpen die vallen onder het toepassingsgebied van 

Verordening (EU) nr. 528/2012, aangezien ze zouden zijn behandeld met de SILVADUR™930-

technologie.  

Tot slot zijn we nagegaan of de AVROX-maskers voldoen aan de cumulatieve vereisten van 

hoofdstuk 3, art. 11, § 1 .  

1°) Eén of meerdere stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand werden 

geïntegreerd in het voorwerp of samengesteld object in welk productiestadium dan 

ook. Wij beschikken niet over de nodige informatie om aan de eerste voorwaarde te 

voldoen, aangezien de definitie van een stof geproduceerd in nanoparticulaire 

toestand de aanwezigheid impliceert van ten minste 50% ongebonden deeltjes of 

deeltjes in aggregaat- of agglomeraatvorm met uitwendige afmetingen tussen 1 en 100 

nanometer.18 De enige beschikbare informatie is immers die van de analyses van het 

Sciensano-masker en deze analyses hebben geen betrekking op stoffen vóór hun 

verwerking in het object.54,65 Wanneer wordt verwezen naar de registratie van 

zilvernitraat in het kader van artikel 95, omvat de registratie niet de nanometrische 

vorm.  

2°) Een hoeveelheid van meer dan honderd gram van minstens één van de stoffen 

geproduceerd in nanoparticulaire toestand wordt op de markt gebracht tijdens het 

kalenderjaar waarin de kennisgeving plaatsgevonden heeft. Wij beschikken niet over 

kwantitatieve  informatie om te kunnen bevestigen dat meer dan 100 gram zilver of 

titaandioxide in de maskers op de markt is gebracht. Gezien de hoeveelheid maskers 

is dit echter waarschijnlijk wel het geval geweest, gelet op de simulaties van de 

hoeveelheden die in de maskers aanwezig waren, zoals uiteengezet in advies 9654 van 

de HGR.52  

3°) Waarbij in verband met deze voorwerpen of samengestelde objecten niet kan 

worden uitgesloten dat er in het kader van een voorzienbaar of adequaat gebruik een 

deel van minstens één van de stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand van 

meer dan 0,1 procent van de oorspronkelijk in het voorwerp vervatte massa, vrijkomt. 

In advies 9654 wordt gewezen op het ontbreken van gegevens over het vrijkomen van 

zilverdeeltjes. Voor titaandioxide wijzen studies op vrijkomingen tussen 0,01 en 3,4% 

tijdens het wassen.66 Wat het vrijkomen ervan tijdens het gebruik van de maskers 

betreft, schat advies 9654 dat dit uiterst gering zou zijn, maar deze hypothese is nog 

niet geverifieerd door wetenschappelijke gegevens, zodat niet kan worden uitgesloten 

dat een hoeveelheid van meer dan 0,1% vrijkomt.52 
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4°) Het voorwerp of samengesteld object is geproduceerd door de persoon die het op 

de markt brengt of wordt enkel voor professionele gebruikers op de markt gebracht. 

Enerzijds zijn de maskers niet geproduceerd door degene die ze op de markt brengt, 

aangezien de productie is uitgevoerd door een Vietnamese onderneming. Anderzijds 

worden de maskers in de handel gebracht voor niet-professionele gebruikers, 

aangezien het om de Belgische bevolking gaat die ze zou hebben gebruikt.  

We kunnen dan ook concluderen dat de AVROX-maskers niet onder het toepassingsgebied 

van hoofdstuk 3 van het KB vallen om twee aangetoonde redenen: i) zij behoren tot de 

categorie van met een biocide behandelde producten en ii) zij voldoen niet aan artikel 11, § 

1, punt 4°. Aangezien de andere besproken punten onzeker zijn, is het bovendien mogelijk dat 

zij aan de eerste twee worden toegevoegd om deze maskers uit te sluiten van het 

toepassingsgebied van Hoofdstuk 3 van het KB. De vervulling van slechts één van deze 

voorwaarden is voldoende om een voorwerp uit te sluiten van het toepassingsgebied van het 

KB, aangezien zij cumulatief zijn. 

Derhalve kan worden geconcludeerd dat communautaire maskers die nanodeeltjes zilver 

bevatten, niet onder het toepassingsgebied van Hoofdstuk 3 van het KB zouden vallen, indien 

dit geïmplementeerd zou worden. 

8.2.2 De zaak van de IKEA-gordijnen 

In tegenstelling tot de maskers komen de nanodeeltjes titaandioxide in de gordijnen van 

GUNRID niet overeen met de in artikel 1 van het KB opgesomde producten en zouden ze dus 

binnen het toepassingsgebied van hoofdstuk 3 kunnen vallen. Wat art. 11, § 1 betreft, is punt 

1° duidelijk vervuld aangezien in de gordijnen nanodeeltjes titaan zijn verwerkt. Zonder 

zekerheid kan worden aangenomen dat aan punt 2° is voldaan. Gezien het gebrek aan 

communicatie van IKEA over het vrijkomen van de nanodeeltjes, kan het bestaan ervan niet 

worden uitgesloten, hetgeen zou voldoen aan de voorwaarden van punt 3°. Wat ten slotte 

punt 4° betreft, zal de kennisgeving hier afhangen van de vraag of IKEA de gordijnen zelf 

produceert of ze door een onderaannemer heeft laten produceren. Als IKEA de GUNRID-

gordijnen heeft laten produceren door een onderaannemer, dan moeten noch IKEA noch de 

onderaannemer een kennisgeving verrichten, aangezien het niet bedoeld is voor 

professionele gebruikers. Indien de onderaannemer niet Belgisch is, hoeft hij bovendien geen 

kennisgeving van het product te verrichten, omdat het in dit geval niet de producent is die het 

product op de markt brengt. 

Wij beschikken derhalve niet over voldoende informatie om te kunnen concluderen of de 

GUNRID-gordijnen onder het toepassingsgebied van Hoofdstuk 3 van het KB zouden vallen, 

indien het geïmplementeerd zou worden.  
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8.3 VOORWERPEN EN SAMENGESTELDE OBJECTEN DIE EEN OF MEER STOFFEN GEPRODUCEERD IN 

NANOPARTICULAIRE TOESTAND BEVATTEN 

Om de omvang van de aanwezigheid van stoffen in nanoparticulaire toestand in de 

voorwerpen en samengestelde objecten te bepalen, hebben wij verschillende bestaande 

databanken geraadpleegd.  

De eerste twee databanken zijn inventarissen die op een bepaald tijdstip t worden uitgevoerd, 

de andere zijn online databanken, die evolueren en dus regelmatig worden bijgewerkt. Ze 

verschillen ook van elkaar in de methodologie die wordt gebruikt om gegevens over de 

producten te verzamelen, in de classificatie van de producten of in de diversiteit en de precisie 

van de informatie die voor elk van de producten beschikbaar is over het nanomateriaal of de 

nanomaterialen die ze bevatten (soort nanomateriaal, nanovorm, hoeveelheden 

nanomateriaal, functie van het nanomateriaal in het product), de blootstelling aan het 

nanomateriaal, het risico, de informatie over de producent 

 

Figuur 23: Aantal producten met nanomaterialen in elke databank in maart 2022. 
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8.3.1 De 'nano'-databanken 

• ANEC/ BEUC inventory of products claiming to contain nanoparticles available on the 

EU market 

ANEC (European Association for the Co-ordination of Consumer Representation in 

Standardisation) is een vzw die als hoofddoel heeft invloed uit te oefenen op de ontwikkeling 

of herevaluatie van Europese wetgeving die gevolgen kan hebben voor de consument. Het 

BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) is eveneens een vzw waarin 46 

consumentenorganisaties uit 32 landen zijn verenigd en die als hoofddoel heeft de belangen 

van de consumenten bij de Europese instellingen te behartigen. 

Bezorgd over de toenemende aanwezigheid van producten die nanomaterialen bevatten op 

de markt, zijn ANEC en BEUC in 2009 begonnen met een inventarisatie van producten die 

beweren nanomaterialen te bevatten en op de Europese markt verkrijgbaar zijn. Hoewel deze 

producten technologische voordelen hebben voor de consument, kunnen er nieuwe risico's 

ontstaan als gevolg van nanotechnologie. Het doel van deze inventaris, waarmee in 2009 is 

begonnen en die in 2010 is bijgewerkt, was de aanwezigheid van op nanotechnologie 

gebaseerde producten op de Europese markt te monitoren. Voor deze telling is zowel in 

winkels als op internet naar deze producten gezocht en is nagegaan of sites buiten Europa de 

in de lijst opgenomen producten aan de EU leverden. De indeling van de producten in 

categorieën geschiedde op willekeurige wijze, volgens het meest frequente gebruik door de 

consumenten. Uiteindelijk bevat deze inventaris in totaal 475 artikelen, waarvan het 

merendeel (41,81%) in de categorie "Health & Fitness" valt, met inbegrip van kleding, 

sportartikelen en verzorgingsproducten (met inbegrip van cosmetica). 
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• De rapporten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: RIVM (Nederland) 

In het kader van het project V340120 (Health Risks of the application of nanotechnology in 

consumer products) heeft de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) verzocht om een 

inventarisatie van mogelijke blootstellingen van consumenten aan producten die zijn 

vervaardigd met behulp van nanotechnologie of die nanodeeltjes bevatten. Een eerste 

inventarisatie van consumptieproducten die nanomaterialen bevatten is daarom uitgevoerd 

in 2007, en gepubliceerd in het "RIVM letter report 340120001".67 In 2010 is deze 

inventarisatie geactualiseerd in "Nanomaterials in consumer products : Update of products on 

the European market (RIVM Report 340370003/2010)".68 Het toepassingsgebied van deze 

rapporten zijn consumptieproducten die nanomaterialen bevatten, met uitzondering van 

voedingsmiddelen, die op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn. Toen de eerste 

inventarisatie in 2007 werd uitgevoerd, werden de volgende bronnen gebruikt om de 

informatie voor de gegevensbank te verkrijgen: 

a) De websites van Nederlandse producenten 

b) De "Woodrow Wilson International Centre for Scholars database of consumer 

products" 

c) De Nanoshop-database 

d) De informatie afkomstig van producenten op het 'Nanosolutions'-evenement in 

Keulen 

e) De websites van buitenlandse producenten  

f) Het telefonisch contact met de Nederlandse producenten  

In totaal werden 143 producten opgesomd en in een tabel ingedeeld in categorieën en 

subcategorieën op basis van de classificatie van het Woodrow Wilson Centre. Deze tabel bevat 

ook de naam van het product, informatie over de producent en de distributeur, informatie 

over de nanodeeltjes (chemische samenstelling en matrix), alsmede de bron van de 

verzamelde informatie en de website waar het product te vinden is. Deze inventaris bevat een 

meerderheid van producten uit de categorie "Home furnishing & Household products". Van 

de producten waarbij het soort aanwezig nanomateriaal werd vermeld, waren zilver, koolstof 

en silica het vaakst aanwezig in de producten.67  

Toen deze inventaris in 2010 werd herzien, is nagegaan of de producten in de inventaris van 

2007 nog bestonden en zo ja, of zij nog steeds de aanwezigheid van nanomaterialen in het 

product claimden. Vervolgens vulden zij de inventaris aan met nieuwe producten volgens 

dezelfde methode als in de inventaris van 2007. Ze voegden ook producten uit andere 

databanken toe, waaronder de ANEC/BEUC-inventaris van 2010 en de Mintell-databank 

(consumptieonderzoeksrapporten) (Figuur 24). 68,69 Van de producten in de eerste inventaris 

waren er 36 niet meer op de markt verkrijgbaar en beweerden 17 geen nanomaterialen meer 

te bevatten. Met de nieuwe producten erbij telt de inventaris van 2010 in totaal 858 

producten waarvan wordt beweerd dat ze nanomaterialen bevatten.68 

 

In deze actualisering werd de nadruk gelegd op de evoluerende aard van de markt voor 

producten die nanomaterialen bevatten. Aan de categorieën "Home Furnishing and 
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Household Products", "Motor vehicles" en "Textiles" werden namelijk verschillende 

subcategorieën toegevoegd. De meeste nieuwe producten zijn te vinden in de categorie 

"Personal care products and Cosmetics", hetgeen ook het geval is voor producten die uit de 

inventaris zijn genomen, hetgeen wijst op een aanzienlijk verloop in bepaalde 

productcategorieën. 

 

Figuur 24: Actualisering van de inventaris van 2007 van producten die nanomaterialen bevatten.68 

Deze inventarissen bevatten geen beschrijving van de producten of een beschrijving van de 

geclaimde eigenschappen van de nanomaterialen van technologisch belang in de producten. 

