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ADVIES OVER EEN ONTWERP-KB TOT WIJZIGING VAN 
HET KB 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 
FRDO / 1999A07N / 30 juni 1999 

vraagd door de Staatssecretaris voor Leefmilieu, de heer Jan Peeters, in een brief 
n 7 juni 1999; 
edgekeurd op 30 juni 1999*. 

 Inleiding 
t voorliggende ontwerp-KB strekt ertoe de bijlagen I en V van het KB van 24 mei 1982 
udende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn 
or de mens of voor zijn leefmilieu aan te passen aan Richtlijn 98/73/EG van de Commissie van 
 september 1998 tot vierentwintigste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van 
chtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuurs-
chtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke 
ffen. De FRDO bracht op 15 juni 1999 reeds advies uit over een ander ontwerp-KB dat ertoe 
ekt het KB van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken 
n gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan aan te 
ssen aan diezelfde Richtlijn. 

 Advies 
 FRDO stelt vast dat met voorliggend ontwerp-KB wordt tegemoetgekomen aan de opmerking 
 hij in zijn Tweede advies gevaarlijke stoffen en preparaten van 15 juni 1999 heeft geformu-
rd ten aanzien van de omzetting van Richtlijn 98/73/EG van de Commissie van 18 september 
98 tot vierentwintigste aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 
/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
palingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (zie punt 
an dat advies). 

 FRDO herhaalt zijn vraag om de omzetting van Richtlijn 67/548/EEG en latere wijzigingen te 
rzekeren in één geïntegreerde regelgeving in een nieuw KB ter uitvoering van zowel de wet 
n 21 december 1998, als ter uitvoering van de wet van 28 januari 1999. De FRDO herhaalt ook 
n vraag om te onderzoeken of het in uitvoering van dergelijk nieuw KB, mogelijk zou zijn de 
hnische aanpassingen van dit KB aan aanpassingen van de genoemde Richtlijn aan de 
oruitgang van de techniek, bij MB door te voeren (punt 4 van het vermelde advies). 

                                                  

e FRDO besprak het voorliggende advies in zijn algemene vergadering van 15 juni 1999. 
e definitieve tekst kwam tot stand via een schriftelijke procedure met einddatum 30 juni. 
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