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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9476 

 
Ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging 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 voor wat betreft de fysische controle en betreffende 
Bel V 

 
In this scientific advisory report on public health policy, the Superior Health Council of 

Belgium provides an expert opinion on an amendment to a royal decree regarding the 

protection of the health of the population, of the workers and of the environment against 

the danger of ionizing radiation, more particularly concerning the physical control  

and Bel V 

 
Versie gevalideerd op het College van Mei 2018 – onder embargo1 

Gepubliceerd op de website van de HGR in augustus 2019 

 
 

Belangrijke opmerking  

Dit advies werd uitgebracht naar aanleiding van een aanvraag van het FANC ontvangen op 

25 oktober 2017 betreffende een ontwerp van koninklijk besluit (KB) tot wijziging 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 voor wat betreft de fysische controle en betreffende Bel V. Zoals voor alle adviezen 

van de Raad over wettelijke documenten in voorbereiding door de overheid, gold ook voor dit 

advies een embargo tot de officiële publicatie van het document in kwestie (Huishoudelijk 

reglement: hoofdstuk 5, art.40 §3: Adviezen betreffende het opstellen van nieuwe 

reglementering worden slechts bekendgemaakt na akkoord van de Minister). 

Dit KB is ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21.12.2018 (KB 6 

december 2018). We willen er de lezer dan ook op wijzen dat de aanbevelingen in dit advies 

het ontwerp van KB betroffen dat aan de HGR was voorgelegd, en niet het KB zoals het door 

de aanvrager is aangepast en vervolgens gepubliceerd. In de definitieve officiële documenten 

worden immers doorgaans wijzigingen aangebracht naar aanleiding van de adviezen van de 

Raad en andere adviesorganen die tijdens het wetgevingsproces zijn geraadpleegd. 

 

Op basis van onze informatie, en meer bepaald van een door het FANC opgemaakte 

overzichtstabel over het gevolg dat aan de in dit advies geformuleerde opmerkingen van de 

HGR werd gegeven, blijkt dat het ontwerp van KB aangepast werd, rekening houdend met 

bepaalde opmerkingen van de HGR, terwijl andere aanbevelingen niet werden gevolgd. Deze 

overzichtstabel bevindt zich als bijlage bij dit advies.  

 
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een 
nieuwe versie van het advies uitgebracht. 
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De HGR vroeg meer bepaald verduidelijkingen en indien nodig aanpassingen, vooral met 

betrekking tot 4 punten die de Raad als belangrijk beschouwde. Een van die belangrijke 

punten was het feit dat het ontwerp van KB dat voor advies aan de HGR werd voorgelegd, 

bepaalde dat, in inrichtingen van klasse II en III die geen erkende deskundige in de fysische 

controle van klasse II onder hun personeelsleden hebben, de leiding van de dienst Fysische 

Controle (DFC) mag worden toevertrouwd aan het hoofd van de interne dienst voor preventie 

en bescherming op het werk (IDPBW) of aan een persoon die rechtstreeks onder diens gezag 

staat. De HGR verzette zich tegen die dubbele rol van het hoofd van de IDPBW omdat het 

ontwerp van KB onvoldoende rekening leek te houden met de “Codex over het welzijn op het 

werk” bij de bepaling van het statuut, de opdrachten en de verantwoordelijkheden van deze 

2 functies. Het FANC paste het koninklijk besluit in die zin aan door de verwijzing naar de 

IDPBW te schrappen in het betreffende artikel over de fysische controle in de inrichtingen van 

klasse II en III (artikel 23.1.3.1).  

 

Bovendien oordeelde de HGR dat, in het ontwerp van KB dat hem werd voorgelegd, de 

bescherming van het hoofd van de dienst Fysische Controle niet gewaarborgd was. De 

juridische basis waarop de tekst berustte voor de bescherming van het hoofd van de dienst 

voor fysische controle (art. 23.5.), wanneer deze functie niet wordt waargenomen door een 

preventieadviseur, was niet voldoende duidelijk. Het betrokken artikel werd herschreven na 

overleg met de FOD Werkgelegenheid. De aanbeveling van de HGR om die bescherming te 

veralgemenen tot alle agenten voor de stralingsbescherming (AgSB) zoals voor de 

preventieadviseurs is gebeurd, werd dan weer niet gevolgd. Het FANC motiveerde deze 

beslissing met het argument dat die bepaling de werkgevers ertoe zou aanzetten om het 

aantal AgSB's tot een minimum te beperken.  

 

Bovendien oordeelde de HGR dat de taken van de diverse betrokkenen op het vlak van FC 

niet voldoende duidelijk beschreven werden in het ontwerp van KB. Wat de taken en de 

opleiding van het hoofd van de dienst Fysische Controle betreft, is de door HGR 

geformuleerde bezorgdheid over de toevoeging van de taken van het hoofd van de FC aan 

die van het hoofd van de IDPBW, niet meer relevant aangezien het FANC beslist heeft de 

IDPBW's los te koppelen van de DFC's voor inrichtingen van de klassen II en III. Wat de 

andere opmerkingen van de HGR betreft, werd het betrokken artikel (art. 23.1.3.1) 

geherformuleerd in zijn definitieve versie.  

 

Ten slotte had de HGR er met name op gewezen dat geen door een diploma aangetoonde 

competenties in stralingsfysica werden gevraagd om de functie van agent voor de 

stralingsbescherming of hoofd van de DFC uit te oefenen. De Raad was bovendien van 

mening dat het KB rechtstreeks zou moeten verwijzen naar het technisch reglement met 

betrekking tot de vereiste opleiding. Dat is het geval in het KB van 6 december 2018.  

 

Naast die belangrijke punten had de HGR ook gewezen op te verduidelijken punten, waarvan 

er twee tot een wijziging van het KB hebben geleid. Het eerste punt had betrekking op de 

wenselijkheid om het statuut van vzw van de erkende instellingen te behouden, wat het geval 

is in het KB van 6 december 2018. Het tweede betreft het gebrek aan duidelijkheid van de 

bepalingen van artikel 23.1.3.3 “Verbetering van de fysische controle”. Dit artikel werd 

geschrapt uit de definitieve versie van het KB. 

