Codex over het welzijn op het werk
Boek V.- Omgevingsfactoren en fysische agentia
Titel 5.– Ioniserende stralingen
Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 14 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat het periodiek gezondheidstoezicht betreft
(B.S. 11.6.2019)
Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 90/641/Euratom van de Raad van 4 december 1990 inzake
de praktische bescherming van externe werkers die gevaar lopen aan ioniserende straling te worden blootgesteld
tijdens hun werk in een gecontroleerde zone

Hoofdstuk I.- Toepassingsgebied en definities
Art. V.5-1.- Deze titel is van toepassing op de activiteiten waarbij werknemers beroepshalve
worden of kunnen worden blootgesteld aan een uit ioniserende straling voortkomend risico.
Art. V.5-2.- Voor de toepassing van de bepalingen van deze titel, worden de technische termen en uitdrukkingen van technische aard met betrekking tot de ioniserende straling waarnaar
deze bepalingen verwijzen, verstaan in de betekenis die eraan is gegeven in artikel 2 van het
algemeen reglement ioniserende stralingen.
Er wordt verstaan onder:
1° FANC: het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, opgericht bij 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;
2° exploitant: elke natuurlijke of rechtspersoon die krachtens de bepalingen van deze titel,
verantwoordelijk is voor een gecontroleerde zone waar een werkzaamheid wordt uitgeoefend waarvoor een vergunning of aangifte in de zin van hoofdstuk II, afdeling II van het bij
het eerste lid bedoelde besluit vereist is;
3° externe onderneming: elke natuurlijke of rechtspersoon, met uitzondering van de exploitant
en zijn personeelsleden, die werkzaamheden van ongeacht welke aard in een gecontroleerde zone uitvoert;
4° externe werker: iedere persoon beroepshalve onderworpen aan categorie A, die in een gecontroleerde zone werkzaamheden van ongeacht welke aard uitvoert, ongeacht of hij tijdelijk of vast werknemer van een externe onderneming is, alsook de stagiair, leerling en student of degene die werkzaamheden als zelfstandige verricht;
5° erkende arbeidsarts: de preventieadviseur-arbeidsarts van het departement of de afdeling
belast met het medisch toezicht van de interne of externe dienst waarop door de werkgever
een beroep wordt gedaan, en die bovendien erkend is door het FANC, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 75 van het algemeen reglement ioniserende stralingen.

Hoofdstuk II.- Verplichtingen van de werkgevers
Art. V.5-3.- De werkgever neemt de nodige maatregelen opdat de werknemers die beroepshalve aan ioniserende straling worden of kunnen worden blootgesteld en die zijn gedefinieerd
en ingedeeld in categorieën in het algemeen reglement ioniserende stralingen, verplicht onderworpen worden aan het gezondheidstoezicht.
Art. V.5-4.- De werkgever is ertoe gehouden elke betrokken werknemer, vóór de blootstelling, aan een voorafgaande gezondheidsbeoordeling te onderwerpen.
Wanneer deze blootstelling niet voortkomt uit de normale uitoefening van de taken, maar uit
de uitoefening van niet-uitstelbare opdrachten na een radiologische noodtoestand, wordt de
voorafgaande gezondheidsbeoordeling uitgesteld.
Indien de blootstelling voortkomt uit opdrachten bedoeld bij het tweede lid, moeten de betrokken werknemers onverwijld worden onderworpen aan een geneeskundig onderzoek dat
geldt als periodieke gezondheidsbeoordeling.
De voorafgaande gezondheidsbeoordeling wordt herhaald bij elke tewerkstelling van externe
werkers die aan ioniserende straling worden blootgesteld tijdens hun werkzaamheden in een
gecontroleerde zone in inrichtingen van klasse I, bedoeld in artikel 3 van het algemeen reglement ioniserende stralingen.
De beslissing van de erkende arbeidsarts volgend op de voorafgaande gezondheidsbeoordeling wordt genomen vóór de tewerkstelling van de betrokken werknemer en mag in geen geval worden uitgesteld, behalve in geval van de in het tweede lid bedoelde radiologische noodtoestand.
De werknemer die binnen dezelfde onderneming op een andere plaats wordt tewerkgesteld,
waarbij die verandering tot gevolg heeft dat hij beroepshalve wordt blootgesteld, wordt onderworpen aan een voorafgaande gezondheidsbeoordeling.
Art. V.5-5.- De werkgever is ertoe gehouden de beroepshalve aan ioniserende straling blootgestelde werknemers aan de periodieke gezondheidsbeoordeling en, in voorkomend geval,
aan het onderzoek bij werkhervatting te onderwerpen.
Art. V.5-6.- Naargelang de aanwijzingen van de erkende arbeidsarts dient het bijkomend onderzoek te bestaan uit:
1° dosimetrie van het orgaan en van het volledig organisme, op grond van het aan de werkpost verbonden risico en de ontvangen doses;
2° en/of dosimetrie van het bloed, de urine en het opperhuidbegroeisel;
3° en/of bloedonderzoek;
4° en/of dermatologisch-, oog-, genitaal onderzoek;
5° en/of bepaling van het aminozuurgehalte in de urine;
6° en/of opsporing van chromosomale afwijkingen.
Er is geen minimumduur van blootstelling aan het risico om de uitvoering van het gezondheidstoezicht op te leggen.

