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Advies over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de 
benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de lampolie       

 Op vraag van Minister van Energie, Milieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine 
Marghem, in een brief van 7 oktober 2016 

 Voorbereid door de werkgroep « Productnormen »1 

 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 20 december 2016 (zie Bijlage 1) 

 De oorspronkelijke taal van dit advies is het Frans 

 

1. Context 

[a] De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en 
de Raad voor het Verbruik werden verzocht advies uit te brengen over het ontwerp van 
koninklijk besluit betreffende de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de 
lampolie.    

[b] Naar aanleiding van deze aanvraag zijn de bevoegde leden van de drie raden op 25 oktober 
2016 bijeengekomen om te luisteren naar mevrouw Dalila Louhibi (FOD Economie) die de 
adviesaanvraag voorstelde en verduidelijking gaf over de inhoud ervan.  

Daarna werd de vergadering tussen de drie raden voortgezet en dat leidde tot het opstellen 
van een gezamenlijk advies.  
 

2. Advies      

2.1. Inleidende opmerkingen  

[1] De raden staan positief tegenover het ter advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit 
dat tot doel heeft de hoeveelheid zwavel in de lampolie te verminderen.  

[2] De raden betreuren echter dat de normen bedoeld in artikel 1 van de bestudeerde 
ontwerptekst hen niet gratis ter beschikking worden gesteld.  

[3] Meer in het algemeen zijn de raden van oordeel dat, wanneer in een ontwerp van wetgeving 
dat ter advies aan hen wordt voorgelegd naar dit soort van normen wordt verwezen, deze 
normen hen tegelijkertijd met de adviesaanvraag zouden moeten worden meegedeeld zodat 
alle leden zich met kennis van zaken over de ontwerptekst zouden kunnen uitspreken. 

 Om redenen van transparantie zijn de raden bovendien van mening dat deze normen ook 
gratis te raadplegen zouden moeten zijn wanneer ze in wetten zijn opgenomen, zodat voor 
iedereen die geïnteresseerd is in de informatie die ze bevatten de toegang daartoe wordt 
gegarandeerd.     

 

 

 

 

                                                           
1 Dit advies werd gezamenlijk voorbereid door de FRDO, de CRB en de RvV. 
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2.2. Technische opmerkingen 

[4] Om de begrijpelijkheid ervan te vergemakkelijken, stellen de raden voor artikel 1 van het ter 
advies voorgelegde koninklijk besluit als volgt te wijzigen: 

 « De lampolie dient te beantwoorden aan de volgende normen: 

 1° voor de lampolie van type C: de norm NBN T 52-707 […] ; 

 2° voor de lampolie van type B: de norm NBN T 52-708 […] ».  

[5] Tot slot stellen de raden voor de tweede zin van artikel 3, lid 1 van het bestudeerde ontwerp 
van koninklijk besluit als volgt aan te vullen:  

 « Deze benaming en het type lampolie B of C moeten eveneens aangeduid staan op de 
pompen bestemd voor verkoop alsook op de verpakking in geval van een verpakt product ».  
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Bijlage 1.  Stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering die hebben deelgenomen aan de 
stemming voor dit advies 

 De voorzitster en de 3 ondervoorzitters: 

M. Aelvoet, M. Verjans, M. Bienstman en O. Van der Maren 

 1 van de 3 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties voor 
milieubescherming: 

N. Lecocq 

 De 3 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties 
voorontwikkelingssamenwerking: 

R. De Meyer, B. Gloire en V. Rigot 

 3 van de 6 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties: 
 
S. Storme, N. Polat en B. De Wel 
 

 3 van de 6 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties: 
 
P. Vanden Abeele, V. Biebel en F. Van Tiggelen  
 

 De 2 vertegenwoordigsters van de jeugdorganisaties 
A. Vanossel en H. Baeyens 

Totaal: 16 van de 24 stemgerechtigde leden 

 

Bijlage 2.  Vergadering voor de voorbereiding van dit advies  

De werkgroep «Productnormen » van de FRDO vergaderde met de leden van de CRB en de RvV op 25 
oktober 2016 om dit advies voor te bereiden. 

 
Bijlage 3.  Personen die meewerkten aan de voorbereiding van dit advies. 

 Prof. Luc LAVRYSEN (UGent, voorzitter van de werkgroep) 

 

Leden en hun vertegenwoordigers 

 Dhr. Steve BRAEM (AB-REOC) 

 Dhr. Jean-Louis NIZET (FPB) 

 Dhr. Kris VAN EYCK (ACV) 

 

Uitgenodigde expert 

 Mevr. Dalila LOUHIBI (FOD Economie) 

 

Secretariaat 

 Dhr. Kris DE GROOTE (CRB) 

 Dhr. Alexis DALL’ASTA (FRDO) 

 Mevr. Céline MOUFFE (CRB) 

 Dhr. Maarten YZEWYN (CRB) 


