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1. Doel 
 
Deze omzendbrief heeft als doel mee te delen dat het FAVV sinds 1 december 2011 de certificaten 
voor stralingsafwezigheid mag afleveren die door sommige derde landen worden geëist, dit met het 
oog op een administratieve vereenvoudiging voor de operatoren. 
 
 

2. Toepassingsgebied 
 
Afgifte van certificaten voor stralingsafwezigheid bij de uitvoer van producten die onder de 
controlebevoegdheid van het FAVV vallen. 
 
 

3. Referenties 
 

a. Wetgeving 
- 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. 

- Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen 

- Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de 
bevolking, van de werknemers en van het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende 
stralingen. 

 

 

 

 



b. Andere 
 

- Samenwerkingsakkoord van 6 april 2004 tussen het Federaal Agentschap voor Nucleaire 
Controle en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

- En meer in het bijzonder technische fiche 2 van 1 december 2011: Samenwerking met 
betrekking tot certificaten betreffende radioactiviteit met het oog op uitvoer, in 
overeenstemming met 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 en in overeenstemming met de 
wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen. 

 
 

4. Afkortingen  
 
FANC :  Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 
FAVV :  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
 
 

5. Afgifte van certificaten voor stralingsafwezigheid door het FAVV 
 
In opvolging van de ondertekening van het samenwerkingsakkoord tussen het FANC en het FAVV en 
meer bepaald van technische fiche nr. 2, staat het FAVV het FANC bij wat de afgifte van het certificaat 
voor stralingsafwezigheid betreft. Het certificaat is online beschikbaar op het volgende webadres 
www.favv.be/exportderdelanden. Het is opgevat als een aanvullend certificaat bij een ander certificaat. 
 
 

6. Overzicht van de revisies 
 

Overzicht van de revisies van de omzendbrief 
Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 
   
   
 
 


