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Betreft : Oprichtings- en exploitatievergunning voor een ingedeelde inrichting met toepassing 
van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001. 

Geachte, 

Gelieve hierbij de oprichtings- en exploitatievergunning voor uw inrichting te willen vinden. 

Voor inventarisatiedoeleinden hebben we u het exploitatienummer 302 toegekend. U wordt verzocht 
dit nummer steeds in uw briefwisseling met ons te vermelden. 

De voorschriften 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, moeten strikt gevolgd worden. 

De erkende instelling "AIB-Vincotte Controlatom" wordt, in toepassing van artikel 23.5 van het KB van 
20 juli 2001, aangeduid om de opdrachten van de fysische controle in uw inrichting uit te voeren. 

We vestigen eveneens uw aandacht op het feit dat de installaties, die het voorwerp uitmaken van de 
vergunning, slechts in dienst kunnen genomen worden nadat een volledig gunstig proces-verbaal werd 
opgesteld door de bovenvermelde erkende instelling (artikel 15 van het KB van 20 juli 2001). 

U kunt, mocht u zulks nodig achten, beroep indienen tegen deze beslissing overeenkomstig de 
bepalingen opgenomen in 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. Na beëindiging van deze procedure staat beroep open bij de Raad van State, 
Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, waar u een verzoekschrift kan indienen tot schorsing en/of 
nietigverklaring van de beslissing. Dit verzoekschrift moet ingediend worden binnen de 60 dagen te 
rekenen vanaf de kalenderdag die volgt op de betekening van onderhavig schrijven. De 
vormvoorschriften van die verzoekschriften staan omschreven in het K.B. van 5.12.91 (schorsing) en in 
het besluit van de Prins Regent van 23.08.48 (nietigverklaring). 

Hoogachtend, 
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Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, 

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, de artikelen 3, 5, 8 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 de interne nota Nr. 006-149N, zoals laatst gewijzigd, houdende de delegatie van 
ondertekeningsbevoegdheid bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle; 

Gelet op de vergunning Nr. FANC 107S8jCHM - 302-D van 31 maart 2011 verleend door het Federaal 
Agentschap voor Nucleaire Controle aan AZ Turn hout VZW Campus Sint - Jozef voor de 
exploitatiezetel gelegen te 2300 TURNHOUT, Steenweg op Merksplas 44; 

Gelet op de aanvraag van 8 maart 2012 door de heer Jeroen HENDRICKX en de heer Hans 
RAMEKERS, ontvangen op 12 maart 2012, en op de aanvullende inlichtingen ontvangen op 16 maart 
en 18 juli 2012; 

Overwegende dat voldaan is aan de voorwaarden opgenomen in artikel 8.2 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, 

beslist: 

Artikel 1. Aan AZ Turnhout VZW Campus Sint - Jozef met exploitatiezetel te 2300 
TURNHOUT, Steenweg op Merksplas 44, wordt vergunning verleend voor het in 
bezit houden en het uitbaten aldaar van: 
a. achttien röntgentoestellen (maximaal aantal); 

zes vaste röntgentoestellen voor medisch-diagnostische doeleinden (met 
een topspanning van maximum 150 kV); 
zes verplaatsbare röntgentoestellen voor medisch-diagnostische 
doeleinden (met een topspanning van maximum 133 kV); 
één CT scanner (met een topspanning van maximum 140 kV); 
één mammografietoestel (met een topspanning van maximum 50 kV); 
één intra-oraal tandradiografietoestel (met een topspanning van maximum 
70 kV); 
twee panoramische tandradiografietoestellen (met een topspanning van 
maximum 90 kV); 
één tandheelkundige CT scanner (met een topspanning van maximum 96 
kV). 
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Artikel 2. 
2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

Artikel 3. 

Artikel 4. 

De vergunning is onderworpen aan volgende bijzondere voorwaarden: 
De door de dienst voor fysische controle voorgestelde werkprocedures dienen nageleefd 
te worden. Ze omvatten de normale situaties als uitzonderlijke omstandigheden; 
Voor elk betrokken bron die ioniserende stralingen kan uitzenden, moet de goede 
plaatsing en de goede werking van de veiligheidsmiddelen (signalisatie, noodstop, ... ) 
regelmatig gecontroleerd worden. Een procedure betreffende een periodieke verificatie 
van deze veiligheidsmiddelen dient opgesteld en nageleefd te worden. Deze dient 
voorafgaandelijk goedgekeurd te worden door de dienst voor fysische controle. De 
uitvoering van de testen en elke afwijking dienen in het register van de fysische controle 
opgenomen te worden; 
De nodige veiligheidsmaatregelen dienen genomen te worden inzake het gebruik van 
verplaatsbare röntgentoestellen. De procedures dienen voorafgaandelijk door de dienst 
voor fysische controle goedgekeurd te worden; 
De nodige maatregelen dienen genomen te worden om de diefstal, het verlies, de 
ongecontroleerde inwerkingstelling van de bronnen die ioniserende stralingen kunnen 
uitzenden te vermijden; 
Een inventaris van de lokalen waar röntgentoestellen worden bewaard/in bezit 
gehouden, met vermelding van het maximaal aantal toestellen per lokaal, evenals de 
piekspanning en de stroomsterkte, dient up-to-date gehouden te worden; 
Voor wat het gebruik van de tandheelkundige CT scanner betreft, dient de practicus een 
specifieke opleiding gevolgd te hebben en dient de persoonlijke vergunning uitgebreid te 
worden; 
Ieder ontwerp van wijziging of uitbreiding van de inrichting (beschermingsmiddelen, 
werkprocedures, lokalisatie van de bronnen die ioniserende stralingen kunnen 
uitzenden, ... ) die een potentiële impact kan hebben op het radiologische risico dient 
voorafgaandelijk goedgekeurd te worden door de dienst voor fysische controle en 
vermeld te worden in het register van de fysische controle; 
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; 

Deze vergunning wordt verleend tot 30 maart 2026. 

De vergunning de vergunning Nr. FANC 10758/CHM-302-D van 31 maart 2011 verleend 
door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aan AZ Turnhout VZW Campus 
Sint - Jozef voor de exploitatiezetel gelegen te 2300 TURNHOUT, Steenweg op 
Merksplas 44, wordt opgeheven. 

ArtikelS. Dit besluit treedt in werking op 3 0 JU LI 2012 

Gegeven te Brussel, 3 0 JU lI2012 

voor de Directeur-generaal, 

Dr. Sc. An FREMOUT 
Diensthoofd Bescherming van Gezondheid 

Departement Gezondheid & Leefmilieu 
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