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SAMENVATTING 
 

Bij brief van 4 december 2013 heeft de minister van volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx, de Raad 
voor Verbruik om een advies gevraagd omtrent een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verplichte 
terbeschikkingstelling van een oortelefoon bij verkoop van mobiele telefoons. Het doel van dit koninklijk 
besluit is de consument te beschermen tegen blootstelling aan radiogolven afkomstig van mobiele 
telefoons. Het gebruik van een oortelefoon tijdens het bellen vermindert de blootstelling van het hoofd aan 
deze radiogolven. 
 
De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties zijn er van overtuigd dat het gebruik van 
oortelefoons tijdens het bellen beter is voor de gezondheid en zijn daarom dit ontwerp van koninklijk besluit 
genegen. Wel menen zij dat er nog onduidelijkheden staan in de tekst en dat deze eerst dienen te worden 
aangepast, verduidelijkt en verbeterd. Deze vertegenwoordigers wijzen nadrukkelijk op het feit dat om een 
wezenlijk verschil in gebruik van mobiele telefoons teweeg te brengen, de ter beschikking gestelde 
oortelefoons van een degelijke kwaliteit dienen te zijn. Oortelefoons van een slechte kwaliteit zullen niet 
worden gebruikt, jagen de consument op kosten en dragen op manier enkel bij tot de groei van de 
elektronische afvalberg. 
 
Om aldus een gedragswijziging te bekomen wijzen de vertegenwoordigers van de 
consumentenorganisaties op het belang van een degelijke sensibiliserings- en informatiecampagne die 
de consument wijst op het gevaar van blootstelling aan radiogolven. Deze campagne dient tegelijkertijd een 
verstandig gebruik van oortelefoons aan te moedigen. Een continu gebruik van een oortelefoon in het 
verkeer moet bijvoorbeeld worden ontraden. 
 
De vertegenwoordigers van de distributie, de productie, zijn er niet van overtuigd dat oortelefoons in de 

toekomst de enige manier zullen blijven om consumenten te beschermen tegen de risico’s van radiogolven 

bij intensief gebruik van mobiele telefoons.  

Bovendien benadrukken zij dat alle producenten van mobiele telefoons buitenlandse ondernemingen zijn. 
De verplichting om in België voor elke mobiele telefoon een oortelefoon beschikbaar te stellen in de winkel 
kan echter een impact hebben op hun toegang tot de Belgische markt. De verplichting voorzien door het 
ontwerp koninklijk besluit veronderstelt immers dat er, te allen tijde en voor elk toestel een compatibele 
oortelefoon bestaat en beschikbaar is op de Belgische markt. Indien dit niet het geval is zullen de 
betreffende mobiele telefoons niet in de Belgische winkels verkocht kunnen worden, zelfs indien zij aan alle 
EU-normen voldoen, hetgeen een belemmering van het vrije verkeer van goederen in de EU inhoudt. Deze 
vertegenwoordigers zijn dan ook van oordeel dat een dergelijk maatregel op Europees en niet op 
Belgisch niveau dient opgelegd te worden. 
 
 De Raad vraagt zich af of het ontwerp van koninklijk besluit niet strijdig is met het vrije verkeer van 
goederen en benadrukt in elk geval dat deze nieuwe regelgeving voorafgaandelijk aan de Europese 
Commissie genotificeerd dient te worden. Bovendien heeft hij zijn twijfels bij de rechtsgrond van het 
ontwerp van besluit. 
 
De Raad stelt voor om de definitie van mobiele telefoon aan te passen zodat deze beter aansluit bij de wet 
van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.  
 
Bovendien stelt de Raad voor om in artikel 2 § 1 in de Nederlandse tekst de term “terbeschikkingstelling” te 
vervangen door “te koop aanbieden” en in de Franse tekst de term “fourniture” te vervangen door “mise en 
vente”. Deze terminologie sluit beter aan bij het doel van het KB om de consument altijd de mogelijkheid te 
bieden om samen met een mobiele telefoon ook een oortelefoon te kunnen aanschaffen. 
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De Raad voor het Verbruik, die op 4 december 2013 door de minister van Volksgezondheid om een advies 
verzocht werd over een ontwerp van koninklijk besluit  betreffende de verplichte terbeschikkingstelling van 
een oortelefoon bij verkoop van mobiele telefoons, heeft huidig advies goedgekeurd op 10 februari 2014, 
middels een schriftelijke procedure. 

De Raad voor het Verbruik heeft de Voorzitter verzocht het huidig advies over te maken aan de Minister van 
Volksgezondheid en aan de Minister van Economie en Consumenten. 
 