• NanoData, Nano technology knowledge base 

Deze EUON-databank werd opgericht in 2013 en bevat momenteel 999 producten in 8 

categorieën. In de meeste gevallen gaat het om producten voor de onderzoeks- of de 

professionele sector.70 

• Nanoproduktdatenbank nanowatch - Bund 

De databank van de Bund (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, vertaald als de 

Duitse federatie voor milieu en natuurbehoud) bevat een lijst van producten die beweren 

nanomaterialen te bevatten en in Duitsland verkrijgbaar zijn. Consumenten kunnen zelf 

melding maken van producten met nanomaterialen die zij op de markt aantreffen. Deze 

databank bevat momenteel 1.104 producten (raadplegingsdatum: 01 april 2022).71 

• The Nanodatabase 

De Nanodatabase is een Deense inventaris van producten die in Europa kunnen worden 

gekocht of online kunnen worden besteld en in Europa kunnen worden geleverd. Deze 

databank, ontwikkeld door DTU environnement, de Deense ecologische raad en de Deense 

consumentenraad, werd gelanceerd in 2012 en bevat al meer dan 1.000 producten. Deze 

inventaris bevat momenteel 5.224 producten, waarvan er 737 van de markt zijn verdwenen 

en 22 hun claim dat ze nanomaterialen bevatten hebben verloren (laatst geraadpleegd op 05 

april 2022).72 Naast de inventarisatie van deze talrijke producten wordt een 

wetenschappelijke beoordeling uitgevoerd van de nanomaterialen in de geïnventariseerde 

producten met een categorisering van het risico voor de menselijke gezondheid en het milieu, 

"NanoRiskCat". 
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Dit platform werd tussen 2011 en 2014 gefinancierd door de Europese Onderzoeksraad in het 

kader van het EnvNano-project. Vervolgens werd het gefinancierd door verschillende 

Europese en Deense projecten. Het wordt nu gefinancierd door het interuniversitaire project 

"Mistra Environmental Nanosafety Phase II". Via de site kan iedereen melden dat er een nieuw 

product met nanomaterialen op de Europese markt beschikbaar is. 

Deze databank maakte de publicatie van een briefwisseling in het wetenschappelijke 

tijdschrift Nature Nanotechnology in 2020 mogelijk, waardoor verschillende belangrijke 

stukken informatie uit deze databank konden worden geëxtraheerd.73 Tot deze stukken 

informatie behoren de meest geïdentificeerde productcategorieën zoals "Health and Fitness", 

die de subcategorieën kleding, cosmetica, waterfiltersystemen, juwelen, persoonlijke 

verzorging, sportartikelen en zonnebrandcrème omvat. Daarna komen de volgende 

categorieën: "Home and Garden", "Automotive", "Electronics and Computers", "Food and 

Beverage", "Appliances" en "Goods for children". De meest genoemde nanomaterialen 

worden ook in alle soorten producten aangetroffen, namelijk, in afnemende volgorde van 

belang, zilver, titanium en titaandioxide. De overige nanomaterialen houden doorgaans 

verband met specifieke domeinen.73 Ongeveer 70% van de producten waarvan wordt 

beweerd dat zij nanomaterialen bevatten, specificeert de chemische aard niet, waardoor een 

risicobeoordeling niet mogelijk is. Deze databank geeft ook de blootstellingsroutes aan, 

waarbij blootstelling via de huid de meest frequente route is. Voorts vestigen zij de aandacht 

op de wetgevingsinspanningen van de EU op het gebied van nanomaterialen, ondanks het 

gebrek aan standaardisering van de analysemethoden die van de producenten worden 

verlangd. Tot slot wijzen zij erop dat meer dan 30% van de producten in de Nanodatabase 

onder Europese regelgeving valt, maar dat deze regelgeving niet ingaat op de nanometrische 

aard van bepaalde materialen.73 

Dankzij de bijdrage van "high chart.com" binnen de site, kan men gemakkelijk grafieken 

maken op basis van geselecteerde voorwaarden zoals productcategorie, jaar, land van 

oorsprong, type nanomateriaal, blootstellingsroute, enz. Zo konden wij België selecteren als 

land van oorsprong en, als secundaire voorwaarde, "dead product". Het resultaat gaf aan dat 

36 producten van Belgische oorsprong in de Nanodatabase zijn opgenomen, waarvan 3 "dead 

products" zijn, d.w.z. dat ze niet langer op de markt bestaan. Ondanks het bestaan van de 

categorie "dead product" in de nanodatabank, realiseerden wij ons dat verscheidene 

producten die niet als 'dood product' werden voorgesteld, niet meer leken te bestaan. De links 

op de productfiches die leiden naar de site van de producent, de distributeur of de online 

verkoopsite zijn immers niet langer geldig, aangezien de site zelf of de specifieke pagina voor 

het product niet meer bestaat.  

• Nanotechnology Consumer Products Inventory (CPI) 

In 2005 hebben het 'Woodrow Wilson International Center for Scholars' en het 'Project on 

Emerging Nanotechnologies' de Nanotechnology Consumer Products Inventory (CPI) opgezet 

om de marketing en distributie van met nanotechnologie verrijkte producten te 

documenteren. De CPI begon met 54 producten en is uitgegroeid tot 1.833 producten in meer 

dan 32 landen (laatst geraadpleegd op 05 april 2022). In 2013 is een project ter verbetering 

van de CPI van start gegaan om deze functioneler, betrouwbaarder en nuttiger te maken voor 
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de belanghebbenden (onderzoekers, overheden, industrieën) die ervan afhankelijk zijn als 

bron van informatie over consumptieproducten die nanomaterialen bevatten. In deze 

verbeteringsoptiek hebben zij de mogelijkheid van participatieve productregistratie in 

werking gesteld en zich ingespannen om producten te archiveren die niet langer op de markt 

zijn of waarvoor niet langer voldoende bewijs bestaat om te concluderen dat zij 

nanomaterialen bevatten. Om een voor de consument toegankelijk product aan de CPI te 

kunnen toevoegen, moet de producent of een andere bron namelijk beweren dat het 

nanomaterialen bevat en moet deze bewering aannemelijk worden gemaakt voor de 

inventarisatiemedewerkers.74 Ondanks het steeds toenemende aantal producten waarvan 

wordt beweerd dat zij nanomaterialen bevatten, moest een aanzienlijk aantal in de CPI 

opgenomen producten worden gearchiveerd omdat zij ofwel van de markt zijn verdwenen 

ofwel niet langer expliciet beweren nanomaterialen te bevatten. De artikelen zijn ingedeeld 

in 5 categorieën van zekerheid dat ze nanomaterialen bevatten, waarbij categorie 5 

overeenkomt met producten waarvan de bewering dat zij nanomaterialen bevatten niet van 

de producent afkomstig is maar van een advertentie of wederverkoper, en categorie 1 

producten omvat waarvoor de producent voldoende informatie heeft verstrekt waaruit de 

aanwezigheid van nanomaterialen blijkt, met verificatie van deze bewering door een 

onafhankelijke bron. De CPI bevat 8 productcategorieën. De categorie "Health & Fitness" 

omvat de meeste producten en is onderverdeeld in subcategorieën zoals "Personal care 

product", de subcategorie die het grootste aantal producten omvat zoals tandenborstels, 

lotions, haarstylingsproducten en gebruiksvoorwerpen.  

• Nanotechnology Product Database 

Statnano is een Iraanse website die per 15 maart 2022 9.569 producten van 2870 bedrijven 

en 64 landen over de hele wereld in zijn database, de 'Nanotechnology Product Database' 

(NPD), telde. Deze bestrijkt een breed scala van consumptieproducten met als doel de 

nanotechnologie te bevorderen. Deze vrij toegankelijke databank verzamelt, analyseert en 

publiceert informatie over producten die dankzij nanotechnologie een toegevoegde waarde 

krijgen. Het zijn vooral de fabrikanten die hun producten in de lijst opnemen. De NPD-

deskundigen beoordelen vervolgens elke inzending en controleren of de producten voldoen 

aan de definities van nanotechnologie en nanotechnologische producten die zijn gepubliceerd 

in de normen ISO ISO/TS 80004-1:2015 en ISO/TS 18110:2015. Als dit het geval is, dan wordt 

het product ingedeeld en aan de databank toegevoegd. De informatie die daar kan worden 

gevonden omvat de productcategorie, de subcategorie, het land van productie, het merk en 

de naam van het product op de markt, het (de) gebruikte nanomateria(a)l(en) en de 

kenmerken van het nanoverrijkte product (eigenschappen en toepassingen). 

Van de vijf databanken die in dit verslag worden gepresenteerd, bevat deze de meeste 

producten (Figuur 23). De NPD omvat namelijk categorieën die in andere databanken niet 

voorkomen, zoals de geneeskunde of de olie-industrie. Het feit dat de databank is gebaseerd 

op technologische innovatie en niet op nanotechnologische monitoring maakt het 

gemakkelijker om bedrijven te registreren. De databank zou voornamelijk door fabrikanten en 

producenten worden gebruikt voor innovatie- en marketingdoeleinden.75 

 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=68058
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61482
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8.3.2 Informatie uit nanodatabanken  

8.3.2.1 Evolutie van de databanken 

Hoewel de databanken van ANEC/BEUC en RIVM al meer dan 10 jaar informatie bevatten over 

de aanwezigheid van artikelen waarvan wordt beweerd dat zij nanomaterialen bevatten, 

hebben zij al conclusies kunnen trekken over de ontwikkeling van deze markt. ANEC/BEUC had 

tussen 2009 en 2010 namelijk al een toename van het aantal opgenomen producten gemerkt 

en het RIVM was tussen 2007 en 2010 getuige van een toename van 600%.68 The 

Nanodatabase is in 2012 van start gegaan met ongeveer 1.000 producten en telt er vandaag 

meer dan 5.000.73 De CPI, een van de eerste databanken, is in 2005 van start gegaan met 54 

producten en telt er nu meer dan 1.800. Afgezien van deze spectaculaire toename in een paar 

jaar tijd van het aantal consumptieproducten dat nanomaterialen bevat, is een vaststelling bij 

alle inventarisaties de hoge turn-over in bepaalde productcategorieën. Sommige sectoren, 

zoals de cosmetica, zijn immers voortdurend in ontwikkeling wat de verschillende 

technologische gamma's betreft die zij aanbieden. Deze voortdurende evolutie houdt in dat 

bepaalde producten verdwijnen en dat nieuwe producten hun intrede doen. In het geval van 

cosmetica kan deze waarneming ook verband houden met het verschijnen van Europese 

verordeningen die de aanwezigheid van bepaalde verbindingen in nanoparticulaire toestand 

wettelijk regelen. Daarom zijn er geen zonnecrèmes in sprayvorm meer die deeltjes 

titaandioxide in nanoparticulaire toestand bevatten. Voor andere categorieën, zoals kleding, 

stelden de databanken eveneens een aanzienlijke turn-over vast. 68,73 

8.3.3 Indeling in categorieën en subcategorieën 

Sommige categorieën zoals Health & Fitness, Home & Garden, Automotive, Electronics and 

Computers, Food & Beverage (of drinks), Appliances en Goods for children zijn vergelijkbaar 

in de databanken the Nanodatabase, de CPI en de ANEC/BEUC Inventory. Deze 3 databanken 

bevatten in de categorie "Health & Fitness", kleding en textiel, sportuitrusting, cosmetica, 

filterelementen, de 'Personal care'-producten (d.w.z. borstels, tandenborstels, haardrogers, 

haartangen, enz.) alsmede zonnecrèmes en voedingsmiddelen/voedingssupplementen, 

hoewel de subcategorieën verschillend zijn onderverdeeld. De subcategorie "cosmetica" komt 

niet altijd overeen met de Europese definitie, aangezien shampoos of tandpasta's eerder in 

de subcategorie "Personal care" dan in deze laatste categorie kunnen worden ondergebracht. 

Hoewel het aantal en de aard van de categorieën in deze drie inventarissen gelijkwaardig zijn, 

zoals blijkt uit het aantal subcategorieën (Figuur 25), verschilt de inhoud en de indeling in 

subcategorieën ervan. Drie andere inventarissen (RIVM, Bund en NPD) hebben daarentegen 

een aparte categorie gewijd aan textiel met subcategorieën zoals sportkleding/kleding, 

huishoudtextiel (lakens, tapijten, handdoeken, microvezeldoeken) of textielcoatings 

(waterafstotend, vlekafstotend, UV-beschermend, geurwerend). Daarnaast hebben de NPD 

en het RIVM ook een categorie gewijd aan sportartikelen, waaronder rackets, golfclubs, ballen 

en beschermende accessoires (helmen, goot). De Bund heeft sportuitrusting ingedeeld in een 

categorie "vrijetijdsbesteding" die ook scheepsaccessoires en onderhoudsproducten omvat. 

Het is gemakkelijk te zien dat de NPD een nauwkeurigere categorisering van de verschillende 

artikelen mogelijk maakt, dankzij de veelheid van categorieën en subcategorieën (Figuur 25). 
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Nano Data van EUON daarentegen heeft categorieën die uitsluitend gebaseerd zijn op 

professioneel gebruik, waardoor deze databank moeilijk te vergelijken is met de andere 

databanken. De categorieën zijn namelijk vervoer (35%), fabricage van nanomaterialen, 

bottom-up en top-down (18%), energie (16%), bouw, gezondheid, informatie- en 

communicatietechnologie en tot slot fotonica. Deze verschillen in categorieën en 

subcategorieën tussen de databanken maken het moeilijk de verschillende inventarissen te 

vergelijken om de meest voorkomende productcategorieën vast te stellen, maar wij hebben 

enkele conclusies getrokken door ons te concentreren op de Nanodatabase, de NPD, de Bund 

en de CPI.  

 

Figuur 25: Aantal productcategorieën en -subcategorieën voor elk van de databanken van producten 
waarvan wordt beweerd dat ze nanomaterialen bevatten. 