Art. V.5-7.- Ten aanzien van de geschiktheidsverklaring van de beroepshalve aan ioniserende
straling blootgestelde werknemers geldt de volgende arbeidsgeneeskundige indeling:
- geschikt;
- geschikt onder bepaalde voorwaarden;
- ongeschikt.
Art. V.5-8.- De werkgever ziet erop toe dat, voor de werknemers die beroepshalve aan het
risico voortkomende uit ioniserende straling worden of kunnen worden blootgesteld, de volgende voorschriften worden nageleefd:
1° de erkende arbeidsartsen geven inlichtingen aan de werknemers over de risico's verbonden
aan blootstelling aan ioniserende straling en over de aan te nemen gebruiksgewoonten, in
verband met het systeem van dosislimitering en de optimalisering;
2° elk jaar zendt het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht van de bevoegde interne of externe dienst, in samenwerking met de dienst voor fysische controle,
aan het Comité, op een globale en anonieme manier, een analyse, volgens de in die inrichting uitgevoerde activiteiten, van de gemeten doses die het gevolg zijn van ioniserende
straling.
Hoofdstuk III.- Bijzondere verplichtingen van de externe ondernemingen
Art. V.5-9.- De uitoefening, in gecontroleerde zones, van activiteiten van externe ondernemingen en van zelfstandige externe werkers, zoals die is gedefinieerd in artikel V.5-1, is onderworpen aan het stelsel van voorafgaande aangifte aan de algemene directie TWW.
Art. V.5-10.- De voorafgaande aangifte wordt verricht door de externe onderneming en bevat
de volgende inlichtingen:
1° de naam, voornamen, functie en woonplaats van de aangever en eventueel de naam van de
onderneming, de hoofd- en maatschappelijke zetel;
2° het aansluitingsnummer bij de R.S.Z.;
3° de categorie van de activiteiten volgens de NACE-bedrijfsindeling;
4° de naam van het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht van de bevoegde interne of externe dienst die het gezondheidstoezicht uitoefent.
De voorafgaande aangifte wordt bijgewerkt zodra in een van de punten die ze bevat een wijziging optreedt, en de gewijzigde aangifte wordt doorgezonden aan de algemene directie
TWW.
Art. V.5-11.- § 1. De externe onderneming ziet erop toe dat hij, onder de voorwaarden bepaald in hoofdstuk VIII van deze titel, voor elke externe werker, die in een gecontroleerde
zone werkt, een individueel document voor radiologisch toezicht van de externe werker verkrijgt, hierna “bestralingspaspoort van externe werker” genoemd. Dit document wordt aan
elke werknemer overhandigd en is niet overdraagbaar.

§ 2. De externe onderneming waakt, hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van overeenkomsten met de exploitant, over de stralingsbescherming van zijn werkers overeenkomstig de artikelen V.5-12 tot V.5-18, en inzonderheid:
1° waarborgt hij dat zijn werkers onderworpen worden aan een beoordeling van de blootstelling en aan een gezondheidstoezicht overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de artikelen V.5-12 en V.5-15;
2° verzekert hij zich dat de radiologische gegevens van het individueel toezicht op de blootstelling van elk van zijn werkers in het bestralingspaspoort van externe werker of in het
gecentraliseerde nationale net actueel worden gehouden.
In het geval echter dat de externe werkers werken in een gecontroleerde zone van een exploitant van een inrichting, ingedeeld in de klasse I volgens artikel 3 van het algemeen reglement
ioniserende stralingen, is de externe onderneming verplicht overeenkomsten met de exploitant
te sluiten met het doel zijn werknemers te beschermen.
Hoofdstuk IV.- Bijzondere verplichtingen van de exploitant
Art. V.5-12.- De exploitant van een gecontroleerde zone waar externe werkers werkzaamheden uitvoeren, is rechtstreeks, dan wel via overeenkomsten, verantwoordelijk voor de praktische aspecten van hun bescherming tegen straling die rechtstreeks met de aard van de gecontroleerde zone en van de werkzaamheden verband houden.
In het bijzonder dient de exploitant voor elke externe werker die in een gecontroleerde zone
werkzaamheden uitvoert:
1° erop toe te zien dat die werker medisch geschikt is bevonden voor het werk dat hem wordt
opgedragen. Vóór het werk wordt uitgevoerd, bezorgt de externe onderneming het bestralingspaspoort van externe werker bedoeld in hoofdstuk VIII van deze titel aan de erkende
arbeidsarts van de exploitant, opdat wordt nagegaan of elke werker medisch geschikt is bevonden voor het werk dat hem wordt opgedragen;
2° er eveneens op toe te zien dat de blootstelling van die externe werker individueel gecontroleerd wordt volgens de aard van het werk en dat hij de eventueel noodzakelijke, praktische
dosimetrische controle geniet;
3° alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat na elke werkzaamheid de radiologische gegevens van het individueel toezicht op de blootstelling van elke externe werker
wordt bijgehouden in het bestralingspaspoort van externe werker of in het gecentraliseerde
nationale net.
Hoofdstuk V.- Taken van de departementen of afdelingen
belast met het medisch toezicht
Afdeling 1.- Inrichtingen van klasse I, bedoeld in artikel 3
van het algemeen reglement ioniserende stralingen
Art. V.5-13.- De exploitant van een gecontroleerde zone ziet erop toe dat voor de externe
werkers en voor de eigen werknemers die in een gecontroleerde zone werkzaamheden uitvoeren, de erkende arbeidsartsen van het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht van de bevoegde interne of externe dienst, de voorschriften van de artikelen V.5-14 tot
V.5-18 naleven.

