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Advies nr. 183 van 20 februari 2015 betreffende “het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van 

diverse bepalingen teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de 

indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels”. (D178) 

 

 

I. VOORSTEL EN MOTIVERING 

 

 

Bij brief van 27 november 2014 heeft de Minister van Werk het ontwerp van koninklijk besluit tot 

wijziging van diverse bepalingen teneinde deze aan te passen aan de Verordening (EG) nr. 1272/2008 

betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels overgemaakt voor advies aan 

de Voorzitster van de Hoge Raad.  

 

Het Uitvoerend Bureau van de Hoge Raad heeft kennis genomen van dit ontwerp op 13 januari 2015. 

 

Dit ontwerp van koninklijk besluit wijzigt diverse bepalingen teneinde deze aan te passen aan 

Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en 

mengsels (de zgn. CLP-Verordening). 

 

Deze CLP-Verordening verandert het Europese indelingssysteem voor de identificatie en omschrijving 

van gevaren van chemicaliën, en ook de manier waarop deze informatie over de gevaren wordt 

gecommuniceerd op etiketten en in veiligheidsinformatiebladen. 

 

De volgende vijf Richtlijnen bevatten referenties naar het Europese indelings- en etiketteringssysteem 

voor chemicaliën: 

 

 92/58/EEG (veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk), 

 92/85/EEG (bescherming van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens 

de lactatie), 

 94/33/EG (bescherming van de jongeren op het werk), 

 98/24/EG (bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s 

van chemische agentia op het werk) en 

 2004/37/EG (bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan 

kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk). 

 

Bijgevolg moesten in deze Richtlijnen terminologie en referenties worden aangepast. 

Deze aanpassing gebeurde a.d.h.v. de Richtlijn 2014/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 

26 februari 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG en 98/24/EG van de 

Raad en Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad, teneinde deze aan te passen aan 

Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en 

mengsels.  

Deze richtlijn moet uiterlijk op 1 juni 2015 door de lidstaten zijn omgezet in nationaal recht. 
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Het voorliggende ontwerp van koninklijk besluit beoogt de omzetting van de bovenvermelde Richtlijn 

2014/27/EU. 

 

In de volgende vijf Koninklijke besluiten (die de omzettingsbesluiten zijn van de hierboven vermelde vijf 

Richtlijnen) werden terminologie en referenties aangepast aan de CLP-Verordening: 

 

 het koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheids-signalering op 

het werk; 

 het koninklijk besluit van 2 mei 1995 inzake moederschapsbescherming; 

 het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk; 

 het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de 

veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk; 

 het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen 

de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk. 

 

In principe is deze aanpassing een louter technische aangelegenheid die het beschermingsniveau van de 

bovenvermelde richtlijnen en koninklijke besluiten niet verandert.  

 

Het feit dat een één-op-één omzetting van het oude naar het nieuwe indelings- en etiketteringssysteem 

niet altijd mogelijk is, leidde tijdens de onderhandelingen over de richtlijn tot meningsverschillen over 

bepaalde aanpassingen. 

 

Een aantal aanpassingen, dat niet in de uiteindelijke compromistekst werden opgenomen maar waarvoor 

wel argumenten pro-opname bestaan, werden wel in dit ontwerp van Koninklijk besluit opgenomen. 

 

Het betreft de volgende gevarenaanduidingen / gevarenklassen: 

 

 artikel 11, 3°, derde streepje: H360F en H361f; 

 artikel 15, 1°, vijftiende streepje: H361 en voortplantingstoxiciteit categorie 2; 

 artikel 15, 1°, zestiende streepje: ernstig oogletsel (H318).   

 

Naast de aanpassing aan de CLP-Verordening, werden de vijf bovenvermelde koninklijke besluiten 

eveneens geactualiseerd (aanpassen van referenties naar verouderde wetgeving, normen e.d.). 

X 

 

Het Uitvoerend Bureau heeft beslist een Bijzonder Uitvoerend Bureau te laten samenkomen voor een 

bespreking van de wijziging van artikel 15, 1° 15
de

 streepje van het ontwerp van besluit dat het besluit 

moederschapsbescherming wil wijzigen. 

 

Dit Bijzonder Uitvoerend Bureau is samengekomen op 3 februari 2015. 

 

Het Bijzonder Uitvoerend Bureau van 3 februari 2015 heeft beslist het ontwerp van koninklijk besluit 

voor advies voor te leggen aan de plenaire vergadering van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming 

op het Werk op 20 februari 2015. 
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II. ADVIES VAN DE HOGE RAAD TIJDENS DE VERGADERING VAN 20 FEBRUARI 2015. 