8.3.4 Identificatie van de meest vermelde producten in de databanken per categorie 

De producten die het meest voorkomen in de voornaamste databanken worden eerst 

gepresenteerd in de volgorde van de meest vertegenwoordigde categorieën voor de 

Nanodatabase (Figuur 26). Vervolgens hebben we de andere categorieën vermeld die 

gewoonlijk in andere databanken worden aangetroffen en eindigden met de categorieën die 

een kleinere hoeveelheid producten vertegenwoordigen. 
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Figuur 26: Percentage van de vier meest vertegenwoordigde categorieën in de Nanodatabase, de CPI, 
de Bund en de NPD (15 maart 2022) 

8.3.4.1 Health & Fitness 

De categorie "Health & Fitness" van The Nanodatabase, de CPI en de ANEC/BEUC-inventaris 

is het meest vertegenwoordigd (Figuur 26).72,74,76 Deze categorie groepeert verschillende 

subcategorieën "Cosmetics", "Clothing", "Personal Care" of "Sporting Goods" die in de Bund- 

en NPD-databases als afzonderlijke categorieën worden beschouwd (Figuur 27). Om de 

verschillende productinventarissen van de Nanodatase, de CPI, de Bund en de NPD te kunnen 

vergelijken, hebben wij de meest vertegenwoordigde productsubcategorieën gegroepeerd in 

de categorie "Health & Fitness", zoals weergegeven in de Nanodatabase (Figuur 27). Deze 

categorie "Health & Fitness" omvat dus persoonlijke verzorging (haardrogers, tandenborstels, 

bepaalde supplementen, scheerapparaten, enz.), sportuitrusting (rackets, golfclubs, 

vishengels, beschermingsaccessoires), kleding (kleding, woningtextiel, sportkleding, 

schoenen, enz.) en cosmetica (haarverzorging, make-up, huidverzorging, seksueel welzijn). 

Door de overeenkomstige subcategorieën in de databanken van Bund en NPD samen te 

voegen, vertegenwoordigt de categorie "Health & Fitness" meer dan respectievelijk 36% en 

28% van de in Bund en NPD opgenomen producten. 
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Figuur 27: Percentage van de belangrijkste subcategorieën die zijn opgenomen in de categorie "Health 
& Fitness" van de Nanodatabase en de CPI voor de verschillende bestudeerde databases 
(Nanodatabase, CPI, Bund en NPD) 

8.3.4.2 Home & Garden 

In de categorie "Home & Garden" van de Nanodatabase en de CPI, die respectievelijk 17,3% 

en 19,5% van de producten vertegenwoordigen, vallen de meeste producten onder de 

subcategorie "Cleaning" (respectievelijk 42,7% en 41,18%).72,77 Bij de Bund, waarvan de 

categorie "Home Garden and Pets" de grootste is (31,8%), bevat de subcategorie "Coatings, 

onderhoudsproducten en afdichtingsmiddelen" de meeste producten (224).78 Door 

toevoeging van de subcategorie "Detergenten en reinigingsmiddelen" (48) worden de 

producten samengevoegd die voorkomen in de subcategorie "Cleaning" van de twee 

voorgaande inventarissen. Deze rubriek omvat producten in vloeibare of sprayvorm met 

waterafstotende, waterdampwerend, UV-bestendige, materiaalbeschermende, glanzende, 

thermisch isolerende, zelfreinigende, schimmel- of graffitiwerende functies die moeten 

worden aangebracht op een groot aantal oppervlakken, zoals ruiten, koetswerk van auto's of 

boten, zonnepanelen, muren, parket of zelfs stenen platen of baksteen. Er zijn ook 

luchtzuiveraars, microvezeldoeken, sponzen, reinigingsproducten voor diverse oppervlakken, 

was- en onthardingsproducten en waterfilters. 

De subcategorie bouwmaterialen in de Nanodatabase omvat voornamelijk coatings, die net 

als in de categorie "Cleaning" bedoeld zijn om materialen te beschermen tegen vocht, regen, 

UV, schimmel, enzovoort, en dit voor een hele waaier aan verschillende soorten 

oppervlakken.72 Deze subcategorie, die ook in de CPI is vertegenwoordigd, omvat 

afdichtingsmiddelen, mortels, roestwerende middelen of waterafstotende sprays.77 De NPD 

in haar categorie bouw en de Bund in haar subcategorie bouw stellen ook stenen en bakstenen 

voor met een vuilwerende coating. Voor de NDP is de categorie "bouw" de op twee na 

grootste (Figuur 26), met meer dan 900 artikelen, waaronder kranen, toiletten en gootstenen 

met antibacteriële of zelfreinigende eigenschappen, reflecterende, UV-bestendige en 
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slijtvaste "smart windows", isolatie, en buizen. Dit kan worden verklaard door de specificiteit 

van deze databank, die hoofdzakelijk voor professionals is bedoeld, waardoor we een meer 

globaal beeld krijgen van de op de markt aanwezige nanomaterialen voor professionals.75 

In de categorie "Home & Garden" van de Nanodatabase en de CPI zijn de andere 

subcategorieën "Home Furnishing", die verschillende soorten textiel omvat, namelijk stoffen 

voor parasols (UV-werend), dekens, lakens, kussens of paraplu's; "Luggage", die tassen en 

koffers omvat; "Paints", die verschillende soorten verf omvat met anti-UV-

coatingseigenschappen, schimmelwerende eigenschappen, enz.; en tot slot de subcategorie 

"Pets", die cosmetica en lichaamsverzorging voor dieren omvat, evenals accessoires voor 

aquaria, voedingssupplementen voor dieren, schalen, dekens en manden met antibacteriële 

en anti-geureigenschappen. Tot deze laatste subcategorie behoren een zuiveringsinstallatie 

en een antibacteriële waterspray van zilver.72,77 

In de Bund zijn verven opgenomen in de subcategorie "Verven en vernissen", waaronder een 

speelgoedverf met nanodeeltjes zilver voor hun antibacteriële eigenschappen.78 Voor de NPD 

zijn zij opgenomen in de categorie "Construction", subcategorie "Masonry Materials". 

Hetzelfde soort producten voor dieren is te vinden in de subcategorie "Dierbenodigdheden 

en -verzorging" van de Bund, maar in het NDP worden dierlijke producten ingedeeld in de 

categorie "Landbouw", subcategorie "Veeteelt". Zo zijn er ook producten voor vee-, 

pluimvee- of visvoer die meestal siliciumoxide in nanodeeltjesvorm bevatten.75 

In een meer 'Garden'-gericht perspectief, dat niet voorkomt in de categorie "Home & garden" 

van de Nanodatabase en de ICP, presenteert de Bund een subcategorie "Tuinieren en 

landbouw" die slechts drie producten van het type meststof of fungicide bevat.78 In het NPD 

bevat de categorie "Agriculture" echter een subcategorie "Fertilizers" en "Plant Protection" 

die een reeks meststoffen, pesticiden, fungiciden of ontsmettingsmiddelen voor de 

aquacultuur omvat.75 

Tot slot vinden we in de categorie "Home and Garden" of het equivalent daarvan volgens de 

databank een grote verscheidenheid aan producten die blootstelling aan nanomaterialen met 

zich meebrengen, hoofdzakelijk via de huid, maar ook via de ademhalingswegen (sprays, 

verstuivers, vluchtige poeders) of oraal als het om dieren gaat. De producten die hier het 

meest worden vermeld, zijn coatings met specifieke eigenschappen (waterdicht, 

zelfreinigend, anti-UV, antibacterieel, glans) voor uiteenlopende oppervlakken (muren, ruiten, 

auto's, boten), bestemd voor gebruik door professionals (bouw, automobielindustrie) of 

particulieren. 

8.3.4.3 Automotive 

De op twee na grootste categorie in de Nanodatabase, die 11,2% van de producten 

vertegenwoordigt, is "Automotive"72. De dichtstbijzijnde categorie in de Nano Data is 

"Transport", de grootste categorie in deze database met meer dan 35% (353 producten) van 

de producten. Deze komt op de derde plaats voor de CPI (11,7%)77, op de vierde plaats voor 

de Bund (16,21%)78 en op de zesde plaats na textiel voor de NPD (7,3%).75 De meeste 

producten zijn autoreinigers of beschermende coatings met anti-UV-, zelfreinigende, anti-
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nevel-, anti-regen-, glans- en stofwerende eigenschappen. De categorie automotive omvat 

ook een reeks olie- of brandstofadditieven, waarvan het genoemde nanomateriaal gewoonlijk 

wolfraamdisulfide is. Daarbovenop komen dan nog de lucht- en oliefilters, sponzen, 

poetsdoeken, getinte ruiten en banden.  

8.3.4.4 Electronics 

Op de eerste plaats in de NPD met 20% van de producten vinden we de categorie 

"Electronics". 75 Zij vertegenwoordigt een kleiner aandeel van de producten in de andere 

databanken met ongeveer 5% in de Nanodatabase en de CPI,72,77 en 8% in de Nano Data, onder 

de naam "communicatie- en informatietechnologieën". Slechts 9 artikelen zijn onder deze 

noemer in de Bund geregistreerd.78 Met meer dan 1.900 artikelen heeft de NDP de categorie 

"Electronics" in tien subcategorieën verdeeld. Hiertoe behoren "Sensor", "Processor", "Laser", 

"memories", "Integrated Circuits", leds en andere elektrische accessoires. De andere 

databanken bevatten ook fotolenzen, computermuizen en -toetsenborden, televisies, 

geconnecteerde horloges, geheugenkaarten, koptelefoons, lampen, enz. 

8.3.4.5 Food & Beverage 

De categorie "Food & Beverage" vertegenwoordigt, op de vierde plaats, 6,5% van de in de CPI 

opgenomen producten.77 Ze is goed voor ongeveer 4% van de producten voor de andere 

databanken (Nanodatabase, NPD en Bund). Hier vinden we voornamelijk 

voedingssupplementen in terug bestaande uit nanoliposomen, nanozilver of vitaminen, 

mineralen in nanovorm. Er zijn ook levensmiddelenverpakkingen (folie of blik) die zilver 

bevatten vanwege de antibacteriële werking. Sommige keukenbenodigdheden zoals pannen 

met een keramische (nano)coating of bestek met zilver. Wat tot slot de levensmiddelen als 

zodanig betreft, gaat het hoofdzakelijk om titaandioxide vanwege zijn witte kleurende 

eigenschappen of om siliciumdioxide. 

 

8.3.4.6 Appliances 

De categorie van de huishoudtoestellen, "Appliances", omvat koelkasten met antibacteriële 

bekleding, klimaatregelingsapparaten, luchtzuiveraars of luchtbevochtigers. De gebruikte 

nanomaterialen zijn meestal zilver of titaandioxide in het filtratiesysteem vanwege de 

antibacteriële of luchtzuiverende eigenschappen. Net als in de categorie levensmiddelen zijn 

er keukengerei (potten, pannen, schalen), maar ook elektrische apparaten: ovens, 

stoompannen of fornuizen. Het type nanocoating waarvan wordt beweerd dat het 

zelfreinigende, oleofobe, krasbestendige, gemakkelijk te reinigen of vervuilingswerende 

eigenschappen heeft in ovens en kooktoestellen, wordt niet gespecificeerd.75 Deze categorie 

omvat in de NPD ook aanraakschermen. Eveneens hierin inbegrepen zijn strijkijzers, 

haardrogers die zilverionen afgeven, schoenontsmettingsdozen, stofzuigers en wasmachines. 

De Nanodatabase bevat ook batterijen, hangsloten, vuilnisbakken en spiegels.72 
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8.3.4.7 Speelgoed en accessoires voor baby's en kinderen 

De laatste categorie in de Nanodatabase heeft betrekking op "speelgoed en accessoires voor 

baby's en kinderen". Het gaat om 84 producten in de Nanodatabase, 40 in de NPD, 38 in de 

CPI en slechts 5 in de Bund. Het belangrijkste nanomateriaal in deze categorie is zilver 

vanwege zijn antibacteriële eigenschappen. Het wordt gebruikt op textiel zoals dekens, 

aankleedkussen of knuffeldieren; in spenen, zuigflessen, tandenborstels, bekers, 

flessenborstels of zelfs in bijtringen.72,75,77,78 Boetseerklei zou ook klei (aluminiumsilicaat) 

bevatten in de vorm van nanodeeltjes.75 

8.3.4.8 NPD-specifieke categorieën 

Alle bovengenoemde categorieën komen voor in de productdatabanken Nanodatabase, Bund 

en CPI. De NPD-databank strekt zich ook uit tot bepaalde grondstoffen (nanomaterialen als 

zodanig, plastic korrels om te smelten, geconcentreerde mengsels, enz.) en dus tot bepaalde 

producten die uitsluitend bestemd zijn voor professionele gebruikers.  

Daarvan is de op een na grootste categorie in de NPD "Medicine" en omvat de subcategorie 

"Medical Supplies" die mondmaskers met zilveren nanodeeltjes en in mindere mate 

titaandioxide bevat.75 De tweede subcategorie is "Pharmaceuticals" en bevat COVID-19-

vaccins en kandidaat-vaccins waarbij gebruik wordt gemaakt van liposoomnanotechnologie. 