Art. V.5-14.- De erkende arbeidsartsen onderwerpen deze eigen werknemers en externe werkers aan de geneeskundige onderzoeken voorgeschreven in de artikelen V.5-4 en V.5-5.
Art. V.5-15.- De erkende arbeidsartsen zien erop toe dat deze eigen werknemers en externe
werkers hun zo spoedig mogelijk laten weten welke geneeskundige onderzoeken of behandelingen door middel van ioniserende straling zij door toedoen van hun behandelende arts eventueel ondergaan hebben of nog ondergaan.
Zij vragen aan die werknemers hun de redenen, de aard, de datum alsmede de frequentie van
die onderzoeken of behandelingen mede te delen, en noteren die gegevens in het gezondheidsdossier. Indien zij dat nodig achten, vragen zij aan de behandelende arts van de betrokken werknemers bijkomende inlichtingen over die onderzoeken of behandelingen.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel I.4-92 delen zij, in voorkomend geval, hun vaststellingen en de resultaten van de meting van de individuele blootstelling die is verricht en
opgetekend door de dienst voor fysische controle van de exploitant, mee aan de erkende arbeidsarts van de externe onderneming. Voor de zelfstandige externe werkers worden de gegevens meegedeeld aan de arts van hun keuze.
Art. V.5-16.- De erkende arbeidsarts doet eveneens een uitspraak over de eventuele afzondering van de eigen werknemer of de externe werker, en over de toe te passen medische spoedbehandeling, de ontsmettingsmaatregelen inbegrepen. De erkende arbeidsarts doet een voorstel over zijn behoud op of verwijdering van de post. De mededeling ervan gebeurt overeenkomstig de bepalingen voorzien in artikel V.5-15, derde lid.
Elke ontsmetting van werknemers of externe werkers die wordt uitgevoerd onder toezicht van
de erkende arbeidsarts, wordt in een register ingeschreven.
Art. V.5-17.- Onverminderd de toepassing van artikel I.4-32, § 2, eerste lid, onderwerpen de
erkende arbeidsartsen de eigen werknemers en externe werkers die een blootstelling hebben
ondergaan die de limieten vastgesteld bij het algemeen reglement ioniserende stralingen overschrijdt, aan een uitzonderlijk gezondheidstoezicht.
In dat geval worden de geneeskundige onderzoeken voorgeschreven in artikel V.5-5 aangevuld met alle onderzoeken, ontsmettingsmaatregelen en dringende behandelingen die de erkende arbeidsarts noodzakelijk acht.
Deze arts doet een uitspraak over het behoud van de werknemer op zijn post of zijn verwijdering, waarbij hij een oordeel geeft inzake geschiktheid, geschiktheid onder bepaalde voorwaarden of ongeschiktheid. De overlegprocedure en de beroepsprocedure geschieden overeenkomstig de bepalingen van de afdelingen 3 en 4 van boek I, titel 4, hoofdstuk V.
De toepassing van de bepalingen van de artikelen I.4-55 en I.4-68, behoort tot de verantwoordelijkheid van de werkgever van de externe onderneming.
Art. V.5-18.- § 1. Op verzoek van de erkende arbeidsartsen en zolang deze laatsten het nodig
oordelen om de gezondheid van de betrokkenen te vrijwaren, mogen de werknemers die niet
meer beroepshalve aan ioniserende straling worden blootgesteld, aan voortgezet gezondheidstoezicht onderworpen blijven.
Dit voortgezet gezondheidstoezicht omvat al de onderzoeken die noodzakelijk zijn gelet op de
gezondheidstoestand van de betrokken werknemer en de omstandigheden waarin deze is
blootgesteld of besmet.

Wanneer de betrokken werknemer geen deel meer uitmaakt van het personeel van de onderneming waarvan de erkende arbeidsarts het nodig heeft geoordeeld hem aan het voortgezet
gezondheidstoezicht te onderwerpen, moet hierin worden voorzien door het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s en op kosten van deze instelling. In dat geval moet een door dit
agentschap aangewezen arts voor dit gezondheidstoezicht zorgen en over de duur ervan beslissen.
§ 2. Wanneer de erkende arbeidsarts het nodig acht de externe werkers aan het voortgezet
gezondheidstoezicht te onderwerpen, deelt hij dit mede aan de werkgever van de externe onderneming. Als de externe werker niet langer wordt blootgesteld, zendt die werkgever hem
naar het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Dit agentschap voorziet in het voortgezet
gezondheidstoezicht op zijn kosten en treedt op onder dezelfde voorwaarden als die bepaald
in § 1, derde lid.
Art. V.5-19.- De werkgever doet, aan bovengenoemd agentschap en op de manier bepaald in
bijlage V.5-1, onverwijld aangifte van de werknemers voor wie in dit voortgezet gezondheidstoezicht moet worden voorzien.
De werkgever doet, onverwijld en op de manier bepaald in bijlage V.5-1, eveneens aangifte
aan de algemene directie TWW, van de werknemers die zijn onderworpen aan het uitzonderlijk of voortgezet gezondheidstoezicht, voorgeschreven in de artikelen V.5-17 en V.5-18.
Afdeling 2.- Andere inrichtingen dan die bedoeld in afdeling 1
Art. V.5-20.- De werkgever ziet erop toe dat, voor de werknemers die beroepshalve aan het
risico van ioniserende straling worden of kunnen worden blootgesteld, de voorschriften van
de artikelen V.5-21 en V.5-22 worden nageleefd.
Art. V.5-21.- De erkende arbeidsartsen van het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht van de interne of externe dienst, waarop de werkgever een beroep doet, voeren
de in de artikelen V.5-14 tot V.5-19 bepaalde voorschriften uit.
Art. V.5-22.- § 1. Wanneer een externe werker een blootstelling heeft ondergaan die de limieten overschrijdt die zijn vastgesteld in het algemeen reglement ioniserende stralingen en
moet worden onderworpen aan het uitzonderlijk gezondheidstoezicht, moet de exploitant deze
beslissing aan de externe onderneming mededelen.
In dat geval moet de externe onderneming dit toezicht laten uitoefenen door een erkende arbeidsarts aan wie elke nuttige informatie in verband met de blootstellings- en besmettingsomstandigheden of –omvang worden medegedeeld.
De externe onderneming dient eveneens de naam, de voornamen en het adres van de betrokken werknemer, alsook de beslissing die te zijnen opzichte werd genomen, kenbaar te maken
aan het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht van de bevoegde interne of
externe dienst waarvan zij zich de medewerking heeft verzekerd, zelfs als de erkende arts die
met het hierboven genoemde toezicht is belast geen deel uitmaakt van die dienst.
§ 2. In de mate dat uit de omstandigheden blijkt dat het dringend of noodzakelijk is, moet, in
hetzelfde geval, het in het vorige lid bedoelde toezicht, ten minste in het begin, worden uitgeoefend door de erkende arbeidsarts van de exploitant van de inrichting waar de externe werker
is blootgesteld of besmet. Deze arts doet eveneens een uitspraak over de eventuele afzondering van de externe werker en de toe te passen medische spoedbehandeling, de ontsmettingsmaatregelen inbegrepen.

