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SAMENVATTING 

 

De Raad steunt dit ontwerp van koninklijk besluit om meerdere redenen niet. 

De relevantie van de SAR-waardeschaal zoals die zou worden meegedeeld wordt door de Raad in 
twijfel getrokken. Deze vertelt alleen iets over de theoretische maximale blootstelling die het toestel kan 
afgeven maar niets over de actuele blootstelling wanneer het toestel in praktijk gebruikt wordt. De Raad 
kan derhalve besluiten dat het meegeven van aan SAR-waardeschaal aan de consument zoals 
voorgesteld in het ontwerp van koninklijk besluit  aan zijn doel voorbijgaat en zelfs in werkelijkheid 
misleidend kan zijn. 

De Raad is van mening dat, indien maatregelen zich zouden opdringen, een Europese aanpak van de 
problematiek wenselijk is. De Raad is van oordeel dat een harmonisatie op Europees niveau een 
efficiëntere, nuttigere en eenvoudiger verstaanbare manier van communicatie over de SAR-waarde met 
zich brengt en minder verstorend werkt op de concurrentiepositie dan de nationale aanpak die in het 
ontwerp van koninklijk besluit wordt voorgesteld. 

De Raad heeft ook praktische bezwaren bij het ontwerp van koninklijk besluit. De verantwoordelijkheid 
voor het achterhalen van de SAR-waardeschaal  enkel en alleen bij de verkoper leggen creëert volgens 
de Raad een pervers effect en lijkt geen goede zaak voor een efficiënte informatie naar de consument. 
Voor de Raad is ook de voorstellingswijze van de waardeschaal misleidend. Verkeerdelijk zou kunnen 
afgeleid worden dat hoe groter het gekleurde balkje is, hoe beter het toestel, daar waar net het 
omgekeerde wordt bedoeld. Ook is er nood aan een afdoende definiëring van begrippen als 'eenieder' 
en 'verkooppunt'. 

Het vermelden van de SAR-waarde in reclame kan volgens de Raad leiden tot een teveel aan 
informatie en het perverse effect teweegbrengen dat de consument door de vele en technische 
informatie alle belang in al deze vermeldingen zal verliezen.  

Volgens de vertegenwoordigers van de productie en de distributie en Test-Aankoop biedt het 
invoeren van een specifiek verbod van reclame ter aanprijzing van het gebruik van mobiele telefoons bij 
jonge kinderen op zich geen meerwaarde. Deze vertegenwoordigers zijn eerder voorstanders van een 
sensibilisering rond bewuster gebruik. Ze menen immers dat de voorzorg om te vermijden dat kinderen 
ongepast blootgesteld worden aan straling van mobiele telefoons, niet moet vertaald worden in een 
wettelijk verbod, maar in het duidelijk aanleren van een goed gebruik van mobiele telefoons bij kinderen 
en volwassenen. 

De vertegenwoordigers van de volgende consumentenorganisaties (ACLVB, ABVV, ACV, 
Gezinsbond, Christelijke Mutualiteit, Socialistische Mutualiteit) ondersteunen zowel het verbod van 
reclame ter aanprijzing van het gebruik van mobiele telefoons bij kinderen jonger dan 12 jaar als het 
wettelijk verbod om mobiele telefoons speciaal ontworpen voor kinderen op de markt te brengen. 
Gezien de grote onzekerheid en nood aan bijkomend onderzoek op lange termijneffecten van straling 
van mobiele telefoons, moet voor deze doelgroep het voorzorgsprincipe toegepast worden. Deze 
vertegenwoordigers wijzen erop dat met dit verbod niet kan worden uitgesloten dat kinderen aan 
straling van mobiele telefoons worden blootgesteld omdat het best mogelijk is dat ze van hun ouders 
een gewone mobiele telefoon krijgen.  Ze wijzen dan ook op het belang van een doelbewuste 
sensibilisering rond bewuster gebruik.  
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De Raad voor het Verbruik, die op 18 juli 2011 en  29 juli 2011 door de Minister van Volksgezondheid 
en door de Minister van Klimaat en Energie, belast met Consumentenzaken, verzocht werd een advies 
uit te brengen over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de beschikbaarheid van 
consumenteninformatie over het specifieke energieabsorptietempo, betreffende de reclame voor 
consumentenproducten die radiogolven uitzenden en betreffende het verbod op het op de markt 
brengen van mobiele telefoons speciaal ontworpen voor kinderen , is op 15 december  2011 in plenaire 
vergadering bijeengekomen onder het voorzitterschap van de heer Robert Geurts, en heeft huidig 
advies goedgekeurd. 
 
