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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9372 

 
Ontwerp van KB tot wijziging van 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 de ioniserende stralingen 

en strekkende tot het vermijden van situaties die tot een potentieel passief 
aan radioactief afval en aan te ontmantelen installaties aanleiding kunnen 

geven 
 

This report aims at providing the Minister of Security and home affairs with specific 

recommendations on a draft Royal Decree on radioactive waste and facilities to be 

dismantled and related drafts for implementation decrees of the Federal Agency for 

Nuclear Control 

 
Versie gevalideerd op het College van januari 2017- onder embargo1 

Gepubliceerd op de website van de HGR in augustus 2019 

 
 

 

Belangrijke opmerking  

Dit advies werd uitgebracht naar aanleiding van een aanvraag van het FANC ontvangen op 

9 augustus 2016 betreffende een ontwerp van koninklijk besluit (KB) tot wijziging van 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 de ioniserende 

stralingen en strekkende tot het vermijden van situaties die tot een potentieel passief aan 

radioactief afval en aan te ontmantelen installaties aanleiding kunnen geven. Zoals voor alle 

adviezen van de Raad over wettelijke documenten in voorbereiding door de overheid, gold 

ook voor dit advies een embargo tot de officiële publicatie van het document in kwestie 

(Huishoudelijk reglement: hoofdstuk 5, art.40 §3: Adviezen betreffende het opstellen van 

nieuwe reglementering worden slechts bekendgemaakt na akkoord van de minister). 

Dit KB is ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18.06.2018 (KB van 29 

mei 2018). We willen er de lezer dan ook op wijzen dat de aanbevelingen in dit advies het 

ontwerp van KB betroffen dat aan de HGR was voorgelegd, en niet het KB zoals het is 

gepubliceerd en eventueel door de aanvrager is aangepast op basis van dit advies. In de 

definitieve officiële documenten worden immers doorgaans wijzigingen aangebracht naar 

aanleiding van de adviezen van de Raad en andere adviesorganen die tijdens het 

wetgevingsproces zijn geraadpleegd. 

Om de gepubliceerde definitieve KB’s te raadplegen, verwijzen we de lezer naar de website 

van het Belgisch Staatsblad: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm 

 
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een 
nieuwe versie van het advies uitgebracht. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
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I INLEIDING EN VRAAGSTELLING 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft op 9 augustus 2016 bij brief de voorzitter van de 
Hoge Gezondheidsraad om advies verzocht: 
"Bijgevoegd ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel om via wijzigingen aan 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 de ioniserende stralingen, het 
huidig reglementair stelsel uit te breiden, en dit met het oog op het verhogen van de veiligheid 
in bestaande of te vergunnen inrichtingen, en hierdoor situaties te vermijden die tot een 
potentieel passief aan radioactief afval en aan te ontmantelen installaties aanleiding zouden 
kunnen geven. Recente situaties uit de praktijk hebben inderdaad aangetoond dat de huidige 
regelgeving verbeterd kan worden om opeenstapelingen van passiva aan radioactief afval te 
vermijden, in het bijzonder in die inrichtingen die failliet zijn gegaan. Het beantwoordt tevens 
gedeeltelijk aan een aanbeveling (nr.15) die door het IAEA, bij de internationale IRRS-audit 
van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, m.b.t. de modaliteiten voor de 
overdracht van vergunningen tussen exploitanten, werd aangehaald: "The Government 
should update provisions so that a licence transfer is explicitly approved by the regulatory 
body after appropriate review". Tot slot kan het worden beschouwd als een verscherping van 
de voorwaarden t.a.v. de exploitanten van nucleaire installaties m.b.t. het geproduceerd 
radioactief afval, en zo bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de richtlijn 
2011/70/Euratom tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig 
beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval. 
 
Zou het mogelijk zijn een advies te verkrijgen van de Hoge Gezondheidsraad over bijgevoegd 
ontwerp van besluit alsook de bijhorende toelichting binnen een termijn van 3 maanden?” 
 
Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel om via wijzigingen aan het koninklijk besluit 
van 20 juli 2001 (hierna ARBIS genoemd) houdende algemeen reglement op de bescherming 
van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende 
stralingen, het huidig reglementair stelsel uit te breiden, en dit met het oog op het verhogen 
van de veiligheid in bestaande of te vergunnen inrichtingen, en  
hierdoor situaties te vermijden die tot een potentieel passief aan radioactief afval en aan te 
ontmantelen installaties aanleiding zouden kunnen geven. Recente situaties uit de praktijk 
hebben inderdaad aangetoond dat de huidige regelgeving verbeterd kan worden om 
opeenstapelingen van passiva aan radioactief afval te vermijden, in het bijzonder in die 
inrichtingen die failliet zijn gegaan. Het beantwoordt tevens gedeeltelijk aan een aanbeveling 
(nr.15) die door het IAEA, bij de internationale IRRS-audit van het Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Controle, m.b.t. de modaliteiten voor de overdracht van vergunningen tussen 
exploitanten, werd aangehaald: "The Government should update provisions so that a  
licence transfer is explicitly approved by the regulatory body after appropriate review". Tot slot 
kan het worden beschouwd als een verscherping van de voorwaarden t.a.v. de exploitanten 
van nucleaire installaties m.b.t. het geproduceerd radioactief afval, en zo bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de richtlijn 2011/70/Euratom tot vaststelling van een 
communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en 
radioactief afval. 
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II CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