Art. V.5-23.- Het uitzonderlijk en het voortgezet gezondheidstoezicht bedoeld in de artikelen
V.5-17 en V.5-18 mogen eveneens door de artsen sociaal inspecteurs worden opgelegd.
Art. V.5-24.- De bepalingen van de artikelen V.5-13 tot V.5-15 zijn niet van toepassing op de
personen die met het toezicht zijn belast krachtens internationale of Europese verdragen, een
wet, een decreet, een ordonnantie of een besluit, en die hierna worden opgesomd:
1° de inspecteurs van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie;
2° de personen die belast zijn met het toezicht krachtens het verdrag van 25 maart 1957 tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie;
3° de sociale inspecteurs bedoeld bij de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal
Strafwetboek;
4° de leden van de dienst van toezicht van het FANC, bedoeld bij artikel 9 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.
De erkende arbeidsartsen van de inrichtingen van klasse I doen bovendien geen uitspraak over
het behoud op het werk of de verwijdering van deze personen.
Hoofdstuk VI.- Opdrachten van de dienst voor fysische controle
Art. V.5-25.- Onverminderd de bepalingen opgenomen in artikel 23 van het algemeen reglement ioniserende stralingen, in artikel 148decies, 1, § 6, van het ARAB en in boek II, is de
dienst voor fysische controle ertoe gehouden:
1° de nominatieve boekhouding op te maken van de doses voor elke werknemer die tot een
inrichting van klasse I, II of III behoort, bedoeld in artikel 3.1. van het algemeen reglement
ioniserende stralingen, en die beroepshalve blootgesteld is of kan worden aan ioniserende
straling;
2° de praktische dosimetrische controle van iedere externe werker gedurende de werkzaamheden te organiseren;
3° zonder verwijl aan het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht van de
bevoegde interne of externe dienst van die inrichting, alsook aan het hoofd van die inrichting, aan de werkgever van de externe onderneming en, in voorkomend geval, aan de
door de zelfstandige externe werker gekozen arts, de individuele opgemeten doses te bezorgen;
4° rekening te houden met de blootstellinggrenzen opgelegd door het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht van de bevoegde interne of externe dienst van die inrichting, op grond van de uitwendige en inwendige blootstellingen en de vroegere besmettingen, en van de eventueel overeengekomen praktische limietdoses.
Hoofdstuk VII.- Opmaken van de blootstellings- en ontsmettingstabel
Art. V.5-26.- § 1. Onverminderd de bepalingen van de artikelen 23 en 24 van het algemeen
reglement ioniserende stralingen stelt de dienst voor fysische controle van de onderneming of,
bij ontstentenis ervan, het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht van de
bevoegde interne of externe dienst waarvan de werkgever zich de medewerking heeft verze-

kerd, elk jaar, voor alle beroepshalve blootgestelde werknemers een blootstellings- en ontsmettingstabel op.
Deze tabel bestaat uit de eigenlijke tabel, overeenkomstig het model opgenomen in bijlage
V.5-2, en de inlichtingen betreffende de onderneming en de betrokken werknemer vermeld in
bijlage V.5-2. Zij wordt op de daartoe voorgeschreven plaatsen getekend door de werkgever
of zijn afgevaardigde en door de erkende arbeidsarts die voor de medische controle van die
onderneming verantwoordelijk is.
Een tabel die anders is opgesteld dan in het model opgenomen in bijlage V.5-2, mag worden
gebruikt op voorwaarde dat alle in het model voorkomende gegevens erin zijn opgenomen.
Elk jaar stuurt de werkgever, ten laatste op 31 maart, voor elk van de bovengenoemde werknemers drie exemplaren van die tabel betreffende het voorgaande jaar naar de algemene directie TWW.
§ 2. De algemene directie TWW zendt, zonder verwijl, één van de drie exemplaren van de
tabel bedoeld in § 1 door naar het Bestuur van de Volksgezondheid bij de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
§ 3. Op basis van de gegevens doorgestuurd door de dienst voor fysische controle van de inrichting maakt het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht van de bevoegde interne of externe dienst van diezelfde inrichting voor de zelfstandige externe werkers, ten
behoeve van de door de betrokkenen gekozen arts, een document op dat de blootstellingdoses
weergeeft zoals vermeld in artikel I.4-87, 2° en 3°.
§ 4. Ingeval de hoofdzetel van de externe onderneming in een lidstaat van de Europese Unie is
gevestigd, zijn de bepalingen van § 1 niet van toepassing.
Hoofdstuk VIII.- Oprichting van het gecentraliseerde nationale netwerk en opmaak van
het individueel document voor de aan ioniserende straling blootgestelde externe werker
Art. V.5-27.- Er wordt een gecentraliseerd blootstellingnetwerk opgericht om een stralingsdosis-beheersysteem van de externe werkers te doen werken en te onderhouden.
Het gecentraliseerd netwerk bestaat enerzijds uit een centrale gegevensbank en anderzijds uit
de gegevensbanken van de diensten voor fysische controle van de exploitanten.
De centrale gegevensbank wordt opgericht en beheerd door de algemene directie TWW.
Art. V.5-28.- Binnen het kader van het in artikel V.5-27 bedoelde systeem wordt aan de externe werkers een individueel document uitgereikt.
Dit individueel document omvat de inlichtingen met betrekking tot de identificatie van de
externe onderneming en de betrokken externe werker, de medische classificatie van de externe werker, de datum van het laatste geneeskundig onderzoek, van de resultaten van het individueel toezicht op de blootstelling van de betrokken externe werker en de inlichtingen met
betrekking tot zijn opleiding in stralingsbescherming bedoeld bij hoofdstuk III, sectie II, artikel 25 van het algemeen reglement ioniserende stralingen. Deze gegevens worden door de
externe onderneming verstrekt.

