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Advies nr. 63 van 28 februari 2003 over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen 
de risico's voortkomende uit ioniserende straling. 
 
I.  VOORSTEL EN MOTIVERING 
 
Bij brief van 3 februari 2003 heeft Mevrouw de minister aan de voorzitter van de Hoge Raad 
gevraagd om het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 
25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende 
uit ioniserende straling voor advies aan de Hoge Raad voor te leggen. 
 
Dat ontwerp van koninklijk besluit beoogt het koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende 
de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling1, 
gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 april 20022 en 28 augustus 20023 te wijzigen, ten 
einde het aan te passen aan de huidige situatie ("koninklijk besluit van 20 juli 2001" in plaats 
van "koninklijk besluit van 28 februari 1963"; "erkend door het Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Controle" in plaats van "erkend door de minister die bevoegd is voor de volksge-
zondheid"). 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit werd aan het Uitvoerend Bureau voorgelegd op 14 februa-
ri 2003.  (PBW-D76-BE278) 
 
Het Uitvoerend Bureau besliste om het ontwerp van besluit voor advies aan de Hoge Raad 
voor te leggen. (PBW-D76-196) 
 
II. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD OP DE VERGADERING 

VAN 28 FEBRUARI 2003 
 
De Hoge Raad brengt een gunstig advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit. 
 
De Hoge Raad is vragende partij om het besluit ioniserende stralingen (gecoördineerde tekst) 
nader toegelicht te zien in een verklarende brochure ten behoeve van de betrokken sectoren. 

                                                 
1 Zie: advies nr. 494 van 19 april 1996 over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming van 
de werknemers tegen de risico’s te wijten aan ioniserende stralingen en een ontwerp van koninklijk besluit be-
treffende het individueel boekje van de werknemers beroepshalve blootgesteld aan ioniserende stralingen.  
(SHE-P507-1849). 
2 Zie: a. advies nr. 4 van 23 juni 1997 over het individueel boekje voor de aan ioniserende straling blootgestelde 
externe werknemers (PBW-P507/D4-11). 
b.Advies nr. 39 van 12 oktober 2001 over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk be-
sluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s voortkomende uit ioni-
serende straling. (PBW-D76-122) 
3 Zie: advies nr. 29 van 25 oktober 2000 over een ontwerp van koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtena-
ren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werk-
nemers bij de uitvoering van hun werk.  (PBW-D33-88). 


