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Advies nr. 19 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot 
wijziging van het koninklijk besluit 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: 
wijziging van artikel 8, §1, f en een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit 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: wijziging van de bij-
lagen. 
 
I. VOORSTEL EN MOTIVERING 
 
Bij brief van 4 september 1998 heeft Mevrouw de Minister aan de Voorzitter van de Hoge 
Raad een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 
1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kun-
nen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu (wijziging van artikel 8, §1, f) en een ontwerp 
van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende re-
glementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de 
mens of voor zijn leefmilieu (wijziging van de bijlagen) toegezonden met het verzoek het ad-
vies van de Hoge Raad hieromtrent in te winnen. 
 
Het eerste ontwerp van koninklijk besluit beoogt de omzetting in intern recht van de richtlijn 
96/56/EG houdende achtste wijziging van richtlijn 67/548/EEG betreffende de classificatie, 
de verpakking en de etikettering van gevaarlijke stoffen. 
 
Onder meer wordt in artikel 8, §1 f van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende re-
glementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de 
mens of voor zijn leefmilieu, de uitdrukking “EEG-nummer” en “EEG-etikettering” vervan-
gen door de uitdrukking “EG-nummer” en “EG-etikettering”. 
 
De termijn voor inwerkingstelling van deze richtlijn is voorzien voor 1 juni 1998. 
 
Het tweede ontwerp van koninklijk besluit beoogt de richtlijn 94/69/EG van 19 december 
1994 en de richtlijn 96/54/EG gedeeltelijk in intern recht om te zetten.  Deze richtlijnen hou-
den respectievelijk de 21ste en 22ste aanpassing aan de technische vooruitgang van richtlijn 
67/548/EG met betrekking tot de classificatie, de verpakking en de etikettering van gevaarlij-
ke stoffen in. 
 
De verdere omzetting van betrokken richtlijnen zal door een toekomstig ontwerp van ko-
ninklijk besluit worden geregeld.  Deze procedure werd gevolgd teneinde de betrokken richt-
lijnen snel te kunnen omzetten. 
 
De beide ontwerpen van koninklijk besluit werden op 15 september 1998 aan het Uitvoerend 
Bureau van de Hoge Raad voorgelegd.  (PBW-D20I/20II-BE76). 
 



Het Uitvoerend Bureau besliste om de twee ontwerpen van koninklijk besluit voor advies aan 
de Hoge Raad voor te leggen.  (PBWW-D20I/20II-44). 
 
II. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD OP DE VERGADERING VAN 

16 OKTOBER 1998 
 
Opmerking van de vertegenwoordiger van het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid van het Minis-
terie van Economische Zaken 
 
In artikel 2 wordt de Minister van Economie niet vermeld. 
 
Advies van de vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties 
 
De vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties gaan akkoord met het 
eerste ontwerp van koninklijk besluit. 
 
Zij gaan eveneens akkoord met het tweede ontwerp van koninklijk besluit behoudens het 
voorbehoud van de vertegenwoordigers van de werkgversorganisaties betreffende de bepalin-
gen van artikel 1, §2; zij zijn van mening dat wanneer het een economische richtlijn betreft, 
de bepalingen ongewijzigd in intern recht moeten worden omgezet. 
 
Vandaar de vraag naar de draagwijdte van de bepalingen van artikel 1, §2: “Indien nodig kun-
nen de Minister van Volksgezondheid, de Minister van Tewerkstelling en Arbeid en de Minis-
ter die het Leefmilieu onder zijn bevoegdheid heeft, ieder wat hem betreft, de bijlagen van dit 
koninklijk besluit aanpassen.” en de gevolgen van die bepalingen. 
 
BESLISSING 
 
De ontwerpen van koninklijk besluit met het advies van de Hoge Raad aan Mevrouw de Mi-
nister toezenden. 


