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OPRICHTINGS- EN EXPLOITATIEVERGUNNING VOOR EEN INRICHTING VAN KLASSE II
Referentie: BH-0301487

Wettelijke context

Gelet op 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;

Gelet op 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, hierna vermeld 
als Algemeen Reglement, de artikelen 3, 5, 7 en 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de 
retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende 
straling;

Gelet op het Governance Document GD010-01 houdende de delegatie van handtekeningsbevoegdheid bij het 
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Gelet op het algemeen beleid van het FANC met betrekking tot de behandeling van de aanvragen en het beheer 
van de vergunningen;

Inhoudelijke context

Gelet op de vergunning Nr. BH-0059999 van 24/06/2020 verleend door het Federaal Agentschap voor Nucleaire 
controle;

Gelet op de aanvraag van 8/12/2021 door Anke ALLAERT, ontvangen op 10/12/2021; 

Overwegende dat het Agentschap de aanvraag ontvankelijk heeft beschouwd op 21/12/2021;

Overwegende dat de retributie werd betaald op 20/01/2022;

Overwegende de bijkomende informatie ontvangen op 21/12/2021;

Overwegende dat de aanvraag voldoet aan de vereiste bepalingen van het artikel 7.2 van het Algemeen 
Reglement;

Overwegende dat geen wijzigingen aangebracht worden die tot een verhoging van het radiologisch risico van een 
reeds eerder vergunde inrichting leiden, kan er afgeweken worden van artikel 7.3 van het Algemeen Reglement;
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Beslissing

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle beslist:

Artikel 1.- Aan de onderneming zoals geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 
ondernemingsnummer 

KBO 0424380938

zoals gekend onder de naam “WERKEN GLORIEUX” op datum van 14/12/20211

met exploitatiezetel gelegen te 9600 Ronse, Stefaan Modest Glorieuxlaan 55, wordt vergunning 
verleend voor het in bezit houden en het uitbaten aldaar van:

INGEKAPSELDE BRON(NEN)
Radionuclide Maximale totale 

activiteit
Toepassing Voorwaarde

Cs-137 100 MBq Kwaliteitscontrole
Ba-133 100 MBq Kwaliteitscontrole en 

Calibratie
Co-57 400 MBq Kwaliteitscontrole en 

Calibratie

1De naam van de onderneming is een dynamisch gegeven. In geval van naamswijziging volstaat een melding aan het FANC. De vergunning is geldig 
ongeacht de op dat moment geregistreerde naam zoals gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
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NIET-INGEKAPSELDE BRON(NEN)
Radionuclide Maximale totale 

activiteit
Toepassing Voorwaarde

Rb-81/Kr-81m 4 GBq In vivo radiodiagnose
Mo-99/Tc-

99m
100 GBq In vivo radiodiagnose

H-3 80 MBq In vivo radiodiagnose
C-14 40 MBq In vivo radiodiagnose
P-32 400 MBq Ambulante metabole 

therapie
Cr-51 400 MBq In vitro radiodiagnose
Fe-59 400 MBq In vivo radiodiagnose
Ga-67 400 MBq In vivo radiodiagnose
Sr-85 200 MBq In vivo radiodiagnose
Sr-89 400 MBq Ambulante metabole 

therapie
Y-90 2 GBq Ambulante metabole 

therapie
In-111 400 MBq In vivo radiodiagnose
I-123 2 GBq In vivo radiodiagnose
I-131 8 GBq Ambulante metabole 

therapie
Sm-153 8 GBq Ambulante metabole 

therapie
Er-169 400 MBq Ambulante metabole 

therapie
Re-186 400 MBq Ambulante metabole 

therapie
Tl-201 400 MBq In vivo radiodiagnose
Ra-223 60 MBq Ambulante metabole 

therapie

TOESTEL(LEN)
Aantal Type Toestel Buizen 

per 
toestel

Max. 
topspanning 

(kV)

Toepassing

1 Vast mammografietoestel 1 50

1 Vast intra-oraal toestel 1 70 Tandradiografie

2 Vast panoramisch toestel 1 90 Tandradiografie

7 Verplaatsbaar röntgentoestel 1 133

1 Vaste botdensitometer 1 140

1 Vaste CT scanner 1 140

1 Vaste SPECT-CT scanner 1 140

5 Vast röntgentoestel 1 150

2 Verplaatsbaar röntgentoestel 1 150
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LOKAAL / LOKALEN
Aantal Omschrijving Toepassing Voorwaarde

2 Opslaglokaal voor radioactief afval, al 
dan niet onder ingekapselde vorm, in 
afwachting van de verwijdering ervan

Het radioactief afval 
is afkomstig van de 
normale vergunde 
activiteiten van het 

ziekenhuis.