 

Om het KB van 6 december 2018, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 december 

2018,  te raadplegen, verwijzen we de lezer naar de website van het Belgisch staatsblad: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm 

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
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I INLEIDING EN VRAAGSTELLING 

Op 25 oktober 2017 heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een adviesaanvraag ontvangen 
van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) over een ontwerp van koninklijk 
besluit (KB) tot wijziging 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 (ARBIS). Meer bepaald hebben deze wijzigingen 
betrekking op de herziening van het systeem van de fysische controle van de ingedeelde 
inrichtingen en de vervoerders, alsook Bel V.  
In zijn adviesaanvraag zet het FANC de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot 
deze herziening. Zo is gebleken dat het statuut en de verantwoordelijkheden van de "erkende 
instellingen" en hun rol in het controlesysteem moesten worden verduidelijkt. De erkende 
instellingen hebben immers momenteel twee verschillende functies, namelijk de fysische 
controle voor de exploitanten en het toezicht hierop. De Internationale Organisatie voor 
Atoomenergie (IAEA) wees op deze scheiding tussen de rol van controleur-gecontroleerde 
tijdens een peer review-missie (IRRS, Integrated Regulatory Review Service, genaamd), die 
eind 2013 werd georganiseerd. Deze laatste benadrukte de noodzaak om duidelijk de rol van 
de regelgever te definiëren en om de rol van de erkende instellingen eenduidig te bepalen 
(aanbeveling nr. 5). De erkende instellingen zullen voortaan als dienstverleners onder de 
verantwoordelijkheid en voor de rekening van de exploitanten werken en zullen geen 
opdrachten meer uitvoeren die hen door de overheid gedelegeerd werden.  
Vervolgens maakte de IRRS duidelijk dat er nood is aan een wettelijk kader dat het 
Agentschap niet langer zou toestaan om de fysische controle bij de exploitanten uit te voeren 
(aanbeveling nr. 5). 
Bovendien werd het nodig geacht om het erkenningsstelsel voor de instellingen voor fysische 
controle te herzien in het licht van de openstelling van de private markt en dus aan de 
concurrentie. In dit verband zijn duidelijke voorwaarden en criteria nodig, met name om 
mogelijke belangenconflicten te voorkomen en de kwaliteit van de aan exploitanten verleende 
diensten te waarborgen.  
 
Om de veiligheid en de stralingsbescherming op het terrein te versterken stelt het FANC de 
volgende hervormingen voor in zijn ontwerp van koninklijk besluit:  

• Elke exploitant moet een interne dienst voor fysische controle oprichten en deze dienst 
uitrusten met de nodige middelen om de opdrachten qua stralingsbescherming en 
nucleaire veiligheid doeltreffend te kunnen uitvoeren. De goede werking van deze 
dienst valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de exploitant.  

• Het hoofd van de dienst voor fysische controle maakt steeds deel uit van het personeel 
van de exploitant, ongeacht of hij al dan niet een deskundige bevoegd in de fysische 
controle is. Zoals de vorige versterkt deze bepaling de verantwoordelijkheid van de 
exploitant. 

• De nieuwe vereisten van de richtlijn 2013 / 59 / Euratom ("Basic Safety Standards – 
BSS") met betrekking tot de concepten "Functionaris voor Stralingsbescherming 
(RPO)" en “stralingsbeschermingsdeskundige (RPE)” worden in de Belgische 
regelgeving geïntegreerd, met de eraan verbonden opleidingseisen. Voor de 
theoretische en praktische opleiding van de RPO wordt een trapsgewijze aanpak 
aangenomen.  

Daarenboven heeft dit ontwerp van koninklijk besluit tot doel om de taken en missies van de 
fysische controle ten aanzien van deze van de veiligheidsadviseur klasse 7 met betrekking tot 
het vervoer van gevaarlijke stoffen van klasse 7 te verduidelijken.  
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Tot slot wordt met dit KB ook uitvoering gegeven aan de bepalingen van de wet van 7 mei 
2017 tot wijziging 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, wat betreft de organisatie van 
de fysische controle, waardoor de rol van Bel V eveneens beter afgelijnd wordt.  
 
Dit advies van de HGR over het ontwerp van koninklijk besluit tot herziening van de fysische 
controle, zoals het in zijn originele vorm werd voorgelegd op 25 oktober 2017, heeft uitsluitend 
betrekking op de mogelijke directe en indirecte gevolgen van deze herziening voor de 
volksgezondheid. Om deze reden zullen aspecten die vooral van juridische en economische 
aard zijn, enkel worden behandeld voor zover zij een invloed zouden kunnen hebben op de 
veiligheid op de werkplek en bijgevolg op de gezondheid van de betrokken personen.  
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II CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

De Hoge Gezondheidsraad heeft met een bijzondere aandacht het "Ontwerp van Koninklijk 
besluit tot wijziging 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 voor wat betreft de fysische controle en betreffende Bel V" 
onderzocht.  
De HGR is van oordeel dat dit ontwerp van KB heel wat positieve punten bevat en dat de 
inhoud ervan gerechtvaardigd is. Niettemin kan de HGR momenteel GEEN GUNSTIG 
ADVIES geven over de voorliggende adviesaanvraag. Na de verschillende betrokken partijen 
te hebben gehoord en de groep deskundigen die actief zijn op het gebied van ioniserende 
straling te hebben geraadpleegd, blijkt immers dat een aantal artikelen van het ontwerp-KB 
niet duidelijk genoeg zijn en uiteenlopende, soms onjuiste interpretaties toelaten. In zijn 
antwoorden aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft het FANC zelf 
deze verschillende interpretaties kunnen vaststellen. De HGR is van oordeel dat elke vorm 
van dubbelzinnigheid, bron van discussies en conflicten in een KB moet worden vermeden: 
deze zijn schadelijk voor de stralingsbescherming en dus ook voor de volksgezondheid. Men 
kan zich voorstellen hoe moeilijk het voor de bedrijfsleiders of de exploitanten zal zijn om dit 
KB te lezen, onder meer omdat een reeks bijkomende documenten moeten worden 
geraadpleegd (verslag aan de Koning, technisch reglement, enz.) om het te begrijpen. De 
HGR beveelt daarom sterk aan dat het FANC informatiesessies organiseert en ook 
toelichtingsnota's per type praktijk opstelt om de implementatie van de nieuwe organisatie te 
vergemakkelijken.  
 
De volgende vier fundamentele punten moeten eerst verduidelijkt worden en, indien nodig, 
worden aangepast om een gunstig advies te kunnen geven.  
 

1. Wanneer de leiding van de interne dienst voor fysische controle van een instelling niet 
wordt waargenomen door een deskundige erkend in de fysische controle (FC) maar 
wordt toevertrouwd aan een preventieadviseur, lijkt het huidige ontwerp van KB niet 
voldoende rekening te houden met de Codex over het welzijn op het werk wat 
betreft het statuut, de missies en de verantwoordelijkheden van deze beide functies. 
De HGR is van oordeel dat de adviserende rol, onafhankelijk van de hiërarchische lijn, 
die is verbonden aan de functie van preventieadviseur, niet te verenigen is met de 
functie van diensthoofd van de DFC. Het diensthoofd van de DFC bevindt zich immers 
binnen de hiërarchische lijn en, aangezien de tekst van het ontwerp van KB niet 
duidelijk is over de taken van het diensthoofd van de DFC, zou de functie ook 
besluitvormende taken binnen de hiërarchische kunnen impliceren. 
Indien dezelfde persoon zowel de pet van diensthoofd van de interne dienst voor 
preventie en bescherming op het werk (IDPBW) en die van de DFC toegewezen krijgt, 
vooral als deze persoon al voltijds verantwoordelijk is voor de IDPBW, is de kans groot 
dat bepaalde preventietaken wegens een gebrek aan tijd niet meer of slecht zullen 
worden uitgevoerd, wat een aanzienlijk risico inhoudt voor de gezondheid van de 
werknemers en de volksgezondheid. De HGR stelt dat, indien een persoon met een 
passende technische en wetenschappelijke opleiding beschikbaar is om diensthoofd 
te zijn van de DFC, hij / zij om bovengenoemde redenen rechtstreeks onder het gezag 
van de exploitant moet worden geplaatst en niet onder dat van het hoofd van de 
IDPBW. De voorliggende tekst geeft de indruk dat er op voorhand te weinig overleg is 
geweest tussen het FANC en FOD WASO, waardoor deze discrepantie had vermeden 
kunnen worden. 
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2. De juridische basis waarop de tekst berust voor de bescherming van het hoofd van 
de dienst voor fysische controle (art. 23.5.), wanneer deze functie niet wordt 
waargenomen door een preventieadviseur, is niet voldoende duidelijk, met tot gevolg 
dat deze bescherming niet wordt gegarandeerd. De HGR is van oordeel dat de 
bescherming van het hoofd van de DFC voldoende juridisch onderbouwd moet zijn en 
door de FOD WASO zijn gevalideerd. Indien dit niet het geval is, zal dat een negatieve 
impact hebben op de stralingsbescherming en dus op de volksgezondheid. Dit is des 
te belangrijker omdat er ook geen juridische bescherming werd gegarandeerd voor de 
AgSB, die de dagelijkse opvolging van de stralingsbescherming op de werkvloer 
verzekert. 
 
