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Woonden onder het voorzitterschap van de heer L. DENAYER, Secretaris van de Raad, de plenaire 
vergadering van 15 september 2010 bij : 

 

Leden benoemd op voorstel van de representatieve organisaties van de industrie en van het bank- en 
verzekeringswezen : 

de heren DERIDDER en VANCRONENBURG. 

 

Leden benoemd op voorstel van de representatieve organisaties die de ambachten, de kleine en 
middelgrote handelsondernemingen en de kleinindustrie vertegenwoordigen : 

mevrouw MATTHEEUWS en de heer VANDORPE. 

 

Leden benoemd op voorstel van de landbouworganisaties: 

de heren GOTZEN en HAYEZ. 

 

Leden benoemd op voorstel van de representatieve organisaties die de arbeiders en de 
verbruikscoöperaties vertegenwoordigen : 

 
Algemeen Belgisch Vakverbond : 

de heren LAMAS en VOETS. 

 
Algemeen Christelijk Vakverbond van België: 

mevrouw DUPUIS. 
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Advies  over een ontwerp van sectoraal akkoord ter                    
verhoging van het aanbod milieuvriendelijke detergentia  

Inbehandelingneming 

Bij brief van 25 mei 2010 heeft de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie, de Centrale 
Raad voor het Bedrijfsleven verzocht een advies uit te brengen over een ontwerp van sectoraal 
akkoord ter verhoging van het aanbod milieuvriendelijke detergentia.  

Ter voorbereiding van dit advies heeft de subcommissie Milieubeleid, die met het dossier werd belast, 
tijdens de vergadering van 14 juni 2010 een hoorzitting gehouden met mevr. Rihoux, adviseur in de cel 
Duurzame ontwikkeling van het kabinet van minister Magnette, die het dossier heeft ingeleid en de 
context en de inzet van dit ontwerp van sectoraal akkoord heeft uiteengezet.  

Het resultaat van de besprekingen van de subcommissie Milieubeleid tijdens de bovengenoemde 
vergadering werd opgenomen in onderhavig advies, dat tijdens de plenaire vergadering van de Raad 
van 15 september 2010 werd goedgekeurd.   

Advies 
 

De Raad stelt vast dat hij, krachtens artikel 19 van de wet van 21 december 1998 betreffende de 
productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming 
van de volkgezondheid en het leefmilieu, wordt geraadpleegd over het voorliggende ontwerp van 
sectoraal akkoord, dat zelf krachtens artikel 6 van de bovengenoemde wet werd opgesteld. Dit 
sectoraal akkoord bevat de maatregelen die worden genomen om de volksgezondheid of het leefmilieu 
te beschermen en duurzame productie- en consumptiepatronen te bevorderen, overeenkomstig de 
maatregelen die worden voorgeschreven in artikel 5 van dezelfde wet.   

De Raad neemt er nota van dat het bovengenoemde ontwerp van sectoraal akkoord als doel heeft het 
aanbod van detergenten die beantwoorden aan de criteria van het Europese Ecolabel en van 
geconcentreerde detergenten tegen 2019, op het niveau van de distributie, te verhogen en te 
diversifiëren.    

Hiertoe zijn twee opties denkbaar: via wettelijke weg d.m.v. de productnormen, enerzijds of via het 
overleg d.m.v. de sectorale akkoorden, anderzijds. De Raad neemt er akte van dat als procedure werd 
gekozen voor het sectoraal akkoord, zoals dat mogelijk wordt gemaakt door artikel 6, § 1 van de 
bovenvermelde wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen1.  

                                                      
 
 
1 “Teneinde de volksgezondheid of het leefmilieu te beschermen en duurzame productie- en consumptiepatronen te 
bevorderen, en in het bijzonder uitvoering te geven aan de bepalingen van artikel 4 van deze wet [de wet van 21 december 
1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming 
van de volksgezondheid en het leefmilieu], kunnen sectorale overeenkomsten betreffende het op de markt brengen van een 
product of productgroep worden gesloten tussen de Staat en ondernemingen die betrokken zijn bij het op de markt brengen 
van een zelfde product of productgroep of organisaties van dergelijke ondernemingen.” 
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De Raad is ingenomen met en betuigt zijn steun aan dit initiatief, dat als doel heeft 1) meer 
zichtbaarheid te verlenen aan de al bestaande detergenten die milieuvriendelijk zijn; 2) de 
wasgewoonten van de verbruikers te wijzigen ten voordele van het gebruik van wasprogramma’s tegen 
lage temperaturen (m.a.w. de gemiddelde wastemperatuur tegen 2015 met 5°C te doen dalen); 3) de 
fabrikanten aan te moedigen een milieuvriendelijker productiepatroon aan te nemen.  

De Raad stelt vast dat het ontwerp van sectoraal akkoord opteert voor een benadering die gericht is op 
de levenscyclus van het product. Deze benadering voldoet aan het streven naar een volledige 
integratie van het hele proces. De Raad onderstreept de originaliteit hiervan.   

De Raad vraagt bovendien te worden geïnformeerd over de algemene conclusies (d.w.z. de grote 
tendensen van de sector inzake milieuvriendelijke detergentia, die uit de vertrouwelijke gegevens 
worden gepuurd) van het verslag dat, zoals wordt vermeld in artikel 18 van het ontwerp van sectoraal 
akkoord, jaarlijks op 1 april door Fedis zal worden bekendgemaakt.    

Artikelsgewijze opmerkingen:   

De Raad spreekt de wens uit dat artikel 14 op nuttige wijze wordt aangevuld met een verwijzing naar de 
noodzaak om, d.m.v. begeleidingsmaatregelen en/of specifieke opleidingen, werknemers te betrekken 
bij dit proces dat blijk moet geven van meer milieuverantwoordelijkheid.   

De Raad zou graag zien dat de woorden “nodige acties” van artikel 6 en “gezamenlijke 
communicatiecampagnes” van artikel 9 nader worden verklaard. Volgens de Raad verdienen deze 
uitdrukkingen, ook al zullen deze kwesties in fine worden beslecht binnen het Opvolgingscomité, 
immers enige verduidelijking wat het doel, de werkwijze, de planning, de doelgroepen enz. ervan 
betreft.   

De Raad merkt op dat in artikel 12 van de Franse versie van de tekst een fout is geslopen: “comité de 
suivant” zou moeten worden vervangen door “comité de suivi”.  

 

* * * 

 