Hier vinden we ook geneesmiddelen in terug voor de behandeling van kanker, artritis, 

pijnstillers, bloeddrukverlagers, antistollingsmiddelen, antivirale middelen, antipsychotica, 

enz.75 De categorie "Health" van Nano Data is vergelijkbaar en bevat 90 producten, waaronder 

behandelingen en diagnostische tests.70 De volgende subcategorie van de NDP is "Dentistery" 

die tandenborstels, tandpasta, mondwater en professionele tandheelkundige apparatuur 

behelst. De subcategorie "Desinfection" omvat diverse producten voor de reiniging en 

ontsmetting van diverse soorten oppervlakken in vloeibare of sprayvorm, alsmede 

handdesinfecterende gel. Net als bij mondmaskers lijkt de verkoop van dit soort producten na 

de pandemie van het coronavirus te zijn toegenomen, aangezien de meeste van deze 

producten dit in de beschrijving van de producent vermelden. Het belangrijkste gebruikte 

nanomateriaal is zilver, maar ook titaandioxide wordt gebruikt. De subcategorie "Tissue 

Engineering" groepeert verschillende elementen van biomedical engineering van 

weefselreconstructie voor experimentele of therapeutische doeleinden. Tot slot bevat de 

categorie "Medicine" een subcategorie "Prothesis and Orthopedy" met 

hydroxyapatietnanomaterialen.75 De subcategorie "Health Other" van de Nano Data van 

EUON bevat verschillende soorten titaniumimplantaten van hetzelfde bedrijf die niet in de 

NPD zijn opgenomen.70 

Een andere specifieke NDP-categorie is "Environment", met meer dan 500 producten. Deze 

producten worden gebruikt als waterfiltratiesystemen (filters, membranen, klei- of actieve-

koolfiltratiemedia), luchtzuiveraars (filters) of milieusensoren (sensoren voor opgeloste 

zuurstof in water).75 De categorie "Environment" van de Nano Data bevat 40 producten die 

overeenkomen met de producten die in de NPD kunnen worden gevonden. 
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Er zijn ook specifieke NDP-categorieën. "Renewable Energies" bevat meer dan 300 producten 

en omvat, in dalende volgorde, de volgende subcategorieën: "Solar Cells" waaronder 

fotovoltaïsche technologieën, "Batteries", "Fuel Cells" waaronder nanodeeltjes met 

elektrolytische eigenschappen en "Wind Energies" comprenant des lubrifiants pour 

éoliennes.75 De categorie "Energy" van de Nano Data, die meer dan 160 producten bevat, 

omvat producten die vergelijkbaar zijn met die in de NPD.   De categorie "Petroleum" omvat 

de subcategorieën "Oil and Lubricants", "Coatings", "Pipeline", "Exploration" en 

"Tooling/Drilling".75 En tot slot de categorie "Printing" die zowel drukinkten als inkten met 

geleidende eigenschappen op zilverbasis omvat.75 

8.3.5 Vertegenwoordiging van verschillende nanomaterialen in de producten 

Na bestudering van de producten die in de verschillende nanodatabanken aanwezig zijn, 

kunnen we concluderen dat de meerderheid van deze producten onder de definitie van 

mengsels valt en in het Belgische nanoregister van synthetische stoffen in nanoparticulaire 

toestand moet worden vermeld. De nanomaterialen die wij het meest hebben genoemd in 

ons overzicht van producten in de databanken zijn zilver, titaandioxide en siliciumdioxide. 

Wanneer we kijken naar de cijfers voor de meest voorkomende nanomaterialen in de 

databanken (Figuur 28), blijken deze drie materialen in de meerderheid te zijn, gevolgd door 

nanomaterialen op basis van koolstof. In de ANEC/BEUC-databank bevatten meer dan 90 

producten zilver, gevolgd door titanium en koolstof (nanobuizen en fullerenen).76 De meeste 

producten die in elke databank zijn opgenomen, bevatten echter geen aanduiding van de 

chemische aard van het nanomateriaal dat ze bevatten. Het gaat om 53% van de producten 

voor de CPI in 2015 en vandaag om ongeveer 70% voor de Bund en The Nanodatabase.  

  

Figuur 28: Percentage van de meest vertegenwoordigde nanomaterialen in de databanken 
Nanodatabase, CPI, Bund en NPD. 

Percentage (%) 
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8.3.6 Zekerheid van nanotechnologie-inhoud 

Toen werd vastgesteld dat een product niet langer de aanwezigheid van nanomaterialen 

claimde, zoals voorheen het geval was, introduceerden de Nanodatabase en het CPI de 

vermelding "lost nanoclaim" om rekening te houden met de onzekerheid over het werkelijke 

nanotechnologiegehalte van deze vermelde producten. Deze producten staan nog steeds in 

de databank, maar met dit etiket, waaruit blijkt dat er enige onzekerheid bestaat over het 

werkelijke gehalte aan nanomaterialen in het product in kwestie. 

In dezelfde geest heeft de CPI een classificatiesysteem in 5 categorieën opgesteld naar gelang 

van de mate van vertrouwen in de 'nano'-claim van het product.  De eerste categorie betreft 

in grote lijnen geverifieerde nanoclaims, d.w.z. de fabrikant vermeldt verschillende stukken 

informatie die de aanwezigheid van nanotechnologie ondersteunen (bv. een technisch 

gegevensblad met een beschrijving van de nanomaterialen), het product is getest op 

nanomaterialen en deze claim wordt geverifieerd en bevestigd door meer dan één 

wetenschappelijk document van een externe bron die onafhankelijk is van het bedrijf dat het 

product vervaardigt. De tweede categorie omvat producten waarvoor de producent 

informatie heeft verstrekt ter staving van de claim van de aanwezigheid van nanotechnologie 

en deze claim is gestaafd met aanvullende documentatie over het nanomateriaal in kwestie. 

De derde categorie betreft producten waarvoor de producent informatie heeft verstrekt die 

zijn bewering over de aanwezigheid van nanomaterialen in het product ondersteunt. De 

vierde categorie betreft producten waarvoor de producent de aanwezigheid van 

nanotechnologie aangeeft zonder enige aanvullende informatie ter ondersteuning van de 

verklaring te verstrekken. De vijfde categorie tot slot betreft producten waarbij de 

aanwezigheid van nanotechnologie niet door de producent maar door een derde partij (bv. 

een wederverkoper) wordt gesteund.  

De meest vertegenwoordigde categorie in de CPI is de 4e, die meer dan 50% van de producten 

vertegenwoordigt.77 De eerste drie categorieën vertegenwoordigen samen minder dan 10% 

van de onderzochte producten. Er bestaat dus reële onzekerheid over de aanwezigheid van 

nanotechnologie in veel van de producten die in deze databank zijn opgenomen. De tendens 

moet vergelijkbaar zijn in de Nanodatabase of Bund, zelfs als deze categorisering niet wordt 

uitgevoerd. Er zijn inderdaad producten zoals het Hexbug®nano® speelgoed, dat alleen in 

naam nano is, en waarbij op de website van de fabrikant geen melding wordt gemaakt van de 

aanwezigheid van nanotechnologie.72,75,79 Wat de NPD betreft, verwachtten wij een betere 

overeenkomst, aangezien het vooral producenten of merken zijn die hun producten met 

nanotechnologie registreren. Er zijn echter ook verschillende producten, zoals Hexbug®nano®, 

waarbij het gebruikte nanomateriaal niet wordt vermeld en de uitleg van het merk niet 

volstaat om de daadwerkelijke aanwezigheid van nanotechnologie te staven. Bovendien voert 

geen van deze databanken een analyse van de producten uit en kan dus de werkelijke 

aanwezigheid van nanomaterialen al dan niet bevestigen als het niet gaat om producten die 

overeenkomen met de categorieën 1 en 2 van de IPC. Dit gebrek aan gegevens die de 

aanwezigheid van nanotechnologie in bepaalde producten aantonen, kan gedeeltelijk het 

grote aantal producten verklaren dat niet in verband wordt gebracht met een bepaald 

nanomateriaal. 
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In 2015 meldde de CPI dat het al 34% van de geregistreerde producten had moeten archiveren 

omdat ze niet meer bestonden of beweerden geen nanomaterialen meer te bevatten.74 In 

maart 2022 meldde de website dat er 761 gearchiveerde producten, d.w.z. meer dan 40% van 

de producten, in de lijst waren opgenomen.77 De Nanodatabase daarentegen vermeldt in 

totaal 774 "dead products" en 22 "lost nano claims", wat neerkomt op slechts 15,2% van het 

totaal aantal producten.72 De categorie met het hoogste percentage gearchiveerde producten 

zijn kinderproducten, gevolgd door huishoudapparaten en de categorie "Home & Garden" 

(Figuur 29). Ondanks de inspanningen van de CPI en de Nanodatabase om deze twee soorten 

producten te categoriseren, bestaan veel van de nog vermelde producten niet meer. In 2015 

bleek uit de CPI dat de categorie "Health & Fitness" en meer bepaald de subcategorieën 

"Personal Care" en "Clothing" een hoog verloop kenden. Desondanks is dit de categorie 

waarvoor het percentage gearchiveerde producten lager is, wat wijst op een gebrek aan 

regelmatigheid bij het bijwerken van de te archiveren producten.  

 

Figuur 29: Percentage gearchiveerde producten per categorie in de Nanodatabase in maart 2022. 

Voor zover wij weten, archiveren de NPD en de Bund geen producten. De NPD en de Bund 

geven echter de datum aan waarop het product aan de databank werd toegevoegd of de 

datum waarop de productgegevens voor het laatst werden bijgewerkt, wat een aanwijzing 

geeft over hoe lang het product al in de databank zit of wanneer het voor het laatst werd 

herzien.  

Anderzijds is het mogelijk dat sommige producten niet in de databanken zijn opgenomen, ook 

al bevatten zij nanomaterialen.74 De categorie "Electronics" is in de NPD immers in de 

meerderheid, waaruit de ontwikkeling van elektronische producten in de nanotechnologie 
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blijkt. Weinig van deze producten worden echter in de andere databanken aangetroffen, wat 

wijst op een toepassing van deze producten voor professionals.  

Gezien het toenemende aantal producten op de markt die nanomaterialen bevatten, zijn 

sommige producten bovendien niet in de databanken opgenomen. Wij hebben deze 

mogelijkheid getest. Op basis van het grote aantal autoreinigingsproducten in de databanken 

hebben wij in onze zoekmachine gezocht naar een carwash. Wij hebben gekeken naar de 

Platinum carwash, die het gebruik van een "Kenolon II® " glans- en beschermingsproduct 

aanbiedt in zijn "Platinum" programma80. Zo vonden we de Kenolon-producten aangeboden 

door CIDlines. De site bevestigt ons dat er siliciumdioxide in nanovorm in zijn producten 

gebruikt wordt.81 Wij hebben daarom naar dit merk gezocht met behulp van de trefwoorden 

"Kenolon", "Kenotek" en "CIDlines" of "platinum" in de nanoproductdatabanken. Dat leverde 

geen enkel resultaat op. Uit dit voorbeeld blijkt dat sommige producten die nanomaterialen 

bevatten, niet in de databanken zijn geïdentificeerd. 

Deze databanken gaven ons een overzicht van de producten (stoffen, mengsels en 

voorwerpen) die op de wereldmarkt, maar ook meer specifiek op de Europese of Amerikaanse 

markt aanwezig zijn. Ondanks het gebrek aan informatie over sommige producten zijn de 

meest voorkomende nanomaterialen die in producten zijn verwerkt zilver, titaan (inclusief 

titaandioxide), siliciumdioxide en koolstofhoudende nanomaterialen (koolstofnanobuisjes, 

grafeen, fullerenen). Deze databanken maken het ook mogelijk na te gaan welke doelgroep 

zou kunnen worden blootgesteld en via welke routes deze nanomaterialen zouden kunnen 

worden blootgesteld. 

8.4 RISICO-EVALUATIE  

Om te bepalen welke soorten samengestelde objecten prioriteit moeten krijgen voor 

kennisgeving aan het nanoregister, hebben we de toxiciteit van de meest vermelde 

nanomaterialen in de productdatabanken en hun blootstellingsroutes beoordeeld.  

De grote verscheidenheid van nanomaterialen waaraan wij waarschijnlijk zullen worden 

blootgesteld, heeft verschillende fysisch-chemische eigenschappen die van invloed zullen zijn 

op hun mogelijke toxische effecten. De aggregatie-/agglomeratietoestand, de lading, de 

oplosbaarheid, de aanwezigheid van onzuiverheden, de grootte, de vorm, het specifieke 

oppervlak, de chemische aard of de diversiteit van de aanwezige nanomaterialen 

(gecombineerd effect) zullen immers van invloed zijn op de toxische effecten alsook op de 

biologische beschikbaarheid en de biodistributie van deze nanomaterialen.82-84 Het toxische 

potentieel van nanomaterialen zal ook afhangen van de blootstelling (route, frequentie en 

dosis).  

Talrijke in vitro studies hebben cytotoxische effecten van verschillende soorten nanodeeltjes 

op verschillende cellijnen aangetoond, resulterend in oxidatieve stress, ontsteking of inductie 

van apoptose. Deze waarnemingen werden ondersteund door in vivo studies via de 

verschillende toedieningsroutes die het meest waarschijnlijk betrokken zijn bij 

blootstellingsscenario's aan producten die nanodeeltjes bevatten, namelijk de 

ademhalingswegen, de huid en de spijsvertering. Uit studies is ook gebleken dat nanodeeltjes 
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na inademing of inslikken via transport in de bloedbaan een biodistributie door het lichaam 

vertonen. Hun distributie, eliminatie en bioaccumulatie wordt, net als hun toxiciteit, beïnvloed 

door hun fysisch-chemische kenmerken, zoals grootte, vorm, omhulling, 

agglomeratietoestand of dosis.85,83,86 

 

8.4.1 Blootstelling aan nanomaterialen  

Er zijn verschillende routes van blootstelling aan nanomaterialen voor de mens87,88: 

- Inhalatie in de vorm van poeder tijdens de productie, de productformulering, de 

verpakking of het professioneel gebruik; of als druppeltjes in sprays tijdens het 

eindgebruik 

- Contact met de huid van gemorste stoffen of stof tijdens de productie, de 

formulering of de verwerking in het eindproduct; of tijdens het gebruik van het 

eindproduct 

- Blootstelling als gevolg van afbraak, afschuren of normale slijtage tijdens 

gebruik, met inbegrip van inslikken tijdens normaal gebruik van het product of 

onvrijwillige inslikken als gevolg van slijtage van het product of besmetting van de 

huid via de mond. 

