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I. VOORSTEL EN MOTIVERING 

 

Bij brief d.d. 17 juni 2015 heeft de Minister van Werk dit ontwerp van koninklijk besluit aan de Voorzitster van 

de Hoge Raad PBW overgemaakt met de vraag binnen een termijn van 2 maanden een advies over dit ontwerp 

van koninklijk besluit te geven. 

 

Deze brief is de opvolging van de brief van 27 april 2015 van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse 

Zaken met het verzoek het ontwerp van koninklijk besluit voor te leggen voor advies aan de Hoge Raad voor 

Preventie en Bescherming op het werk. 

 

Het Uitvoerend Bureau heeft op 8 september 2015 kennis genomen van dit ontwerp van besluit en heeft op 8 en 

29 september 2015 beslist dit ontwerp van koninklijk besluit voor advies voor te leggen aan de plenaire 

vergadering van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk op 23 oktober 2015. 

 

Toelichting: 

 

Door middel van het ontwerp van koninklijk besluit, dat aan de plenaire vergadering van Hoge Raad van 23 

oktober 2015 voorgelegd wordt, wordt een oplossing geboden voor het negatieve advies van de Raad van State 

nr. 56.669/1 van 18 november 2014 over 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 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 ioniserende 

stralingen. 

 

In het advies van de Raad van State van 18 november 2014 wordt gesteld dat het ontworpen koninklijk besluit 

geen doorgang kan krijgen omdat de artikelen 25/1 tot 25/15 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 nog niet in werking zijn getreden.  

 

Het ontworpen koninklijk besluit (dat aan de Raad van Staat in 2014 werd voorgelegd) vindt namelijk zijn 

grondslag in deze artikelen en meer bepaald in artikel 25/2, §1, eerste lid van de wet van 15 april 1994 dat stelt 

dat het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle wordt belast met de uitbouw en het beheer van een 

blootstellingsregister. 

 

Bijgevolg werd het ontwerp van koninklijk besluit, dat aan de plenaire vergadering van Hoge Raad van 23 

oktober 2015 voorgelegd wordt, opgesteld dat ertoe strekt een grondslag te bieden voor het voorgemeld 
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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 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 ioniserende stralingen, en dit door middel van de 

inwerkingtreding van artikel 25/2, §1, eerste lid van de wet van 15 april 1994. 

 

In de praktijk beheert het FANC sinds 1 maart 2014 de gegevens i.v.m. het dosimetrisch toezicht. 

 

 

II. ADVIES VAN DE HOGE RAAD VAN 23 OKTOBER 2015. 

 

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

toekenning van het beheer en de uitbouw van een blootstellingsregister in het kader van het dosimetrisch 

toezicht aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. 

 

 

III. BESLISSING 

 

Het advies aan de Minister van Werk bezorgen. 

 
 