Idealiter zou de bescherming moeten gelden voor de gehele DFC (diensthoofd en 
agent voor de stralingsbescherming - AgSB) in het kader van hun functie in de DFC. 
Alle preventieadviseurs zijn immers beschermd, niet enkel het diensthoofd. De HGR 
dringt erop aan dat de AgSB op zijn minst een duidelijk mandaat van de exploitant 
krijgt en waarin nadrukkelijk staat dat hij / zij afhankelijk is van het diensthoofd van de 
DFC, die beschermd is.  

 
3. Het voorliggende ontwerp van KB omschrijft de taken van de verschillende spelers 

binnen de fysische controle niet duidelijk genoeg:  
▪ De taken van het hoofd van de dienst voor fysische controle (DFC) zijn niet 

beschreven in het ontwerp van KB. Dit creëert zeer veel onduidelijkheid 

wanneer het hoofd van de DFC geen erkende deskundige is maar het hoofd 

van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk of een 

rechtstreeks onder diens gezag geplaatste persoon. Dat zal immers het geval 

zijn voor de meeste inrichtingen of ondernemingen van klasse II of III. De HGR 

is om deze redenen van mening dat in de inrichtingen of ondernemingen van 

klasse II en III, de opdrachten in toepassing van de welzijnswet en de fysische 

controle beter georganiseerd zouden worden door 2 afzonderlijke specialisten 

ter zake. Het is in het belang van de volksgezondheid dat deze specialisten 

intens samenwerken binnen de inrichting of onderneming, zoals voorzien in de 

wet van 7 mei 2017 (art 9, § 4).  

▪ Er dient in de tekst van het ontwerp KB ondubbelzinnig aangegeven te 

worden of bepaalde taken omschreven in Art 23.1.5 a) moeten of mogen 

worden uitgevoerd door de AgSB. De HGR is van oordeel dat sommige 

technische taken (vooral in het kader van het uitvoeren van ingewikkelde 

metingen) aan de RPE moeten toegewezen kunnen worden. De opleiding van 

de AgSB die nu in het ontwerp van KB wordt voorzien, blijkt immers te beperkt 

wanneer de AgSB ingewikkelde metingen dient uit te voeren. De huidige 

formulering van de tekst maakt echter niet duidelijk welke taken verplicht door 

de AgSB worden uitgevoerd. Bovendien is artikel 23.1.3.1§3 verwarrend 

wanneer het stelt dat "agenten voor de stralingsbescherming de fysische 

controle verzekeren", wat veel verder gaat dan de taken van een agent voor 

de stralingsbescherming. Het zou beter zijn om dezelfde formulering te 

gebruiken als in de definitie van de AgSB (art. 2) en in het verslag aan de 

Koning. 

▪ De HGR betwijfelt bovendien ook dat het voorliggend ontwerp van KB 

realiseerbaar is binnen sommige types van inrichtingen of ondernemingen, 

zoals zeer kleine of “atypische” inrichtingen, in het geval dat er geen taken 

mogen worden uitbesteed aan de erkend deskundige.  
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Bovengenoemde onduidelijkheden in de verdeling van het takenpakket tussen de 

agent voor stralingsbescherming, de erkende deskundige en het hoofd van de DFC en 

bijbehorende verantwoordelijkheden kunnen aanleiding geven tot zowel verwaarlozing 

van specifieke taken als interne conflicten. Dit kan een risico vormen voor de 

stralingsbescherming en de nucleaire veiligheid en dus voor de volksgezondheid. 

4. Opleiding agenten voor de stralingsbescherming en het diensthoofd van de DFC 
indien deze geen erkende deskundige in de fysische controle is: artikel 30.4. 

 
Er worden geen door een diploma gestaafde competenties in de stralingsfysica vereist 
voor een AgSB of het diensthoofd van de DFC. De taken van het diensthoofd van de 
DFC worden bovendien ook niet beschreven in het ontwerp van KB, waardoor niet kan 
beoordeeld worden of de opleiding van minstens een AgSB voldoende is. Met een 
passende opleiding kan iedereen AgSB worden. Het is belangrijk te benadrukken dat 
de AgSB een technisch geschoold persoon moet zijn die de installatie goed kent. De 
HGR is van oordeel dat het voor de volksgezondheid belangrijk is dat de AgSB 
bovendien beschikt over een voldoende theoretische basiskennis om de taken die hem 
/ haar zijn toegewezen, te begrijpen. Voor meer duidelijkheid moet volgens de HGR 
voor de modaliteiten van de basisopleiding en voortgezette opleiding worden 
verwezen naar het technisch reglement betreffende de opleidingsprogramma's voor 
de AgSB, in plaats van te zeggen: "Het Agentschap kan minimumeisen opleggen 
betreffende...". 
De formulering “type installatie” zou moeten worden verduidelijkt. 
 
Het ontwerp van KB voorziet het volgende: de AgSB "moeten, door middel van een 
getuigschrift van een geslaagde kennistest, kunnen bewijzen dat ...". De HGR stelt de 
vraag of er voldoende tijd werd voorzien voor een degelijke opleiding van de AgSB, 
rekening houdend met de beperkte overgangstermijnen gespecificeerd in het ontwerp 
van KB. Feit is immers dat een dergelijke opleiding momenteel nog niet wordt 
aangeboden. Bovendien moet deze opleiding enkel worden goedgekeurd door de 
erkend deskundige in de fysische controle. De HGR acht het wenselijk dat het FANC 
deze basisopleidingen attesteert, zoals dat ook het geval is voor bv. de permanente 
opleiding van de medische helpers. 