- Bij het weggooien of recyclen van het product (bv. verbranding, afschuren) 

 

 

 

Het zijn de werknemers in de productieketen (van de synthese tot het eindproduct) die 

mogelijk het meest aan nanomaterialen worden blootgesteld. De blootstelling van de 

consument mag echter niet over het hoofd worden gezien. Naarmate het aantal 

consumptieproducten dat nanomaterialen bevat, toeneemt, neemt ook de mate van 

blootstelling van de consument toe.87,89 

Blootstelling kan worden beoordeeld aan de hand van verschillende criteria. De Nanodatabase 

gebruikt het NanoRiscCat-systeem volgens de volgende twee criteria 72,89:  

1) De plaats van het nanomateriaal in het product: 

- Op nanoschaal gestructureerd materiaal in de massa 

- Materiaal met een nanostructuur op het productoppervlak 

- Nanodeeltjes: 

o Oppervlaktegebonden 

o In suspensie in een vloeistof 

o In suspensie binnen een vaste stof 

o Vrije deeltjes die in de lucht kunnen komen  

2) Beschrijving van het product en het gebruik ervan 

 



 76 

Op basis van deze criteria kunnen producten worden ingedeeld in drie 

blootstellingscategorieën89:  

- Expected to cause exposure: producten die directe blootstelling teweegbrengen 

of waarbij dit mogelijk is. Voor dit soort producten kan de blootstelling worden 

gekwantificeerd in functie van de hoeveelheid "aangebrachte" nanodeeltjes en de 

frequentie van het gebruik. Hierbij gaat het met name om deeltjes die in een 

vloeistof zweven en deeltjes in de lucht. 

- May cause exposure: de nanodeeltjes zijn niet bedoeld om vrij te komen, maar 

vrijkomen is mogelijk bij normale slijtage. Voor deze producten is het niet mogelijk 

de blootstelling in te schatten en er zijn geen gegevens over de kwantificering van 

het vrijkomen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor producten waarbij de deeltjes aan 

het oppervlak van het product zijn gebonden. 

- No expected exposure to the consumer: is van mening dat de blootstelling aan 

nanodeeltjes verwaarloosbaar is omdat ze in het product zijn ingekapseld. 

 

De criteria voor deze indeling zijn van toepassing op blootstelling van de consument. Om 

rekening te houden met de blootstelling van werknemers, moet worden verwezen naar 

bepaalde gebruiksbeschrijvingen.38 

 

8.4.2 Toxiciteit van nanomaterialen en blootstellingsroutes 

8.4.2.1  Contact met de huid 

De huid is door haar grote oppervlakte de belangrijkste biologische barrière van het lichaam.  

Het vermogen van nanodeeltjes om deze biologische barrière te overschrijden is omstreden. 

Sommige studies beweren zelfs dat nanodeeltjes niet door deze barrière heen kunnen, terwijl 

andere hebben aangetoond dat ze wel door de epidermis en dermis heen kunnen, met name 

via haarzakjes of wanneer de huid beschadigd is.83,90-92 

Het gebruik van zilveren nanodeeltjes als antimicrobiële of antischimmelmiddelen voor 

producten die in contact komen met de huid is wijdverbreid.72,93 Verschillende studies tonen 

een positief effect aan van zilverionen bij wondgenezing, waarbij geen toxische effecten 

worden gemeld ondanks een passage van zilver in de bloedbaan.94,95 In verschillende in vitro 

en in vivo studies is echter een toename gemeten van markers van oxidatieve stress en 

ontsteking, alsmede huidirritatie of DNA-beschadiging na dermale toepassing van zilveren 

nanodeeltjes.96-99 Hoewel verschillende studies hebben aangetoond dat sommige zilveren 

nanodeeltjes de epidermis of dermis kunnen penetreren, zijn er weinig gegevens over de 

passage in de bloedbaan en de distributie van deze deeltjes in het lichaam.91,99-103 

Nanodeeltjes van titaandioxide worden vaak gebruikt in zonnefilters104,105. Hoewel de meeste 

studies een lage cytotoxiciteit van titaandioxide na huidapplicatie aantonen, hebben sommige 

een penetratie van kleinere deeltjes kunnen aantonen die wordt bevorderd door licht, straling 

en pH van de huid83,106,107 terwijl andere dit effect niet hebben waargenomen.108,105  
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Siliciumnanodeeltjes zouden niet in de opperhuid doordringen en geen toxisch effect 

hebben109, terwijl de geoxideerde vorm, siliciumdioxide, in de hoornlaag zou kunnen 

doordringen en oxidatieve stress zou kunnen veroorzaken.83 

Na huidcontact kunnen koolstofnanobuizen na penetratie epidermale ontsteking, oxidatieve 

stress en verdikking van de huid induceren.110-112 

Uit deze gegevens blijkt dat de resultaten controversieel zijn en dat er geen conclusies kunnen 

worden getrokken over de passage van nanodeeltjes door de huidbarrière. Aanvullende 

studies zijn dus nodig, vooral met betrekking tot nanodeeltjes die voor huidtoepassingen 

worden gebruikt. 

 

8.4.2.2 Inslikken 

Eenmaal ingeslikt kunnen nanodeeltjes toxische effecten hebben op het maagdarmkanaal, dat 

zich uitstrekt van de mond via de slokdarm, maag, dunne darm en dikke darm tot de anus. 

Veranderingen in pH en peristaltiek beïnvloeden het oplossen, de aggregatie en de afbraak 

van nanodeeltjes83,113. Dit kan resulteren in het vrijkomen van ionen en een veranderde 

toxiciteit of absorptie83,113,114. Oxidatieve stress, DNA-beschadiging en ontsteking zijn 

waargenomen na blootstelling aan nanodeeltjes83.  Ze kunnen ook veranderingen in het slijm 

of de darmmicrobiota teweegbrengen83. 

De passage van nanodeeltjes door de darmbarrière naar de systemische circulatie is 

afhankelijk van verschillende factoren. Deeltjes kleiner dan 100 nm in diameter zullen 

voornamelijk worden geabsorbeerd door endocytose, grotere deeltjes kunnen ook de 

darmbarrière passeren door transcytose via M-cellen.115 

Verschillende in vitro studies op darmcellen hebben weinig of geen cytotoxiciteit van 

titaandioxide en siliciumdioxide aangetoond.116-119 Van titaandioxide, zoals aangetroffen als 

levensmiddelenadditief, wordt aangenomen dat het een negatieve invloed heeft op de 

intestinale microvilli en de levensvatbaarheid van de cellen.120,121 Ook wordt aangenomen dat 

het de productie van ROS en ontsteking induceert.121 Studies die de toxiciteit van titaandioxide 

aantonen zijn over het algemeen acute studies en studies met hoge doses.122 Ondanks het 

gebrek aan chronische studies bij de doses waaraan wij waarschijnlijk via de voeding worden 

blootgesteld, hebben sommige studies hepatotoxiciteit en veranderingen in de intestinale 

microbiota waargenomen.122,123 Na inname zou titaandioxide de darmbarrière passeren om 

het bloedcompartiment te bereiken en leverschade te veroorzaken.122 Deze levertoxiciteit zou 

afhankelijk zijn van de dosis, het tijdstip van blootstelling en ook van het geslacht van de 

blootgestelde persoon.124 

Zilveren nanodeeltjes daarentegen vertonen in vitro cytotoxiciteit113, maar minder dan 

zilverionen.116 Een in vivo studie bij muizen toonde aan dat inname van zilveren nanodeeltjes 

darmmicrovilli en kliercellen beschadigde en gewichtsverlies induceerde.125 Bij ratten toonde 

toediening van zilveren nanodeeltjes een cerebrale accumulatie van ionen aan met 

geheugenstoornissen.126 Andere studies hebben ook aangetoond dat na inname van 
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metallische nanodeeltjes de bloed-hersenbarrière wordt gepasseerd, met verschillende 

neurotoxische effecten.127 Na orale toediening gedurende 28 dagen bij ratten bereikt zilver 

elk van de onderzochte organen 128 en worden cellulaire modificaties waargenomen die met 

name veranderingen in de samenstelling en secretie van mucine op verschillende 

darmniveaus teweegbrengen. 129 

Een in vivo studie waarbij amorfe siliciumdioxide-nanopartikels van 70 tot 100 nm werden 

ingenomen, toonde geen cytotoxiciteit aan.130  

Koolstofnanobuizen hebben in één studie hepatotoxiciteit veroorzaakt in verband met 

oxidatieve stress, ontsteking en toename van kupffercellen131. Bij muizen veroorzaakt de 

inname van fijne (100 nm) roetdeeltjes hepatotoxiciteit met schade aan de centrale leveraders 

en veranderingen in de leverarchitectuur.132 

Na inslikken kunnen nanodeeltjes een plaatselijk effect hebben op het spijsverteringskanaal, 

onder meer door cellulaire veranderingen. Verschillende van de hierboven vermelde studies 

bevestigen ook dat de darmbarrière wordt gepasseerd om de systemische circulatie te 

bereiken en vervolgens verschillende organen zoals de lever, de nieren, de hersenen en zelfs 

de placenta. 

8.4.2.3 Inhalatie 

Een andere manier van blootstelling aan nanomaterialen is via de longen. Eenmaal ingeademd 

worden grotere deeltjes (µm grootte) tegengehouden in de trachea en de hoofdbronchiën. 

Deeltjes kleiner dan 1 µm dringen door tot in de diepe longen en het zijn de nanodeeltjes 

(<100nm) die de longblaasjes bereiken. Zij kunnen dan de alveolaire-capillaire barrière 

oversteken naar het bloedcompartiment en door het lichaam worden verspreid.83 

Onlangs is titaandioxide geherclassificeerd als kankerverwekkende stof  (Carc. 2, H351 

(inhalatie)) bij inademing alleen of in een mengsel wanneer het product ten minste 1% 

titaandioxide deeltjes bevat met een aërodynamische diameter kleiner dan of gelijk aan 10 

µm.55 Na inhalatie hopen titaandioxidenanodeeltjes zich op in de longen en kunnen 

vervolgens de alveolaire-capillaire barrière passeren om te worden gedistribueerd naar de 

lever, nieren of milt83. Naast pro-inflammatoire effecten in de longen hebben 

wetenschappelijke studies een mogelijk carcinogeen effect van deze nanodeeltjes 

aangetoond.84,133 

Van zilveren nanodeeltjes is ook aangetoond dat ze na inhalatie de alveolaire-capillaire 

barrière passeren, wat leidt tot grootte- en coatingafhankelijke biodistributie van de 

nanodeeltjes.83 Deze alveolaire schade induceert een ontstekingsreactie, evenals 

veranderingen in de longfunctie.83,134-136 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat sommige nanodeeltjes door hun grootte en fysisch-

chemische eigenschappen de alveolaire-capillaire barrière kunnen passeren, het 

bloedcompartiment kunnen bereiken en over het hele lichaam kunnen worden verspreid. 

Sommige nanodeeltjes kunnen schade veroorzaken, zoals ontstekingen, veranderingen in de 

longfunctie of zelfs het risico op het ontstaan van kanker. 
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8.4.3 Milieutoxiciteit 

Hoewel sommige nanomaterialen worden gebruikt voor positieve milieudoeleinden, zoals 

water- en bodemsanering of technologieën voor hernieuwbare energie, kan het toenemende 

en gediversifieerde gebruik van nanomaterialen leiden tot nadelige milieueffecten.137,138 

Nanodeeltjes kunnen het milieu namelijk verontreinigen in verschillende stadia van hun 

levenscyclus (tijdens de productie, tijdens het normale gebruik van het product en bij de 

verwijdering als afval).139 Er bestaat dan ook bezorgdheid over de verontreiniging van 

terrestrische en aquatische ecosystemen met nanodeeltjes en de toxicologische gevolgen die 

dit kan hebben. 

Er zijn nanodeeltjes van zilver aangetroffen in rioolslib.140 Ook is er onderzoek gedaan naar de 

aanwezigheid van een piek van nanodeeltjes van titaandioxide in een zwemzone van een meer 

in Oostenrijk, waarschijnlijk in verband met het gebruik van zonnebrandcrème.141  

Verschillende studies hebben reeds toxische effecten van nanodeeltjes op diverse organismen 

aangetoond, zoals algen, fyto- en zoöplankton, vissen en planten.138 

Het toenemende gebruik van nanotechnologieën zou derhalve de blootstelling van het milieu 

aan nanodeeltjes kunnen doen toenemen, hetgeen volgens verschillende studies gevolgen 

zou kunnen hebben op verschillende trofische niveaus van de ecosystemen.  