1 Conclusie 

De Raad is ingenomen met het initiatief van het FANC dat zich actief toelegt op het opstellen 
en publiceren van regelgevingen m.b.t. nucleaire installaties. De Raad wijst er echter op dat 
het werk van (toekomstige) exploitanten bemoeilijkt wordt doordat meerdere besluiten, met 
name het ARBIS en het KB van 30/11/2011, simultaan van toepassing kunnen zijn op dezelfde 
inrichtingen en/of praktijken. 
Anderzijds leidt de keuze om de regelgeving door toevoeging, schrapping en/of vervanging te 
wijzigen, op het eerste gezicht niet tot de meest eenvoudig te begrijpen tekst, omdat de 
bestaande tekst moet worden geconsolideerd om tot de eindtekst te komen. 
Bijgevolg kan hij het FANC alleen maar aanmoedigen om bij de regelgeving 
toepassingsgidsen te publiceren, bijvoorbeeld gericht op een praktijk of een coherent geheel 
van praktijken. 
Voorts worden enkele aanbevelingen aangereikt voor een betere redactie van sommige 
bepalingen. 
Tot slot vraagt de Raad zich af, ofschoon de nieuwe regelgeving oplossingen zou kunnen 
bieden voor problemen waarmee men geconfronteerd wordt, of het ontwerp van KB juridisch 
coherent is met andere wetgevingen, met name aangaande faillissementen. De Raad dringt 
niettemin aan op de zo snel mogelijke toepassing van deze regelgeving. 
Hiernaast stelt de Raad vast dat de beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen 
worden aangewend die zijn onderworpen aan het vergunningsstelsel bepaald in artikel 9 van 
het ARBIS, niet beoogd worden, terwijl ze desgevallend radioactief afval kunnen 
voortbrengen. In ten minste één buurland stelt zich het probleem dat een onderneming die 
verantwoordelijk is voor dergelijk afval failliet is gegaan. 
Hoewel verbruikte splijtstoffen momenteel niet als afval kunnen worden beschouwd, vormen 
ze, bij een gebrek aan opwerkingscontracten, een mogelijke bron voor financiële passiva die 
op termijn het veilige beheer van alle afval en verbruikte splijtstoffen kunnen hypothekeren; 
garanties op lange termijn zijn dus noodzakelijk. Andere vergelijkbare situaties: 
stoomgenerator (SG) buiten dienst, besmette terreinen of materialen door bijvoorbeeld NORM 
of TENORM zijn ook een bron van bezorgdheid voor de toekomst, te meer daar het verlies 
van bestuurlijk geheugen of technische competentie risico's zijn die in het verleden al zijn 
opgetreden. De Raad beveelt daarom een regelmatige (tienjaarlijkse) herbeoordeling van de 
situatie aan, in nauw overleg met NIRAS en het FANC. 
 
 