Het individueel document omvat eveneens de volgende inlichtingen over de periode waarin
de werkzaamheden zijn uitgevoerd:
1° een raming van de eventueel door de betrokken werker ontvangen effectieve dosis;
2° in geval van niet-eenvormige blootstelling, een raming van het dosisequivalent in de verschillende delen van het lichaam;
3° in geval van interne besmetting, een raming van de opgenomen activiteit of te verwachten
dosis.
Deze gegevens worden verstrekt door de exploitant of volgens de overeenkomsten met de
externe onderneming, na elke prestatie van een externe werker.
Dit individueel document wordt “bestralingspaspoort van externe werker” genoemd.
Het bestaat uit twee delen: enerzijds een map en anderzijds interventiebladen voor die map.
Het model en de gebruikswijze ervan worden bepaald in bijlage V.5-4.
De externe onderneming kan in het geval de externe werker wordt tewerkgesteld bij exploitanten die het Nederlands, Frans of Duits niet machtig zijn bij het bestralingspaspoort van
externe werker een instructiekaart toevoegen die de Engelse vertaling van zijn bestralingspaspoort bevat.
De dosisgegevens van elke afzonderlijke externe werker worden beschouwd als medische
persoonsgegevens in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De algemene directie TWW neemt alle praktische maatregelen voor het beveiligen van de
dosisgegevens tijdens de gegevensoverdracht binnen het gecentraliseerde netwerk.
Art. V.5-29.- De algemene directie TWW is belast met:
1° de aanmaak van de bestralingspaspoorten;
2° de levering van het bestralingspaspoort van externe werker;
3° de toevoeging van de na elke tussenkomst opgelopen dosis, aan de met betrekking tot de
externe werker gekende dosis;
4° het bijwerken van de interventiebladen aan de hand van de door de exploitanten meegedeelde bestralingsgegevens: bijlage V.5-4 bevat de wijze van actualisering;
5° de verzending, vóór de vervaldatum van de vorige reeks interventiebladen, van de gevraagde hoeveelheid interventiebladen;
6° het beheer en de exploitatie van de dosisgegevens.
De interventiebladen hebben een geldigheidsperiode van één jaar vanaf de afgiftedatum.
Indien de hoeveelheid benodigde interventiebladen voor de volgende geldigheidsperiode niet
werd aangevraagd, zal eenzelfde aantal interventiebladen als voor de lopende geldigheidsperiode worden toegestuurd.

Tijdens een lopende geldigheidsperiode kunnen steeds bijkomende interventiebladen worden
aangevraagd.
Art. V.5-30.- § 1. De diensten voor fysische controle van de exploitanten zijn belast met:
1° de elektronische overdracht van de dosisgegevens naar de centrale gegevensbank na elke
tussenkomst van de externe werker;
2° de bijwerking van het interventieblad van het bestralingspaspoort, volgens de aanwijzingen
vermeld op de keerzijde van dit document.
§ 2. De gegevensoverdracht bedoeld in § 1, 1° gebeurt onmiddellijk na het beëindigen van de
tussenkomst.
De algemene directie TWW bepaalt er de praktische voorwaarden van.
§ 3. Het interventieblad bedoeld in § 1, 2° wordt bijgewerkt aan de hand van de tijdens de
tussenkomst eventueel opgelopen dosissen en wordt onmiddellijk na het beëindigen van de
tussenkomst aan de externe werker overhandigd, die het in zijn bestralingspaspoort bewaart.
Een afschrift van dit interventieblad wordt tezelfdertijd opgestuurd naar de externe onderneming.
Deze laatste stuurt, na kennisneming, het afschrift door naar de erkende arbeidsarts.
Art. V.5-31.- § 1. De bestralingspaspoorten worden door de externe onderneming aangevraagd bij de algemene directie TWW.
De aanvraag moet de inlichtingen en documenten, opgesomd in bijlage V.5-3, bevatten.
Een aanvraag moet eveneens worden verricht wanneer het bestralingspaspoort onbruikbaar is
geworden, verloren is gegaan of wanneer de identiteitsgegevens, bedoeld in punt 2 van bijlage
V.5-3, van de externe werker gewijzigd zijn.
Het voor een geldigheidsperiode van één jaar voorspelde aantal benodigde interventiebladen
dient door de externe onderneming bij de algemene directie TWW te worden aangevraagd.
Deze aanvraag moet minstens twee maanden voor het verstrijken van de geldigheidsdatum
van de vorige reeks worden verricht.
§ 2. De externe onderneming overhandigt het bestralingspaspoort aan de externe werker, nadat de erkende arbeidsarts, de geactualiseerde interventiebladen heeft geviseerd.
Slechts interventiebladen met een nog niet verstreken geldigheidsperiode mogen aan de externe werker ter beschikking worden gesteld.
§ 3. Op de interventiebladen van het bestralingspaspoort, die voorzien zijn van een volgnummer, staan de dosisgegevens van de externe werker vermeld, die op het ogenblik van afgifte
door de algemene directie TWW zijn gekend.
§ 4. Elk interventieblad is slechts geldig voor een reeks opeenvolgende werkzaamheden bij
eenzelfde exploitant.
De interventiebladen moeten volgens het erop aangebrachte volgnummer worden gebruikt.