8.5 IMPLEMENTATIE VAN HOOFDSTUK 3 VAN HET KB 

8.5.1.1 Aan welke voorwerpen en samengestelde objecten moet prioriteit worden verleend? 

Om het juridisch kader te schetsen, volgen hieronder de definities van voorwerpen en 

samengestelde objecten. Een voorwerp in de zin van artikel 2, 6°bis van de wet van 21 

december 1998 is een object waaraan tijdens de productie een speciale vorm, oppervlak of 

patroon wordt gegeven waardoor zijn functie in hogere mate wordt bepaald dan door de 

chemische samenstelling.64 Een samengesteld object wordt in artikel 2, 12° van het koninklijk 

besluit van 27 mei 2014 gedefinieerd als een voorwerp dat bestaat uit een object bestaande 

uit een geheel van voorwerpen.18 

Om te bepalen welke voorwerpen en samengestelde objecten met voorrang zouden moeten 

worden geregistreerd, hebben wij ons gebaseerd op de bestaande producten in de 

productdatabanken voor nanomaterialen. We hebben eerst vastgesteld welke samengestelde 

objecten en voorwerpen het vaakst werden vermeld. Vervolgens hebben wij de producten 

geselecteerd die kunnen worden ingedeeld in de categorieën "expected to cause exposure" 

en "may cause exposure", in termen van potentiële blootstelling van de consument. 

Een grote meerderheid van de producten in de productendatabases zijn eigenlijk mengsels en 

maken dus geen deel uit van de voorwerpen en samengestelde objecten. De 

productcategorieën die in de databanken het meest vertegenwoordigd zijn, zijn dus niet 

noodzakelijk die welke de meerderheid van de voorwerpen en samengestelde objecten zoals 

gedefinieerd bevatten. 
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De meest genoemde voorwerpen en samengestelde objecten zijn stoffen voorwerpen, 

namelijk kleding en huishoudlinnen. Hier vinden we sportkleding, bovenkleding, 

mondmaskers, lakens, kussens, slaapzakken, schoenen en zelfs knuffeldieren terug. Het zou 

hoofdzakelijk gaan om nanodeeltjes die aan het oppervlak van het weefsel zijn gebonden. In 

de meeste artikelen is de chemische samenstelling van het nanomateriaal onbekend. Voor 

zover bekend gaat het meestal om nanodeeltjes van zilver. De belangrijkste 

blootstellingsroute is daarom via de huid. Zoals besproken in het geval van AVROX-maskers 

en IKEA-gordijnen, kunnen sommige stoffen echter leiden tot blootstelling via de longen 

(inademing), afhankelijk van het gebruik en het vermogen van nanodeeltjes om de stof te 

verlaten. Het risico houdt ook verband met het herhaalde gebruik van dit soort producten, 

aangezien stoffen in verband met beddengoed gedurende verscheidene uren per nacht en 

kleding gedurende verscheidene uren per dag in contact komen met de huid, afhankelijk van 

het persoonlijke gebruik ervan. Bovendien kunnen dit soort artikelen verscheidene jaren 

worden gebruikt en kan niet worden uitgesloten dat er nanodeeltjes vrijkomen als gevolg van 

veelvuldig wassen, wrijven en slijtage van het textiel.  

Vervolgens werden andere voorwerpen en samengestelde objecten uit verschillende 

categorieën opgesomd, voor een eventuele orale blootstelling: 

- Tandenborstels gecoat met nanodeeltjes van zilver, goud of bamboe houtskool; 

- Voorwerpen bestemd voor kinderen die zilver of andere nanodeeltjes bevatten: 

fopspenen, zuigflessen of bijtringen, boetseerklei, kinderwagens, speelgoed; 

- Waterfilters met een coating van zilveren nanodeeltjes 

- Potten en pannen met een coating van nanodeeltjes van titaan of keramiek; 

 

Kappersaccessoires met titanium- of zilvernanopartikels, zoals haarborstels, stijltangen of 

haardrogers, kunnen leiden tot blootstelling via de huid of zelfs de longen. 

Volgens de Nanodatabase vallen deze artikelen meestal in de categorieën "Health & Fitness" 

en "Home & Garden". Zoals hierboven vermeld, zijn dit de twee belangrijkste categorieën in 

de CPI en de Nanodatabase.  

Textielartikelen zijn zowel te vinden in de categorie Health & Fitness, subcategorie "Clothing" 

en "Sporting Goods" en in de categorie "Home & Garden", subcategorie "Cleaning" en "Home 

Furnishing". 

Tandenborstels, haarborstels en andere samengestelde objecten zijn opgenomen in de 

categorie "Health & Fitness", subcategorie "Personal Care". In diezelfde categorie zijn 

waterfilters opgenomen in de subcategorie "Filtering" in de Nanodatabase.  

Keukengerei is ondergebracht in de categorie "Food & Beverage", subcategorie "Cooking" of 

onder de categorie "Appliance". 

Tot slot worden voorwerpen voor kinderen vertegenwoordigd door een aparte categorie, 

"Goods for Children". 
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Een meerderheid van de in bovenstaande subcategorieën aangetroffen voorwerpen en 

samengestelde objecten kan worden geclassificeerd als "may cause exposure" vanwege de 

locatie van het nanomateriaal. Deze producten worden over het algemeen via de NanoRiskCat 

in de Nanodatabase geclassificeerd als producten met een "high" of "medium" blootstelling.72 

Tot de samengestelde objecten in de categorie "Sporting Goods" behoren echter diverse 

sportartikelen, zoals fietsen, hengels, rackets, enz., waarvoor het nanomateriaal zich in 

suspensie bevindt in een vaste stof, in het product is ingekapseld en waarbij blootstelling van 

de consument niet wordt verwacht. 

Om te bepalen aan welke producten prioriteit moet worden verleend, moet ook rekening 

worden gehouden met producten waarvan het gebruik tot een wijdverspreide en diffuse 

blootstelling leidt. Dit is het geval voor de hier genoemde voorwerpen en samengestelde 

objecten, aangezien het om alledaagse voorwerpen gaat. 

Vanuit het oogpunt van de bescherming van de volksgezondheid, zoals vermeld in de 

doelstellingen van het KB van 27 mei 2014, moeten een aantal voorwerpen en samengestelde 

objecten worden aangemeld met betrekking tot de mogelijke blootstelling aan 

nanomaterialen en dus aan het toxische risico dat daaruit kan voortvloeien.  

Zoals gecategoriseerd in de Nanodatabase, zouden de te prioriteren voorwerpen die zijn 

welke deel uitmaken van de volgende categorieën of subcategorieën: 

- Textielartikelen met inbegrip van de subcategorieën kleding (sokken, 

zwemkleding, t-shirts, enz.), sportartikelen (sportkleding en ander sporttextiel), 

woonaccessoires (lakens, matrassen, knuffeldieren, kussens); 

- Artikelen voor persoonlijke verzorging;  

- Artikelen bestemd voor baby's en kinderen; 

- Artikelen in de subcategorieën van filters en keukenapparatuur; 

Professionele gebruikers of werknemers die betrokken zijn bij de productie van voorwerpen 

en samengestelde objecten die nanomaterialen bevatten, lopen het risico te worden 

blootgesteld aan nanomaterialen die in of op de voorwerpen zijn verwerkt of aangebracht. 

Eén studie toonde inderdaad een hogere blootstelling aan cutane nanodeeltjes van zilver aan 

voor werknemers van textielproducten dan in een scenario van blootstelling van het textiel 

aan kunstmatig zweet of speeksel.142 Een ander voorbeeld zijn producten uit de ICT-sector of 

de sector hernieuwbare energie die bij normaal gebruik geen blootstelling zouden 

veroorzaken voor de consument, maar wel voor de werknemer die sommige van deze 

voorwerpen produceert of repareert.87  

Er hadden ook andere procedures kunnen worden gevolgd voor de indeling van de 

voorwerpen en samengestelde objecten waaraan prioriteit moet worden verleend, hetzij 

volgens het soort nanomateriaal dat wordt gebruikt, hetzij volgens de sector waarin het wordt 

gebruikt. Een indeling naar nanomateriaal zou het echter niet mogelijk maken de meeste 

punten waarop de prioriteitsstelling betrekking heeft, op te nemen. Tot slot had een indeling 

op basis van de gebruikssector betrekking kunnen hebben op een breed scala van producten, 
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waaronder producten waarbij geen nanomaterialen kunnen vrijkomen en de kans op 

blootstelling dus geringer is.  

 

8.5.1.2 Hoe haalbaar is de toepassing van Hoofdstuk 3 van het KB? 

Aangezien het nanoregister reeds bestaat, zou het de bedoeling zijn de nodige wijzigingen aan 

te brengen om de kennisgeving van voorwerpen en samengestelde objecten op te nemen. De 

invoering van een prioritering van bepaalde objecten, zoals gevraagd in de overheidsopdracht, 

zou het voor de declaranten echter ingewikkelder kunnen maken om te bepalen of zij al dan 

niet kennisgeving moeten doen van de objecten of voorwerpen die zij produceren of 

verkopen. De invoering van verschillende "golven" van artikelen kan immers de duidelijkheid 

van de kennisgevingen in het gedrang brengen, zoals het geval was met mengsels waarvoor 

de datum van de kennisgevingsverplichting werd verschoven tot na de uiterste datum voor 

registratie.  

De toepassing van Hoofdstuk 3 van het KB moet daarom ofwel in één duidelijke stap gebeuren, 

zodat alle samengestelde objecten tegelijk worden aangemeld, ofwel volgens hun indeling in 

categorieën met betrekking tot hun eindgebruik en mogelijke blootstelling.  

In het geval van het gebruik van verschillende categorieën en subcategorieën van artikelen, 

zoals in dit verslag wordt voorgesteld voor de prioritering van de kennisgeving, is het van 

essentieel belang deze nauwkeurig te definiëren in een koninklijk besluit om mogelijke 

verwarring bij de declaranten te voorkomen.  

 

8.6 PERSPECTIEVEN EN DISCUSSIE  

De analyse van de gemediatiseerde gevallen van de AVROX-maskers en de IKEA-gordijnen 

benadrukte het belang van de implementatie van Hoofdstuk 3 van het KB van 27 mei 2014 

voor voorwerpen en samengestelde objecten die nanomaterialen bevatten. Hoofdstuk 3, 

zoals het nu in het KB is geformuleerd, zou echter geen kennisgeving mogelijk maken van een 

groot aantal gecommercialiseerde voorwerpen die gezondheidsrisico's kunnen inhouden. 

Afgezien van de vaagheid betreffende het vrijkomen van meer dan 0,1% van de massa van de 

stof in nanodeeltjes in het kader van een passend gebruik van het voorwerp, wordt in de twee 

beschreven voorbeelden (AVROX-maskers en IKEA-gordijnen) immers niet voldaan aan punt 

4° van § 1 van art. 11. Dit punt 4° stipuleer namelijk dat het voorwerp of samengesteld object 

geproduceerd is door de persoon die het op de markt brengt of enkel voor professionele 

gebruikers op de markt wordt gebracht, wat de toepassingsgebieden van Hoofdstuk 3 van het 

KB sterk beperkt. Om in de toekomst de kennisgeving van voorwerpen en samengestelde 

objecten bestemd voor niet-professionele gebruikers mogelijk te maken en dus de nodige 

maatregelen te kunnen nemen in geval van gevaar voor de gezondheid, moet artikel 11 van 

het KB herzien kunnen worden. 
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Uit een analyse van verschillende databanken van producten waarvan wordt beweerd dat zij 

nanomaterialen bevatten, is gebleken dat een groot deel van de producten op de markt in 

feite mengsels zijn en geen voorwerpen en samengestelde objecten. Deze mengsels, die 

gedeeltelijk voor niet-professionele gebruikers bestemd zijn, vallen derhalve niet onder het 

toepassingsgebied van art. 3 van het KB, ondanks de aanzienlijke blootstelling van de huid en 

de ademhalingsorganen (sprays). In dit verband zou het ook van belang zijn een herziening uit 

te voeren van art. 3 van het KB om de registraties uit te breiden tot mengsels bestemd voor 

niet-professionele gebruikers. 

Naar aanleiding van het verzoek van de overheidsopdracht is nagegaan of aan bepaalde 

artikelen prioriteit kan worden verleend bij de uitvoering van Hoofdstuk 3 van het KB. Dit zou 

betekenen dat verschillende categorieën objecten bestemd voor professionele gebruikers of 

consumenten zouden moeten worden aangemeld. Elk voorwerp of samengesteld object dat 

kan leiden tot orale, dermale of pulmonale blootstelling aan nanomaterialen moet uiteindelijk 

worden gemeld. Er zou echter een prioriteitsbepaling kunnen worden uitgevoerd voor de 

meest genoemde artikelen in de gegevensbanken, zoals textielartikelen met inbegrip van 

subcategorieën kleding (sokken, zwemkleding, t-shirts, enz.), sportartikelen (sportkleding en 

ander sporttextiel), woonaccessoires (lakens, matrassen, knuffeldieren, kussens); artikelen 

voor persoonlijke verzorging; artikelen voor baby's en kinderen; filters en 

keukenapparatuur. 

Art. 11, § 1, 4° van het KB specificeert dat voorwerpen en samengestelde objecten die bij 

normaal gebruik van het product waarschijnlijk minder dan 0,1% van de gefabriceerde stof in 

nanodeeltjes afgeven, worden uitgesloten van de toepassing van Hoofdstuk 3. Dit deel van 

het KB moet worden verduidelijkt wat de voorwaarden voor afgifte betreft, aangezien niet 

wordt gespecificeerd of het gaat om de hele levenscyclus van het product, met inbegrip van 

wasbeurten voor bijvoorbeeld weefsels, dan wel of het gaat om de afgifte bij elk gebruik. Deze 

dubbelzinnigheid zou door producenten kunnen worden gebruikt om te voorkomen dat zij 

hun artikel moeten registreren. Bovendien is er momenteel een gebrek aan standaardisering 

van kwantitatieve analysemethoden voor het bepalen van het vrijkomen van nanodeeltjes. 

