
 

 
Hoge Gezondheidsraad 
Zelfbestuursstraat 4  ●  1070 Brussel  ●  www.health.fgov.be/HGR_CSS  

 
Mijnheer de Minister, 
 
Op 17 oktober 2011 heeft de Hoge Gezondheidsraad een adviesaanvraag ontvangen 
inzake een ontwerp van Koninklijk Besluit 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 Intoxicaties als orgaan bedoeld in artikel 45 
van Verordening (EG) nr. 1272/2008.  
Conform artikel 19, § 2, tweede lid van de Wet van 21 december 1998 betreffende de 
productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter 
bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid werd het advies van de HGR 
gevraagd tegen 15 november 2011. De voorzitter van de beleidsreflectiegroep 
“Chemische agentia” heeft de adviesaanvraag bekeken. 
 
Het voorgestelde ontwerp van KB bepaalt enerzijds de regels inzake het taalgebruik op 
het etiket en in de veiligheidsinformatiebladen van stoffen en mengsels in toepassing van 
artikel 31(5) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en van artikel 17(2) van 
Verordening nr. 1272/2008 (CLP). Anderzijds wijst dit ontwerp van KB het orgaan aan 
verantwoordelijk voor het ontvangen van informatie in verband met de gezondheid met 
het oog op respons in noodgevallen, zoals bedoeld in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 (CLP). 
 
Vermits dit ontwerp geen elementen bevat die vatbaar zijn voor een wetenschappelijke 
analyse ziet de HGR geen reden om negatief te adviseren. 
 
Hoogachtend, 
 
 

Namens de Hoge Gezondheidsraad,  
 
 
 
 
André Pauwels 
Coördinator van de HGR 
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