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SAMENVATTING 

Het ontwerp van koninklijk besluit dat ter kennis wordt gebracht aan de Raad voor het Verbruik beoogt 

een omzetting van de Europese richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde 

gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. 

Aangezien het een omzetting betreft van minimale bepalingen inzake harmonisatiemaatregelen op Europees 

niveau, werd het ontwerp van KB gewoon ter kennis gebracht van de Raad, zoals bepaald in artikel 19, §2, 

eerste lid van 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. 

De Raad heeft gemeend dat dit ontwerp van koninklijk besluit geen volledig getrouwe omzetting inhield 

van de richtlijn. Hij vraagt bijgevolg om in het ontwerpbesluit enkele wijzigingen aan te brengen. 
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De Raad voor het Verbruik, die op eigen initiatief een advies uitbrengt over een ontwerp van koninklijk 

besluit tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische 

apparatuur en tot opheffing van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het voorkomen van 

gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur,  heeft huidig advies goedgekeurd op 30 april 

2012, middels een schriftelijke procedure. 

 

De Raad voor het Verbruik  heeft de Voorzitter verzocht huidig advies over te maken aan de 

Staatssecretaris voor Leefmilieu, aan de Minister van de Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de 

Minister van Binnenlandse Zaken.  

 

ADVIES 

De Raad voor het Verbruik ;   

Gelet op het artikel 19, §2, al.1, van 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; 

Gelet op de brief van 14 februari 2012 van de Staatssecretaris voor Leefmilieu waarin hij de Raad op de 

hoogte te brengt van het bovenvernoemde ontwerp van koninklijk besluit;  

Gelet op de Richtlijn  2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende 

beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur ;  

Gelet op het hogergenoemde ontwerp van koninklijk besluit; 

Gelet op het standpunt van Agoria dat het ontwerp van koninklijk besluit in kwestie geen volledige getrouwe 

omzetting zou betreffen van de Richtlijn; 

Gelet op de beslissing van het Dagelijks Bestuur van 15 maart 2012 om op eigen initiatief een advies uit te 

brengen over het hogergenoemde ontwerp van koninklijk besluit;  

Gelet op de werkzaamheden van de Commissie  « Leefmilieu- Productie en Duurzame consumptie» 

voorgezeten door Mevr. Veranneman (Essenscia) tijdens haar vergadering van 15 maart 2012 ;  

Gelet op de deelname aan de werkzaamheden van de heer Walschot (Agoria), lid van de Raad;   

Gelet op de deelname aan de werkzaamheden van de volgende deskundigen : Mevrouw Deville (OIVO) et 

de heren Cumps (Agoria) en Daniëls (FOD Leefmilieu) ; 

Gelet op het ontwerpadvies opgesteld door Mevrouw Deville (OIVO) en de heer Walschot (Agoria) ;  

Gelet op de dringendheid; 

Gelet op de schriftelijke procedure, zoals voorzien in artikel 7 bis van het Huishoudelijk reglement, voor de 

definitieve goedkeuring door de Raad voor het Verbruik; 

 

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT : 
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1. Voorafgaande bemerkingen 

De Raad nam met aandacht kennis van het ontwerp van koninklijk besluit tot beperking van het gebruik 

van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en tot opheffing van het 

koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en 

elektronische apparatuur. Dit ontwerpbesluit betreft het verbod en/of de beperking van bepaalde 

gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en heeft als voornaamste doel de 

gezondheid van de werknemers te beschermen.   

Het ontwerp beoogt een omzetting in Belgisch recht van de nieuwe Europese richtlijn betreffende 

beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur 

(2011/65/EU). Aangezien het een omzetting betreft van minimale bepalingen inzake 

harmonisatiemaatregelen op Europees niveau, werd het ontwerp van KB gewoon ter kennis gebracht van de 

Raad, zoals bepaald in artikel 19, §2, eerste lid van 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. 

Toch is de Raad van oordeel dat dit ontwerp van koninklijk besluit geen volledig getrouwe omzetting  lijkt 

te zijn van de richtlijn. Daarom leek het hem opportuun om gebruik te maken van zijn initiatiefrecht en 

volgende wijzigingen en aanpassingen te vragen. 

2. Commentaar/ voorgestelde wijzigingen 

a) Artikel 11, § 2, 1
e
 zin 

De Raad stelt voor om het artikel 11, § 2, eerste zin in de Nederlandstalige versie als volgt te formuleren: 

"De structuur van de EU-conformiteitsverklaring komt overeen met het model en bevat de in bijlage VI 

vermelde elementen en wordt voortdurend bijgewerkt.” 

De Nederlandse tekst van het ontwerp van KB wijkt af van de formulering in de richtlijn. Bijgevolg vraagt de 

Raad een aangepaste formulering, die de bewoordingen van de richtlijn letterlijk overneemt, om te 

vermijden dat er over de vorm van de conformiteitsverklaring betwisting ontstaat.  

b) Artikel 11, § 2, laatste zin 

De Raad stelt voor om de laatste zin van artikel 11, § 2 als volgt te wijzigen: "De EU-conformiteitsverklaring 

is opgesteld in een taal die gemakkelijk kan worden begrepen door de bevoegde overheid en de autoriteiten 

die toezicht houden op de markt. Op vraag van de bevoegde overheid of de overheden die toezicht houden 

op de markt moet deze worden vertaald in het Nederlands, het Frans of het Duits”.  

De verplichting om de EU-conformiteitsverklaring in de drie landstalen op te stellen is disproportioneel, en 

legt de ondernemingen bijkomende lasten op. In de regel wordt er bij de omzetting van « elektronische » 

richtlijnen (bijvoorbeeld laagspanning, elektromagnetische compatibiliteit, ecologisch ontwerp) geen 

verklaring in de drie landstalen vereist. In principe worden deze verklaringen in het Engels opgesteld, wat 

ruim voldoende is voor bewakings- en handhavingsdoeleinden.  
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Dit doet echter niet teniet aan het feit dat de gezondheid en de informatie naar de consumenten een 

bezorgdheid van de sector blijft. De Raad wil bovendien vermijden dat deze lasten zich uiteindelijk vertalen 

in een prijsverhoging van de betrokken producten.   

De Raad benadrukt vervolgens het belang van uniforme maatregelen binnen een bepaalde sector. 

c) Bijlage VII “EU-Conformiteitsverklaring”, punt 5 

De Raad stelt voor om punt 5 van bijlage VII als volgt aan te passen: " het hierboven beschreven voorwerp 

is conform de bepalingen van de richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 

2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische 

apparatuur.” 

De Raad onderstreept het belang van een correcte omzetting van de richtlijn. Daarom is het wenselijk dat 

het voorwerp van de verklaring eerder conform de bepalingen van de richtlijn is, dan conform het 

koninklijk besluit, om te vermijden dat een verklaring met een specifiek Belgische referentie zou worden 

opgesteld. Bovendien wordt in de andere richtlijnen betreffende de “CE”-markering, die van toepassing 

zijn op de elektrotechnische producten, een eenvoudige verwijzing naar de Europese richtlijn in de 

verklaring voldoende geacht. 

 

 

 

 

 


