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Advies nr. 182 van 12 december 2014 over het 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 intoxica-

ties als orgaan bedoeld in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1272/2008. (D177) 

 

I. VOORSTEL EN MOTIVERING 

 

De Minister van Werk heeft bij brief van 2 oktober 2014 het 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 veiligheidsinfor-

matieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal Centrum ter voorkoming en behande-

ling van intoxicaties als orgaan bedoeld in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 overgemaakt aan de 

Voorzitster van de Hoge Raad PBW. 

 

De Minister van Werk vraagt een advies tegen 15 oktober 2014. 

 

De Minister van Werk heeft dit ontwerp van Koninklijk besluit ontvangen van de Staatssecretaris van Leefmili-

eu. 

 

Artikel 17 van de Verordening nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 

betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels somt een aantal informaties op 

waarvan de vermelding op het etiket van gevaarlijke stoffen en preparaten verplicht is en stelt dat deze vermel-

ding moet opgesteld zijn in alle officiële talen van de Lid-staten, tenzij deze anders beschikken. 

 

Het huidige artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 september 2012 bevestigt de beschikkingen van artikel 17 

van de verordening (EG) nr. 1272/2800 door te vermelden dat de verplichte vermeldingen moeten gesteld zijn 

in het Frans, het Nederlands en het Duits. 

 

Het blijkt echter opportuun, meer bepaald op basis van de technische overwegingen verbonden aan de hoeveel-

heid gegevens die moeten geplaatst worden op de etiketten, om in dit artikel 2 een grotere flexibiliteit op te ne-

men. 

 

Dit ontwerp van besluit dat voor advies aan de Hoge Raad is voorgelegd wijzigt daarom artikel 2 door een ver-

eenvoudiging op te nemen. 

 

Het basisprincipe blijft het gebruik van de drie landstalen. 

 

Het ontwerp voorziet echter de toevoeging van de mogelijkheid om de vermeldingen uitsluitend uit te drukken 

in de taal of de talen van het taalgebied waar het op de markt wordt gebracht maar in het strikte “business to bu-

siness” kader. 
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Behalve de bovenvermelde vereenvoudiging laat dat toe tegemoet te komen aan de regel betreffende het ge-

bruik van talen in het beroepsdomein, omdat de regel dezelfde zal zijn voor de vermeldingen voorzien in artikel 

17 van de verordening (EG) en voor de veiligheidssteekkaarten. 

 

Het Uitvoerend Bureau heeft kennis genomen van dit ontwerp tijdens zijn bijeenkomst op 17 oktober 2014. 

 

Het Uitvoerend Bureau meent dat het het beste is de gelijkluidende adviezen van de Nationale Arbeidsraad en 

de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven bij te treden over het 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 veiligheidsinfor-

matieblad van stoffen en mengsels. 

 

CRB Advies nr. 2014-1840 van 15 oktober 2014 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. 

NAR advies nr. 1.913, Zitting van woensdag 5 november 2014 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van 

het koninklijk besluit van 7 september 2012 - Vaststelling van de taal op het etiket van stoffen en mengsels. 

 

Het Uitvoerend Bureau heeft beslist het ontwerp van advies voor te leggen aan de Hoge Raad PBW via een 

elektronische procedure. 

 

Deze procedure werd gestart op 14 november 2014 en werd afgesloten op 12 december 2014. 

 

Het ontwerp van advies werd goedgekeurd door 7 werknemersvertegenwoordigers en door 8 werkgeversverte-

genwoordigers. 

 

II. ADVIES nr. 182 VAN DE HOGE RAAD VAN 12 DECEMBER 2014 VIA ELEKTRONISCHE 

PROCEDURE.  

 

De Hoge Raad PBW sluit zich aan bij de adviezen van de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het 

Bedrijfsleven. 

 

 

III. BESLISSING 

 

Het advies aan de Minister van Werk overmaken 

 