 
 

ADVIES 
 
 

De Raad voor het Verbruik ;   

 

Gelet op de brief van 4  december 2013 van de Minister van Volksgezondheid waarin ze de Raad voor het 
Verbruik om een advies verzoeken over het bovenvernoemde ontwerp van koninklijk besluit;  

 
Gelet 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, artikel 5, §1, eerste lid, 1° en 3°, gewijzigd door de wet van 27 juli 2011; 
 
Gelet op de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, artikel 11, §1;  
 
Gelet op de werkzaamheden van de Commissie "Handelspraktijken” voorgezeten door de heer Ducart 
(Test-Aankoop ) tijdens haar vergadering van 7 januari 2014; 
 
Gelet op de deelname aan de werkzaamheden van de volgende leden van de Raad: de dames Dammekens 
(VBO) en Tecchiato (Christ.mut.), de heer Walschot (Agoria);  
 
Gelet op de deelname aan de werkzaamheden van de volgende deskundigen: de dames Janssens 
(Comeos), Lukovnikova (FOD Volksgezondheid) en Merken (FOD Economie), de heren Bocquet (Test-
Aankoop), De Koning (OIVO), Demesmacre en Rutten (Nelectra); 
 

Gelet op de uitwerking van het ontwerpadvies door de heer De Koning (OIVO) en mevrouw Dammekens 

(VBO); 

Gelet op het advies van het Dagelijks Bestuur van 29 januari 2014; 

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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Inleiding 

Bij brief van 4 december 2013 heeft de minister van volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx, de Raad 

voor Verbruik om een advies gevraagd omtrent een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verplichte 

terbeschikkingstelling van een oortelefoon bij verkoop van mobiele telefoons. De Raad voor Verbruik heeft 

aandachtig kennis genomen van het ontwerp van koninklijk besluit en heeft daartoe ook een 

vertegenwoordiger van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en een 

vertegenwoordiger van de FOD Economie uitgenodigd op haar ververgadering. 

I. Het ontwerp van koninklijk besluit 

Het doel van dit koninklijk besluit is de consument te beschermen tegen de risico’s verbonden aan de 

blootstelling aan radiogolven bij intensief gebruik van mobiele telefoons. Het gebruik van een oortelefoon 

tijdens het bellen vermindert de blootstelling van het hoofd aan deze radiogolven. 

Dit koninklijk besluit heeft als doel de consument te beschermen uit hoofde van het voorzorgsprincipe en is 

gebaseerd op de volgende documenten: 

- De resolutie van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers betreffende een betere 

beschikbaarstelling van consumenteninformatie bij de aankoop van een gsm en betreffende de 

bescherming van de gezondheid van de burgers tegen de aan de elektromagnetische vervuiling 

verbonden risico's, goedgekeurd op 26 maart 2009 (Parl. St. Kamer 2008-2009, nr. 1335/010); 

- De conclusie van IARC (International Agency for Research on Cancer, 2011) dat radiogolven 

klasseert als "mogelijk kankerverwekkend". 

Het voorliggende ontwerp is de laatste maatregel die genomen wordt in navolging van de conclusies van het 

IARC en ter uitvoering van de resolutie 1335/010. Eerder werd ook al het ontwerp van koninklijk besluit 

betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het specifieke absorptietempo van mobiele 

telefoons en betreffende reclame voor mobiele telefoons en betreffende het verbod op het op de markt 

brengen va mobiele telefoons speciaal ontworpen voor jonge kinderen voorgelegd aan de Raad voor 

Verbruik1. Dit ontwerp resulteerde in het koninklijk besluit van 30 juli 2013 betreffende de beschikbaarheid 

van consumenteninformatie over het specifieke absorptietempo van mobiele telefoons en betreffende de 

reclame voor mobiele telefoons.  

II. Evaluatie 

 

a. Voorafgaande opmerkingen 

De Raad vraagt zich vooreerst af hoe deze nieuwe regelgeving zich met de bestaande Europese 

regelgeving zal verhouden. Met name richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 

maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning 

van hun conformiteit, voorziet immers reeds in een aantal essentiële eisen waaraan apparatuur moet 

voldoen om op de interne markt in de handel te kunnen worden gebracht. De Raad vraagt zich dan ook af of 

het ontwerp van koninklijk besluit niet strijdig is met het vrije verkeer van goederen en benadrukt in elk geval 

dat deze nieuwe regelgeving voorafgaandelijk aan de Europese Commissie genotificeerd dient te worden. 

                                                             
1
 http://economie.fgov.be/nl/binaries/446_tcm325-159320.pdf  
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Vervolgens stelt de Raad zich ook vragen bij de rechtsgrond van dit ontwerp van koninklijk besluit.  