 

Naast de bovengenoemde cruciale punten, beveelt de Hoge Gezondheidsraad dringend aan 

om de volgende punten in het voorliggende ontwerp van KB te verduidelijken of aan te 

passen om de effectiviteit ervan in de praktijk te kunnen waarborgen: 

1) De HGR is van oordeel dat de hervorming van de erkende instellingen (EI) niet tot 

gevolg mag hebben dat de stralingsbescherming en nucleaire veiligheid binnen deze 

organisaties aan belang inboet. De HGR vreest dat een puur commerciële structuur 

schadelijk zou kunnen zijn voor de stralingsbescherming en al doende ook een impact 

zou kunnen hebben op de volksgezondheid. Onverminderd de opmerkingen van de 

Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk meent de HGR daarom dat de 

VZW-structuur van de erkende instellingen te verkiezen is en dat bovendien de rol van 

de commissie van toezicht hierin dient versterkt te worden in plaats van deze af te 

bouwen. 
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2) Met betrekking tot art. 23.1.3.3., Verbetering van de fysische controle: het probleem 

van de "permanente aanwezigheid" van de interne erkende deskundigen moet worden 

verduidelijkt en er moet hier concreter op worden ingegaan. Hetzelfde geldt voor de 

informatie-uitwisseling tussen de interne erkende deskundigen en de erkende 

instellingen. Het is niet duidelijk wat er precies met dit artikel wordt bedoeld. De HGR is 

verder ook van mening dat informatie-uitwisseling niet beperkt mag blijven tot enkel de 

erkende instellingen, maar dat zich bij voorkeur ook netwerken zouden moeten vormen 

tussen interne erkend deskundigen onderling. Binnen de medische sector dienen 

bovendien ook netwerken gevormd te worden tussen de erkend deskundigen in de 

fysische controle en de erkend deskundigen in de medische stralingsfysica.  

3) Volgens de HGR heeft men in het ontwerp van KB de kans gemist om de taken van de 

arbeidsgeneesheer erkend voor stralingsbescherming verder te analyseren en uit te 

diepen. De arbeidsgeneesheer dient ten minste een meer actieve rol te spelen binnen 

het radiologisch veiligheidsgebeuren. De definitie “toezicht op de uitoefening van het 

programma van het gezondheidstoezicht binnen de onderneming” door de erkende 

deskundige moet worden verduidelijkt. 

4) De HGR is van mening dat het zeer belangrijk is dat de controle door het FANC op 

het terrein geregeld en adequaat dient te worden uitgevoerd om de responsabilisering 

van de exploitant inzake stralingsbescherming en nucleaire veiligheid te concretiseren. 

Bij mogelijke vastgestelde tekortkomingen dient bovendien doelgericht te worden 

opgetreden. En dat betekent dat de opleiding moet worden gecontroleerd. Het lijkt ook 

vreemd dat enkel de erkend deskundige de opleiding van de AgSB dient goed te keuren. 

Het is immers goed denkbaar dat ook de EI dergelijke opleidingen zullen organiseren. 

In deze gevallen treedt duidelijk een belangenconflict op. Volgens de HGR dient het 

“attesteren” van de opleidingen daarom de taak van het FANC te blijven. 

5) De NORM-industrie wordt niet opgenomen in het nieuwe ontwerp van KB. De HGR is 

van mening dat ook een interne DFC dient te worden opgericht voor de inrichtingen of 

ondernemingen waarvan de beroepsactiviteiten een radiologische impact kunnen 

hebben voor de werknemers en voor het publiek, die belangrijker is dan deze van 

sommige inrichtingen van klasse III. 

6) De voorliggende tekst is niet voldoende duidelijk over de controles van “interventionele 

radiologie”. De HGR stelt voor om de “graded approach” ook hier door te trekken. 

7) Veelheid aan taken: De HGR betreurt dat de 43 taken van de fysische controle niet 

opnieuw zijn beoordeeld ten opzichte van wat momenteel nodig is in het kader van een 

dynamisch veiligheidsmanagement (regelgeving, coherentie, dubbele vermeldingen, 

enz.). 

8) Het ontwerp van KB moet op redactioneel vlak nog verder worden aangepast om de 

leesbaarheid ervan te verhogen.  

Deze verschillende punten worden elk apart belicht onder punt IV.2 Uitwerking en 

argumentatie. 

 

De Hoge Gezondheidsraad wil echter ook benadrukken dat het huidige ontwerp van KB veel 
positieve punten bevat, die zeker behouden of eventueel versterkt moeten worden.  

1) De responsabilisering van de exploitant inzake stralingsbescherming/nucleaire 

veiligheid. Deze verantwoordelijkheid kan voortaan dus niet meer worden afgeschoven 

op de erkende instelling. 

 
2) De herziening van de positie van de erkende instellingen (EI) binnen de 

stralingsbescherming: De EI staan voortaan altijd aan de zijde van de exploitant en er 

wordt een einde gesteld aan het quasi monopolie van de EI in België. 
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3) De vertaling van het begrip van de “RPO” uit de EURATOM BSS Safety guidelines naar 

de “Agent voor de stralingsbescherming” (AgSB). De AgSB krijgt hierbij een mandaat 

om effectief mee te werken aan de stralingsbescherming binnen de inrichting of 

onderneming. Op deze manier is er ook permanent toezicht op de werkvloer aanwezig. 

 
4) Het inbedden van radiologische risico’s binnen de algemene risico’s van de inrichting 

of onderneming. Binnen een inrichting of onderneming van klasse II of III is ioniserende 

straling immers meestal niet het grootste risico. Het is belangrijk om alle risicovelden 

steeds in samenhang met elkaar te bestuderen. 

 
5) De mogelijkheid tot het oprichten van gemeenschappelijke diensten voor fysische 

controle. Dit zal de mogelijkheid geven om binnen ziekenhuisnetwerken of 

samenwerkingsverbanden tussen de academische wereld en de industrie de 

stralingsveiligheid op een hoger niveau te tillen. Samen is het immers mogelijk om een 

expert in de fysische controle aan te schaffen terwijl de lasten over alle deelnemers 

verdeeld worden. 

 
6) Het doortrekken van de regulering inzake stralingsbescherming tot heel de keten van 

het transport van radioactieve stoffen. Voorheen werden enkel de afzender, de 

bestemmeling en de vervoerder geviseerd. Nu worden ook “overslagplaatsen of 

onderbrekingssites” opgenomen in het ontwerp van KB, waardoor de keten gesloten 

wordt.  

 
7) De specificatie van de taken van Bel-V. 

 
8) De inclusie van klasse IIA. 
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Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2 
MeSH (Medical Subject Headings) is de thesaurus van de NLM (National Library of Medicine) met gecontroleerde trefwoorden 

die worden gebruikt voor het indexeren van artikelen voor PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 
2 De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een 
snelle definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.  

