Advies over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de
benamingen en de kenmerken van de gasolie bestemd voor
verwarming
 Op vraag van de Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling,
mevrouw Marie Christine Marghem, alsook Vice-eersteminister en Minister van
Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, de heer Kris
Peeters, in een brief van 28 augustus 2017
 Voorbereid door de werkgroep « Productnormen »1
 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 5
december 2017 (zie Bijlage 1)
 De oorspronkelijke taal van dit advies is het Frans

1.

Context

[a]

Minister van Energie, leefmilieu en duurzame ontwikkeling, mevrouw Marie Christine
Marghem, alsook Vice-eersteminister en minister van Werk, economie en consumenten,
belast met Buitenlandse handel, de heer Kris Peeters, hebben bij de Federale Raad voor
Duurzame Ontwikkeling, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Raad voor het
Verbruik een adviesaanvraag ingediend over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende
de benamingen en de kenmerken van de gasolie bestemd voor verwarming.

[b]

Het voorgestelde besluit houdt een gedeeltelijke omzetting in van richtlijn 98/70/EG van het
Europees parlement en de Raad van 13 oktober 1998 betreffende de kwaliteit van benzine
en van dieselbrandstof.
Het legt met name de kenmerken vast waarover de verwarmingsgasolie moet beschikken om
op de markt te mogen worden gebracht en te mogen worden gebruikt.

[c]

Naar aanleiding van deze aanvraag zijn de bevoegde leden van de drie raden op 2 oktober
2017 bijeengekomen om te luisteren naar mevrouw Dalila Louhibi (FOD Economie) die de
adviesaanvraag voorstelde en om verduidelijking te krijgen over de inhoud ervan.
Daarna werd deze vergadering tussen de drie raden voortgezet en dat leidde tot het
opstellen van een gezamenlijk advies.
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Dit advies werd samen voorbereid door de FRDO, de CRB en RvV.
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2.

Advies

[1]

De raad stelt vast dat hem gevraagd wordt zich uit te spreken over een ontwerp van
regelgeving dat verwijst naar normen waarvan hij niet in kennis werd gesteld.

[2]

De raad is van oordeel dat het bij de aan hem voorgelegde tekst om een eenvoudige
administratieve aanpassing gaat.

[3]

De raad heeft vragen bij de relevantie van artikel 3, lid 2 en 3, van het ter advies voorgelegde
ontwerp van koninklijk besluit, aangezien daarin sprake is van het gebruik van de
verwarmingsgasolie waarvoor de gewesten bevoegd zijn.

[4]

Mocht artikel 3, lid 3, van het onderzochte ontwerp van koninklijk besluit ongewijzigd blijven,
dan stelt de raad voor het woord “bosbouwmachines” daarin te vertalen door de formulering
“engins forestiers”.

[5]

Op voorwaarde dat dit voorbehoud in aanmerking wordt genomen, stemt de raad in met de
tekst in zijn huidige formulering.
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Bijlage 1. Stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering die hebben deelgenomen aan de
stemming voor dit advies


De voorzitster en 2 de 3 ondervoorzitters:
M. Aelvoet, M. Verjans en O. Van der Maren

 1 van de 3 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties voor
milieubescherming:
C. Schoune
 1 van de 3 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties
voorontwikkelingssamenwerking:
R. De Meyer
 3 van de 6 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties:
M.-H. Ska, B. De Wel en N. Polat
 4 van de 6 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:
P. Vanden Abeele, V. Biebel, A. Nachtergaele en F. Van Tiggelen
 De 2 vertegenwoordigers van de jeugdorganisaties
E. Herman en H. Baeyens
Totaal: 14 van de 24 stemgerechtigde leden

Bijlage 2. Vergaderingen voor de voorbereiding van dit advies
De werkgroep “Productnormen” van de FRDO heeft op 2 oktober en 7 november 2017 vergaderd
met de leden van de CRB en de RvV om dit advies voor te bereiden.

Bijlage 3. Personen die meewerkten aan de voorbereiding van dit advies.
Prof. Delphine MISONNE (USLB, vicevoorzitter van de werkgroep)
Leden en hun vertegenwoordigers








Dhr. Steve BRAEM (AB-REOC)
Dhr. Johan DELEU (BRAFCO)
Dhr. Stéphane DESGAIN (CNCD-11.11.11)
Mevr. Brigitte GLOIRE (Oxfam)
Dhr. Noé LECOCQ (IEW)
Dhr. Hendrik LEMAHIEU (Belgian Bioethanol Association)
Dhr. Jean-Pierre VAN DIJK (FPB)

Uitgenodigde expert
Mevr. Dalila LOUHIBI (FOD Economie)
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Wetenschappelijk adviseur
Dhr. Jacques DE GERLACHE

Secretariaat




Dhr. Marc DEPOORTERE (FRDO)
Dhr. Alexis DALL’ASTA (FRDO)
Dhr. Maarten YZEWYN (CRB)
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