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Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) werd opgericht door de wet van 20 september 1948 houdende 

organisatie van het bedrijfsleven.  

De opdrachten van de CRB-koepel: 

 via de organisaties die de arbeidswereld en het bedrijfsleven vertegenwoordigen een sociale consensus 

bewerkstelligen over de werking van de economie en de sociaaleconomische problemen en ook over de 

doelstellingen en de belangrijkste principes met als doel het sociaaleconomische beleid in een door de 

sociale partners gewenste richting te leiden; 

 via het initiatiefrecht van de CRB de aandacht van de overheden en van de politiek verantwoordelijken 

vestigen op de problemen die zich voordoen op sociaaleconomisch gebied, met als doel die op de 

agenda van de overheid te plaatsen; 

 via adviesaanvragen over wetsontwerpen de interactie vergemakkelijken tussen de overheden en de 

politiek verantwoordelijken en de samenleving met betrekking tot de toegepaste sociaaleconomische 

beleidslijnen. 

 

Blijde Inkomstlaan 17-21, 1040 Bruxelles | +32 2 233 88 11 | info@ccecrb.fgov.be |  

www.ccecrb.fgov.be   

Contactpersoon: Andy Assez | 02 233 88 42 | Andy.Assez@ccecrb.fgov.be  

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) werd opgericht door de wet van 5 mei 1997 betreffende 

de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. 

Het is zijn opdracht: 

 om adviezen uit te brengen over de maatregelen betreffende het federale en Europese beleid inzake 

duurzame ontwikkeling die door de federale overheid worden genomen of gepland, meer bepaald in 

uitvoering van de internationale verbintenissen van België; 

 om een discussieforum te zijn over duurzame ontwikkeling; 

 om wetenschappelijke studies voor te stellen in de domeinen die betrekking hebben op duurzame 

ontwikkeling; 

 om de actieve medewerking te verkrijgen van de openbare en private instellingen en ook van de burgers 

om die doelstellingen te verwezenlijken. 

 

Kruidtuinlaan 50/70, 1000 Brussel | +32 2 743 31 50 | mail@frdo-cfdd.be |  

www.cfdd.be 

Contactpersoon: Alexis Dall’Asta | 02/743 31 56 | alexis.dallasta@cfdd.be        

Bijzondere raadgevende commissie “Verbruik”  

De bijzondere raadgevende commissie (brc) Verbruik werd op 1 januari 2018 opgericht binnen de koepel van de 

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) door het koninklijk besluit van 13 december 2017. De brc Verbruik neemt 

de taken van de Raad voor het Verbruik over en heeft bijgevolg als belangrijkste opdracht adviezen uit te brengen 

over problemen die de consumptie van producten en het gebruik van de diensten aanbelangen, en over problemen 

die voor de consumenten van belang zijn. De brc Verbruik is de centrale adviesstructuur voor alle problemen inzake 

consumptie en bescherming van de consument.   

De brc Verbruik is eveneens een plaats van dialoog en overleg waar consumentenvertegenwoordigers en 

professionele vertegenwoordigers informatie uitwisselen, standpunten kenbaar maken en compromissen vinden. 

Het is een bevoorrecht instrument voor de beleidsondersteuning.  
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Reikwijdte van het verzoek  

1 Indiening 

[a] op 23 april 2021 heeft mevrouw Zakkia Khattabi, Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling 

en Green Deal, aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de Centrale Raad voor het 

Bedrijfsleven en de Bijzondere raadgevende commissie "Verbruik", hierna de adviesorganen 

genoemd, een adviesaanvraag gericht met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit ter 

wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot vaststelling van een kader voor 

het bepalen van de vereisten inzake biologische afbreekbaarheid en desintegreerbaarheid van 

producten die ontwikkeld zijn om via het toilet te worden afgevoerd. Het advies van de 

adviesorganen werd gevraagd op grond van artikel 19, § 1, eerste lid van de wet van 21 

december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en 

consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de 

werknemers. De toegekende termijn om op deze adviesaanvraag te reageren bedraagt een 

maand.  

2 Overwogen reglementaire wijzigingen 

[b] Het ontwerp van koninklijk besluit dat voor advies voorgelegd werd aan de adviesorganen heeft 

tot doel de doekjes waarop uitvoeringsverordening (EU) 2020/2151 van de Commissie van 17 

december 2020 tot vaststelling van regels inzake geharmoniseerde markeringsspecificaties voor 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik die zijn opgenomen in deel D van de bijlage bij 

richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering 

van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu en in bijlage 4 bij het koninklijk 

besluit betreffende producten voor eenmalig gebruik en ter bevordering van herbruikbare 

producten (in voorbereiding) uit te sluiten van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit 

dat dit ontwerp wijzigt. 

3 Werkzaamheden in de subcommissie en de plenaire vergadering  

[c] Om gevolg te geven aan dit verzoek zijn de bevoegde leden van de drie adviesorganen op 30 

april 2021 bijeengekomen, in aanwezigheid van dhr. Brecht Vercruysse en dhr. Denis Pohl (FOD 

VVVL), die de adviesaanvraag hebben voorgesteld. 

[d] Er werd overeengekomen dat de secretariaten op basis hiervan een ontwerpadvies zouden 

opstellen. Dat werd via elektronische weg ter goedkeuring voorgelegd aan de plenaire 

vergaderingen van de CRB (goedgekeurd op 1/06/2021) en de BRC 'Verbruik' (goedgekeurd op 

1/06/2021), evenals aan de algemene vergadering van de FRDO (goedgekeurd op 1/06/2021).  
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Advies 

[1] De adviesorganen hebben kennis genomen van het ontwerp van koninklijk besluit dat hen voor 

advies voorgelegd en hebben geen opmerkingen erover. 
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Bijlage: personen die hebben meegewerkt aan de opstelling van dit 

advies 

Prof. Delphine MISONNE (USLB - voorzitster van de WG 'Productnormen' van de FRDO) 

Leden en deskundigen 

Pieter ALBERS (COMEOS) 

Vanessa BIEBEL (VBO) 

Jacques DE GERLACHE (wetenschappelijke raadgever bij de FRDO) 

Billy-Ray MURAILLE (BV-OECO) 

Ann NACHTERGAELE (FEVIA) 

Stephan VANDERMOLEN (VBO) 

Tycho VAN HAUWAERT (BBLv) 

Françoise VAN TIGGELEN (DETIC) 

Piet VANDEN ABEELE (UNIZO) 

Géraldine VERWILGHEN (COMEOS) 

Saskia WALRAEDT (Essenscia) 

Vertegenwoordigers van de Administratie 

Denis POHL (FOD VVVL) 

Brecht VERCRUYSSE (FOD VVVL) 

Secretariaten 

CRB  

Kris DEGROOTE, adjunct-secretaris van de CRB  

Andy ASSEZ 

Lucie LOBET 

Sarah VAN DER HULST 

FRDO  

Marc DEPOORTERE, directeur van de FRDO 

Alexis DALL'ASTA 

 
 

 

 