 

1. De sociale partners brengen een unaniem positief advies uit over het OKB voor wat betreft de 

aanpassingen van de terminologie en de referenties aan de CLP-verordening en de actualisering die het 

voorstelt in: 

 

 het koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheids-signalering op het 

werk; 

 het koninklijk besluit van 2 mei 1995 inzake moederschapsbescherming; 

 het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk; 

 het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de 

veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk; 

 het koninklijk besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de 

risico's van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk 

daar de aanpassingen een louter technische aangelegenheid zijn die het beschermingsniveau van de 

bovenvermelde koninklijke besluiten niet veranderen. 

 

2. Hoewel de in het OKB voorgestelde opname van H361 (voortplantingstoxiciteit categorie 2) en 

H318 (ernstig oogletsel) in het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de 

jongeren op het werk geen aanpassing van terminologie en referenties is noch een actualisering maar een 

uitbreiding, brengen de sociale partners een unaniem positief advies uit over de opname. 

 

3. De sociale partners brengen een verdeeld advies uit over de in het OKB voorgestelde bijkomende 

aanpassingen met name de opname van gevarenaanduidingen/gevarenklassen H360F en H361f in het 

Koninklijk besluit van 2 mei 1995 inzake moederschapsbescherming.  

 

Advies van de werkgeversvertegenwoordigers betreffende de voorgestelde aanpassingen in het KB 

moederschapsbescherming. 

 

De werkgeversvertegenwoordigers brengen een negatief advies uit over de bijkomende aanpassing 

voorgesteld door het ontwerp van koninklijk besluit in het koninklijk besluit van 2 mei 1995 betreffende 

de moederschapsbescherming, met name de invoeging van de gevarensaanduidingen H360F en H361f. 

 

Zij menen dat deze twee aanduidingen de bescherming van de vruchtbaarheid tegen de stoffen van 

categorie 1 (oude categorieën 1 en 2) en van categorie 2 (oude categorie 3: verdacht effect) betreffen 

waarvoor een tijdelijke verwijdering van de werknemer tegenover de blootstelling niet verantwoord is, 

des te meer omdat de risico’s voor de foetus en voor de lactatie reeds in overweging genomen zijn. 

 

Advies van de werknemersvertegenwoordigers betreffende de voorgestelde aanpassingen in het KB 

moederschapsbescherming. 

 

De werknemersvertegenwoordigers van hun kant menen dat het voorstel van de administratie om de 

gevarenaanduidingen H360F en H361f in het KB betreffende de moederschapsbescherming op te nemen 

een eerste stap betekent in de bescherming van de foetussen en van de vruchtbaarheid van de 

werkneemsters. 
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Gelet op de wetenschappelijke onzekerheden in de classificatie van reprotoxische stoffen moet het 

voorzorgsbeginsel toegepast worden. 

 

Een stof met een gevarenaanduiding H360F en H361f kan effecten hebben op de ontwikkeling. Het feit 

dat er geen enkele D/d vermeld wordt, kan te wijten zijn aan een gebrek van gegevens in de actuele 

wetenschappelijk literatuur. 

 

Het gaat er hier om dat door de werkgever met deze risico’s rekening gehouden wordt bij de evaluatie van 

de risico’s die specifiek zijn voor de moederschapsbescherming. 

 

4.  De werkgevers en de werknemers vragen aan de Minister om de sociale partners te laten 

onderzoeken, met de hulp van de administratie, hoe op de meest geëigende wijze de preventie op de 

werkplaatsen van het risico verbonden aan reprotoxische stoffen in overweging kan genomen worden. 

 

De resultaten van de discussies op Europees niveau en een onderzoek van de aanpak in de regelgeving 

van bepaalde Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Nederland, …) vormen een leidraad daarvoor. 

 

De werkgeversvertegenwoordigers merken op dat bij de vergelijking rekening moet gehouden worden 

met het globale systeem dat in deze landen van kracht is. 

 

De werknemersvertegenwoordigers benadrukken dat dit dossier weinig kans op vooruitgang maakt op 

Europees niveau. België moet daarom het voorbeeld volgen van zijn buurlanden en de nationale 

regelgeving aanpassen. Bij deze aanpassing dienen de REACH-principes gevolgd te worden die in 

eenzelfde groep van extreem zorgwekkende stoffen de carcinogene, mutagene en reprotoxische (zowel 

voor mannen als voor vrouwen) agentia plaatsen. 

 

 

III. BESLISSING 

 

Het advies aan de Minister van Werk bezorgen. 