2 Aanbevelingen 

 
1. De beschreven procedures zijn zo complex dat een toepassingsgids wenselijk is, die het 
FANC bij het publiek moet verspreiden via alle nuttige media (website bijvoorbeeld). In de 
tekst zouden stroomschema's moeten staan die aan de betrokkenen toelaten om 
gemakkelijker de, in hun specifieke geval, te volgen weg te vinden.  
2. De volgorde (en nummering) van § 5.8.3 en 5.8.5 omdraaien. 
3. Punt 4 van 5.8.4 als volgt aanpassen: de opslagcondities veilig blijven in alle 
omstandigheden, met inbegrip van problemen van afvoer van afvalstoffen uit de inrichting of 
onbeschikbaarheid van verwerkingsinstallaties op of buiten de site. 
4. Het FANC moet erop toezien dat richtlijn 2014/52/EU van 16 april 2014 correct wordt 
omgezet in de vergunningsprocedures voor inrichtingen ingedeeld op basis van ioniserende 
stralingen. 
5. De Franstalige versie van artikel 7 bedoeld voor de inrichtingen van klasse I, als volgt 
wijzigen: « Avant la mise en exploitation, l'exploitant fournit également la preuve que la 
convention avec I'ONDRAF visée à l'article 5.8.5 a été conclue ainsi que la preuve qu'une  
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police d'assurance a été souscrite conformément à l'engagement visé aux dispositions de 
l'article 6.2.5°. » 
6. Een bijkomende bepaling invoegen in het vierde lid van artikel 15 van het ARBIS, 
betreffende inrichtingen van klasse II en III, luidende: vóór deze inbedrijfstelling maakt hij het 
Agentschap, in voorkomend geval, een eensluidend afschrift over van het proces-verbaal van 
oplevering dat door de erkende instelling is opgesteld en van de verzekeringspolis die werd 
onderschreven overeenkomstig de verbintenis volgens de bepalingen van de artikelen 7 en 8, 
evenals, in voorkomend geval, een kopie van de overeenkomst met NIRAS of bij gebrek 
hieraan, een attest opgesteld door NIRAS van het bestaan van deze overeenkomst. 
7. Het Agentschap zou een informatieve tekst moeten opstellen die via alle nuttige media 
(website bijvoorbeeld) bij het publiek wordt bekendgemaakt en waarin onder meer de notie 
van langdurige onderbreking van activiteiten wordt toegelicht. 
8. Het Agentschap zou moeten preciseren op welke manier het, zoals bepaald in het derde lid 
van het nieuwe artikel 27bis, de modaliteiten zal "bekendmaken" voor het bijhouden van de 
inventaris bedoeld in het eerste lid. 
9. Het Agentschap zou een informatieve tekst moeten opstellen die via alle nuttige media 
(website bijvoorbeeld) bij het publiek wordt bekendgemaakt en waarin onder meer de al dan 
niet bedoelde praktijken in het nieuwe artikel 27bis.2. worden toegelicht. 
10. De Raad beveelt een zekere flexibiliteit aan wat betreft de beoordeling van de termijn 
nodig voor de goedkeuring door de fysische controle van een eventuele overschrijding van de 
vooropgestelde nominale benuttingsgraad van de opslaginstallaties voor radioactief afval in 
het geval van operaties zoals de ontmanteling, in het bijzonder indien de benutting niet de 
maximale capaciteit overschrijdt, zodat de karakterisering van het afval wordt mogelijk 
gemaakt in de beste omstandigheden op het vlak van veiligheid en stralingsbescherming, 
rekening houdend met de bestaande gegevenheden. 
11. In artikel 4 van het ontwerp een vierde lid toevoegen aan het nieuwe artikel 5.8.4, luidende:  
"De exploitanten van klasse II en III inrichtingen die al vóór 1 juli 2017 vergund waren, bepalen 
de vooropgestelde nominale benuttingsgraad van hun opslaginstallaties in normale 
exploitatieomstandigheden, zoals beschreven in artikel 5.8.4. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de bestaande gegevenheden.  
Deze verplichting geldt niet voor inrichtingen waar uitsluitend toestellen gebruikt worden die 
röntgenstralen voortbrengen."  
Artikel 19 wordt dus:  
"Het gemotiveerde voorstel met betrekking tot de vooropgestelde nominale benuttingsgraad 
van hun opslaginstallaties in normale exploitatieomstandigheden van klasse II inrichtingen, in 
toepassing van artikelen 3.1. b) 2 en 3, zoals vermeld in het vierde lid van artikel 5.8.4, wordt 
aan het Agentschap overgemaakt binnen het jaar na de inwerkingtreding van dit besluit. 
Het Agentschap evalueert het voorstel, en zijn beslissing, die specifieke voorwaarden kan 
bevatten wordt per aangetekende brief aan de exploitant overgemaakt.  
NIRAS wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht. In voorkomend geval wordt artikel 
12 of 13 van 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 de 
ioniserende stralingen, toegepast." 
12. Een regelmatige herbeoordeling van de opslag van afval of verontreinigde materialen 
waarvoor de exploitant of eigenaar nog geen structurele oplossing heeft geboden, moet in 
overleg met NIRAS en het FANC gebeuren. Dit geldt ook voor nog niet opgewerkte verbruikte 
splijtstoffen. 
13. De Raad beveelt een gelijkaardige regelgeving aan, met name met betrekking tot de 
financiële voorzieningen, voor de beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke bronnen (NORM en 
TENORM) van stralingen worden aangewend en die onderworpen zijn aan het 
vergunningsstelsel bepaald in artikel 9 van het ARBIS, omdat ze radioactief afval kunnen 
voortbrengen. Dit kan gemakkelijk verwezenlijkt worden door de overeenkomstig artikel 9 van 
het ARBIS vergunde activiteiten toe te voegen aan de activiteiten bedoeld in de voorgestelde 
regelgeving.  
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Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2 

 
MeSH (Medical Subject Headings) is de thesaurus van de NLM (National Library of Medicine) met gecontroleerde 
trefwoorden die worden gebruikt voor het indexeren van artikelen voor PubMed 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 
 

 
2 De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een 
snelle definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen. 

