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FEDERALE OVERHEIDSDIENST 

WERKGELEGENHEID, ARBEID EN 

SOCIAAL OVERLEG 

------ 

 

 
Hoge Raad voor Preventie en Bescherming  

op het Werk 

------ 

 

 
Advies nr. 224 van 26 april 2019 over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van titel 5 

betreffende ioniserende stralingen van boek V van de codex over het welzijn op het werk (D213). 

 

 

I.  VOORSTEL EN MOTIVERING 

 

Bij brief van 30 juli 2018 van de Minister van Werk, werd de Hoge Raad PBW uitgenodigd zijn advies 

te formuleren betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van titel 5 betreffende 

ioniserende stralingen van boek V van de codex over het welzijn op het werk. 

 

Het ontwerp van koninklijk besluit werd op 4 september 2018 aan het uitvoerend bureau voorgelegd. 

(PPT/PBW – D213- BE 1299) 

 

De sociale partners van het uitvoerend bureau hebben op 2 april 2019 beslist om het ontwerp van 

koninklijk besluit voor advies voor te leggen op de eerstvolgende voltallige vergadering van de Hoge 

Raad voor Preventie en Bescherming op het werk van 26 april 2019. (PPT/PBW – D213 - 732). 

 

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft zijn advies geformuleerd tijdens de 

plenaire vergadering van 26 april 2019. 

 

Toelichting: 

 

Door een wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van 

het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal 

Agentschap voor Nucleaire Controle , werden de opdrachten inzake het dosimetrisch toezicht op 

personen die beroepshalve met ioniserende straling in contact komen, welke initieel waren toevertrouwd 

aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, overgedragen naar het 

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). 

 

Het ontwerp van koninklijk besluit, ter advies aan de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het 

Werk voorgelegd, heeft dan ook hoofdzakelijk tot doel de bepalingen van de codex over het welzijn op 

het werk die betrekking hebben op dit dosimetrisch toezicht aan te passen of te schrappen. Daarnaast 

werden nog een aantal inhoudelijke verduidelijkingen en verbeteringen aangebracht. 

 

 

II.  ADVIES VAN DE HOGE RAAD VAN 26 april 2019 

 

De sociale partners van de Hoge Raad PBW geven een unaniem positief advies, met de volgende vier 

bemerkingen, betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van titel 5 betreffende 

ioniserende stralingen van boek V van de codex over het welzijn op het werk. 
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1. Betreffende artikel 5 van het OKB dat artikel V.5-7, §2 (inzake de bewaartermijn) van de codex 

over het welzijn op het werk wijzigt  

 

De sociale partners van de Hoge Raad stellen zich de vraag hoe artikel 5 van het ontwerp van koninklijk 

besluit zich verhoudt tot artikel 25/5 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de 

bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en 

betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en het ARBIS. 

 

De sociale partners van de Hoge Raad vragen om dit uit te klaren. 

 

2. Betreffende het jaarlijks globaal overzicht inzake de blootstellingsgegevens 

 

De sociale partners van de Hoge Raad vragen het FANC om jaarlijks een globaal overzicht van de 

blootstellingsgegevens voor te stellen in de schoot van de Hoge Raad.  

Als er problemen opgemerkt werden met dosisoverschrijdingen moeten deze aan bod komen tijdens deze 

voorstelling evenals de sector waarin deze voorkomen en welke acties ondernomen werden om hieraan 

te verhelpen. 

 

3. Betreffende de vraag om de AD TWW rechtstreeks te verwittigen van een dosisoverschrijding 

 

De sociale partners van de Hoge Raad vragen dat de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het 

Werk rechtstreeks automatisch verwittigd wordt bij dosisoverschrijding. 

 

4. Betreffende de resultaten van de metingen van de individuele blootstelling 

 

De sociale partners van de Hoge Raad herhalen de opmerking betreffende de toegang tot de gegevens 

zoals geformuleerd in het advies nr. 217 van 14 december 2018 met betrekking tot een ontwerp van 

koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, alsook de modaliteiten en beperkingen voor 

de toegang tot en het gebruik van het blootstellingsregister en het stralingspaspoort (D205). 

 

Ze vragen om gegevens in real time ter beschikking te stellen van de werkgevers. 

 

 

III.  BESLISSING 

 

Overmaken van het advies aan de Minister van Werk. 

 