De Raad voor het Verbruik heeft de Voorzitter verzocht het huidig advies over te maken aan de Minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de Minister van Economie,  Consumenten en Noordzee. 
 

 

ADVIES 

 

De Raad voor het Verbruik, 

Gelet op de brieven  van 18 juli  2011 en  29 juli 2011 van de Minister van Volksgezondheid  en  van de 
Minister van Klimaat en Energie, belast met Consumentenzaken, waarin ze de Raad voor het Verbruik om 
een advies verzoeken over het hogergenoemde ontwerp van koninklijk besluit;  

Gelet op de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming,  artikel 38; 

Gelet op de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten, art.4, § 1; 

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame 
productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, art.5, §1, 
1°,3°,6° en 10°;  

Gelet op het hogergenoemde ontwerp van koninklijk besluit;  

Gelet op de werkzaamheden van de Commissie "Handelspraktijken” voorgezeten door de heer De Bie 
(Test-Aankoop ) tijdens haar vergaderingen  van 6 september, 13 oktober en 16 november 2011; 

Gelet op de deelname aan de werkzaamheden van de volgende leden van de Raad: de dames Pint 

(Coméos) en Sepul (Raad voor de Reclame) en de heren De Smedt (Essenscia),  Verhamme  (VBO) en 

Walschot (Agoria);  

Gelet op de deelname aan de werkzaamheden van de volgende deskundigen: de dames Caminiti (OIVO), 

Lukovnikova (FOD Volksgezondheid) en Van den Broeck (Test-Aankoop) en de heren De Lestré (Agoria), 

De Koning (OIVO), Janssens (Coméos) en Vanmaele (Test-Aankoop);  

Gelet op de uitwerking van het ontwerpadvies door de heren De Koning  (OIVO) en  Verhamme (VBO); 

Gelet op de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 23 november 2011; 

 

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT: 
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1. Algemene bemerkingen 

De Raad heeft aandachtig kennis genomen van het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de 
beschikbaarheid van consumenteninformatie over het specifieke absorptietempo, betreffende de 
reclame voor consumentenproducten die radiogolven uitzenden en betreffende het verbod op het op de 
markt brengen van mobiele telefoons speciaal ontworpen voor kinderen. Om meerdere redenen kan dit 
ontwerp niet ondersteund worden. 

De doelstelling van dit ontwerp van koninklijk besluit is nobel. De gezondheid van de consument is een 
belangrijk onderwerp dat niemand onberoerd laat en zwaar doorweegt in de maatschappelijke debatten. 
Het is net om die reden dat de Raad wil behoeden voor paniekzaaierij. De consument heeft recht op 
gedegen en correcte informatie, die geen enkele ruimte voor interpretatie laat. Het verplicht stellen van 
de SAR-waardeschaal voldoet niet aan deze vereiste. 

SAR is de afkorting van 'Specific Absortion Rate' en is de meeteenheid voor de hoeveelheid 
elektromagnetische energie die geabsorbeerd wordt door de gebruiker van producten die radiogolven 
uitzenden. De drempel die wetenschappers als veilig beschouwen werd door de Europese Unie door 50 
gedeeld om de veiligheid maximaal te garanderen.  De maximaal toegelaten SAR-waarde in Europa 
werd zo, op basis van normen ontwikkeld door het ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection), vastgelegd op 2 W/kg. Deze maximaal toegelaten waarde is een 
veiligheidswaarde die gebaseerd is op een uiterst complexe meting  waarbij in de meest extreme 
omstandigheden wordt nagegaan of het toestel onder de toegelaten waarde blijft en dus conform de 
norm is. SAR is een conformiteitsmeting die rekening houdt met de straling van het toestel als dat op 
volle kracht werkt, wat in werkelijkheid nooit het geval is. De vooropgestelde waardeschaal geeft met 
andere woorden geen precies beeld van het risico dat de consument loopt bij een normaal gebruik. In 
de praktijk past een mobiele telefoon zich aan aan de omstandigheden en genereert een minimum aan 
straling die ver beneden de norm blijft. Zo kan het zijn dat een toestel met een SAR-waarde van 1,2 
W/kg in praktijk een hogere blootstelling veroorzaakt dan een toestel met een SAR-waarde van 1,6 
W/kg. Het ontwerp van koninklijk besluit suggereert verkeerdelijk dat de SAR-waarde een relatieve 
veiligheidsindicator is. 

