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Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

Advies over gevaarlijke stoffen en preparaten
(27ste aanpassing EU richtlijn)

•  Over het ontwerp van Koninklijk Besluit tot aanpassing aan de vooruitgang
van de techniek van bijlage V van het Koninklijk Besluit van 24 mei 1982

•  Gevraagd door de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en
Leefilieu, Mevrouw Magda Aelvoet, in een brief van 20 november 2000

•  Voorbereid door de werkgroep “ Productnormen ”
•  Goedgekeurd door de algemene vergadering van 24 april 2001 (zie bijlage 1)

1. Inleiding

[1] Met het onderhavig ontwerp van Koninklijk Besluit wordt de goede omzetting beoogd van
de Richtlijn 2000/33/EG van 25 april 2000 tot de 27e aanpassing aan de vooruitgang van
de techniek van de Richtlijn 67/548/EEG betreffende de indeling, de verpakking en het
kenmerken van gevaarlijke stoffen. De Richtlijn 2000/33/EG moet ten laatste op 1 oktober
2001 in intern recht worden omgezet.

Deze omzetting gebeurt door de aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van
bijlage V (methoden voor de bepaling van fysisch-chemische eigenschappen, de toxiciteit
en de ecotoxiciteit) van het Koninklijk Besluit van 24 mei 1982 dat het op de markt
brengen regelt van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of het leefmilieu, en
dat meermaals is gewijzigd.

[2] De Richtlijn 2000/33/EG beoogt de bijlage V van de bovengenoemde Richtlijn 67/548, die
de methoden aangeeft voor het bepalen van de fysisch-chemische eigenschappen, de
toxiciteit en de ecotoxiciteit van stoffen en preparaten, aan te passen aan de vooruitgang
van de techniek, in het bijzonder door methoden beschikbaar te stellen waarbij het
gebruik van dieren niet nodig is.

Dit onderzoek naar alternatieve methoden voor de experimenten met dieren is conform
met de voorschriften van Richtlijn 86/609/EEG van de Raad inzake de onderlinge
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-staten
betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele of andere
wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

De teksten van bijlagen I (B.40. Huidcorrosie) en II (B.41. Fototoxiciteit – In vitro 3T3
NRU fototoxiciteitstest) van de Richtlijn 2000/33/EG van 25 april 2000 worden aan deel B
van bijlage V van de Richtlijn 67/548/EEG toegevoegd.

[3] De aan het ontwerp van Koninklijk Besluit toegevoegde teksten stemmen overeen met de
bijlagen I en II van de Richtlijn 2000/33/EG van 25 april 2000.

Deze teksten zullen worden toegevoegd aan deel B van bijlage V van het Koninklijk
Besluit van 24 mei 1982 dat het op de markt brengen regelt van stoffen die gevaarlijk
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kunnen zijn voor de mens of het leefmilieu. Dit deel B van bijlage V van het besluit betreft
de toegelaten methode om de toxiciteit van chemische stoffen te testen.

2. Advies

De Raad is van oordeel dat het voorgestelde Koninklijke Besluit een juiste omzetting
inhoudt van de Richtlijn 2000/33/EG van 25 april 2000 tot de 27e aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van de Richtlijn 67/548/EEG betreffende de indeling, de
verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen.

De Raad heeft geen andere opmerkingen bij het voorgelegde ontwerp.
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Bijlagen

1. Aantal aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden op
de algemene vergadering van 24 april 2001

•  de 4 voor- en ondervoorzitters
•  5 van de 6 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties voor

milieubescherming
•  3 van de 6 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties voor

ontwikkelingssamenwerking
•  1 van de 2 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties die de

belangen van verbruikers verdedigen
•  4 van de 6 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties
•  3 van de 6 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties
•  1 van de 2 vertegenwoordigers van de energieproducenten
•  4 van de 6 vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus (*)

Totaal: 25 van de 38 stemgerechtigde leden (*)

(*) momenteel is 1 vertegenwoordiger van de wetenschappelijke milieus niet aangeduid

2. Vergaderingen ter voorbereiding van dit advies

De werkgroep Productnormen vergaderde op 19 februari 2001 om dit advies voor te
bereiden.

3. Personen die meewerkten aan de voorbereiding van dit advies

Stemgerechtigde leden en hun vertegenwoordigers
•  Prof. Luc LAVRYSEN (UG) – voorzitter van de werkgroep
•  Mme Delphine MISONNE (Fac. St Louis) – ondervoorzitter van de werkgroep

•  M. Martin BESIEUX (Greenpeace)
•  Mevr. Esmeralda BORGO (BBL)
•  Dhr Paul VAN CAPPELLEN (OIVO)
•  Dhr Claude KLEIN (Fedichem)
•  Mme Anne DE VLAMINCK (IEW)
•  Mme Karola TASCHNER (EEB)
•  Dhr Joris KERKHOFS (ACV)
•  Mme Edilma QUINTANA (CNCD)

Uitgenodigde experts
•  M. Jacques KUMMER (ULB)

Secretariaat
•  Dhr Jan De Smedt


