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Advies nr. 213 van 22 juni 2018 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van het 

koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties voor wat 

betreft de omzetting van de Europese richtlijn 2014/87/ Euratom (D204). 

 

 

I. VOORSTEL EN MOTIVERING 

 

Bij brief van 27 februari 2018 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) overgemaakt met de vraag een 

advies over dit ontwerp van koninklijk besluit te geven. 

Deze brief geeft gevolg aan de brief van 18 januari 2018 van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken 

waarin verzocht wordt het ontwerp van koninklijk besluit voor te leggen aan de Hoge Raad voor advies. 

 

Toelichting: 

 

De Richtlijn 2009/71/Euratom van 25 juni 2009 tot vaststelling van een communautair kader voor de nucleaire 

veiligheid van kerninstallaties verplicht de lidstaten over een wettelijk en reglementair kader te beschikken voor 

het toezicht op de veiligheid van kerninstallaties. 

 

Deze Richtlijn 2009/71/Euratom werd gewijzigd door de Richtlijn 2014/87/Euratom van 8 juli 2014 na het 

ongeval van de Fukushima-Daiichi kerncentrale.  

Het maakt de veiligheidsdoelstelling van de Verklaring van Wenen, aangenomen door de verdragsluitende 

partijen van het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid, wettelijk bindend. 

 

De artikelen 6, 8bis, 8ter en 8quater van de gewijzigde richtlijn bevatten bijzondere voorschriften ten aanzien 

van de exploitanten van nucleaire installaties.  

Deze specifieke bepalingen uit de richtlijn worden vertaald in dit ontwerp van koninklijk besluit met de 

bedoeling het op te nemen in het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften 

voor de kerninstallaties.  

De aanpassingen aan dit koninklijk besluit van 30 november 2011 betreffen het hoofdstuk 2 "Generieke 

voorschriften" en zijn dus van toepassing op alle inrichtingen van Klasse I zoals gedefinieerd in het Algemeen 

Reglement. 

 

Tot slot kadert dit besluit in de continue verbetering van het Belgisch regelgevend kader m.b.t. de nucleaire 

veiligheid, zoals vereist door de Richtlijn, die met name wordt voortgezet door de deelname en de 

betrokkenheid van België bij de pogingen tot harmonisatie van de Europese regelgeving inzake veiligheid, 

uitgevoerd in het kader van de WENRA (« Western European Nuclear Regulators Association »). 

 

Het ontwerp van koninklijk besluit werd op 23 maart 2018 aan het de leden van het uitvoerend bureau 

voorgelegd (PBW/PPT – D204 – BE 1261) en door vertegenwoordigers van het Federaal Agentschap voor 

Nucleaire Controle (FANC) voorgesteld tijdens het bijzonder uitvoerend bureau 
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De sociale partners van het uitvoerend bureau hebben op 5 juni 2018 beslist om het ontwerp van koninklijk 

besluit voor advies voor te leggen aan de eerstvolgende voltallige vergadering van de Hoge Raad voor Preventie 

en Bescherming op het werk van 22 juni 2018. (PPT/PBW – D204 - 699) 

 

 

II. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD OP DE VERGADERING VAN 22 juni 2018 

 

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk brengt een unaniem gunstig advies uit over het 

ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende 

veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties voor wat betreft de omzetting van de Europese richtlijn 

2014/87/ Euratom. 

 

 

III. BESLISSING 

 

Overmaken van het advies aan de Minister van Werk. 

 


