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I. VOORSTEL EN MOTIVERING 

 

Bij brief van 25 april 2022 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en 

Democratische Vernieuwing, Annelies Verlinden, het ontwerp van koninklijk besluit (OKB) betreffende de 

uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 

en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg aan de Voorzitter van de Hoge 

Raad voor Preventie en Bescherming op het werk (Hoge Raad) overgemaakt met de vraag hierover een advies te 

geven. 

 

Deze brief werd op 29 april 2022 door de beleidscel van de Minister van Werk bevestigd. 

 

Het ontwerp van koninklijk besluit (OKB) werd op 24 mei 2022 aan het uitvoerend bureau voorgelegd (PBW/PPT 

– D253 – BE 1675). 

 

Tijdens de vergadering van het uitvoerend bureau op 7 juni 2022 heeft de administratie het OKB voorgesteld en 

hebben de leden van het uitvoerend bureau beslist om het ontwerp van koninklijk besluit voor advies voor te 

leggen tijdens de plenaire vergadering van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk van 24 juni 

2022 (PPT/PBW – D253 – 823). 

 

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

vergadering van 24 juni 2022. 

 

 

Toelichting betreffende het OKB:  

 

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle heeft als opdracht er over te waken dat de bevolking, de 

werknemers en het leefmilieu op een efficiënte manier beschermd worden tegen de gevaren van de ioniserende 

straling.  

 

In het kader van de artikelen 10bis §2 en 25/7 van de FANC-wet van 15 april 1994 is een koninklijk besluit 

vereist om de uitwisseling van gegevens tussen het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en de Federale 

Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg te legitimeren. 

 

Daarenboven hebben de twee instellingen, overeenkomstig artikel 25/13 van dezelfde wet een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de uitwisseling van die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering 

van hun respectieve controle- en toezichtstaken in het kader van het dosimetrisch toezicht. 
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Dit ontwerpbesluit heeft tot doel een informatie- en gegevensuitwisseling tussen het Federaal Agentschap voor 

Nucleaire Controle en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg tot stand te 

brengen om de uitvoering van hun respectieve taken inzake controle en toezicht op de gezondheid van de 

werknemers te vergemakkelijken.  

De inhoud van de gegevens en de uitgewisselde informatie wordt zo gedefinieerd en de modaliteiten voor deze 

onderlinge uitwisseling toegelicht. 

 

 

II. ADVIES VAN DE HOGE RAAD VAN 24 juni 2022 

 

De Hoge Raad brengt een unaniem positief advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de 

uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 

en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

 

De Hoge Raad onderstreept de noodzaak erover te waken dat wanneer persoonsgegevens worden uitgewisseld, 

deze enkel ter beschikking worden gesteld van personen die, vanuit de aard van hun functie, gemachtigd zijn om 

dergelijke persoonsgegevens te verwerken en dat er wordt gegarandeerd dat er zorgvuldig met deze gegevens 

wordt omgegaan.  

 

Daarnaast vraagt de Hoge Raad dat het FANC jaarlijks verslag uitbrengt aan de Hoge Raad over de door het 

FANC verzamelde gegevens met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van werknemers om de sociale 

partners toe te laten deze materie van nabij op te volgen. 

De Hoge Raad vraagt dat in het OKB een uitdrukkelijke bepaling betreffende deze rapportering wordt 

opgenomen. 

 

 

III. BESLISSING 

 

Overmaken van het advies aan de Minister van Werk.  

 