Dit blijkt ook uit de analytische moeilijkheden die Sciensano ondervond met AVROX-

maskers.53 

Wat de kennisgeving in verband met de productie van voorwerpen en samengestelde 

objecten betreft, gaat het erom dat de traceerbaarheid in de hele productieketen van het 

voorwerp kan worden gewaarborgd, vanaf de opname van de stoffen geproduceerd in 

nanoparticulaire toestand tot de laatste fase waarin de werknemer aan deze stof wordt 

blootgesteld. Hoofdstuk 3, zoals het thans is geschreven, is dubbelzinnig in punt 3° van art. 11, 

§ 1, aangezien de te voorziene vrijkoming van het afgewerkte voorwerp en niet van het 

voorwerp of samengestelde object tijdens de productie ervan bekend moet zijn. Wij denken 

bijvoorbeeld, in de context van een textielproduct, aan de vervaardiging van een kledingstuk 

uit een weefsel dat vooraf is behandeld met een stof die is vervaardigd in nanoparticulaire 

toestand, hetgeen leidt tot de blootstelling van de werknemer die betrokken is bij de 

vervaardiging van het eindproduct.  
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De vaststelling van opeenvolgende golven van te prioriteren producten kan verwarring 

stichten bij de declaranten en leiden tot vertraging bij de vaststelling van de volgende golven 

van registratie, zoals het geval was met de mengsels. Indien bepaalde categorieën van 

voorgestelde artikelen voorrang zouden krijgen, zou het aantal golven tot een minimum 

moeten worden beperkt.  

 

9 CONCLUSIE 

Op 1 januari 2016 is de verplichting tot registratie van de stoffen in nanoparticulaire toestand 

die op de Belgische markt worden gebracht in werking getreden, volgens de voorwaarden 

aangegeven in het KB van 27 mei 2014. De inwerkingtreding van de registratie van de 

mengsels, die op 1 januari 2017 had moeten ingaan, werd uiteindelijk uitgesteld tot 1 januari 

2018 door het KB van 22 december 2017 tot wijziging van het KB van 27 mei 2014. De datum 

van inwerkingtreding van de kennisgeving van voorwerpen en samengestelde objecten moet 

nog worden vastgesteld.  

Sinds de oprichting van het Belgisch nanoregister in 2016 publiceert de FOD Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een jaarverslag van het "nanoregister" om het 

doelpubliek te informeren over de geaggregeerde gegevens die er het voorbije jaar werden 

verzameld. In deze verslagen werd een aanzienlijke toename van het aantal registraties voor 

stoffen (+170%) en voor mengsels (+208%) gemeld tussen het begin van de registraties in 2016 

en het laatste beschikbare verslag in 2020. De toename van het aandeel registraties voor 

stoffen die niet onder de REACH-wetgeving vallen (jaarlijkse hoeveelheid < 1 ton), laat ons toe 

het belang van het nanoregister te onderbouwen. Wij hebben echter vastgesteld dat de 

declaranten zich steeds minder houden aan de opneming van gebruiksdescriptoren die 

essentieel zijn voor de beoordeling van de blootstelling en derhalve van de risico's die voor 

werknemers en consumenten verbonden zijn aan stoffen geproduceerd in nanoparticulaire 

toestand. Er moeten acties worden ondernomen om deze gebruiksdescriptoren door de 

declaranten optimaal te laten invullen teneinde te voldoen aan de doelstelling van het KB om 

het blootstellingsrisico te beoordelen. De communicatiepijler is ook een belangrijk element 

om de doelstelling van transparantie te bereiken en het vertrouwen van het publiek en de 

werknemers te vergroten.  

De uitgevoerde evaluatie van de werking van het Belgische nanoregister tijdens de 

registratiejaren heeft dan ook aan het licht gebracht op welke gebieden verbeteringen 

moeten worden aangebracht om de doelstellingen van het KB te bereiken. De belangrijkste 

verbeteringen zijn:  

• De actualisering van registratieondersteunende documenten met betere informatie 

voor de declaranten;  

• Een aanpassing van de interface van het nanoregister met betrekking tot 

gebruiksdescriptoren, zodat deze essentiële informatie beter kan worden gebruikt 

voor de beoordeling van de blootstelling van werknemers, professionele gebruikers en 

individuele personen, en voor een risicobeoordeling; 
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• De globale herziening van de rapportagestructuur van het nanoregister; 

• De herziening van de communicatie om de resultaten van het nanoregister 

transparanter te maken door middel van persberichten; 

• De herbeoordeling van de relevantie van de toepassingsgebieden om te komen tot 

dezelfde registratie-eisen voor elk vervaardigd nanomateriaal op de Belgische markt. 

 

De analyse van bestaande databanken met producten die zijn afgeleid van nanotechnologie 

heeft de verscheidenheid aan producten en mogelijke blootstellingsscenario's aan het licht 

gebracht. De uitvoering van Hoofdstuk 3 van het KB van 27 mei 2014 betreffende het op de 

markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand, betreffende de 

kennisgeving van de voorwerpen en samengestelde objecten waarin één of meerdere stoffen 

geproduceerd in nanoparticulaire toestand werden geïntegreerd, is onontbeerlijk. Het 

geruchtmakende geval van de AVROX-maskers heeft immers de noodzaak bevestigd van de 

tenuitvoerlegging ervan, die het KB dichter bij haar doelstellingen zal brengen. Indien bij de 

uitvoering van Hoofdstuk 3 prioriteiten moeten worden gesteld, moet worden uitgegaan van 

de voorwerpen en samengestelde objecten waarnaar reeds in de databanken wordt verwezen 

en moet worden gekeken naar de blootstelling van de consument. Er zouden prioriteiten 

kunnen worden gesteld voor textiel, persoonlijke verzorging, baby- en kinderartikelen, en de 

subcategorie filters en keukenapparatuur. Deze categorieën voorwerpen worden namelijk 

vaak gebruikt, zijn lang in contact met elkaar en kunnen nanomaterialen afgeven die tot 

blootstelling van de gebruiker leiden. 

Bovendien is uit ons onderzoek gebleken dat het belangrijk is de werkingssfeer van art. 11 te 

wijzigen om er voorwerpen en samengestelde artikelen onder te laten vallen. 

De opstelling en publicatie van de jaarverslagen van de nanoregisters hebben de zichtbaarheid 

van de aanwezigheid van nanomaterialen op de Belgische markt verbeterd. De implementatie 

van Hoofdstuk 3 van het KB zou een aanvulling vormen op de gegevens die zijn verkregen uit 

de registraties van de in Hoofdstuk 2 opgesomde respectieve stoffen en mengsels, maar ook 

de doelstellingen van het KB inzake de bescherming van de werknemers en de 

volksgezondheid verwezenlijken.  
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11 BIJLAGEN 

11.1 BIJLAGE 1: DETAILS VAN DE BIJLAGEN 1, 2 EN 5 VAN HET KB BETREFFENDE DE 

VERTROUWELIJKE INFORMATIE  
De informatie waarvan wordt gezegd dat zij van vertrouwelijke aard is, heeft derhalve 

betrekking in dit 1° van § 1e van art. 20 op:  

Voor de bijlagen 1, 2 en 5: 

Afdeling 1: Identificatie van de declarant 

1° Naam van de persoon/de onderneming die de stof op de markt brengt 

2° Identificatienummer bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, indien de declarant er één heeft. 

3° Activiteitensector. 

4° Adres van de maatschappelijke zetel. 

5° Voor bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt: vermelding 

van de hoedanigheid van de extra-nationale juridische entiteit of van gemandateerd vertegenwoordiger. 

6° Persoonsgegevens van een fysieke contactpersoon : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. 

Voor bijlage 1: 

Afdeling 2: Identificatie van de stof 

§ 1. Vereiste informatie: 

1° Chemische identificatie van de stof, zijnde: 

a) Chemische benaming 

b) Chemische formule 

c) CAS-nummer 

d) En desgevallend CE-nummer (EINECS of ELINCS). 

2° Gemiddelde en mediane afmeting van de deeltjes, in verhouding tot een standaardafwijking. 

3° Distributiecurve van de deeltjesafmetingen in aantal 

4° Gemiddelde afmeting van de aggregaten en, indien de stof onder geagglomereerde vorm op de markt wordt gebracht, 

de gemiddelde afmeting van de agglomeraten, waarbij deze afmetingen in verhouding tot een standaardafwijking worden 

weergegeven indien die beschikbaar is. 

5° Kwalitatieve beschrijving van de vorm van de deeltjes. 

6° Desgevallend, kwalitatieve beschrijving van de bekleding van de deeltjes (coating). 

Voor de punten 2° tot 5° vermeldt de declarant bovendien de gebruikte determinatiemethode, de feiten die verklaren 

waarom deze methode op de betreffende stof toepasbaar is, en een beschrijving van de experimentele omstandigheden. 

De afmetingen die bijdragen aan het aanleveren van de informatie gegeven in punten 2° tot 5 ° zijn traceerbaar, dat wil 

zeggen, ze kunnen worden gelinkt aan een referentie via een ononderbroken en gedocumenteerde keten van kalibraties, 

waarvan elkeen bijdraagt aan de meetonzekerheid. 

§ 2. Inlichtingen die moeten worden medegedeeld indien ze beschikbaar zijn op de datum van de registratie: 

1° Indien de stof het voorwerp is geweest van een registratie door de declarant in het kader van de REACH Verordening, 

het registratienummer Het gedeelte van het registratienummer dat duidt op de individuele declarant 

mag echter worden weggelaten. 

2° Desgevallend, aard en hoeveelheid van elke onzuiverheid waarvan de massaconcentratie in de stof geproduceerd in 

nanoparticulaire toestand hoger is dan 0,1 % en, indien deze verplicht moet worden medegedeeld met het oog op andere 

reglementaire bepalingen, van elke onzuiverheid waarvan de massaconcentratie in de stof geproduceerd in 

nanoparticulaire toestand lager is dan 0,1 %. 

3° Aard van de kristallografische fasen en, in geval van een mengeling van fasen, verhouding van elk van de fasen, met 

inbegrip van de amorfe fase indien die bestaat. 

4° Gemiddelde specifieke oppervlakte, gerelateerd met een standaardafwijking, met opgave van de gebruikte 

determinatiemethode, alsook van de feiten die verklaren waarom deze methode op de betreffende stof toepasbaar is, en 

een beschrijving van de experimentele omstandigheden. 

5° Zeta potentiaal, met vermelding van het milieu en van de pH-omstandigheden en van de ionische kracht. 

 

Voor bijlage 2:  

Afdeling 2: Identificatie van de stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand vervat in het geregistreerde mengsel 

§ 1. De declarant verstrekt de inlichtingen opgesomd in deze afdeling voor elke stof bedoeld in artikel 3 die is vervat in 

het geregistreerde mengsel. Naar keuze van de declarant hebben de technische gegevens betrekking op: 

1° ofwel de inlichtingen over de stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand zoals ze in het mengsel aanwezig zijn; 
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2° ofwel de inlichtingen over de stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand zoals zij waren vooraleer ze in het 

mengsel werden geïntegreerd. 

§ 2. Verplicht mede te delen inlichtingen: 

1° Chemische identificatie van de stoffen te weten: 

a) Chemische benaming 

b) Chemische formule 

c) CAS-nummer 

d) En desgevallend CE-nummer (EINECS of ELINCS). 

2° Gemiddelde en mediane afmeting van de deeltjes, in verhouding tot een standaardafwijking. 

3° Distributiecurve van de deeltjesafmetingen in aantal 

4° Gemiddelde afmeting van de aggregaten en, indien de stof onder geagglomereerde vorm wordt overgedragen, de 

gemiddelde afmeting van de agglomeraten, waarbij deze afmetingen in verhouding tot een standaardafwijking worden 

weergegeven indien die beschikbaar is. 

5° Kwalitatieve beschrijving van de vorm van de deeltjes. 

6° Desgevallend, kwalitatieve beschrijving van de bekleding van de deeltjes (coating). 

Voor de punten 2° tot 5° vermeldt de declarant bovendien de gebruikte determinatiemethode, de feiten die verklaren 

waarom deze methode op de betreffende stof toepasbaar is, en een beschrijving van de experimentele omstandigheden. 

De afmetingen die bijdragen aan het aanleveren van de informatie gegeven in punten 2° tot 5 ° zijn traceerbaar, dat wil 

zeggen, ze kunnen worden gelinkt aan een referentie via een ononderbroken en gedocumenteerde keten van kalibraties, 

waarvan elkeen bijdraagt aan de meetonzekerheid. 

§ 3. Inlichtingen die moeten worden medegedeeld indien ze beschikbaar zijn op de datum van de registratie: 

1° Indien de stof het voorwerp is geweest van een registratie door de declarant in het kader van de REACH Verordening, 

het registratienummer Het gedeelte van het registratienummer dat duidt op de individuele declarant mag echter worden 

weggelaten. 

2° Desgevallend, aard en hoeveelheid van elke onzuiverheid waarvan de massaconcentratie in de stof geproduceerd in 

nanoparticulaire toestand hoger is dan 0,1 % en, indien deze verplicht moet worden medegedeeld met het oog op andere 

reglementaire bepalingen, van elke onzuiverheid waarvan de massaconcentratie in de stof geproduceerd in 

nanoparticulaire toestand lager is dan 0,1 %. 