MeSH terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Radiation, 

Ionizing 

Radiation 

exposure 

 Radiation 

protection 

Stralingbescherming Radioprotection Strahlenschutz  

 Physical control Fysische controle Contrôle 

physique 

Physikalische 

Kontrolle  

 RGPRI ARBIS RGPRI AOSIS 

Radiation 

Protection 

 Nuclear safety  Nucleaire veiligheid Sûreté nucléaire Nukleare 

Sicherheit 

  RPE - Radiation 

Protection 

Expert 

RPE - Radiation 

Protection Expert 

RPE - Radiation 

Protection 

Expert 

RPE - Radiation 

Protection Expert 

 RPO - Radiation 

Protection 

Officer 

RPO - Radiation 

Protection Officer 

RPE - Radiation 

Protection 

Officer 

RPE - Radiation 

Protection Officer 

  BEL V  BEL V  Bel V BEL V  

Occupational 

Health Services 

Occupational 

Health 

Physicians 

 Occupational 

health services  

IDPBW SIPP IDGS 

Quality Control 

Facility 

Regulation and 

Control 

 Physical control 

department  

Dienst voor fysische 

controle  

Service de 

controle 

physique 

Dienst für 

physikalische 

Kontrolle  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://www.scta.be/ZDDUE/FR/semamdy_detail.asp?nr=34015
http://www.scta.be/ZDDUE/FR/semamdy_detail.asp?nr=34015
http://www.scta.be/ZDDUE/FR/semamdy_detail.asp?nr=51856
http://www.scta.be/ZDDUE/FR/semamdy_detail.asp?nr=51856
http://www.scta.be/ZDDUE/FR/semamdy_detail.asp?nr=34015
http://www.scta.be/ZDDUE/FR/semamdy_detail.asp?nr=34015
http://www.scta.be/ZDDUE/FR/semamdy_detail.asp?nr=34015
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III Methodologie 

Na analyse van de aanvraag hebben het College en de voorzitsters van de werkgroep de 
nodige expertises bepaald. Op basis hiervan werd een ad-hocwerkgroep opgericht met 
deskundigen in de volgende disciplines: fysische controle klasse I, II en III, medische fysica, 
radioprotectie, radiotherapie, radiobiologie, preventieadvies, arbeidsgeneeskunde. De 
experten van de werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en een ad-
hocverklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op 
belangenconflicten beoordeeld. 
 
Het advies berust op een overzicht van de regelgeving, het horen van verschillende 
stakeholders alsook op het oordeel van de experten. 
Er werden verschillende beroepsgroepen geraadpleegd om ervoor te zorgen dat de experten 
van de werkgroep zouden begrijpen hoe de verschillende sectoren het project tot herziening 
van het KB hebben opgevat, welke problemen te verwachten zijn en hoe zij zich zouden 
organiseren om het in de praktijk toe te passen. Deze aanpak moet de experten in staat stellen 
om de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid in te schatten en een onafhankelijk advies 
uit te brengen. 
De volgende sectoren werden geraadpleegd: federaties van preventieadviseurs, 
ziekenhuisfederaties, erkende instellingen, de FOD WASO, de industriële sector (staal, 
cement, voeding), federaties van tandartsen. 
Via de federaties werd contact opgenomen met specifieke sectoren, maar deze hebben ofwel 
niet geantwoord of hadden geen standpunt om aan de werkgroep door te geven: Bel V, 
textiel- , steengroef-, voedingssector, Orde der dierenartsen. 
 
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep werd het advies tot slot gevalideerd door 
het College. 
 
 

IV UITWERKING EN ARGUMENTATIE 

 
Lijst van afkortingen  
 

AgSB Agent voor de stralingsbescherming 

ARBIS  Algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers 

en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen 

BSS Basic Safety Standards 

DFC Dienst Fysische Controle 

EI Erkende instelling 

FANC Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 

FC Fysische Controle 

HGR Hoge Gezondheidsraad 

IAEA Internationaal Atoom Energie Agentschap 

KB Koninklijk besluit 

IDPBW Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 

IRSS Integrated Regulatory Review Service 

KB Koninklijk besluit 

MPE Medical Physics Expert 

NORM Naturally Occurring Radioactive Materials 

RPE Radioprotection Expert – Stralingsbeschermingsdeskundige 

RPO Radioprotection Officer – Functionaris voor Stralingsbescherming  
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1 Hoofdprincipes uit het ontwerp van KB die verduidelijkt of in voorkomend geval 
aangepast dienen te worden om een gunstig advies te kunnen geven 

1.1 Het voorliggende ontwerp van KB lijkt niet voldoende rekening te houden met de 
bepalingen van de “codex welzijn op het werk”, met betrekking tot het statuut en de 
taken van de preventieadviseur als diensthoofd van de DFC. 

Het voorstel van KB voorziet er in dat de interne leiding van de dienst voor fysische 
controle (DFC), binnen de inrichtingen of ondernemingen die niet beschikken over een 
intern deskundige erkend in de fysische controle klasse II, voortaan wordt 
toevertrouwd aan het hoofd van de interne dienst voor preventie en bescherming op 
het werk (dus een preventieadviseur) of aan een rechtstreeks onder diens gezag 
geplaatste persoon.  
 
De opdrachten van de preventieadviseur en de interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk (IDPBW) worden opgesomd in de “Codex Welzijn op het 
Werk”.  
 
Op het vlak van de organisatie van de stralingsbescherming lijkt het ontwerp van KB 
in conflict te zijn met de welzijnswet m.b.t. de volgende cruciale punten:  

• De louter adviserende opdracht van de preventieadviseur lijkt te worden 

overstegen.  

De rol en taken van de preventieadviseur als diensthoofd van de interne dienst 
voor fysische controle (DFC) binnen de organisatie van de 
stralingsbescherming staan niet gespecifieerd in het ontwerp van KB. Deze 
moeten worden geëxpliciteerd.  
In zijn huidige vorm lijkt de tekst in elk geval toezicht van het takenpakket van 
de agenten voor de stralingsbescherming te kunnen impliceren. Het is duidelijk 
dat dit de gewone adviserende rol van de preventieadviseur, binnen de 
opdracht van een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 
(IDPBW), zoals beschreven in de Codex, boek II, titel 1, hoofdstuk II, "De 
opdrachten van de interne dienst" overstijgt. 

• Binnen de welzijnswet heeft de preventieadviseur een onafhankelijk statuut 

(boek II, titel 1, hoofdstuk II De opdrachten van de interne dienst II.1-24) voor 

het uitvoeren van zijn taken inzake veiligheid en gezondheid binnen de 

onderneming. Hij maakt daarom geen deel uit van de hiërarchische lijn.  

In het ontwerp van KB is het diensthoofd van de DFC echter wel de 
hiërarchische overste van de agenten voor de stralingsbescherming (AgSB), 
voor zover het hun taken in het kader van de stralingsbescherming betreft.  

• De taak van de preventieadviseur als diensthoofd van de FC omvat onder het 

ontwerp van KB dus duidelijk twee aspecten (langs de ene kant louter 

adviserend als preventieadviseur en langs de andere kant zowel controlerend 

als beslissend inzake fysische controle), wat niet consistent is met de definitie 

van preventieadviseur zoals deze momenteel is opgenomen in de Codex 

welzijn op het werk. (Boek I, titel 1, hoofdstuk III Art. I.1-4. 10 °: 

preventieadviseur: de natuurlijke persoon die vanuit de interne of de externe 

dienst voor preventie en bescherming op het werk, de werkgever, de leden van 

de hiërarchische lijn en de werknemers bijstaat in de uitvoering van het 

welzijnsbeleid en die voldoet aan de reglementaire voorwaarden voor de 

uitoefening van zijn functie).  