MeSH terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Radioprotection  Radioprotection Stralingsbescherming Radioprotection Strahlenschutz 

 Radioactive 
waste 

Radioactief afval Déchets 
radioactifs 

Radioaktiver 
Abfall 

 NORM NORM NORM NORM 

Radioactive 
waste 

 Radioactive 
source 

Radioactieve bron Source 
radioactive 

Radioaktive 
Quelle 

Fuel  Used Fuel Verbruikte brandstof Combustible 
usé 

verwendete 
Brennelemente 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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III METHODOLOGIE 

 
Na analyse van de vraag hebben het College en, in voorkomend geval, de voorzitter van het 
domein ioniserende stralingen de nodige expertises bepaald. Op basis hiervan werd een ad-
hocwerkgroep opgericht met experten in de volgende disciplines: stralingsbescherming en 
afvalbeheer. De experten van de werkgroep hebben een algemene en ad hoc 
belangenverklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op 
belangenconflicten beoordeeld. 
 
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, zowel uit 
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties 
die in deze materie bevoegd zijn (peer reviewed), alsook op het oordeel van de experten. 
 
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep werd het advies tot slot gevalideerd door 
het College. 
 
 

IV UITWERKING EN ARGUMENTATIE 

Lijst van afkortingen 

 

ARBIS: KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de 

bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende 

stralingen 

FANC: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 

IAEA: International Atomic Energy Agency - Internationaal Atoomenergieagentschap 

KB: Koninklijk Besluit 

NIRAS: Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen 

NORM: Naturally occurring Radioactive Materials - In de natuur voorkomend radioactief 

materiaal  

TENORM: Technically enhanced NORM 

WAB: Waterafvalbehandeling (site Doel) 

 

Een eerste opmerking dringt zich meteen op: het ontwerpbesluit heeft betrekking op meerdere 
aspecten van productie en beheer van radioactief afval. Deze materie belangt twee autonome 
instellingen aan, het FANC en NIRAS. Er moet dan ook op gelet worden dat incoherenties 
vermeden worden, met name wat betreft de specifieke woordenschat in de wetgevende en 
regelgevende teksten inzake radioactief afval. Dit vereist duidelijk een constructieve dialoog 
tussen deze twee instellingen, waarvan we niet twijfelen over het bestaan ervan, maar die bij 
het ten uitvoer brengen van de onderzochte tekst noodzakelijk is.  
 
Dezelfde opmerking is ook van toepassing op de milieuwetgevingen. Een overleg met de 
regionale overheden die voor deze zaken bevoegd zijn, lijkt nuttig op het vlak van het beheer 
van de bestemming van de sites met te ontmantelen installaties, impact op het milieu, 
bestemming van vrijgegeven afvalstoffen rekening houdend met andere eventueel gevaarlijke 
kenmerken, enz. 
 

1. In de derde overweging wordt richtlijn 96/29/Euratom aangehaald van de Raad van 13 
mei 1996, tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de 
gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden 
gevaren. Deze is in de Europese wetgeving vervangen door richtlijn 2013/59/Euratom 
van de Raad van 5 december 2013, die op 6 februari 2014 in werking is getreden. Het 
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lijkt dan ook aangewezen om enkel te verwijzen naar de meest recente van kracht 
zijnde richtlijn. 

2. Artikel 1 introduceert twee nieuwe concepten in de definities. Er moet hierbij gelet 
worden op de volledige coherentie van de definities en ze moeten vervolgens 
consequent doorheen de tekst gebruikt worden. In artikel 14 van het ontwerp staat er 
echter: langdurige onderbreking van een vergunde activiteit. Het zou beter zijn om in 
artikel 1 de activiteit op dezelfde manier te omschrijven: langdurige onderbreking van 
een vergunde activiteit. Opgemerkt dient te worden dat in richtlijn 2013/59/Euratom 
niet de term "activiteiten", maar "handelingen" gebruikt wordt. 

3. Artikel 2 van het ontwerp wijzigt grondig artikel 5.4 van het ARBIS betreffende de 
overdracht van de oprichtings- en exploitatievergunningen indien de modaliteiten van 
deze overdracht in meer detail uiteen worden gezet en wordt bepaald hoe het FANC 
de toestemming verleent voor deze overdracht, waar in de huidige tekst niet verder 
wordt op ingegaan. Hiernaast zou het wenselijk zijn om te bepalen welke criteria het 
FANC zal gebruiken om zijn beslissing te rechtvaardigen wanneer het een uitspraak 
doet over het vermogen van de overnemer om te voldoen aan alle reglementaire 
bepalingen die van toepassing zijn. Uit de tekst kan worden afgeleid dat de overdracht 
van een inrichting van klasse I altijd met een koninklijk besluit wordt afgesloten. Het 
lijkt nuttig dat het FANC steeds de Wetenschappelijke Raad op de hoogte brengt van 
de aanvraag tot overdracht en van de beslissing die het van plan is voor te stellen. 

