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Advies nr. 33 van 28 februari 2001 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit 
betreffende de verplichtingen van de leveranciers ten aanzien van de werkgevers bij wie de 
werknemers werken met chemische agentia. 
 
I. VOORSTEL EN MOTIVERING 
 
Mevrouw de Minister heeft, bij brief van 2 oktober 2000, gericht aan de Voorzitter van de 
Hoge Raad, het advies gevraagd van de Hoge Raad over een ontwerp van koninklijk besluit 
betreffende de verplichtingen van de leveranciers ten aanzien van de werkgevers bij wie de 
werknemers werken met chemische agentia. 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit is opgenomen in uitvoering van de wet van 28 januari 
1999 betreffende de waarborgen die de stoffen en preparaten inzake de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers met het oog op hun welzijn moeten bieden en beoogt het 
opleggen van verplichtingen aan leveranciers ten aanzien van werkgevers bij wie de 
werknemers werken met chemische agentia. 
 
Zo mag een stof, bedoeld in het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering 
van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk zijn voor de mens of voor zijn 
leefmilieu, en waarmee werknemers tijdens hun werk in contact kunnen worden gebracht, 
slechts aan de werkgever worden geleverd en door de werknemers gebruikt, indien hij in de 
handel gebracht, ingedeeld, verpakt en gekenmerkt wordt overeenkomstig de bepalingen van 
het voormelde besluit. 
 
Een preparaat, bedoeld in het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de 
indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op 
de markt brengen of het gebruik ervan, en waarmee werknemers tijdens hun werk in contact 
kunnen worden gebracht, mag slechts aan de werkgever worden geleverd en door de 
werknemers gebruikt indien het in de handel gebracht, ingedeeld, verpakt en gekenmerkt 
wordt overeenkomstig de bepalingen van het voormelde besluit. 
 
De leverancier is ertoe gehouden elke levering die niet beantwoordt aan deze bepalingen 
onmiddellijk en op zijn kosten terug te nemen. 
 
Verder zijn een aantal bepalingen opgenomen betreffende de informatie: 
 
De leverancier bezorgt de werkgever, zelfs indien deze daarom niet verzoekt, de informatie 
die hij nodig heeft voor het uitvoeren van de risicobeoordeling, het vaststellen van de 
preventiemaatregelen en het veilig gebruik van de stof of het preparaat, met inbegrip van het 
veiligheidsinformatieblad, bij de eerste levering en later bij elke kwalitatieve of kwantitatieve 
wijziging in de samenstelling van de stof of het preparaat. 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit werd op 7 november 2000 aan het Uitvoerend Bureau van 
de Hoge Raad voorgelegd.  (PBW-D45-BE172). 