• Bovendien is, als dezelfde persoon zowel hoofd van de IDPBW als van de DFC 

is, vooral als deze al voltijds verantwoordelijk was voor de IDPBW, de kans 

groot dat bepaalde preventietaken wegens een gebrek aan tijd niet meer of 
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slecht zullen worden uitgevoerd, waardoor er een aanzienlijk risico is dat dit 

een impact zal hebben op de volksgezondheid. 

Als het hoofd van de DFC een medewerker is, stellen zich de volgende 
problemen: volgens het ontwerp van KB is het enerzijds mogelijk om om het 
even wie te kiezen, eventueel een persoon zonder passende technische 
opleiding; anderzijds moet deze persoon een rechtstreekse link hebben met 
de exploitant. Het is dus onlogisch om deze persoon onder het gezag te 
plaatsen van het hoofd van de IDPBW. Dit is nog moeilijker als iemand 
gedeeltelijk onder het gezag moet worden geplaatst van de IDPBW.  

Gezien de bovenstaande punten is de Hoge Gezondheidsraad van mening dat de 
opdrachten inzake fysische controle en van de preventieadviseur niet 
noodzakelijk door dezelfde persoon (preventieadviseur) / dienst (IDPBW) 
moeten worden uitgevoerd.  
Men kan deze inherent verschillende taken beter laten uitvoeren door 2 aparte 
personen / diensten, die elk binnen hun vakgebied degelijk zijn opgeleid en die binnen 
de inrichting of onderneming intens samenwerken om de risico’s op alle vlakken in een 
geïntegreerd risico-beheerssysteem te kunnen benaderen.  

 
1.2 Bescherming van het hoofd van de DFC en de AgSB 

• Het beschermd statuut van het hoofd van de DFC binnen de onderneming (art 

23.5 uit het ontwerp van KB) is een cruciaal principe in het ontwerp van KB.  

Indien deze bescherming niet kan worden gegarandeerd, bestaat immers de 
mogelijkheid dat het hoofd van de DFC onder hiërarchische druk komt te staan om 
de maatregelen inzake stralingsbescherming en nucleaire veiligheid binnen de 
inrichting of onderneming niet - of slechts ten dele - door te voeren wanneer dit bv. 
ten koste zou gaan van een eventueel dienstverlenings- of rendabiliteitsverlies.  
De wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de 
preventieadviseurs kan echter niet rechtstreeks toegepast worden op het hoofd 
van de DFC (zie punt 1.1). 
De bescherming van het hoofd van de DFC dient daarom juridisch beter 
onderbouwd te worden dan momenteel in artikel 23.5 van het ontwerp van KB het 
geval is.  

• M.b.t. de AgSB, werden door de HGR vanuit het terrein signalen opgevangen die 

erop wijzen dat niet alle potentiële AgSB hun verantwoordelijkheid zouden durven 

opnemen tegenover de hiërarchische meerdere voor hun hoofdactiviteit. Zij 

genieten immers ook geen juridische bescherming. Heel wat taken (art. 23.1.5.a) 

kunnen en moeten 24 uur per dag worden uitgevoerd (en gedelegeerd door de 

verantwoordelijke voor de fysische controle) door de agent voor de 

stralingsbescherming. Er is een risico dat deze laatste de informatie niet durft door 

te geven omdat hij / zij mogelijk betrokken is bij incidenten en het managen ervan. 

Het hoofd van de DFC moet qua bescherming gelijk worden gesteld met de 

IDPBW. Indien er geen bescherming wordt voorzien voor de AgSB veronderstelt 

dit dat de organisatie van de DFC binnen de onderneming duidelijk wordt 

gedefinieerd, met name dat het hoofd van de DFC de volledige 

verantwoordelijkheid draagt zonder de mogelijkheid te hebben om ze te ontlopen 

door ze af te schuiven op een “adjunct”. Idealiter zou de bescherming moeten 

betrekking hebben op de hele DFC (diensthoofd en AgSB) in het kader van hun 

functie binnen de DFC. Alle preventieadviseurs zijn immers beschermd, en niet 

enkel het diensthoofd. Het FANC dient er zich bij zijn inspecties daarom van te 

vergewissen dat de AgSB binnen hun organisatie werkelijk gemandateerd werden 

om hun functie terdege uit te voeren 
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1.3 Het voorliggend ontwerp van KB beschrijft de taken van de verschillende spelers 

binnen de fysische controle niet duidelijk genoeg  

1.3.1 De taken en de opleiding van het diensthoofd DFC zijn niet beschreven in het 
ontwerp van KB 

De opdrachten van het diensthoofd van de DFC worden door het ontwerp van 
KB niet duidelijk beschreven. Het is daarom onduidelijk wat er wel en wat er 
niet verwacht wordt van een diensthoofd van de DFC dat geen deskundige 
erkend in de fysische controle is.  

• Het toevoegen van de taken als diensthoofd van de fysische controle naast die 

van diensthoofd van de IDPBW mag niet ten koste gaan van een vermindering 

in de taken inzake welzijn en milieu.  

• Zoals reeds hoger vermeld is het volgens de HGR te prefereren dat 

éénzelfde persoon niet tegelijk hoofd van de IDPBW en hoofd van de 

DFC is. Beide functies dienen uitgevoerd te worden door experten in hun 

vakgebied die intens samenwerken in het kader van een geïntegreerd 

risico-beheerssysteem. De IDPBW is trouwens enkel belast met de 

bescherming van de werknemers, terwijl de FC instaat voor de 

bescherming van de werknemers en de bevolking, alsook voor de nucleaire 

veiligheid. 

• Ook wat de klasse I inrichtingen betreft kan de vraag gesteld worden of het 

verplicht verenigen in dezelfde persoon van de titel van “hoofd van de 

IDPBW” met “hoofd van de interne dienst voor fysische controle” wel 

noodzakelijk is. Hoewel dit uiteraard verzekert dat er een geïntegreerd 

risicobeheersysteem zal uitgewerkt worden, beperkt het ook sterk het 

aantal personen met de nodige competenties die voor deze functie 

beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. 

• Opleiding van de preventieadviseur tot hoofd van de dienst voor fysische 

controle.  

Aangezien de taken van het diensthoofd DFC niet duidelijk werden beschreven 

in het ontwerp van KB kan ook niet goed beoordeeld worden of de opleiding 

die voor deze is voorzien, voldoende is. Er bestaat een incoherentie, in de 

klasse II en III installaties, tussen de diploma- en opleidingsvereisten van een 

preventieadviseur en het hoofd van de DFC dat geen deskundige erkend in de 

fysische controle is. De gevraagde opleiding in de stralingsbescherming voor 

het diensthoofd van de DFC is slechts van hetzelfde niveau als die van de agent 

voor de stralingsbescherming: 8 uur per type installatie. Is deze opleiding 

voldoende om de risico’s inzake ioniserende straling te kunnen inschatten, wat 

toch mag gevraagd worden van een diensthoofd DFC? Met het voorliggende 

ontwerp van KB wordt het nu in het uiterste geval mogelijk dat het diensthoofd 

van de DFC van een inrichting klasse IIA (typisch een cyclotron) een pas 

afgestudeerde preventieadviseur wordt. 