Indien interventiebladen tijdens de geldigheidsperiode niet werden gebruikt, moeten zij onmiddellijk na het verstrijken van de geldigheidsperiode naar de algemene directie TWW worden teruggestuurd.

BIJLAGE V.5-1 (1)
Voortgezet gezondheidstoezicht over werknemers die niet langer
beroepshalve worden blootgesteld aan ioniserende straling
Aangifte aan het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s
Codex over het Welzijn op het Werk, artikel V.5-19
Onderneming (naam, voornaam en adres van de werkgever of naam en adres van de onderneming):
De ondergetekende (naam, voornaam en adres)
bestuurder (*)
handelend in naam (*)

van bovengenoemde onderneming

deelt het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s mee dat, overeenkomstig de beslissing van dokter (naam, voornaam en adres)
de volgende personen (naam, voornaam en adres van de betrokken werknemers):
het voortgezet gezondheidstoezicht moeten genieten bedoeld in artikel V.5-18.
Datum:
Handtekening:
________________________________
(*) De onnodige vermelding schrappen

BIJLAGE V.5-1 (2)
Uitzonderlijk gezondheidstoezicht en voortgezet gezondheidstoezicht
over de beroepshalve aan ioniserende straling blootgestelde werknemers
Aangifte aan de algemene directie TWW
Codex over het Welzijn op het Werk, artikel V.5-19
Onderneming (naam, voornaam en adres van de werkgever of naam en adres van de onderneming):
De ondergetekende (naam, voornaam en adres):
bestuurder (*)
handelend in naam (*)

van bovengenoemde onderneming

deelt de algemene directie TWW mee dat dokter (naam, voornaam en adres):
beslist heeft dat:
a) de werknemers wier naam, voornaam en adres hieronder zijn opgegeven, dienen te worden
onderworpen aan het uitzonderlijk gezondheidstoezicht waarin is voorzien in artikel V.517.
b) aan de werknemers wier naam, voornaam en adres hieronder zijn opgegeven, het recht
dient te worden verzekerd op het voortgezet gezondheidstoezicht waarin is voorzien in artikel V.5-18.
Datum:
Handtekening:
_______________________________
(*) De onnodige vermelding schrappen

BIJLAGE V.5-2 (1)
BLOOTSTELLINGS- EN ONTSMETTINGSTABEL
Codex over het Welzijn op het Werk, artikel V.5-26
Jaar:
Door de werkgever te verstrekken inlichtingen (1)
A.

Betreffende de onderneming:
1. Naam:
2. Adres:
3. Aansluitingsnummer bij de R.S.Z. (2):
4. Hoofdactiviteit (3) en klasse van de inrichting (4):
5. Bronnen of apparaten en installaties (5):
6. Naam van het departement of de afdeling belast met het medisch toezicht op 31 december:

B.

Betreffende de werknemer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naam en voorna(a)m(en):
geslacht:
Adres:
Plaats en datum van geboorte - Nationaliteit:
Activiteiten van de werknemer en aard van de bronnen of apparaten en installaties (6):
Inschrijvingsnummer, in het Rijksregister (7):
Datum van indiensttreding (8):

Datum van vertrek (8):
Handtekening van de werkgever of van zijn afgevaardigde:
Datum:

BIJLAGE V.5-2 (2)
BLOOTSTELLINGS- EN ONTSMETTINGSTABEL
Codex over het Welzijn op het Werk, artikel V.5-26
JAAR …..
NAAM EN VOORNAAM:..........
NR. RIJKSREGISTER:..........
UITWENDIGE BLOOTSTELLING(mSv)
MAAND
GEHEEL
GEDEELTELIJK(10)

GEBOORTEDATUM:......

ERKENNINGSNUMMER VAN DE
DOSIMETER:..........
EFFECTIEVE DOSIS OP 31 DECEMBER:....(9) (mSv)
INWENDIGE BLOOTSTELLING (mSv)
ORGAAN
BESMETTEND AGENS
TE VERWACHTEN
OPMERKINGEN
ONTSMETTING (11)
DOSIS (mSv)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
JAARTOTAAL
a.
b.
c.
d.
e.

Blootstelling bij ongeval (12): mSv - datum:
Blootstelling in noodgeval (12): mSv - datum:
Bewust aanvaarde uitzonderlijke blootstelling (12): mSv - datum:
Dosis in het abdomen, in voorkomend geval (12): mSv - datum:
Overschrijding van de dosis van 50 mSv voor 12 glijdende opeenvolgende maanden (12) (13):
ja/neen - duur:
Stempel en handtekening van de erkende arts.

