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Advies nr. 179 van 7 februari 2014 over artikel 23 van het ontwerp van koninklijk besluit betreffen-

de het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand. (D171) 

 

 

I. VOORSTEL EN MOTIVERING 

 

Bij brief d.d. 31 januari 2014 heeft de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevrouw 

Onkelinx, dit ontwerp van koninklijk besluit aan de Voorzitter van de Hoge Raad PBW overge-

maakt met de vraag ten laatste op 21 februari 2014 een advies over het artikel 23 van dit ontwerp 

van koninklijk besluit te geven. 

 

Toelichting: 

 

Dit ontwerp van koninklijk besluit beoogt de registratie van stoffen geproduceerd in nanoparticu-

laire toestand en mengsels en voorwerpen die één of meerdere stoffen geproduceerd in nanoparticu-

laire toestand bevatten. Het ontwerp voorziet daartoe in een productnorm voor de aangifte van die 

stoffen, mengsels en voorwerpen vooraleer ze op de markt worden gebracht. 

 

Die registratie heeft de volgende doelstellingen:  

– een betere kennis verwerven van de markt, de kenmerken van de nanomaterialen en het mogelijke 

risico van blootstelling van mensen aan die stoffen; 

– zorgen voor transparantie en het vertrouwen van het publiek en de werknemers ten opzichte van 

die stoffen versterken;  

– zorgen voor de traceerbaarheid en dus een optreden van de overheid mogelijk maken wanneer er 

risico is voor de volksgezondheid of de veiligheid van de werknemers; 

– een kennisbank instellen die noodzakelijk zou kunnen zijn voor de toekomstige ontwikkeling van 

de regelgeving op nationaal en Europees niveau met betrekking tot die stoffen; 

– ervoor zorgen dat bij de ontwikkeling van die innoverende technologie rekening wordt gehouden 

met de gezondheid van de mens. 

 

Om de voorlichting van de werknemers mogelijk te maken, voegt het artikel 23 van dit ontwerp van 

koninklijk besluit aan het artikel 14, eerste lid, van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffen-

de de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het werk de vol-

gende zinnen toe: 

“Deze informatie bevat inzonderheid de informatie betreffende de producten die de werkgever heeft 

geregistreerd of genotificeerd, of naar aanleiding waarvan hij een registratie- of erkenningsnum-

mer heeft ontvangen in het kader van het koninklijk besluit van {datum van ondertekening van on-

derhavig besluit} betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire 

toestand. Deze informatie betreft eveneens informatie over de in artikel 1 van voormeld besluit be-

doelde producten waarvoor in toepassing van een specifieke regelgeving een kennisgeving of toela-

ting moet gebeuren voor wat betreft de aanwezigheid van nanomaterialen.” 
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Er zijn reeds adviezen van de Nationale Arbeidsraad (22 oktober 2013), de Raad voor het Bedrijfs-

leven (23 oktober 2013), de Federale Raad voor Duurzame ontwikkeling (25 oktober 2013), de Ho-

ge Gezondheidsraad (6 november 2013) en de Raad voor het Verbruik (7 november 2013) gegeven. 

 

Het Uitvoerend Bureau heeft op 4 februari 2014 beslist het ontwerp van koninklijk besluit voor ad-

vies voor te leggen aan de plenaire vergadering van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming 

op het Werk op 7 februari 2014. 

 

 

 

II. ADVIES VAN DE HOGE RAAD TIJDENS DE VERGADERING VAN 7 FEBRUARI 

2014. 

 

De Hoge Raad brengt een unaniem positief advies over het artikel 23 van het ontwerp koninklijk 

besluit uit. 

 

 

III. BESLISSING 

 

Het advies aan Mevrouw de Minister van Werk bezorgen. 

 