• Net zoals bij de AgSB stelt zich hier hetzelfde tijdsprobleem voor de 

opleiding van de preventieadviseurs binnen de overgangstermijnen van de 

nieuwe wetgeving. Deze opleidingen worden momenteel immers nog niet 

aangeboden. 

• Het ontwerp van KB voorziet geen overgangsmaatregelen indien de 

preventieadviseur die ook het diensthoofd van de DFC is, het bedrijf zou 

verlaten. Er zijn 2 mogelijkheden als tijdelijke maatregel: 
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o Zijn opvolger voldoet aan de vereiste opleidingsvoorwaarden: hij zou 

zelf tijdelijk de functie op zich moeten nemen. 

o Indien dit niet het geval is, kan – enkel ad interim - een erkend 

deskundige van de EI aangesteld worden als hoofd van de DFC.  

• Als de preventieadviseur van een ziekenhuis ook wordt belast met de leiding 
van de dienst voor fysische controle na slechts enkele uren opleiding, en als 
ook de agenten voor de stralingsbescherming slechts na enkele uren opleiding 
worden aangesteld, bestaat het risico dat de dienst voor fysische controle van 
slechte kwaliteit is. Indien het ziekenhuis geen deskundige in de fysische 
controle onder zijn personeelsleden heeft, is het waarschijnlijk beter om beroep 
te doen op een gemeenschappelijke dienst voor fysische controle. 

 
1.3.2 Met betrekking tot de taakverdeling tussen de expert in de fysische controle en 

de agent voor de stralingsbescherming (AgSB) 

• Het is belangrijk dat voor de taken en de permanentie van de AgSB in het 

ontwerp van KB de “graded approach” wordt doorgetrokken in functie van de 

klasse van de inrichting of onderneming. Het ontwerp van KB dient expliciet 

aan te geven welke taken altijd door de AgSB moeten worden uitgevoerd, 

welke taken nog door de deskundige erkend in de fysische controle 

mogen worden uitgevoerd en onder welke omstandigheden dit kan. In 

kleinere (bv. tandarts) of “atypische” (bv.: cementproductie, steengroeven, 

enz.) inrichtingen of ondernemingen is het immers mogelijk dat sommige taken 

die in het ontwerp van KB worden toevertrouwd aan de AgSB dermate veel 

apparatuur of een dergelijk opleidingsniveau vergen, dat dit voor kleinere 

diensten niet haalbaar blijkt (vb. lekstralingsmetingen rond Röntgentoestellen). 

Bovendien moet er ook over gewaakt worden dat de deskundige erkend in de 

fysische controle nog voldoende metingen kan blijven uitvoeren om zijn kennis 

hieromtrent op peil te kunnen houden. 

• Het mandaat van de AgSB dient voldoende sterk te zijn om toe te laten dat 

deze in zijn installaties zowel de tijd als de mogelijkheden krijgt om lokaal de 

fysische controle te verzekeren. Beide zijn immers niet gespecificeerd in de 

verschillende types van inrichtingen of ondernemingen. 

• Gezien juist de goede kennis van de procedures op de werkvloer van belang is 

voor een optimale werking van de AgSB dient, behalve in specifieke gevallen, 

de voorkeur gegeven te worden aan AgSB die deel uitmaken van de 

verschillende afdelingen binnen de inrichting of onderneming in plaats van te 

kiezen voor overkoepelende AgSB.  

• Er dient over gewaakt te worden dat de taak van de AgSB voor de 

stralingsbescherming op de werkvloer uit 2 aspecten bestaat: enerzijds het 

continu waken over de naleving van de stralingsbeschermingsprincipes binnen 

de dienst en anderzijds het periodiek uitvoeren van metingen. 

• Het aantal AgSB voor de stralingsbescherming die dienen te worden opgeleid 

binnen één instelling dient te worden bepaald op basis van een risico analyse. 

Dit aantal moet rekening houden met het feit dat de permanenties moeten 

worden verzekerd.  

• In de ziekenhuizen, zou het misschien wenselijk zijn dat 1 Medical Physics 

Expert (MPE) per specialiteit agent voor stralingsbescherming in zijn / haar 

vakgebied zou zijn. 
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1.4 . Opleiding van de agenten voor de stralingsbescherming en het diensthoofd 

DFC dat geen erkende deskundige is 

• Vanuit het werkveld wordt de vraag gesteld of er voldoende tijd werd voorzien 

voor een degelijke opleiding van de AgSB, rekening houdend met de 

beperkte overgangstermijnen gespecificeerd in het ontwerp van KB. Feit is 

immers dat een dergelijke opleiding momenteel nog niet wordt aangeboden. 

Bovendien leert het opleiden van de “medische helpers” onder het huidig 

ARBIS, dat het moeilijk is om personen vrij te maken voor het volgen van een 

verplichte opleiding, rekening houdend met het verzekeren van de 

dienstverlening vooral in een “volcontinu” regime. 

• Er worden geen door een diploma gestaafde competenties in de stralingsfysica 

vereist voor een AgSB of diensthoofd DFC. Artikel 23 (30.4 Opleiding van de 

agenten voor de stralingsbescherming) bepaalt dat deze " door middel van een 

getuigschrift (afgeleverd door wie?) van een geslaagde kennistest,[moeten] 

kunnen bewijzen dat ze een theoretische basisopleiding van 8 uur in de 

stralingsbescherming [hebben gevolgd]". Iedereen kan dus agent voor de 

stralingsbescherming worden (secretaresse, schoonmaak-, 

onderhoudspersoneel, technoloog, arts, fysicus, enz.) 

Het aantal uren en het niveau van de permanente vorming worden niet in 

hetzelfde artikel van het ontwerp van KB gespecificeerd. Voor alle duidelijkheid 

is de HGR van oordeel dat voor de modaliteiten van de basisopleiding en 

permanente vorming van de AgSB zou moeten verwezen naar het technisch 

reglement betreffende de opleidingsprogramma's voor de AgSB i.p.v. te 

zeggen dat "het Agentschap […] minimumeisen [kan] opleggen betreffende de 

inhoud van de basisopleiding of van de permanente vorming in de 

stralingsbescherming...”.  

• De Hoge Gezondheidsraad is van mening dat zich tussen de AgSB onderling 

ook netwerken zouden moeten vormen waarbinnen informatie-uitwisseling 

tussen de AgSB onderling kan plaatsvinden. Deze informatie-uitwisseling 

maakt dan deel uit van de permanente vorming van de AgSB. 
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2 Verdere punten in het ontwerp van KB die dienen aangepast of verduidelijkt te 
worden  

De Hoge Gezondheidsraad wil er de aandacht op vestigen dat de volgende punten in het 
ontwerp van KB aangepast of verduidelijkt dienen te worden, om de effectiviteit ervan in de 
praktijk te kunnen waarborgen: 
 

2.1 Wat betreft de erkende instellingen 

• Men moet erover waken dat door het openstellen van de markt de kwaliteit 

van de dienstverlening en de optimalisatie van de stralingsbescherming 

absoluut gewaarborgd blijft.  