4. Artikel 2 introduceert tevens eenzelfde gedetailleerd stelsel dat van toepassing is op 
inrichtingen II en III en op vergunningen voor het verwijderen, recycleren of 
hergebruiken van vast of vloeibaar radioactief afval. De eindbeslissing ligt enkel bij het 
Agentschap, uitgezonderd in beroep. 

5. Artikel 3 van het project voegt een artikel 5.4bis toe dat van toepassing is op 
inrichtingen onder curatele, of geplaatst onder voorlopige bewindvoering. Dit artikel 
5.4bis is duidelijk een nieuw gegeven. 
Ten eerste verplicht het artikel de door de gerechtelijke autoriteiten aangestelde 
curatoren of voorlopige bewindvoerders om het FANC onmiddellijk op de hoogte te 
brengen van deze situatie per aangetekende brief. 
Volgens dit artikel worden ze beschouwd als exploitant van de inrichting, die door het 
FANC onder verhoogde waakzaamheid geplaatst is. Deze bepaling is een nieuw 
cruciaal gegeven dat tegemoet komt aan een al lang bestaande behoefte. Ondanks 
voorgaande overlegmomenten op initiatief van het FANC kon geen antwoord gegeven 
worden op de vraag of deze bepaling verenigbaar is met de wet op de faillissementen 
en of deze verplichting verenigbaar is met de rechten en plichten van curatoren of 
voorlopige bewindvoerders. De vraag over de burgerlijke verantwoordelijkheid van 
deze exploitant moet gesteld worden in verband met een eventuele (voorlopige? 
nood?) erkenning als nucleaire exploitant door de FOD Economie. 
We merken op dat het FANC ook NIRAS moet raadplegen onder dezelfde 
voorwaarden als voorheen. 
In het ontwerp is vervolgens een procedure bepaald coherent met het vorige artikel 
betreffende de overdracht van vergunningen: toepassing van artikel 13, indien het 
FANC het nodig acht en toepassing van artikel 5.4 of 17 naargelang het een overname 
(dus een verandering van exploitant) of een definitieve stopzetting betreft. 

6. Artikel 4 van het ontwerp introduceert een verregaande wijziging van de 
vergunningsprocedures van inrichtingen ingedeeld op basis van ioniserende 
stralingen. Het voegt immers een nieuw artikel 5.8 aan het ARBIS toe: "Deeldossier 
radioactieve afvalstoffen en deeldossier ontmanteling". De deeldossiers maken 
integraal deel uit van de vergunningsaanvragen in toepassing van artikel 6 (klasse I), 
7 (klasse II), 8 (klasse III) en 12 (wijziging van de inrichting). Deze deeldossiers zijn 
niet verplicht voor generatoren van röntgenstralen en installaties waar 
consumptiegoederen die radioactieve stoffen bevatten die zijn toegelaten 
overeenkomstig artikel 65.3 van het algemeen reglement en waarvan het gebruik is 
vrijgesteld van voorafgaande vergunning, worden aangewend of in bezit gehouden. 
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Deze deeldossiers maken deel uit van het veiligheidsrapport van een inrichting van 
klasse I, zoals vereist in artikel 13 van het KB van 30/11/2011. 
In het deeldossier "Radioactieve afvalstoffen" moet het beheer van radioactieve 
afvalstoffen in de inrichting tot aan de verwijdering of overdracht naar NIRAS 
nauwkeurig beschreven worden. Het bevat eveneens de verbintenis van de exploitant 
om een overeenkomst met NIRAS te sluiten. 
In het deeldossier "Ontmanteling" moeten de maatregelen beschreven worden die 
genomen worden bij het ontwerp, de bouw en de uitbating om de latere ontmanteling 
ervan te vergemakkelijken, onverminderd de bepalingen van het KB van 30/11/2011. 
Een logischere volgorde zou zijn om na de introductie van de twee deeldossiers in § 
5.8.1 alle paragrafen (5.8.2, 5.8.4, 5.8.5) betreffende het deeldossier "radioactieve 
afvalstoffen" vóór de paragraaf betreffende het deeldossier "ontmanteling" te plaatsen 
en § 5.8.6 die over beide gaat (aanbeveling 2).  
Het zou beter zijn om sommige doelstellingen eerder positief dan negatief te 
verwoorden (aanbeveling 3), bv. punt b van 5.8.4. 
In de aanvraag verwijst de minister naar richtlijn 2011/70/Euratom tot vaststelling van 
een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte 
splijtstof en radioactief afval, zonder echter over de "omzetting" ervan te spreken.   
Het moet worden nagegaan of andere Europese teksten al correct in het ARBIS zijn 
omgezet: richtlijn 2011/92/EU van 13 december 2011 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten gewijzigd 
door richtlijn 2014/52/EU van 16 april 2014; deze laatste moet vóór 16 mei 2017 
worden omgezet. 
Het toepassingsgebied van deze richtlijnen omvat meerdere installaties van de 
splijtstofkringloop en de vernoemde richtlijnen met betrekking tot de impact op het 
milieu moesten worden omgezet in meerdere besluiten tot wijziging van het ARBIS. 
De Raad vraagt zich af wat het verband is tussen de voorgestelde wijziging en de 
voorschriften uit richtlijn 2014/52/EU van 16 april 2014. 