Een rechtsgrond die wordt ingeroepen is artikel 11 §1 van de wet van 6 april 2010 betreffende 

marktpraktijken en consumentenbescherming. Dit artikel voorziet in een bevoegdheid voor de Koning om 

modaliteiten aan te brengen in de benaming, samenstelling en etikettering van goederen en diensten. Deze 

rechtsgrond lijkt de Raad niet ter zake dienend voor dit ontwerp van koninklijk besluit. Een verplichte ter 

beschikking stellen van een oortelefoon bij verkoop van mobiele telefoons houdt geen verband met de 

etikettering noch de benaming of de samenstelling waaronder een goed op de markt wordt gebracht. 

Ook 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, 

artikel 5, §1, eerste lid 1° en 3°, gewijzigd bij de wet van 27 juli 2011, wordt als rechtsgrond ingeroepen. De 

verplichte ter beschikkingstelling van een accessoire, zoals een oortelefoon is eerder een technische norm 

dan een productnorm. Artikel 3 van deze wet voorziet bovendien uitdrukkelijk dat de wet niet de veiligheid 

van de consument beoogt, terwijl de artikelen van het ontwerp koninklijk besluit uitdrukkelijk de relatie 

consument-verkoper viseren. 

 

b. Puntsgewijze bespreking 

Definities 

De Raad stelt voor om de definitie van mobiele telefoon aan te passen zodat deze beter aansluit bij de wet 

van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (met name art. 2, 3° en 22°): 

"elke draagbare telefoon bestemd voor gebruik binnen openbare, mobiele elektronische 

communicatienetwerken via radiogolven in het kader van het aanbieden van een openbare 

telefoondienst " .  

Vervolgens vraagt de Raad zich ook af of elektronische tablets en portable computers die ook gebruikt 

kunnen worden om te bellen beschouwd kunnen worden als mobiele telefoons.  

De vertegenwoordigers van de productie en de distributie zijn van oordeel dat draagbare apparaten 

zoals tablets en draagbare computers, waarvan het primaire doel is om het internet te consulteren, maar 

waarmee men occasioneel ook zou kunnen telefoneren, buiten het toepassingsgebied van het ontwerp 

koninklijk besluit gelaten moeten worden. Hetzelfde geldt voor draagbare telefoons in het kader van een 

vaste telefoonlijn en voor de draagbare elektronische apparaten met een smartphone verbonden kunnen 

worden. 

De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties stellen daarentegen dat de grens tussen een 

gsm, smartphone en tablet erg dun is. Zij zijn dan ook van mening dat elk apparaat dat radiogolven uitzendt 

en waarmee kan getelefoneerd worden door het apparaat in de nabijheid van het hoofd te houden, onder de 

definitie van het koninklijk besluit zou moeten vallen. 

Ter beschikking stelling van oortelefoon 

Dit artikel stelt dat "Mobiele telefoons niet verhandeld kunnen worden zonder terbeschikkingstelling aan de 

consument van een geschikte oortelefoon".  
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De Raad stelt voor om in artikel 2.§1 in de Nederlandse tekst de term “ter beschikkingstelling” te vervangen 

door “te koop aanbieden en in de Franse tekst de term 'fourniture' te vervangen door 'mise en vente'. Deze 

terminologie sluit beter aan bij het doel van het KB om de consument altijd de mogelijkheid te bieden om 

samen met een mobiele telefoon ook een oortelefoon te kunnen aanschaffen. 

De Raad heeft vervolgens vragen bij de term 'verhandelen'. Zo is niet duidelijk of hiermee ook bedoeld wordt 

de verkoop in het tweedehandscircuit, met name de kringloopwinkels of de verkoop op online 

(tweedehandse) verkoopplatforms. Hij merkt hierbij op dat het verkopen van tweedehandsoortelefoon om 

hygiënische redenen af te raden is. 

De Raad stelt zich ook de vraag wat bedoeld wordt met de term 'geschikte oortelefoon'. Als hiermee enkel 

zou worden bedoeld dat de oortelefoon geschikt is voor een bepaald type gsm dat in de winkel wordt 

verkocht lijkt dit niet tegemoet te komen aan het voorzorgsprincipe. Oortelefoons bestaan immers in 

verschillende vormen en maten, maar verschillen zeker ook in kwaliteit. Zomaar eender welke oortelefoon 

ter beschikking stellen, die weliswaar geschikt is om te gebruiken bij een bepaald type gsm maar die van 

een slechte kwaliteit is draagt niet bij tot betere bescherming van de consument. Oortelefoons van slechte 

kwaliteit kunnen daarentegen een nefaste invloed hebben op het gehoor en op de algehele gezondheid van 

de consument.  