De Raad verwijst in tweede instantie naar de resolutie van de Belgische Kamer van 
Volksvertegenwoordigers van 26 maart 2009 "betreffende een betere beschikbaarstelling van 
consumenteninformatie bij de aankoop van een mobiele telefoon en betreffende de bescherming van de 
gezondheid van de burgers tegen de aan elektromagnetische vervuiling verbonden risico's", die gebruikt 
wordt als motief voor het koninklijk besluit. Reeds onder punt A. stelt deze resolutie dat er 
voorzorgsmaatregelen inzake stralingswaarden werden bepaald "hoewel er geen wetenschappelijke 
zekerheid is". De Raad is van mening dat informatie waarover geen wetenschappelijke zekerheid 
bestaat beter geweerd wordt teneinde de consument geen onnodige schrik aan te jagen. 

De resultaten van het onderzoek van de International Agency for Research on Cancer (IARC) van 1 juni 
2011, die worden aangehaald als tweede motief voor het koninklijk besluit worden door de Raad niet 
betwist doch om dezelfde reden als in voorgaande alinea op enige scepsis ontvangen. In haar 
persbericht concludeert het IARC dat het belangrijk is dat er verder onderzoek gevoerd wordt naar het 
langdurig gebruik van mobiele telefoons en adviseert het om de blootstelling aan straling van mobiele 
telefoons klein te houden door middel van het gebruiken van een oortje om te bellen of te SMS'en waar 
mogelijk. De Raad treedt deze twee conclusies bij.  
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De Raad beroept zich ook op twee recente onderzoeken die schadelijke effecten van mobiel 
telefoneren op de hersenen weerleggen. Een eerste onderzoek van de Gezondheidsraad in Nederland 1 
van 18/10/2011 besluit dat er geen bewijs kan worden gevonden dat blootstelling aan 
elektromagnetische velden van mobiele telefoons, antennes voor mobiele telefonie of Wifi-
voorzieningen nadelige effecten heeft op de ontwikkeling van de hersenen van kinderen.  

Ten tweede, de resultaten van een onderzoek onder de gehele Deense bevolking van 30 jaar en ouder 
(de 'grootste studie ooit' genoemd) en die werden gepubliceerd in het British Medical Journal 2 tonen 
aan dat het gebruik van mobiele telefoons geen hersentumoren veroorzaakt. Deense onderzoekers 
rapporteren dat zij geen verhoogd risico op hersentumoren zagen bij 358403 mobiele bellers die al 
achttien jaar een mobiel abonnement hadden. 

De Raad kan derhalve besluiten dat het meegeven van aan SAR-waardeschaal aan de consument 
zoals voorgesteld in het ontwerp van koninklijk besluit aan zijn doel voorbijgaat en zelfs in werkelijkheid 
misleidend kan zijn. Anderzijds, de brochures van de FOD Volksgezondheid ('Mobiele telefoon en 
gezondheid' 3 en 'Elektromagnetische velden en gezondheid' 4) informeren de consument wel op een 
afdoende manier over deze materie. De Raad herinnert er aan dat de opname van straling van een 
mobiele telefoon kan verminderd worden door zo kort mogelijk te telefoneren en slechts dan te 
telefoneren wanneer de ontvangst goed is. Bij slechte verbinding werkt het toestel immers op vol 
vermogen. Ook de impact van de dekkingsgraad speelt in het bijzonder een grote rol voor de bepaling 
van de effectieve SAR-waarde. Daarom is een verdere ontplooiing van het netwerk van zendmasten 
van belang voor de vermindering van de effectieve blootstelling aan straling. 