7. Artikel 5 is een eenvoudige opkuis van de tekst waarbij het vergunningsstelsel wordt 
aangepast aan de wijzigingen die door het voorgaande artikel zijn ingevoerd. 

8. Artikel 6 van het ontwerp vervangt het eerste lid van artikel 6.3.1 door een regeling die 
voorziet in een voorafgaande raadpleging van NIRAS over de twee deeldossiers, 
voordat het dossier aan de Wetenschappelijke Raad wordt overgemaakt voor zijn 
voorafgaand advies. 

9. Artikel 7 verplicht de exploitant om het bewijs te leveren dat hij een overeenkomst met 
NIRAS heeft afgesloten, evenals het bewijs dat hij een verzekeringspolis heeft (zie 
artikel 6.2.5 van het ARBIS). De aandacht zou echter gevestigd moeten worden op het 
feit dat het om een bijkomende verplichting gaat (zie aanbeveling 4).  
De Raad stelt zich de vraag of het mogelijk is om de aanvrager ook te verplichten om 
"financiële voorzieningen" aan te leggen zodat het beheer van alle afval van de 
installatie en de ontmanteling verzekerd kan worden, waarbij het de bedoeling is dat 
deze voorzieningen gebruikt worden in geval van het in gebreke blijven van de 
exploitant. Een dergelijke verplichting bestaat sinds kort in buurland Frankrijk. Zie 
artikel L594-1 van de Code de l’Environnement gewijzigd door Ordonnance n°2016-
128 du 10 février 2016 - art. 15. 

10. De bedoeling van artikel 8 is niet duidelijk. Overigens is er in artikel 7.2 van het ARBIS, 
dat men voornemens is te wijzigen met dit artikel, een zekere verwarring op 
terminologisch gebied: de titel "vloeibare afvalstoffen" is tegenstrijdig met punten I.1° 
tot 7°, die betrekking hebben op vloeibare lozingen, terwijl I.8° wel vloeibare 
afvalstoffen betreft die in de inrichting aanwezig kunnen zijn. Deze terminologie zou 
coherent zijn met de termen gebruikt in artikelen 6.2.8.7° en 23.1.14°. 

11. Artikel 9 van het ontwerp introduceert logischerwijze een voorafgaande raadpleging 
van NIRAS vóór de aanvang van het openbaar onderzoek; het advies van deze 
instelling wordt bij het dossier gevoegd dat aan de burgemeester bevoegd voor de 
organisatie van dit openbaar onderzoek wordt overgemaakt. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AA83DDB1FBC9DBF246DDF500F80132CF.tpdila08v_3?idArticle=LEGIARTI000032043825&cidTexte=LEGITEXT000006074220&amp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AA83DDB1FBC9DBF246DDF500F80132CF.tpdila08v_3?idArticle=LEGIARTI000032043825&cidTexte=LEGITEXT000006074220&amp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AA83DDB1FBC9DBF246DDF500F80132CF.tpdila08v_3?cidTexte=JORFTEXT000032003979&idArticle=LEGIARTI000032005959&am
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AA83DDB1FBC9DBF246DDF500F80132CF.tpdila08v_3?cidTexte=JORFTEXT000032003979&idArticle=LEGIARTI000032005959&am
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12. Artikelen 10 en 11 van het ontwerp houden een eenvoudige aanpassing in van de 
procedure van klasse III met betrekking tot de verplichting van de eerder vermelde 
deeldossiers en voorzien bijgevolg in een eventuele raadpleging van NIRAS. 

13. Artikel 12 van het ontwerp past gelijktijdig artikel 12 van het ARBIS aan aan de nieuwe 
verplichting van de deeldossiers radioactieve afvalstoffen en ontmanteling.  

14. Artikel 13 van het ontwerp legt aan het FANC de verplichting op om op het moment 
van de oplevering te verifiëren of de exploitant een overeenkomst met NIRAS heeft. 
Het lijkt beter en eenvoudiger om de bewijslast bij de exploitant te leggen door deze 
verplichting aan artikel 15 van het ARBIS toe te voegen; een voorstel tot redactie 
bevindt zich in de aanbevelingen (nr. 6). 

15. Artikel 14 is een van de andere grote nieuwigheden van het ontwerp door het concept 
van langdurige onderbreking van activiteiten. De noodzaak om toe te zien of de 
verschillende artikelen van het ontwerp coherent zijn met elkaar, werd eerder al 
aangehaald. Als het moeilijk blijkt om het concept nauwkeuriger in de wettekst te 
omschrijven, moet het FANC de bestemmeling van de regelgeving zeker helpen door 
een gids met voldoende voorbeelden te publiceren. Uit verklaringen van het FANC 
blijkt duidelijk dat de tijdelijke stopzetting van nucleaire eenheden die zijn aangetast 
door waterstofvlokken in de wand van het reactorvat, onder deze categorie zou vallen 
(nr. 7). 