Toelichtingen
(1) Indien de werkgever niet over de gevraagde inlichtingen beschikt, richt hij zich tot de
hoofden van de inrichtingen waar de werknemer tewerkgesteld is geweest.
(2) Voor de mijnwerkers, het aansluitingsnummer bij het Nationaal Pensioenfonds voor
Mijnwerkers vermelden; voor de zeevarenden onder Belgische vlag, het aansluitingsnummer bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden onder Belgische Vlag.
(3) De volgende codes gebruiken:
GENEESKUNDIGE VERZORGING
- Verpleeginrichting:

- diagnose: 85.11a
- radiotherapie: 85.11b

- Artsenpraktijk: 85.12
- Tandartspraktijk en tandheelkundige kliniek: 85.13
- Gezondheidscentrum: 85.146
- Laboratorium voor klinische biologie in vitro: 85.141
- Ziekenvervoer: 85.142
- Polikliniek: 85.146
- Diergeneeskundige sector: 85.20
HANDEL EN NIJVERHEID
- Productie van nucleaire elektrische energie: 40.10
- Productie, distributie of invoer van radioactieve isotopen of stralingstoestellen: 33.10,
33.20, 33.30
- Vervaardiging, behandeling, verpakking en vervoer van kernbrandstof: 23.30
- Omhaling en behandeling van radioactief afval: 23.30
- Gebruik op werven van stralingsbronnen of -toestellen: 45.2
- Technische testen en analyses in de nijverheid: 74.30
- Andere (te specifiëren).
ONDERZOEK EN ONDERWIJS
- Rijksuniversiteit: 80.301 - Vrije: 80.304
- Onderzoeks- en studiecentrum: 73.10a
- Andere instelling: 73.10b
HULPDIENSTEN
Brandweer: 75.25
(4) Klasse van de inrichting waarin de werknemer blootgesteld is (algemeen reglement ioniserende stralingen).
(5) Voor de stralingsbronnen, het scheikundig symbool vermelden van het voortgebrachte of
gebruikte radioactieve isotoop alsook het massagetal; voor apparaten en installaties, vermelden of het kernreactoren betreft, deeltjesversnellers, apparaten die röntgenstralen, radioactieve isotopen, enz. opwekken.
(6) De aard van de werkzaamheden van de werknemer vermelden, alsook de aard van de
stralingsbronnen (ingekapseld of niet-ingekapseld) of van de apparaten en installaties
waaraan hij blootgesteld is.
(7) Het inschrijvingsnummer in het Rijksregister vermelden.

(8) Deze inlichtingen enkel verstrekken in geval van indiensttreding of vertrek gedurende het
refertejaar.
(9) Op 31 december van het voorafgaande jaar.
(10) De volgende codes gebruiken:
01: huid; 02 ooglens; 03 hand; 04 voorarm; 05 voeten; 06 enkels; 07 andere lichaamsdelen.
(11) Met de inlichtingen betreffende de aard van het besmettend agens, alsook de wijze en
datum van ontsmetting wordt maar rekening gehouden als op een arts een beroep werd
gedaan. Zij mogen worden opgenomen in een bijlage bij deze tabel op voorwaarde dat de
tabel op het bestaan van de bijlage wijst.
(12) Deze inlichtingen mogen worden opgenomen in een bijlage bij deze tabel op voorwaarde
dat de tabel op het bestaan van de bijlage wijst.
(13) De onnodige vermelding schrappen.

BIJLAGE V.5-3
Inlichtingen en documenten die bij de aanvraag voor een bestralingspaspoort
moeten worden gevoegd bedoeld in artikel V.5-31
De aanvraag omvat inlichtingen betreffende de identiteit van de externe onderneming en van
de betrokken externe werker.
1. Inlichtingen betreffende de identiteit van de externe onderneming
Indien het een natuurlijke persoon betreft:
naam, voornaam en woonplaats.
Indien het een rechtspersoon betreft:
maatschappelijke benaming, rechtsvorm en maatschappelijke zetel.
2. Inlichtingen betreffende de identiteit van de externe werker
Identificatienummer van de sociale zekerheid van de werknemer.
Indien bovenstaande inlichtingen niet ter beschikking zijn:
1°
2°
3°
4°
5°

naam en voornamen;
geslacht;
plaats en datum van geboorte;
nationaliteit;
woonplaats.

BIJLAGE V.5-4
MODEL VAN INDIVIDUEEL DOCUMENT VOOR HET RADIOLOGISCH
TOEZICHT VAN DE EXTERNE WERKER
1. Kaft

ROYAUME DE BELGIQUE
PASSEPORT RADIOLOGIQUE
DU TRAVAILLEUR EXTERIEUR
EXPOSE AUX
RAYONNEMENTS IONISANTS

KONINKRIJK BELGIE
BESTRALINGSPASPOORT
VOOR DE AAN
IONISERENDE STRALING
BLOOTGESTELDE EXTERNE WERKER

2. Interventieblad.
a. Voorzijde
Volgnummer:

A. Exploitant
1. Naam onderneming :

5. Verantwoordelijke voor de fysische controle:

2. Adres

:

6. Telefoon

:

Naam

:

3. Plaats

:

7. Fax

:

Geboortedatum

:

:

Geslacht

:

Nummer van de
sociale
identiteitskaart

:

Nationaliteit

:
geschikt
voorwaardelijk geschikt
ongeschikt
:

4. Land

:

8. Ingevuld door

9. Naam van de dienst voor fysische controle:

B. Dosisgegevens voorafgaand aan de werkzaamheden
1. Gecumuleerde dosis vanaf begin registratie

Plaats:

Datum
jjmmdd

Externe werker

Tel.:

Hp(10)*
*
(mSv)

Hp(0,07)** Hp(n)*
*
(mSv)
(mSv)

Ingevuld door
nr* naam

2. Gecumuleerde dosis vanaf (x) tot (y)

Medische
rangschikking
Datum medisch
onderzoek:
Scholing

3. Gecumuleerde dosis vanaf (x) tot boeking volgnummer ...

:

Externe onderneming
Naam
:

C. Dosisgegevens van huidige werkzaamheden
1. Datum begin

Adres

:

Postcode

:

2. Datum einde

Plaats

:

3. Dosis organen

Telefoon

:

4. Dosis ledematen

Fax

:

5. Dosis inwendige besmetting

Contactpersoon :

6. Dosis gemeten met de praktische dosismeter
7. Gecumuleerde jaardosis (B3+C5+C6)

Afgiftedatum

:

8. Dosis gemeten met de wettelijke dosismeter

Geldig tot

:

9. Gecumuleerde jaardosis (B3+C5+C8)
Dit blad onmiddellijk na invulling terugsturen naar:
Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk
Ernest Blerotstraat 1
1070 BRUSSEL
Tel: 02 233 41 11
Fax : 02 233 42 31

* 1=A.A.H.G.;2=Exploitant;3=Externe onderneming;4=Externe werker
** Hp(10)=lichaamsdosis, Hp(0,07)=huiddosis, Hp(n)=neutrondosis
Zie ook op keerzijde

Dit document is eigendom van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het
Werk

Handtekening

b. Keerzijde
Aanwijzingen voor de exploitant
Deel A van het interventieblad van het bestralingspaspoort moet volledig worden ingevuld.
C1

dient te worden ingevuld voor het begin van de tussenkomst.

C2

dient te worden ingevuld na het beëindigen van de tussenkomst.

C3-C5 dient te worden ingevuld indien de betrokken metingen of schattingen werden uitgevoerd.
C6

dient te worden ingevuld na het beëindigen van de tussenkomst.

C7

is de som van: de dosis die gedurende het huidige jaar tot voor het begin van de tussenkomst werd opgelopen (B3)*, de dosis te wijten aan inwendige besmetting (C5)
en de praktische dosis (C6) beide laatste gemeten tijdens de tussenkomst. C7 wordt
aldus B3 + C5 + C6.

C8

moet, indien beschikbaar, ingevuld worden na het beëindigen van de tussenkomst.

C9

is de som van: de dosis die gedurende het huidige jaar tot voor het begin van de tussenkomst werd opgelopen (B3)*, de dosis te wijten aan inwendige besmetting (C5)
en de wettelijke dosis (C8), beide laatste gemeten tijdens de tussenkomst. C9 wordt
aldus B3 + C5 + C8.

*B3 moet worden ingevuld voor het begin van de tussenkomst door hetzij de centrale gegevensbank hetzij de externe onderneming of de externe werker.
Aanwijzingen voor de externe onderneming/werker
De interventiebladen moeten volgens hun volgnummer gebruikt worden.
De werker moet ervoor zorgen dat de exploitant de delen A en C correct invult. Indien de
werker in het bezit is van meerdere interventiebladen, brengt hij de totale dosis zoals vermeld
onder C7 of, indien gekend, onder C9 van zijn vorig interventieblad (actueel volgnummer -1)
over op het volgende interventieblad onder B3, alvorens de nieuwe tussenkomst aan te vangen.
Na beëindiging van de activiteiten moet de externe onderneming het interventieblad van het
individueel document terugsturen naar de centrale gegevensbank.
Toelichting bij het bestralingspaspoort.
Het bestralingspaspoort is het individueel document dat bedoeld wordt in Richtlijn 90/641
Euratom.
Het wordt uitgegeven op last van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg door de centrale gegevensbank.

Het bestralingspaspoort bestaat uit twee delen:
1. een titelblad, waarvan op de keerzijde een uittreksel staat afgedrukt uit artikel V.5-11.
2. een of meerdere interventiebladen, voorzien van een volgnummer, waarop de persoonlijke
dosisgegevens van de externe werker staan vermeld op het ogenblik van afgifte.
Elk interventieblad is uitsluitend geldig voor een reeks opeenvolgende werkzaamheden bij
dezelfde exploitant. De interventiebladen moeten in volgorde worden gebruikt.
Het interventieblad vermeldt de stralingsdosissen die de externe werker heeft opgelopen en
die door de centrale gegevensbank worden geregistreerd. B1 en B2 worden door de centrale
gegevensbank ingevuld. B1 bevat de gecumuleerde dosis vanaf de datum waarop de instelling
met de registratie begonnen is. B2 bevat de door de centrale gegevensbank gecumuleerde dosis vanaf het begin van het beschouwde kalenderjaar (x) tot op het ogenblik van de afgifte van
het interventieblad (y).
Het bestralingspaspoort blijft eigendom van de centrale gegevensbank. De originele interventiebladen moeten onmiddellijk na het beëindigen van de activiteiten naar de centrale gegevensbank teruggestuurd worden.
Indien zij niet werden gebruikt tijdens de geldigheidsperiode, moeten zij eveneens onmiddellijk worden teruggestuurd.
De externe werker en zijn werkgever worden verondersteld vertrouwd te zijn zowel met de
toelichting voor henzelf als voor de exploitant.
Dosisbegrippen
Hp (d) betekent: individueel dosisequivalent op een diepte d (volgens ICRU 47).
Wanneer "dosis" wordt gebruikt, is dit in de zin van "dosisequivalent" (ICRP 60).