3° Aard van de kristallografische fasen en, in geval van een mengeling van fasen, verhouding van elk van de fasen, met 

inbegrip van de amorfe fase indien die bestaat. 

4° Gemiddelde specifieke oppervlakte, gerelateerd met een standaardafwijking, met opgave van de gebruikte 

determinatiemethode, alsook van de feiten die verklaren waarom deze methode op de betreffende stof toepasbaar is, en 

een beschrijving van de experimentele omstandigheden. 

5° Zeta potentiaal, met vermelding van het milieu en van de pH-omstandigheden en 

van de ionische kracht. 

 

Voor bijlage 5:  

 

Afdeling 3: Identificatie van de betrokken stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand 

§ 1. De kennisgever verstrekt de inlichtingen opgesomd in deze afdeling voor elke stof geproduceerd in nanoparticulaire 

toestand die is vervat in de genotificeerde voorwerpen of samengestelde objecten en die voldoen aan de voorwaarden 

beschreven in artikel 11. Naar keuze van de kennisgever hebben de technische gegevens betrekking op: 

1° ofwel de inlichtingen over de stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand zoals ze in het voorwerp of in het 

samengestelde object aanwezig zijn; 

2° ofwel de inlichtingen over de stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand zoals zij waren vooraleer ze in het 

betreffende voorwerp of in het betreffende samengesteld object werden geïntegreerd. 

§ 2. Mede te delen inlichtingen: 

1° Chemische identificatie van de stoffen te weten: 

a) Chemische benaming 

b) Chemische formule 

c) CAS-nummer 

d) En desgevallend CE-nummer (EINECS of ELINCS). 

2° Distributiecurve van de deeltjesafmetingen in aantal. 

3° Kwalitatieve beschrijving van de vorm van de deeltjes. 

4° Identificatie van de matrix waarin de stoffen geproduceerd 

in nanoparticulaire toestand werden geïntegreerd. 

5° Concentratie van elke stof geproduceerd in nanoparticulaire 

toestand, vermeld in deze afdeling die geïncorporeerd is in de 

voorwerpen of samengestelde objecten. De concentratie wordt 

berekend voor elk geregistreerd voorwerp of voor elk voorwerp die een of meer  

van genoemde stoffen bevat, die aanwezig is in de geregistreerde  
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samengestelde objecten. 

Wat de punten 2° en 3° betreft, vermeldt de kennisgever bovendien de  

gebruikte determinatiemethode, de feiten die verklaren waarom deze methode  

toepasbaar is op de betreffende stof, en een beschrijving van de experimentele  

omstandigheden.  

De afmetingen die bijdragen aan het aanleveren van de informatie gegeven in punten 2° 

tot 4° zijn traceerbaar, dat wil zeggen, ze kunnen worden gelinkt aan  

een referentie via een ononderbroken en gedocumenteerde keten van  

kalibraties, waarvan elkeen bijdraagt aan de meetonzekerheid. 

Voor bijlage 1 & 2 van het KB: 

Afdeling 5: Identiteit van de professionele gebruikers aan wie de declarant het mengsel zal overdragen tussen de datum 

van de registratie en het einde van het kalenderjaar (indien gekend op het ogenblik van de registratie) 

Voor elke professionele gebruiker vermeldt de declarant: 

1° Naam van de verwerver van het geregistreerde mengsel. 

2° Identificatienummer in de Kruispuntbank der Ondernemingen, indien de verwerver er één heeft. 

3° Adres van de maatschappelijke zetel. 

11.2 BIJLAGE 2: ZOEKRESULTATEN OP BELGA.PRESS 
 

Nanoregistre: 0 resultaten 

Nanoregistry: 0 resultaten 

Registre AND belge AND nanomatériaux: 1 resultaat 

- Le Soir, krantenartikel van 26-11-2016: "scruter les dangers des nanoparticules".  

Belgische AND register AND nanomaterialen: 0 resultaten 

Registre AND nanomatériaux: 4 resultaten 

Van de 4 resultaten zijn er 3 Franse artikelen (2 uit le Figaro en 1 uit le Monde) die verwijzen naar het 

Franse nano-register, terwijl het vierde het hierboven vermelde artikel van Le Soir is. 

Nanomaterialen AND register: 0 resultaten 

Enregistrement AND nanoparticules: 9 resultaten  

- Le 8-9 op la une op 01-10-2021: aangezien de woorden "enregistrement" en 

"nanoparticules" gekoppeld worden aan twee verschillende "chroniques", komen ze niet 

overeen met ons onderzoek 

- La Matinale op Bel RTL op de radio op 25-02-2021: aangezien de woorden 

"enregistrement" en "nanoparticules" gekoppeld worden aan twee verschillende 

"chroniques", komen ze niet overeen met ons onderzoek Het woord "nanoparticules" 

werd hier in verband gebracht met de zaak van de maskers die door de regering werden 

verspreid  

- JT 19.30 uur op la une op televisie op 23-02-2021: aangezien de woorden "enregistrement" 

en "nanoparticules" gekoppeld worden aan twee verschillende "chroniques", komen ze 

niet overeen met ons onderzoek Het woord "nanoparticules" werd hier in verband 

gebracht met de zaak van de maskers die door de regering werden verspreid 

- Le Soir in de vorm van een persartikel op 06-02-2021: "Israël : le pays le plus vacciné au 

monde fait face à la résistance des jeunes". Dit artikel is twee keer verschenen en is niet 
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relevant voor ons onderzoeksonderwerp, aangezien het een artikel is over vaccinatie 

tegen COVID-19 

- Le Soir in de vorm van een online artikel op 05-02-2021: "Coronavirus: en Israël, la 

campagne de vaccination entre dans une nouvelle phase" 

- Investigation op La Une op televisie op 03-02-2021: de woorden "enregistrement" en 

"nanoparticules" komen op verschillende plaatsen in het verslag voor. Het woord 

"nanoparticules" verwijst naar samenzweringstheorieën in verband met vaccins 

- Le Monde, krantenartikel van 02-12-2020: "L’impossible évaluation des risques liés aux 

nanomatériaux Sur les 52 000 déclarations enregistrées, 90 % des données fournies sont 

« inexploitables », alerte l’Agence nationale de sécurité sanitaire". Dit artikel heeft 

betrekking op kritiek op het Franse nanoregister 

- Le Soir in de vorm van een krantenartikel op 26-11-2016: "Scruter les dangers des 

nanoparticules" eerder tegengekomen artikel met betrekking tot het ISSEP-onderzoek 

naar nanodeeltjes, toespeling aan het eind van het artikel op het nanoregister. 

Registratie AND nanodeeltjes: 2 resultaten 

- Trouw, krantenartikel op 21-06-2021: "Plasticlobby verzet zich tegen EU-regels". Trouw is 

een Nederlands dagblad. Het artikel behandelt het probleem van micro- en nanoplastics. 

- PZC, krantenartikel op 21-05-2021: "brieven". Het gaat om korte verhalen. De woorden 

"registratie" en "nanodeeltjes" komen in verschillende korte verhalen voor. Het gedeelte 

over nanodeeltjes heeft betrekking op virale en bacteriële aërosolen in de vorm van 

nanodruppeltjes. 

Substances AND manufacturées AND nanoparticulaire: 1 resultaat 

- L’avenir, krantenartikel op 04-07-2016: "En Belgique : ni contrôle, ni étiquette" Dit artikel 

gaat over de etikettering van nanodeeltjes in levensmiddelen en maakt melding van het 

bestaan van het nanoregister, met vermelding van de uitzonderingen op het 

toepassingsgebied en het in 2016 aanwezige cijfer van 300 verwijzingen in het rapport. 

 

stoffen AND geproduceerd AND nanoparticulaire: 0 resultaten 

Verslag AND nanodeeltjes AND Belgische: 1 resultaat 

- Radio 2, radioprogramma op 16-08-2021 waarin de drie sleutelwoorden in afzonderlijke 

sequenties worden vermeld. 

Rapport AND nanoparticules AND belge: 117 resultaten  

Gezien het aantal resultaten worden deze niet gedetailleerd weergegeven, maar worden ze 

gegroepeerd naar relevantie, per thema. Sommige resultaten verschenen verschillende keren omdat, 

bijvoorbeeld, voor een plaatselijke krant hetzelfde artikel werd gepubliceerd in elk van de provinciale 

versies van dezelfde krant, idem voor de radio. Een andere soortgelijke situatie is het radioprogramma 

dat zowel op radio als televisie wordt uitgezonden. 

De meeste resultaten hebben betrekking op radio-uitzendingen, gevolgd door gedrukte media (op 

papier en online), en audiovisuele media (tv-nieuws en tv-programma's). Tot slot hebben wij drie 

persberichten van Belga geïdentificeerd. 
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De meeste resultaten hebben betrekking op het AVROX-masker. De overige artikelen gaan over 

nieuwe technologieën waarbij gebruik wordt gemaakt van nanodeeltjes, complottheorieën over het 

COVID-19-vaccin en tot slot, in een artikel in Le Soir, over titaandioxide in voedsel. 

 De meeste resultaten, vooral van radioprogramma's, bevatten de drie trefwoorden in verschillende 

sequenties binnen hetzelfde programma.  

Er zijn geen radioprogramma's, tv-nieuwsuitzendingen, persartikelen of webartikelen over de 

verslagen van het Belgische nanoregister. 

11.3 BIJLAGE 3: ZOEKRESULTATEN OP PRPRO 
 

Nanoregistre: 0 resultaten 

Nanoregistry: 0 resultaten 

Registre AND belge AND nanomatériaux : 1 resultaat 

- Op 18-09-2015 gepubliceerd door de persdienst van premier Charles Michel op 

presscenter.org: "Le gouvernement fédéral et essenscia relancent le "High Level Group 

chimie et sciences de la vie". Daarin wordt vermeld dat het nationaal register van 

nanomaterialen in werkgroepen zal worden besproken. 

Belgische AND register AND nanomaterialen: 0 resultaten 

Registre AND nanomatériaux: 3 resultaten waaronder dat van 18-05-2015 dat hierboven werd 

vermeld 

- Op 08-02-2014 gepubliceerd door de persdienst van Mevr. Laurette Onkelinx, Vice-Eerste 

Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de 

Federale Culturele Instellingen op presscenter.org: "La Belgique met en place un registre 

des nanomatériaux" 

- Op 08-02-2014 gepubliceerd door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene 

directie Externe Communicatie op presscenter.org: "Conseil des ministres du 7 février 

2014" 

Nanomaterialen AND register: 1 resultaat 

- Dit is de Nederlandse versie van het persbericht van 08-02-2014 over de oprichting van 

het Belgisch nanomaterialenregister: "België voert een nanomaterialenregister in". 

Enregistrement AND nanoparticules: 2 resultaten  

- Op 08-02-2014 gepubliceerd door de persdienst van Mevr. Laurette Onkelinx, Vice-Eerste 

Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de 

Federale Culturele Instellingen op presscenter.org: "La Belgique met en place un registre 

des nanomatériaux" 

- Op 24-12-2021 gepubliceerd op CISION PR newswire: "Novavax, Inc. :Novavax annonce 

des données initiales sur la réactivité croisée au variant Omicron provenant d’études sur 

le rappel du vaccin contre la COVID-19 et sur les adolescents". 

Registratie AND nanodeeltjes: 2 resultaten 
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- Dit is de Nederlandse versie van het persbericht van 08-02-2014 over de oprichting van 

het Belgisch nanomaterialenregister: "België voert een nanomaterialenregister in". 

- Op 28-01-2015 gepubliceerd op CISION PR newswire: "Sorrento Therapeutics, Inc.: 

Sorrento kondigt afronding aan van deelname aan het Cynviloq™ TRIBECA™ 

registratieonderzoek". 

Substances AND manufacturées AND nanoparticulaire: 3 resultaten 

- Op 08-02-2014 gepubliceerd door de persdienst van Mevr. Laurette Onkelinx, Vice-Eerste 

Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de 

Federale Culturele Instellingen op presscenter.org: "La Belgique met en place un registre 

des nanomatériaux" 

- Op 08-02-2014 gepubliceerd door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene 

directie Externe Communicatie op presscenter.org: "Conseil des ministres du 7 février 

2014" 

- Op 21-06-2017 gepubliceerd door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene 

directie Externe Communicatie op presscenter.org: "Ordre du jour du Conseil des ministres 

du 22 juin 2017" De titel van de agenda die ons hier interesseert luidt als volgt: 

"Modification de l’entrée en vigueur de dispositions relatives aux substances 

manufacturées à l’état nanoparticulaire". 

 

stoffen AND geproduceerd AND nanoparticulaire: 3 resultaten 

- Dit is de Nederlandse versie van het persbericht van 08-02-2014 over de oprichting van 

het Belgisch nanomaterialenregister: "België voert een nanomaterialenregister in". 

- Dit is de Nederlandse versie van het persbericht van 08-02-2014 over de ministerraad van 

7 februari 2014: "Ministerraad van 7 februari 2014". 

- Dit is de Nederlandse versie van het persbericht van 21-06-2017 over de agenda van de 

ministerraad van 22 juni 2017: "Agenda van de ministerraad van 22 juni 2017". 

Verslag AND nanodeeltjes AND Belgische: 0 resultaten 

Rapport AND nanoparticules AND belge: 0 resultaten 

 


