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Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk 

------ 

 
Advies nr. 202 van 11 januari 2017 betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van 

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

geproduceerd in nanoparticulaire toestand. (D195) 

 

 

VOORSTEL EN MOTIVERING 

 
In een brief van 14 november 2016 heeft de Minister van Werk, Economie en Consumenten aan de 

Voorzitster van de Hoge Raad gevraagd een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het 

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

nanoparticulaire toestand voor advies binnen de twee maanden, voor te leggen aan de Hoge Raad. 

 

Het Uitvoerend Bureau van de Hoge Raad heeft op 29 november 2016 kennis genomen van dit ontwerp 

van koninklijk besluit. 

 

Toelichting: 

 

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

nanoparticulaire toestand voorziet de registratie van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand en 

van mengsels die een of meerdere stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand bevatten en de 

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

geproduceerd in nanoparticulaire toestand werden geïntegreerd.  

 

De data voor de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit zijn actueel de volgende: 

 betreffende stoffen: 1 januari 2016 

 betreffende mengsels: 1 januari 2017 

 betreffende voorwerpen: een latere datum die door de Koning bepaald wordt. 

 

Voor de cosmetische producten vermeldt het KB van 27 mei 2014 nu geen vrijstelling van 

registratie/kennisgevingverplichting. 

 

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel: 

 

 de inwerkingtreding van de registratieverplichting betreffende de mengsels tot 1 januari 2018 uit te 

stellen 

 en de registratie/kennisgevingsverplichtingen betreffende cosmetische producten af te schaffen, door 

ze van het toepassingsgebied van het KB van 27 mei 2014 uit te sluiten, omdat ze, voor een groot 

deel, al bedoeld/gedekt zijn door sommige bepalingen betreffende Europese kennisgevingen in het 

kader van de Verordening 1223/2009/EG van 30 november 2009 betreffende de cosmetische 

producten.  

 

Het Uitvoerend Bureau heeft dit onderwerp besproken tijdens zijn bijeenkomst op 29 november 2016 en 

heeft besloten dit ontwerp van koninklijk besluit voor advies voor te leggen aan de leden van de Hoge 

Raad via een schriftelijke elektronische procedure. 
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De schriftelijke elektronische procedure is op 20 december 2016 gestart en op 11 januari 2017 afgesloten.  

 

 

I. ADVIES VAN DE HOGE RAAD PBW VAN 11 JANUARI 2017 VIA SCHRIFTELIJKE 

ELEKTRONISCHE PROCEDURE 

 

De Hoge Raad sluit zich unaniem aan bij het gemeenschappelijke advies van de Centrale Raad voor het 

Bedrijfsleven, Van de Nationale Arbeidsraad, van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en van 

de Raad voor het Verbruik. 

 

 

I. Besluit  

 

Het advies bezorgen aan de Minister van Werk.  

 

 


