
Federale Raad voor duurzame ontwikkeling (FRDO)

Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit houdende 
opheffing van de bepalingen met betrekking tot de etikettering 

van spuitbussen die geen stoffen bevatten die de ozonlaag 
afbreken.

• Op vraag van de minister van Klimaat en Energie, de heer Magnette, in een brief van 17 november 2009

• Voorbereid door de werkgroep productnormen 

• Goedgekeurd door de algemene vergadering via schriftelijke procedure op 27 januari 2010 (zie bijlage 1)

• De oorspronkelijke taal van dit advies is het Frans

1.          Context  

[a] De minister van Klimaat en Energie Paul Magnette heeft een adviesaanvraag gericht tot de FRDO 
betreffende een ontwerp van koninklijk besluit houdende opheffing van de bepalingen met betrekking 
tot  de  etikettering  van  spuitbussen  die  geen  stoffen  bevatten  die  de  ozonlaag  afbreken.  In  de 
aanvraag,  die  aankwam op 20 november 2009,  wordt  de FRDO verzocht  zijn  advies binnen een 
termijn van één maand te formuleren. De vertegenwoordiger van de minister heeft niettemin aanvaard 
deze termijn met twee weken te verlengen.

[b] Het  ontwerp  van koninklijk  besluit  dat  ter  advies  is  voorgelegd heeft  tot  doel  artikel  4bis  van het 
koninklijk  besluit  van  27  november  1989  houdende  verbod  van  het  gebruik  van  bepaalde 
chloorfluorkoolstofverbindingen  in  spuitbussen,  dat  een  verplichting  voorziet  om  de  vermelding 
“ozonvriendelijk” aan te brengen op spuitbussen die deze stoffen niet bevatten, op te heffen. 

[c] Deze  vermelding,  die  aanvankelijk  bedoeld  was  om  het  grote  publiek  te  sensibiliseren  en  te 
informeren,  heeft  namelijk  geen bestaansreden meer aangezien er geen spuitbussen meer op de 
markt zijn die de betrokken chloorfluorkoolstofverbindingen bevatten. Indien men de vermelding zou 
behouden,  zou  zij  zelfs  verwarring  kunnen  veroorzaken  omdat  zij  zou  doen  geloven  dat  er  nog 
spuitbussen met dergelijke stoffen op de Belgische markt bestaan, terwijl deze verboden zijn. Om die 
reden gaat het verzoek om deze vermelding op te heffen uit van de sector, die bovendien benadrukt 
dat deze vermelding momenteel enkel in België verplicht is. 

2.          Advies  

[1] De FRDO keurt het initiatief goed. 

[2] Zelfs als het koninklijk besluit gepaard zal gaan met een Verslag aan de Koning, vraagt de FRDO voor 
alle  duidelijkheid  toch dat  de redenen die de opheffing rechtvaardigen van de verplichting tot  het 
aanbrengen van de vermelding “ozonvriendelijk” op spuitbussen eveneens vermeld zouden worden in 
de overweging van het koninklijk besluit door het als volgt te wijzigen:

“Overwegende  dat  er  redenen  zijn  om de  bepalingen  op  te  heffen  betreffende  de  informatie  op 
spuitbussen die bepaalde chloorfluorkoolstofverbindingen niet bevatten,  want deze informatie doet 
veronderstellen dat bepaalde producten wel nog dergelijke stoffen zouden kunnen bevatten,  
terwijl zij sinds 1989 niet meer op de markt mogen worden gebracht.”

[3] De  FRDO  vraagt  eveneens  dat  de  verwijzing  naar  de  Verordening  (EG)  nr.  842/2006  van  het 
Europees Parlement en van de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen, 
die in de inleiding van het besluit vermeld wordt, zou worden geschrapt, gezien deze verordening over 



andere  stoffen  en  een  andere  problematiek  gaat,  met  name  over  de  problematiek  van  het 
broeikaseffect, en niet over de afbraak van de ozonlaag.   

Bijlag  e 1.  Stemgerechtigde leden van de algemene vergadering die deelnamen aan de   
stemming over dit advies
 3 van de 4 voor- en ondervoorzitters:

T. Rombouts, A. Panneels, J. Turf.

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

R. de Schaetzen (Natagora), J. Miller (IEW), S. Leemans (WWF)

 3 van de 6 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties voor ontwikke-
lingssamenwerking:

A. Heyerick (VODO), B. Gloire (oxfam), B. Van den Berghe (11.11.11)

 De 2 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties die de belangen van verbruikers 
verdedigen:

C. Rousseau (Test Achat), M. Vandercammen (OIVO)

 5 van de 6 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties:

B. De Wel (CSC), A. Vermorgen (ACV), C. Rolin (CSC), D. Van Oudenhoven (ACLVB), S. Storme (FGTB)

 De 6 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:

I. Chaput (Essenscia), A. Deplae (Union des Classes Moyennes), A. Nachtergaele (FEVIA), M.-L. Semaille 
(Fédération wallonne de l'agriculture), P. Vanden Abeele (Unie van Zelfstandige Ondernemers), O. Van der 
Maren (Fédération des entreprises belges).

 De 2 vertegenwoordiger van de energieproducenten:

H. De Buck (Electrabel), F. Schoonacker (Samenwerkende Vennootschap voor Productie en Elektriciteit)

 4 van de 6 vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus:

R. Ceulemans (UA), L. Helsen (KUL), E. Zaccaï (ULB), D. Lesage (UG)

Totaal: 28 van de 38 stemgerechtigde leden

Opmerking: de namen van leden die nog niet bij wet benoemd zijn, staan in cursief.

Bijlag  e 2.  Vergaderingen ter voorbereiding van dit advies   
De werkgroep ‘productnormen’ vergaderde op 6 januari 2010 ter voorbereiding van dit advies.

Bijlag  e 3.  Personen die meewerkten aan de voorbereiding van dit advies  
• Prof. Luc LAVRYSEN (UG)

Stemgerechtigde leden en hun vertegenwoordigers
• De hr. Arnaud DEPLAE (UCM)
• Mevr. Birgit FREMAULT (VBO)
• Mevr. Linda MARTENS (IVP-coatings)
• De hr. Bruno MELCKMANS (ABVV)
• Mevr. Françoise VAN TIGGELEN (DETIC)
• Mevr. Valérie XHONNEUX (IEW)

Wetenschappelijke raadgevers en uitgenodigde   experts  
• De hr. Fabrice THIELEN (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)

Secr  etariaat  
• De hr. Jan DE SMEDT
• Mevr. Vania MALENGREAU


