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SAMENVATTING 

 

Volgens het ontwerp van koninklijk besluit dat voorgelegd wordt aan de Raad voor het Verbruik 
wordt het etiket van stoffen en mengsels gesteld in het Nederlands, Frans en het Duits en wordt het 
veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels gesteld in de taal of de talen van het taalgebied 
waar de stoffen of mengsels op de markt gebracht worden. Het ontwerp stelt het Nationaal centrum ter 
voorkoming en behandeling van intoxicaties aan als het orgaan bedoeld in artikel 45 van Verordening 
(EG) nr. 1272/2008. 

De Raad voor het Verbruik brengt een gunstig advies uit over dit ontwerp van koninklijk besluit 
mits één wijziging met het oog op het behouden van de bestaande modaliteiten voor de taal op het 
etiket na 1 juni 2015.  
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De Raad voor het Verbruik, die op 26 oktober 2011 door de Minister van Klimaat en Energie belast 
met Consumentenzaken verzocht werd een advies uit te brengen over een ontwerp van koninklijk 
besluit tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en 
mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van 
intoxicaties als orgaan bedoeld in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1272/2008, 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, aan de Minister van Economie,  Consumenten en 
Noordzee, aan de Staatssecretaris voor Leefmilieu en aan de Minister van Werk. 
 

 

ADVIES 

 

De Raad voor het Verbruik, 

Gelet op de brief van 26 oktober 2011 van de Minister van Klimaat en Energie, belast met 
Consumentenzaken, waarin hij de Raad voor het Verbruik om een advies verzoekt over het 
hogergenoemde ontwerp van koninklijk besluit;  

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame 
productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de 
werknemers, artikelen 5, §1, eerste lid, 1° en 10°, en 7, derde lid; 

Gelet op de Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees parlement en de Raad van 18 december 
2006 inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien 
van chemische stoffen (hierna genoemd “REACH Verordening”); 

Gelet op de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 
2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en 
intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 (hierna genoemd “CLP Verordening”); 

Gelet op het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het 
kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan;   

Gelet op koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen 
van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu;   

Gelet op de werkzaamheden van de Commissie  “Leefmilieu-Productie en Duurzame consumptie” 
voorgezeten door Mevrouw Veranneman (Essenscia) tijdens haar vergadering  van 9 december 2011; 

Gelet op de deelname aan de werkzaamheden van de volgende deskundigen : de dames Cattoor 
(Essenscia) en Deville (OIVO);  

Gelet op de uitwerking van het ontwerpadvies door de dames Deville (OIVO) en  Cattoor (Essenscia); 

 

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT: 
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Het ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd aan de Raad voor het Verbruik bepaalt de regels inzake 
het taalgebruik op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, in 
toepassing van artikel 31(5) van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (“REACH Verordening”), en 
artikel 17 (2) van de Verordening (EG) nr. 1272/2008 (“CLP Verordening”) en wijst het orgaan aan 
dat bedoeld wordt in artikel 45 van de CLP Verordening.  

De Raad brengt een gunstig advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit mits de inachtneming 
van één wijziging. Daarnaast wenst de Raad expliciet enkele elementen van het ontwerp van 
koninklijk besluit te ondersteunen.  

 

1. De Raad stelt voor het artikel 2 als volgt te wijzigen: “De taal van het etiket voor stoffen en 
mengsels ten minste in de taal of de talen van het taalgebied waar de stof of het mengsel op 
de markt wordt gebracht en bij gebreke aan informatie hieromtrent ten minste in de drie 
landstalen. Andere talen kunnen toegevoegd worden aan het etiket in zoverre dezelfde 
gegevens worden vermeld.”  

Artikel 17.2 van de CLP Verordening bepaalt dat het etiket in de officiële taal (talen) van het 
land moet zijn opgesteld, tenzij de lidstaat anders bepaalt. Dit artikel stelt echter ook dat 
leveranciers op het etiket meer talen mogen gebruiken dan door de lidstaten wordt vereist, mits 
in alle gebruikte talen dezelfde gegevens worden vermeld. 

 
Het is volgens artikel 2 van het ontwerpbesluit niet duidelijk of het etiket enkel in de vermelde 
talen (Nederlands, Frans en Duits) opgesteld moet worden, of ook andere talen mogen 
toegevoegd worden (cfr. art. 17.2 CLP Verordening). In de praktijk worden vaak meer dan de 
drie landstalen vermeld. De Raad stelt daarom voor om de mogelijkheid om extra talen toe te 
voegen toe te laten. Daarom wordt ter verduidelijking in artikel 2 van het ontwerpbesluit ‘ten 
minste’ toegevoegd. Deze mogelijkheid was ook reeds voorzien in het artikel 10, §5 van het 
koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het 
kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik 
ervan1. 

 
Volgens hetzelfde artikel 10 §5 van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van 
de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op 
de markt brengen of het gebruik ervan1, en volgens het artikel 8, §2, 5°  van het koninklijk 
besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die 
gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu2, kan voor een stof of mengsel die 
enkel in een bepaalde taalgebied  wordt op de markt gebracht, de taal van de taalgebied 
volstaan. Ook deze bepaling wordt in de praktijk nog toegepast bijvoorbeeld voor stalen en 
kleine hoeveelheden waar het vaak al niet evident is de vereiste informatie in meer dan één 
taal te voorzien. Voornoemde KB’s worden echter opgeheven op 1 juni 2015, waardoor deze 
mogelijkheid dan komt te vervallen. Het voorliggend ontwerpbesluit vermeldt echter niet 
waarom deze mogelijkheid niet behouden blijft.  

 

                                                             

1 Art 10 § 5 KB 11 januari 1993: “De vermeldingen die door dit artikel zijn opgelegd moeten ten minste gesteld zijn in de taal 
of talen van de streek waar het mengsel ter beschikking van de werknemers wordt gesteld en in de drie landstalen indien het 
een mengsel betreft dat in het land op de markt wordt gebracht.” 
2 Artikel 8, §2, 5° KB 24 mei 1982: “De vermeldingen betreffende gevaarlijke stoffen worden gesteld in de taal of de talen 
van het taalgebied waar met deze stoffen wordt omgegaan.” 
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De Raad wenst ook dat het beschikbaar stellen van informatie, die al in een andere taal 
bestaat, mogelijk zou zijn op vraag van de klant. 
 
De Raad vraagt daarom dat de mogelijkheid tot etikettering in de taal/talen van het taalgebied 
voor stoffen en mengsels mogelijk blijft na 1 juni 2015. Indien echter onduidelijk is in welk 
taalgebied het product in het land op de markt wordt gebracht, dan is etikettering in (ten 
minste) de drie landstalen aangewezen. 
 

2. De Raad ondersteunt de aanduiding van het Nationaal centrum ter voorkoming en 
behandeling van intoxicaties, beter bekend als het Antigifcentrum, als het orgaan bedoeld in 
artikel 45 van de CLP Verordening. Tegelijk vindt de Raad het belangrijk dat erover gewaakt 
wordt dat het centrum over de nodige menskracht en financiële middelen beschikt om deze rol 
te vervullen. 

3. De Raad ondersteunt eveneens het vastleggen van de datum van inwerkingtreding van het 
behandelde ontwerpbesluit op 15 juni 2015. Op deze manier kan een juridisch vacuüm 
voorkomen worden, aangezien deze datum overeenstemt met de datum van opheffing van de 
teksten die op dit moment de genoemde zaken regelen, met name: 
 

- het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking 
en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen 
of het gebruik ervan 

- het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel 
brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu. 
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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) 

 

 