De definitie van het toepassingsgebied die niet gericht is op een specifieke productgroep maar 
daarentegen een breed productgamma viseert, namelijk alle consumentenproducten die radiogolven 
uitstralen, lijkt niet te voldoen aan de eis die gesteld werd door de Europese Commissie betreffende het 
voorzorgsbeginsel [COM (2000)1]. In deze mededeling stelt de Commissie dat maatregelen 
proportioneel moeten zijn met het nagestreefde beschermingsniveau en dat deze moeten berusten op 
een onderzoek naar de mogelijke voordelen en kosten van wel en niet handelen. De Raad stelt ook dat 
dit laatste ontbreekt. Met uitzondering van Frankrijk bestaat er nergens een wetgevende verplichting om 
de SAR-waarde op het verkooppunt aan te duiden. In Frankrijk geldt deze verplichting trouwens alleen 
voor een specifieke productgroep, met name mobiele telefoons. Andere apparaten die radiogolven 
uitzenden worden immers niet in de buurt van het lichaam gebruikt en zodoende is de 
elektromagnetische energie die door het lichaam wordt geabsorbeerd verwaarloosbaar.  

Tevens is de Raad van mening dat indien maatregelen zich opdringen, een Europese aanpak wenselijk 
is. De Raad is van oordeel dat een harmonisatie op Europees niveau een efficiëntere, nuttigere en 
eenvoudiger verstaanbare manier van communicatie over de SAR-waarde met zich brengt en minder 
verstorend werkt op de concurrentiepositie dan de nationale aanpak die in het ontwerp van koninklijk 
besluit wordt voorgesteld. De efficiëntie van een Europese aanpak wordt geïllustreerd in andere 
domeinen, zoals het energielabel. De Raad stelt zich ook vragen bij de verenigbaarheid tussen de 
verboden inzake reclame en mobiele telefonen voor kinderen in dit ontwerp van koninklijk besluit en de 
Richtlijn 2005/29 Oneerlijke Handelspraktijken. Een Europese toetsing van dit ontwerp van koninklijk 
besluit dringt zich duidelijk op. 

                                                             
1
 Gezondheidsraad. Invloed van radiofrequente telecommunicatiesignalen op kinderhersenen. Den Haag: Ge-

zondheidsraad, 2011; publicatienr. 2011/20. ISBN  978-90-5549-853-6  
2
 BMJ 2011; 343:d6387  

3
 http://www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/documentatie/gsm_straling_LR.pdf  

4
 http://www.lne.be/themas/milieu-en-

gezondheid/documentatie/brochure%20elektromagnetische%20velden.pdf  
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Tenslotte wijst de Raad erop dat de vermelding van de SAR-waarden in reclame en op verkooppunten 
bijdraagt tot een overvloed van informatie, wat niet in het belang van de consument is. Informatie die 
verplicht moet worden meegegeven in reclame moet altijd nuttig en onbetwist zijn. 

De Raad wijst ook op een terminologisch verschil tussen de Franse en Nederlandse versie van het 
ontwerp van koninklijk besluit.. Waar in de Franse versie gesproken wordt over "téléphone portable" 
hanteert de Nederlandse versie de term "mobiele telefoon". De Raad acht het beter dat in beide versies 
de term "mobiele telefoon" wordt gebruikt. 

2. Commentaren bij de maatregelen 

 

a. SAR-etiket en SAR-waardeschaal op de verkoopplaats 

Het vermelden van de SAR-waarde op de verkoopplaats stuit voor de Raad ook op heel wat praktische 
bezwaren. Deze hebben ook deels betrekking op de gebrekkige definiëring van de gebruikte termen, 
deels op het gebrek aan een definiëring. 

De verantwoordelijkheid voor het aanbrengen en dus achterhalen van de correcte SAR-waarde ligt 
volgens het ontwerp van koninklijk besluit bij de verkoper. Deze verantwoordelijkheid enkel en alleen bij 
de verkoper leggen creëert volgens de Raad een pervers effect en lijkt geen goede zaak voor een 
efficiënte informatie naar de consument. De Raad  ziet in dat de Belgische wetgever niet bevoegd is om 
deze verantwoordelijkheid op te leggen aan buitenlandse producenten, maar wijst er op dat de 
uitvoering van deze informatieverplichting in elk geval grote kosten met zich meebrengt, die 
onvermijdelijk zullen doorgerekend worden op de kostprijs van mobiele telefoons. 

De Raad merkt vervolgens op dat er meerdere SAR-waarden bestaan en dat de Europese standaard 
verschilt van de Amerikaanse standaard. Echter, artikel 3 van het ontwerp van koninklijk besluit spreekt 
van 'eenieder die een consumentenproduct voor verkoop aanbiedt…' Dit houdt in dat ook consumenten 
(bvb verkoop op onlineplatform, op rommelmarkten, …), producenten en distributeurs onder het bereik 
van dit koninklijk besluit  zouden vallen. Dit gaat aan de doelstelling van het koninklijk besluit voorbij.  

