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I. VOORSTEL EN MOTIVERING 

 

 

Bij brief d.d. 10 september 2015 heeft de Minister van Werk dit ontwerp van koninklijk besluit aan de 

Voorzitster van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk (Hoge Raad PBW) overgemaakt met 

de vraag een advies over dit ontwerp van koninklijk besluit te geven binnen de drie maanden. 

 

Met deze overmaking kwam de Minister van Werk tegemoet aan de vraag van de Minister van Veiligheid en 

Binnenlandse Zaken van 10 augustus 2015 om dit ontwerp van koninklijk besluit, dat uitgewerkt is door het 

Federaal Agentschap voor nucleaire controle (FANC), voor advies voor te leggen aan de Hoge Raad PBW. 

 

Op 29 september 2015 heeft het Uitvoerend Bureau kennis genomen van dit ontwerp van besluit en heeft beslist 

het voor advies voor te leggen aan de vergadering van de Hoge Raad op 23 oktober 2015. 

 

Toelichting: 

 

Dit ontwerp van koninklijk besluit voorziet in de omzetting van richtlijn 2013/51/EURATOM van de Raad van 

de Europese Gemeenschappen van 22 oktober 2013 tot vaststelling van voorschriften voor de bescherming van 

de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water. 

 

Het FANC is, overeenkomstig 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, de bevoegde autoriteit die instaat voor de bescherming van de 

volksgezondheid voor wat de radioactieve stoffen in het water betreft. 

 

De gekozen optie bestaat in de uitvaardiging van een volledig nieuw koninklijk besluit, in plaats van in de 

integratie van de vereisten van de richtlijn 2013/51/EURATOM in het algemeen reglement op de bescherming 

van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS, 

koninklijk besluit van 20 juli 2001). 

 

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel om de verschillende modaliteiten te bepalen m.b.t. de controle 

en het beheer van het risico voor de menselijke gezondheid dat verband houdt met de aanwezigheid van 

radionucliden in voor menselijke consumptie bestemd water. 

In het ontwerp van koninklijk besluit worden de indicatoren voor de radiologische kwaliteit van het water 

bepaald. 
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Het beschrijft de organisatie van de kwaliteitscontrole van het water, het beheer van de niet-conformiteiten van 

de parameters en de informatie aan de bevolking. 

 

Dit besluit wordt aangevuld met FANC-besluiten waarin onder meer de bemonsteringsmodaliteiten, evenals de 

beheersmodaliteiten in geval van niet-naleving van de kwaliteitsreferenties die verband houden met de 

radiologische parameters en de overdracht van de meetresultaten aan de overheid worden beschreven. 

 

De waarde van de in het besluit opgenomen radiologische parameters (kwaliteitsindicatoren) vormt geen limiet 

voor de drinkbaarheid van het water.  

 

Dankzij deze waarden kan het aandeel van de radioactiviteit van natuurlijke oorsprong bij de blootstelling aan 

ioniserende straling door inname worden geëvalueerd. 

 

Indien de aanwezigheid van de radionucliden een antropogene oorsprong heeft, dan vormen deze indicatoren 

onderzoeks- of actieniveaus. 

 

De interpretatie van de overschrijding van de parameterwaarden vereist een bijkomende expertise om de dosis 

voor de bevolking door ingestie te kunnen evalueren. 

 

 

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

 

 

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

de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd 

water. 

 

 

III. BESLISSING 

 

 

Het advies aan de Minister van Werk bezorgen. 


