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Advies nr. 180 van 27 mei 2014 over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's 
voortkomende uit ioniserende stralingen en het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende al-
gemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu 
tegen het gevaar van ioniserende stralingen (gegeven via elektronische schriftelijke procedure) 
(D173). 

 
I. VOORSTEL EN MOTIVERING 
 
Bij brief aan de Voorzitster van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk (Hoge 
Raad PBW) van 12 maart 2014 heeft de Minister van Werk het advies gevraagd van de Hoge Raad 
PBW betreffende 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 io-
niserende stralingen en het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op 
de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van io-
niserende stralingen binnen een termijn van 2 maanden. 
 
Tijdens zijn bijeenkomst op 2 april 2014 heeft het Uitvoerend Bureau kennis genomen van ge-
noemd ontwerp van koninklijk besluit. 
 
Inhoudelijke toelichting bij het OKB 
 
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 zullen de opdrachten inzake het dosimetrisch toe-
zicht op personen die beroepshalve met ioniserende straling in contact komen, welke nu berusten 
bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), over-
gedragen worden naar het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). 
 
Het koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de 
risico’s voortkomende uit ioniserende stralingen voorziet tot op heden in de uitbouw van een dosi-
metrisch netwerk door de FOD WASO (artikel 28). 
 
Er werd echter nooit een dergelijk dosimetrisch netwerk uitgebouwd. 
 
De overdracht van deze bevoegdheid werd bovendien nog niet gerealiseerd aangezien dit, naast een 
aanpassing van de wet van 15 april 1994, eveneens een grondige aanpassing van het koninklijk 
besluit van 20 juli 2001 (ARBIS) en van het koninklijk besluit van 25 april 1997 vereist. 
 
Dit betekent in de praktijk dat de exploitanten nog steeds de (papieren) blootstellingstabellen aan 
de FOD WASO moeten overmaken. 
 



Dit brengt een onnodige administratieve last met zich mee voor de exploitanten. 
 
Bovendien heeft het weinig zin de blootstellingsgegevens naar de FOD WASO te sturen aangezien 
deze in die vorm niet kunnen worden verwerkt. 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit heeft dan ook tot doel de reglementaire bepalingen die betrek-
king hebben op de blootstellings- en ontsmettingstabellen en het gecentraliseerd blootstellingsnet-
werk aan te passen. 
 
Deze bepalingen zijn opgenomen in enerzijds het koninklijk besluit van 25 april 1997 en anderzijds 
het koninklijk besluit van 20 juli 2001 (ARBIS). 
 
De diensten voor fysische controle moeten voortaan, in opdracht van de exploitanten voor wie zij 
optreden, de individuele blootstellingsdoses van het voorgaande jaar voor elke beroepshalve bloot-
gestelde werknemer en elke externe werker sturen naar het FANC. 
 
Er wordt bovendien bepaald dat deze gegevens in elektronische vorm overgemaakt worden. 
 
Op die manier kan het Federaal Agentschap reeds starten met het verzamelen van de blootstel-
lingsgegevens voor de  latere uitbouw van het dosimetrisch netwerk. 
 
Dit betekent echter niet dat het FANC eveneens bevoegd wordt voor het toezicht op de blootstelling 
van de werknemers. 
 
Deze bevoegdheid blijft bij de FOD WASO. 
 
Voor het uitvoeren van deze opdracht werd voorzien dat de FOD WASO op eenvoudig verzoek de 
individuele gegevens kan bekomen van het Federaal Agentschap. 
 
Zoals hierboven reeds uiteengezet, werd de overdracht van de bevoegdheid voor het uitwerken van 
het dosimetrisch netwerk nog niet gerealiseerd. 
 
Deze bevoegdheid komt dus in theorie nog steeds toe aan de FOD WASO. Daarom wordt nog 
steeds voorzien dat de centrale gegevensbank wordt opgericht en beheerd door de Algemene Direc-
tie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg. 
 
Daarvoor moet de FOD WASO evenwel een beroep doen op het FANC aangezien de individuele 
blootstellingsdoses voortaan aan dit Agentschap zullen overgemaakt worden. 
 
Het Uitvoerend Bureau heeft, op 2 april 2014, beslist om geen commissie ad hoc op te richten en 
het ontwerp van koninklijk besluit voor advies voor te leggen aan de Hoge Raad voor Preventie en 
Bescherming op het Werk tijdens zijn plenaire vergadering van 25 april 2014. 
 
Daar op de vergadering 25 april 2014 van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het 
werk het quorum voor het geldig uitbrengen van een advies over het voorgelegde ontwerpbesluit 
niet bereikt werd, hebben de aanwezige leden zich akkoord verklaard voor het opstarten van een 
elektronische schriftelijke procedure die afgesloten werd op 27 mei 2014. 
 
  



Beschikkend gedeelte van het advies 
 
De Hoge Raad heeft in het verleden kennis genomen van de beslissing om alles betreffende gege-
vensbeheer over te dragen van de FOD WASO naar het Federaal Agentschap voor Nucleaire Con-
trole. 
 
De Hoge Raad is het daarom eens met het ontwerp van advies dat de bewaring van de gegevens 
betreffende de individuele blootstellingdoses overdraagt van de FOD WASO naar het FANC. 
 
De Hoge Raad vindt het een goede zaak dat de overdracht van deze gegevens voortaan in elektroni-
sche vorm kan gebeuren. 
 
De Hoge Raad is het ook eens met het feit dat het toezicht op de blootstelling bij de FOD WASO 
blijft, concreet bij de AD TWW. De FOD WASO kan deze gegevens bekomen bij het FANC wan-
neer zij deze gegevens voor het toezicht nodig heeft. 
 
De Hoge Raad neemt er kennis van dat de bevoegdheid van de FOD WASO om een gecentraliseerd 
blootstellingsnetwerk – centrale gegevensbank - voorlopig bij de FOD WASO blijft en dat de FOD 
WASO daarvoor verzekerd is van de medewerking van het FANC. 
 
 
II. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD OP 27 mei 2014 via elektronische 
schriftelijke procedure. 
 
 
De Hoge Raad geeft een unaniem gunstig advies voor het ontwerp van besluit. 
 
 