De Raad uit ook ernstige bezwaren tegen de SAR-waardeschaal zoals voorgesteld in de eerste bijlage 
van het koninklijk besluit 'Beschrijving van het etiket voor het specifieke energieabsorptietempo'. Deze 
waardeschaal maakt gebruik van een aanduiding in vijf vakken, waarbij het zwart gekleurde vak het 
energieabsorptietempo van de betreffende mobiele telefoon weergeeft.  Indien de waardeschaal niet 
duidelijk vermeldt wat wordt weergegeven zou hier verkeerdelijk kunnen uit afgeleid worden dat een 
toestel dat in het meest rechtse vak terechtkomt (want groter) een beter toestel zou zijn dan een toestel 
dat in het meest linkse vak terechtkomt (want kleiner). Dit is tegen de bedoeling van het koninklijk 
besluit en strookt niet met artikel 12 van de resolutie van 26 maart 2009 waarin de kamer van 
volksvertegenwoordigers vraagt 'een waardeschaal aan te brengen waaruit de consument makkelijk kan 
opmaken wat het stralingsniveau van die terminals is'. 

b. Vermelding van de SAR-waarde in de reclame 

De Raad stelt zich vragen bij het verplicht opnemen van de SAR-waarde in alle reclame voor de 
consumentenproducten. Verplichte informatie in reclame moet te allen tijde nuttig en relevant zijn. In het 
licht van wat werd besproken onder het eerste punt is dit niet het geval. Een teveel aan informatie kan 
voor de consument ook een 'overkill' betekenen en om die reden net het tegenovergestelde effect 
genereren. Er moet vermeden worden dat de consument aan geen enkele vermelding in reclame nog 
belang zal hechten, juist omdat hij door de bomen het bos niet meer ziet. Te technische informatie, 
zoals het vermelden van de SAR-waarde, die zonder degelijke informatie voor de consument van geen 
enkele betekenis is, creëert ook ditzelfde effect. 
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De Raad wijst ook op de impact van deze overvloed aan informatie bij het maken van de reclame. 
Dergelijke informatieverplichtingen tasten de vrijheid en de creativiteit aan bij de adverteerders van 
mobiele telefoons, terwijl deze informatie niet in de reclame moet vermeld worden, maar veeleer op de 
websites van deze adverteerders. Bovendien zijn sommige reclame-media (vb. radiospot, sms) 
ongeschikt om deze informatie mee te dragen. 

c. Verbod van de reclame die het gebruik van mobiele telefoons aanprijst bij jonge 

kinderen 

De vertegenwoordigers van de productie en de distributie en Test-Aankoop wijzen op het bestaan 
van regelgeving, reclamecodes en gedragsregels die door de adverteerders gerespecteerd moeten 
worden bij het maken van reclame. Het invoeren van een specifiek verbod van reclame ter aanprijzing 
van het gebruik van mobiele telefoons bij jonge kinderen biedt op zich dan ook geen meerwaarde. Ze 
vragen zich trouwens af in welke mate er werkelijk reclame gemaakt voor het gebruik van mobiele 
telefoons bij kinderen, en of er zich in de praktijk hieromtrent problemen voordoen. Alvorens dergelijk 
verbod in te voeren, dient hierover meer duidelijkheid verschaft te worden 

De vertegenwoordigers van de volgende consumentenorganisaties ((ACLVB, ABVV, ACV, 
Gezinsbond, Christelijke Mutualiteit, Socialistische Mutualiteit ) ondersteunen het verbod van 
reclame ter aanprijzing van het gebruik van mobiele telefoons bij kinderen jonger dan 12 jaar. Onder 
reclame worden hier kinderprogramma’s op radio en televisie, kindertijdschriften of ander drukwerk 
bestemd voor kinderen en op kinderen gerichte websites verstaan.  Op die manier wordt de blootstelling 
aan straling van mobiele telefoons niet onnodig aangewakkerd. Dit kadert in het voorzorgsprincipe dat 
moet primeren bij kinderen.  