Indien een oortelefoon geen deel uitmaakt van standaard met de mobiele telefoon geleverde accessoires 

dient, volgens het ontwerp KB, de verkoper zelf een geschikte oortelefoon ter beschikking te stellen van de 

consument. De Raad ziet hier opnieuw geen enkele garantie in dat de kwaliteit van de oortelefoon aan 

bepaalde criteria dient te voldoen. De Raad stelt zich dan ook de vraag of oortelefoons van een slechte 

kwaliteit door de consument zullen worden gebruikt, dan wel of zij deze zullen aanschaffen en nooit zullen 

gebruiken. Dit leidt tot een onnodige kost voor de consument en een onnodige groei van de elektronische 

afvalberg. 

De vertegenwoordigers van de productie en distributie stellen tenslotte vast dat het ontwerp koninklijk 

besluit uitsluitend de ter beschikkingstelling van oortelefoons voorziet ter bescherming van de consument. 

Op deze manier sluit men eventuele toekomstige technologieën die de consumenten even goed tegen 

radiogolven beschermen als oortelefoons uit. Op die manier wordt de innovatie ter zake mogelijk afgeremd. 

De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties wijzen er op dat het ter beschikking stellen 

van oortjes alleen niet zaligmakend is. Om haar doelstelling te bereiken zal de overheid moeten voorzien in 

een doorgedreven sensibilisering en in een harmonisatie van de verschillende wetgevende initiatieven ter 

zake, zoals de reglementering voor elektromagnetische golven van vast  opgestelde zendantennes 

Uitvoering van het besluit 

De Raad stelt zich vragen bij de afdwingbaarheid van dit besluit. Deze regelgeving legt een bijkomende 

verplichting op aan de verkopers van mobiele telefoons en deze kan alleen maar effectief zijn indien hier ook 

terdege wordt op gecontroleerd. Daarenboven dienen ook sancties te kunnen worden opgelegd aan de 

verkopers die in gebreke blijven dit koninklijk besluit na te leven. De Raad stelt dan ook dat het ontwerp zou 

moeten voorzien in een duidelijke controle- en sanctiebevoegdheid. 

III. Besluit 

De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties zijn er van overtuigd dat het gebruik van 

oortelefoons tijdens het bellen beter is voor de gezondheid en zijn daarom dit ontwerp van koninklijk besluit 
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genegen. Wel menen zij dat er nog onduidelijkheden staan in de tekst en dat deze eerst dienen te worden 

aangepast, verduidelijkt en verbeterd.  Deze vertegenwoordigers wijzen nadrukkelijk op het feit dat om een 

wezenlijk verschil in gebruik van mobiele telefoons teweeg te brengen, de ter beschikking gestelde 

oortelefoons van een degelijke kwaliteit dienen te zijn. Oortelefoons van een slechte kwaliteit zullen niet 

worden gebruikt, jagen de consument op kosten en dragen op manier enkel bij tot de groei van de 

elektronische afvalberg. 

Om aldus een gedragswijziging te bekomen wijzen de vertegenwoordigers van de 

consumentenorganisaties op het belang van een degelijke informatiecampagne die de consument wijst op 

het gevaar van blootstelling aan radiogolven. Deze campagne dient tegelijkertijd een verstandig gebruik van 

oortelefoons aan te moedigen. Een continu gebruik van een oortelefoon in het verkeer moet bijvoorbeeld 

worden ontraden. 

De vertegenwoordigers van de distributie, de productie, zijn er niet van overtuigd dat oortelefoons in de 

toekomst de enige manier zullen blijven om consumenten te beschermen tegen de risico’s van radiogolven 

bij intensief gebruik van mobiele telefoons.  

Bovendien benadrukken zij dat alle producenten van mobiele telefoons buitenlandse ondernemingen zijn. 

De verplichting om in België voor elke mobiele telefoon een oortelefoon beschikbaar te stellen in de winkel 

kan echter een impact hebben op hun toegang tot de Belgische markt. De verplichting voorzien door het 

ontwerp koninklijk besluit veronderstelt immers dat er, te allen tijde en voor elk toestel een compatibele 

oortelefoon bestaat en beschikbaar is op de Belgische markt. Indien dit niet het geval is zullen de 

betreffende mobiele telefoons niet in de Belgische winkels verkocht kunnen worden, zelfs indien zij aan alle 

EU-normen voldoen, hetgeen een belemmering van het vrije verkeer van goederen in de EU inhoudt. Deze 

vertegenwoordigers zijn dan ook van oordeel dat een dergelijk maatregel op Europees en niet op Belgisch 

niveau dient opgelegd te worden. 


