
 
1 

RVV- 479 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAAD VOOR HET VERBRUIK 
 

 
 
 
 
 
 

ADVIES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 
september 2012 tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad 

van  
stoffen en mengsels. 
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SAMENVATTING 

 

 

Dit ontwerp betreft artikel 17 van 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 (hierna “CLP-verordening” genoemd). Deze 
verordening, die onmiddellijk van toepassing is, somt een aantal inlichtingen op die verplicht 
moeten worden vermeld op het etiket van gevaarlijke stoffen en mengsels, en schrijft voor 
dat deze vermeldingen worden opgesteld “in de officiële taal of talen van de lidstaat 
(lidstaten) waar de stof of het mengsel in de handel wordt gebracht, tenzij door de betrokken 
lidstaat (lidstaten) anders wordt bepaald”. In dit artikel wordt nog nader bepaald dat de 
leveranciers “op het etiket meer talen mogen gebruiken dan door de lidstaten wordt vereist, 
mits in alle gebruikte talen dezelfde gegevens worden vermeld”.  

Het huidige artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 september 2012 hanteert de vrijheid van 
handelen die artikel 17 van de CLP-verordening aan de lidstaten geeft door te formuleren dat 
de verplichte vermeldingen ten minste moeten worden opgesteld in het Frans, het 
Nederlands en het Duits.  

De ter advies voorgelegde ontwerptekst maakt eveneens gebruik van de afwijking die, in 
datzelfde artikel 17, aan het oordeel van de lidstaten wordt overgelaten om de taalvereisten 
in een zeer specifiek geval te versoepelen, namelijk wanneer de stof of het mengsel in het 
kader van ‘B to B’ op de markt wordt gebracht. In dat specifieke geval voorziet de 
ontwerptekst in de mogelijkheid om de vermeldingen uitsluitend weer te geven in de taal of 
talen van het taalgebied waar de stof of het mengsel strikt binnen het kader van “business to 
business” op de markt wordt gebracht.   
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De Raad voor het Verbruik, die op 9 september 2014 door de Staatssecretaris voor 
Leefmilieu verzocht werd een advies uit te brengen over een ontwerp van koninklijk besluit 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2012 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,  heeft huidig advies goedgekeurd op 7 
november 2014, middels een schriftelijke procedure. 

De Raad voor het Verbruik heeft de voorzitter verzocht dit advies over te maken aan de 
Minister voor Leefmilieu en aan de Minister van Economie en Consumenten. 
 

 
ADVIES 

 
 
 
De Raad voor het Verbruik; 

Gelet op de brief van 9 september 2014 van de Staatssecretaris voor Leefmilieu waarin ze 
de Raad voor Verbruik om een advies verzoekt over het bovenvernoemde 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, artikel 5, §1, eerste lid, 10° en 13°, gewijzigd bij de wet 
van 27 juli 2011; 

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, art.17, 2de lid; 

Gelet op het koninklijk besluit van 7 september 2012 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 
art.45 van Verordening EG nr 1272/2008; 

Gelet op de gezamenlijke werkzaamheden van de Raad voor het Verbruik, de Federale 
Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale 
Arbeidsraad  tijdens de gemeenschappelijke vergadering van 9 september 2014; 

Gelet op de deelname aan de werkzaamheden van Mevrouw Rihoux (FOD Leefmilieu), 
deskundige; 

Gelet op het ontwerpadvies opgesteld door de secretariaat van de Federale Raad voor 
Duurzame Ontwikkeling;  

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; 
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BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT: 

 
 

1 Opmerking vooraf  

De Raad is van oordeel dat het ter advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit een 
stap in de goede richting is, want het heeft tot doel de consument juiste informatie te 
verstrekken en het illegaal op de markt brengen van bepaalde producten te bestrijden. Hij 
betreurt evenwel de problemen en wijzigingen die zich tijdens de procedure voor het 
opstellen ervan voordeden.  

2 Algemene bepalingen 

De Raad ondersteunt het voorschrift in artikel 2 van de huidige versie van het koninklijk 
besluit van 7 september 2012, maar vreest dat een te klein lettertype problemen met de 
leesbaarheid van het etiket zou kunnen meebrengen. Het aantal verplichte vermeldingen op 
de etiketten, dat al door de CLP-verordening werd opgetrokken, neemt immers nog toe door 
het aantal verplichte talen. De Raad vindt het zeer belangrijk dat de consumenten en de 
werknemers over informatie kunnen beschikken die voldoende leesbaar is.  

3 Afwijking 

-  De vertegenwoordigers van de productie en de landbouw staan gunstig 
tegenover het nieuwe artikel 2, § 2 dat het ter advies voorgelegde ontwerp van 
koninklijk besluit invoert. Deze “afwijking” kan worden gezien als een verlenging van 
de bestaande mogelijkheid om de etiketten “ten minste op te stellen in de taal of talen 
van de streek waar het [mengsel] ter beschikking van de werknemers wordt gesteld” 
(art. 10, §5 van het koninklijk besluit tot regeling van de indeling, de verpakking en 
het kenmerken van gevaarlijke [mengsels] met het oog op het op de markt brengen 
of het gebruik ervan). Ze drukken evenwel de wens uit dat het begrip “gebruik in het 
bedrijf” wordt verduidelijkt. De afwijking zou niet alleen moeten gelden voor de stoffen 
of mengsels die binnen het bedrijf voor de fabricage van een ander product, maar 
ook voor bv. het onderhoud van machines in het bedrijf worden gebruikt. 

- De vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties zijn geen voorstander 
van die afwijking. Ze achten het onontbeerlijk dat iedere werknemer, vanuit het 
oogpunt van veiligheid en preventie van ongevallen, de vereiste informatie ter zake 
minstens in het Frans, het Nederlands en het Duits op de etiketten kan vinden. Deze 
laatste zijn immers de eerste – en vaak de belangrijkste – bron van informatie voor 
de werknemers en moeten passen binnen het algemene kader van de wetgeving 
inzake het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun werk. 

 

 