16. Artikel 15 van het ontwerp is een eenvoudige aanpassing van de voorschriften 
betreffende de inhoud van de vergunningsaanvraag voor de ontmanteling aan de 
verplichting om voortaan de deeldossiers "radioactieve afvalstoffen" en "ontmanteling" 
te verstrekken. 

17. Artikel 16 van het ontwerp past de taken van de dienst fysische controle aan door de 
volgende taken toe te voegen: onderzoek en voorafgaande goedkeuring van de 
langdurige onderbreking, evenals van de heropstart van de activiteiten na deze 
onderbreking. Bij de nieuwe nummering wordt ook rekening gehouden met de 
inventaris die in het volgende artikel van het ontwerp wordt genoemd. 

18. Artikel 17 van het ontwerp wijzigt grondig de structuur van de inventaris van 
radioactieve afvalstoffen door die te systematiseren en vooral door aan het FANC de 
mogelijkheid te geven om precieze modaliteiten vast te leggen met betrekking tot deze 
inventaris. Het verbiedt vooral de aanwezigheid van bronnen en andere radioactieve 
stoffen die gedurende 5 jaar niet meer gebruikt werden en waarvoor binnen de 
inrichting geen verder gebruik voorzien is zonder een rechtvaardiging die door het 
FANC als voldoende wordt beoordeeld. Het verplicht de exploitant voorts om aan 
NIRAS de afvoer aan te vragen van radioactieve afvalstoffen binnen de 6 maanden 
die volgen op de verklaring als afval; in dit opzicht heeft NIRAS de mogelijkheid om 
andere modaliteiten te bepalen die afwijken van deze termijn. 
In dit perspectief lijkt het nuttig dat het FANC en NIRAS zorgvuldig hun eisen op elkaar 
afstemmen wat betreft de inventaris van afvalstoffen, zodat de administratieve 
werklast van de exploitanten niet onnodig toeneemt.  
Het lid "de inventaris wordt voor de eerste maal opgesteld ten laatste een jaar na de 
bekendmaking van de modaliteiten door het Agentschap." is niet heel duidelijk, omdat 
niet wordt toegelicht hoe deze modaliteiten dienen bekend te worden gemaakt. Het is 
aan het FANC om te bepalen welke manier het meest efficiënt is: een richtlijn van het 
Agentschap gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad lijkt op juridisch vlak het meest 
aangewezen en zou misschien vergezeld kunnen gaan van een advies op de website 
(zie aanbeveling nr. 8)? We merken op dat deze verplichtingen niet van toepassing 
zijn op inrichtingen die specifiek daarvoor vergund zijn. In dit verband kan de Raad 
slechts wijzen op de ambiguïteit van deze term: een snelle blik op de vergunningen 
verleend in België leert dat meerdere formules werden toegepast voor de opslag van 
materialen die als afvalstoffen worden beschouwd of kunnen worden beschouwd: 
WAB-gebouw van Doel, bad van nucleaire eenheden, droogopslag van verbruikte 
splijtstof, lokalen voor vervalstockage in ziekenhuizen. Daarom is de Raad van oordeel 
dat het wenselijk is dat het Agentschap, onder de eerder vermelde best mogelijke 
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omstandigheden, een gids publiceert waarin concreet wordt uiteengezet welke 
praktijken (of activiteiten) al dan niet bedoeld worden (zie aanbeveling 6). In de praktijk 
zouden moeilijkheden kunnen opduiken in bepaalde situaties, waar de ontmanteling 
van bestaande installaties slechts een voorbeeld van is, waarbij het volume en de 
besmettingsgraad van de afvalstoffen niet altijd op voorhand met de nodige precisie 
gekend is. Een zekere flexibiliteit dringt zich dan ook op, zeker wat de 
uitvoeringstermijn betreft om een correct verloop van deze operaties toe te laten in 
optimale omstandigheden qua veiligheid en stralingsbescherming (zie aanbeveling 
10). 

19. Artikel 18 van het ontwerp komt voort uit de eerder geïntroduceerde nieuwe bepalingen 
en met name uit de inhoud van het deeldossier radioactieve afvalstoffen. Dit dossier 
houdt immers de verplichting in om verscheidene eigenschappen te bepalen 
betreffende het vullen van de opslag met deze afvalstoffen: nominale benuttingsgraad, 
maximale capaciteit, enz. Het verplicht de exploitant om voorafgaand de goedkeuring 
van de dienst Fysische Controle te verkrijgen en aan het FANC een regularisatieplan 
over te maken. Een zekere flexibiliteit is hier nodig om dezelfde redenen die in de 
vorige alinea zijn aangehaald. 