Artikel 2. De vergunning is onderworpen aan volgende bijzondere voorwaarde(n):

2.1. De nodige veiligheidsmaatregelen dienen genomen te worden inzake het gebruik van verplaatsbare 
röntgentoestellen. Deze dienen voorafgaandelijk door de deskundige erkend in de fysische controle 
goedgekeurd te worden.

2.2. De nodige maatregelen dienen genomen te worden om de diefstal, het verlies en de 
ongecontroleerde inwerkingstelling van de bronnen die ioniserende stralingen kunnen uitzenden te 
vermijden.

2.3. De nodige veiligheidsmaatregelen bij het ontvangen, het hanteren en het tijdelijk opslaan vóór en na 
gebruik van de bronnen die ioniserende stralingen kunnen uitzenden en bij het intern verplaatsen 
van radioactieve bronnen dienen genomen te worden. Deze dienen voorafgaandelijk door de 
deskundige erkend in de fysische controle goedgekeurd te worden.

2.4. Het lokaal voor de opslag van radioactief afval kan gebruikt worden voor de vervalstockage van de 
radionucliden met een halveringstijd van minder dan zes maanden.

2.5. Een correct bijgehouden inventaris van de lokalen waar radioactieve stoffen worden bewaard/in bezit 
gehouden, met vermelding van de aard en de maximale mogelijke momentele hoeveelheid per 
lokaal, evenals het al dan niet ingekapseld zijn van de bronnen, moet, evenals een beschrijving van 
de collectieve beschermingsmiddelen, de evacuatiecircuits voor de effluenten en de procedures voor 
de recuperatie en/of in veiligheid stelling van bronnen/besmettingen die ioniserende stralingen 
kunnen uitzenden na een eventueel incident (brand, overstroming), in het 
brandweerinterventiedossier van de inrichting aangebracht worden.

2.6. Een overleg betreffende de te nemen maatregelen voor brandpreventie, -detectie en - 
bestrijdingsmiddelen en de termijn voor hun implementatie dient plaats te vinden. Dit overleg dient 
in volgorde van voorkeur plaats te vinden met de lokale brandweer, de interne brandweer, de 
persoon die de leiding heeft over de bevoegde dienst voor preventie en bescherming op het werk. 
De dienst voor fysische controle dient er op toe te zien dat aan deze maatregelen en de afgesproken 
termijnen gevolg wordt gegeven.

2.7. In het geval van verwijdering of overdracht aan derde van een radioactieve bron dient er een 
verwijderingscertificaat van NIRAS voor deze radioactieve bron of een ontvangstattest van de 
bestemmeling waarbij deze verzekert dat hij beschikt over een exploitatievergunning 
dienaangaande, aanwezig te zijn in het register van de fysische controle.

2.8. In het geval van verwijdering of overdracht aan derde van een röntgentoestel dient er een 
ontvangstattest van de bestemmeling waarbij deze verzekert dat hij beschikt over een 
exploitatievergunning dienaangaande of een attest van buitengebruikstelling voor dit röntgentoestel 
aanwezig te zijn in het register van de fysische controle.
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2.9. Het toedienen van radioactieve stoffen in het lichaam dient te gebeuren in een daarvoor 
voorbehouden lokaal/kamer.

Artikel 3. De vergunning Nr. BH-0059999 van 24/06/2020 verleend door het Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Controle wordt opgeheven.

Geldigheid

Artikel 4. Deze vergunning wordt verleend tot en met 23/01/2037.

Artikel 5. Dit besluit treedt in werking op 24/01/2022.

Gegeven te Brussel, 

Voor de Directeur-generaal,

Dit document werd 
elektronisch ondertekend door 

Olivier ZEMB
DIRECTEUR 

Raadpleeg het elektronisch bestand voor meer details over de digitale handtekening
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