De Raad wijst er echter wel op dat het onmogelijk is om te vermijden dat kinderen in aanraking komen 
met reclame voor mobiele telefoons via kranten, tijdschriften, televisie,…  

d. Verbod op mobiele telefoons speciaal ontworpen voor kinderen 

De vertegenwoordigers van de productie,en de distributie en Test-Aankoop stellen vast dat dit 
verbod op mobiele telefoons ontworpen voor kinderen, steunt op beweringen die wetenschappelijk niet 
gefundeerd zijn. Het is immers niet bewezen dat de straling van deze mobiele telefoons het risico op 
kanker bij kinderen zou verhogen. Een wettelijk verbod om een product op de markt te brengen, moet 
steunen op onbetwiste en gerechtvaardige gronden, wat thans niet het geval is. Los van de vraag of het 
aangewezen is mobiele telefoons speciaal ontworpen voor kinderen op de markt te brengen, wijzen 
deze vertegenwoordigers veeleer op het belang van een sensibilisering rond bewust gebruik.  

De vertegenwoordigers van de volgende consumentenorganisaties (ACLVB, ABVV, ACV, 
Gezinsbond, Christelijke Mutualiteit, Socialistische Mutualiteit )  ondersteunen  het wettelijk verbod 
om mobiele telefoons speciaal ontworpen voor kinderen op de markt te brengen. Gezien de grote 
onzekerheid en nood aan bijkomend onderzoek naar langetermijneffecten van straling van mobiele 
telefoons, meer in het bijzonder naar de gevolgen ervan voor kinderen, moet voor deze doelgroep het 
voorzorgsprincipe toegepast worden. Deze vertegenwoordigers wijzen erop dat met dit verbod niet 
kan worden uitgesloten dat kinderen aan straling van mobiele telefoons worden blootgesteld omdat het 
best mogelijk is dat ze van hun ouders een gewone mobiele telefoon krijgen. Ze wijzen dan ook op de 
grote noodzaak van een doelbewuste sensibilisering rond een bewuster gebruik van mobiele telefoons. 
Ze wijzen op de tips die de FOD volksgezondheid reeds meegaf in de brochure 'mobiele telefonie en 
gezondheid' (beperk uw beltijd, gebruik een oortje, stuur berichten in plaats van te bellen,…). 

De Raad heeft ook een aantal praktische bezwaren bij het afbakenen van het product en de doelgroep, 
zoals in artikel 6 van het ontwerp van koninklijk besluit. Dit artikel houdt een verbod in om mobiele 
telefoons speciaal ontworpen voor kinderen op de markt te brengen. Het artikel definieert echter niet 
wat wordt bedoeld met 'kinderen'. Verkeerdelijk zou kunnen verondersteld worden dat hiermee kinderen 
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jonger dan 12 jaar bedoeld worden, wat een analoge redenering zou zijn met het voorgaande artikel 5. 
Het ontwerp van koninklijk besluit definieert vervolgens ook niet wat wordt bedoeld met 'mobiele 
telefoons speciaal ontworpen voor kinderen'. De Raad acht het dan ook aangewezen dat deze 
begrippen duidelijk gedefinieerd worden. 
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LEDEN EN WAARNEMERS AANWEZIG 
OP DE PLENAIRE VERGADERING 

VAN DE 
RAAD VOOR HET VERBRUIK VAN 15 DECEMBER 2011 
VOORGEZETEN DOOR  DE HEER ROBERT GEURTS 

 

 

1. Vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties  

De heer DE BIE                                      (Test-Aankoop) 
Mevrouw  DE ROECK-ISEBAERT                       (Gezinsbond) 

 De heer DUCART                                      (Test-Aankoop) 
 Mevrouw DURANT                                      (Socialistische Mutualiteit) 

               Mevrouw  JONCKHEERE (ACLVB) 
  De heer QUINTARD (ABVV) 
                   Mevrouw TECCHIATO                          (Christelijke Mutualiteit) 

 Mevrouw VAN DIEREN (CSC) (ACV) 
       

2. Vertegenwoordigers van de productieorganisaties  : 

 Mevrouw  VERANNEMAN  (Essenscia) 
 De heer VERHAMME S. (VBO) 
 De heer  WALSCHOT (Agoria) 
 
    
 3. Vertegenwoordiger van de distributieorganisaties 

 De heer de LAMINNE de BEX  (Comeos)  

   

4.  Waarnemers : 

 Monsieur DE KONING (CRIOC) 
 Monsieur VANDERCAMMEN (CRIOC) 

 