20. Artikel 19 van het ontwerp wordt voorgesteld als zijnde overgangsbepalingen. Uit de 
analyse van de tekst, bedoeld voor reeds vergunde inrichtingen, blijkt dat deze 
bepalingen van tweeërlei aard zijn.  
Meerdere van de vermelde bepalingen zijn van permanente aard: het betreft ten eerste 
het voorschrift betreffende de bepaling van de vooropgestelde nominale 
benuttingsgraad van de opslaginstallaties in normale exploitatieomstandigheden op 
basis van een voorstel van de exploitant, aanvaard door het FANC na diens evaluatie, 
dat indien nodig door het agentschap is aangevuld met specifieke voorwaarden. De 
informatie overgemaakt aan NIRAS en de eventuele toepassing van artikel 12 of 13 
van het ARBIS zijn eveneens voorschriften van permanente aard.  
De werkelijke overgangsbepaling is de inwerkingtreding van deze bepalingen met een 
termijn die variabel is naargelang de klasse van de betrokken inrichtingen. 

 Daarom lijkt het meer aangewezen om het artikel in twee delen op te splitsen: 

• Een tweede lid zou moeten worden toegevoegd aan het nieuwe artikel 
5.8.4 dat het permanente bestaan voorschrijft van een gemotiveerde 
bepaling van de vooropgestelde benuttingsgraad van de opslaginstallatie 
in normale exploitatieomstandigheden en de manier waarop het FANC 
op de hoogte wordt gebracht.  

• De overgangsbepalingen kunnen dus dienen om te preciseren binnen 
welke termijn het werk wordt uitgevoerd.  

Een voorstel tot redactie van de tekst bevindt zich in aanbeveling 11. 
21. Artikel 20 van het ontwerp wijzigt de overgangsbepalingen betreffende hoofdstuk III 

van het ARBIS: het opstellen van de inventaris bepaald in het nieuwe artikel 27bis 
(artikel 17 van het ontwerp) stelt de exploitant vrij van de verplichtingen opgenomen in 
de artikelen 27 4° g en 37.4. Deze formulering is eerder ongebruikelijk, maar het feit 
dat de toevoeging betrekking heeft op 2 artikelen tegelijk rechtvaardigt misschien haar 
plaats in de algemene overgangsbepalingen. De tekst zou echter leesbaarder zijn, 
indien deze vrijstellingsbepaling onmiddellijk in elk van beide artikelen zou verschijnen. 

22. De experten hebben op enkele vertaalfouten of typfouten gewezen die rechtstreeks 
aan het FANC zijn overgemaakt. 
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VI SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

 
De samenstelling van het Bureau en het College, alsook de lijst met de bij KB benoemde 
experten is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?. 

 

Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR ( belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben deelgenomen aan het opstellen en goedkeuren van het advies. 
Het voorzitterschap werd waargenomen door Jean-Paul SAMAIN en het wetenschappelijk 
secretariaat door Eric JADOUL. 
 
   
Samain Jean-Paul Wetgeving, stralingsbescherming, 

nucleaire veiligheid 
FANC, UMons 

Eggermont Gilbert Stralingsbescherming, afvalbeheer en 
ontmanteling 

Ex SCK•CEN en VUB 

Cottens Erik Stralingsbescherming, afvalbeheer Ex FANC 
Persijn Koen Stralingsbescherming, afvalbeheer AV Controlatom 
Monsieurs Myriam Stralingsbescherming, afvalbeheer UGent 
Reynal Nathalie Stralingsbescherming, afvalbeheer, 

milieu 
ASN (France) 

Poffijn André Stralingsbescherming, afvalbeheer, 
NORM en TENORM 

UGent, ex FANC 

Sannen Herman Stralingsbescherming, transport, 
veiligheid 

Ex TNB 

Vermeersch Fernand Stralingsbescherming, fysische 
controle 

SCK•CEN 

Vanmarcke Hans Stralingsbescherming SCK•CEN 
 
 
De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord: 
 
Blommaert Walter Expert nucleaire veiligheid FANC 
Maldague Thierry  FANC 

Brackeveldt Marnix  NIRAS 
 
 
  

http://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we
https://apps.health.belgium.be/ordsm/01/f?p=eexpert:60
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 
1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. 
Hij doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid 
de weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 20-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 1.500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de 
Raad zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de 
adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de 
neutraliteit en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij 
aflevert. Daartoe heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten 
doeltreffend tegemoet te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen 
van de adviezen. De sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, 
de aanduiding van de deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van 
beheer van mogelijke belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek 
van mogelijke belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke 
validatie van de adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, 
samengesteld uit 30 leden van de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet 
toelaten adviezen af te leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare 
wetenschappelijke expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid. 
 
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de 
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be). 
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde 
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek, 
consumentenorganisaties, enz.). 
 
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een 
mail sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be. 
 

 
 

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be
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