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OPRICHTINGS- EN EXPLOITATIEVERGUNNING VOOR EEN INRICHTING VAN KLASSE III
Referentie: CRX-0065004

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, artikelen 3, 5.1, 8, 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 governance document GD010-04 houdende het algemeen beleid van het Federaal Agentschap 
voor Nucleaire Controle inzake de behandeling van de aanvragen en het beheer van de vergunningen;

Inhoudelijke context

Gelet op de vergunning met ref. CRX-0023212 van 20/01/2017 verleend door het Federaal Agentschap voor 
Nucleaire controle;

Gelet op de aanvraag van 2/11/2020 ingediend door Els DE MULDER, ontvangen op 2/11/2020; 

Overwegende dat het Agentschap de aanvraag ontvankelijk heeft beschouwd op 13/02/2021; 

Gelet op de vaststellingen die gedaan werden tijdens het inspectiebezoek van het Agentschap ter plaatse op 
12/02/2021;

Overwegende dat de aanvraag voldoet aan de vereiste bepalingen van het artikel 8.2 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 466061145

zoals gekend onder de naam “ETEX BUILDING PERFORMANCE” op datum van 30/01/20211

met de vestiging zoals geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 
vestigingseenheidsnummer KBO VE2091345338 gelegen te 2830 WILLEBROEK, 
BORMSTRAAT 24, wordt uitsluitend op bovenstaande vestiging vergunning verleend voor het in 
bezit houden en het uitbaten aldaar van:

TOESTEL(LEN)
Aantal Type Toestel Topspanning 

(kV)
Toepassing

2 Industrieel X-stralentoestel 40 X-stralendiffractie
1 Industrieel X-stralentoestel 60 X-stralenfluorescentie
1 Rasterelektronenmicroscoop 

(SEM)
30 Analyse

Artikel 2.- Manipulaties aan en onderhoud van toestellen/bronnen mogen enkel uitgevoerd worden, volgens 
specifieke procedures, door speciaal daartoe opgeleid personeel met aangepaste werk- en 
beschermingsmiddelen en mits naleving van de bepalingen opgenomen in afdeling VI van het 
Algemeen Reglement. 

Artikel 3.- Wanneer binnen de inrichting geen gebruik meer voorzien wordt voor een X-stralentoestel moet 
het X-stralentoestel verwijderd worden (bij voorkeur een terugname door de leverancier of 
fabrikant). Anders, kan het toestel overgenomen worden door een andere exploitant indien hij 
beschikt over de hiervoor noodzakelijke exploitatievergunning of het kan verwijderd worden als 
afval. De inventaris van de toestellen vermeldt de status van het toestel. In geval van de 
verwijdering van het toestel, moet de exploitant in het bezit zijn van een attest van de 
bestemmeling of een vernietigingsattest.

Artikel 4.- De vergunning met referentie CRX-0023212 van 20/01/2017 verleend door het Federaal 
Agentschap voor Nucleaire Controle wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.

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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Geldigheid

Artikel 5.- Deze vergunning wordt verleend tot en met 22/02/2036.

Artikel 6.- Dit besluit treedt in werking op 22/02/2021.

Gegeven te Brussel, 

Voor de Directeur-generaal,

Dit document werd elektronisch ondertekend door 
Virginie SCHRAYEN
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