De HGR stelt met genoegen vast dat het FANC ernaar streeft om een zekere 

concurrentie tussen een groter aantal erkende instellingen voor de fysische 

controle tot stand te brengen en om de werking van deze instellingen te 

verbeteren, met name door de criteria met betrekking tot hun organisatie, 

dagelijks beheer, de kwalificaties van het personeel en hun middelen aan te 

scherpen. Deze verbetering kan alleen positief bijdragen tot het vrijwaren van 

de volksgezondheid  

Niettemin stelt de Raad zich vragen over het opgeven van de VZW-structuur 

voor deze instellingen en het afschaffen van de commissie van toezicht. Het 

staat absoluut niet vast dat deze radicale beleidsverandering de verwachte 

verbetering zal brengen omdat de voordelen van een systeem dat uitsluitend 

gebaseerd is op een strikt commerciële benadering hypothetisch blijven. 

Bovendien zullen deze instellingen zeker opleidingen aanbieden voor de AgSB, 

terwijl hun experten ermee zullen worden belast de opleidingsprogramma's te 

certificeren. Volgens de HGR is er hier een risico van belangenconflicten met 

negatieve gevolgen voor de volksgezondheid. Het lijkt dan ook verstandiger 

om het bestaande systeem aan te passen in het licht van de vastgestelde 

problemen. In het bijzonder zou de commissie van toezicht tijdens haar 

zittingen regelmatig de financiële stromen betreffende, o.a., de algemene 

kosten en uitbestede diensten moeten onderzoeken om erover te waken dat 

de beschikbare middelen correct worden gebruikt. Deze sterkere rol van de 

commissie van toezicht, die tot doel heeft het goede bestuur van de instelling 

en de naleving van zijn maatschappelijk doel te waarborgen, lijkt aan te sluiten 

bij de huidige behoeften. 

Het FANC dient, over de naleving van bovenstaande punten te waken en 
controles uit te voeren. Eventueel dient onverwijld de erkenning opgeschort te 
worden van EI die niet (meer) zouden voldoen. 

• De erkende instellingen (EI) zouden “centers of excellence” moeten zijn waarbij 

de continue verbetering van de stralingsbescherming bij de klanten centraal 

moet staan. Daarom dienen de EI zeker over voldoende expertise te blijven 

beschikken.  

• Bovendien dient er meer uitgebreide praktische informatie gegeven te 

worden door het FANC (bv. op hun website) over de vereisten waaraan de 

nieuwe Erkende Instellingen moeten voldoen. 
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2.2 Met betrekking tot art. 23.1.3.3., Verbetering van de fysische controle 

• Informatie-uitwisseling tussen de interne erkende deskundigen en de 

erkende instellingen (art. 23.1.3.3.). Het is niet duidelijk wat er precies met dit 

artikel wordt bedoeld.  

▪ Langs de ene kant speekt men over “beroep doen op het advies van 

een erkende instelling” en veronderstelt men dus éénrichtingsverkeer. 

▪ Langs de andere kant spreekt men over “ervaringsuitwisseling” en dus 

inherent over tweerichtingsverkeer. 

Het ontwerp van KB voorziet dus dat "aan de erkende instelling [...] ten minste 
16 uur advies per jaar [moet] worden gevraagd", zonder rekening te houden 
met het aantal toepassingen en de complexiteit van de installaties waar de 
interne deskundige de fysische controle verzekert.  
De HGR benadrukt echter dat de ervaringsuitwisseling zowel de interne als de 
externe deskundigen ten goede komt. Het is immers ook zo dat interne 
deskundigen doorgaans verbonden zijn aan relatief grote instellingen waar in 
vele gevallen complexe toepassingen met ioniserende straling het eerst hun 
intrede doen. Het zou beter zijn om te spreken over "ervaringsuitwisseling" dan 
over het "vragen om advies", wat een financiële regeling tussen exploitant en 
erkende instelling zou meebrengen.  
De HGR is verder ook van mening dat informatie-uitwisseling niet beperkt mag 
blijven tot enkel met de erkende instellingen, maar dat zich bij voorkeur ook 
netwerken zouden moeten vormen tussen interne erkend deskundigen 
onderling.  
Binnen de medische sector dienen bovendien ook netwerken gevormd te 
worden tussen de erkend deskundigen in de fysische controle en de erkend 
deskundigen in de medische stralingsfysica. 
 

• “Permanentie” door de erkend deskundigen: 

Aantal erkend deskundigen binnen een interne dienst voor fysische 
controle. 
Het aantal erkende deskundigen die binnen een type onderneming aanwezig 
moeten zijn, wordt niet gepreciseerd, maar dat aantal moet het mogelijk maken 
om alle opdrachten en in passende gevallen eventueel een permanentie te 
verzekeren. 

o Voor de installaties van klasse I (art. 23. 1.1.2.1. §2): is er echter een 

“permanente” aanwezigheid vereist door de interne deskundigen (“de 

functie van erkend deskundige .. wordt permanent ingevuld…”. Het 

realiseren van een wachtrol waarbij 24 / 7 een erkend deskundige 

binnen de installatie aanwezig is of zich onmiddellijk ter plaatse kan 

begeven, is echter in de praktijk moeilijk te realiseren wanneer men 

intern slechts over 2 à 3 deskundigen binnen de inrichting beschikt. 

Bovendien kan men hier niet langer meer rekenen op de wachtrol van 

Bel-V. Dit artikel vraagt dus om verduidelijking en concretisering. 

o Voor wat betreft de inrichtingen of ondernemingen van klasse II en 

klasse III (art 23.1.3.1.§4), bepaalt de nieuwe tekst dat de exploitant de 

nodige regelingen moet voorzien "teneinde een ondersteuning te 

kunnen verzekeren door een erkende deskundige" bij noodgevallen 

(telefonisch contacteerbaar?). Hiervoor kan men ook beroep doen op 

de wachtrol van externe deskundigen bij de erkende instellingen om 

een persoon ter plaatse te laten komen indien dit nodig zou zijn. Het 
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ontwerp van KB zou de modaliteiten van deze ondersteuning moeten 

vermelden.  

• Binnen de transportwetgeving dient een beter onderscheid gemaakt te 

worden tussen de taken die door de erkend deskundige in de fysische controle 

worden uitgevoerd en deze die de verantwoordelijkheid zijn van de 

veiligheidsadviseur klasse 7. 

 
2.3 Wat betreft de erkende arbeidsgeneesheren 

• Volgens de HGR heeft men in het ontwerp van KB de kans gemist om de taken 

van de arbeidsgeneesheer erkend voor radioprotectie verder te analyseren en 

uit te diepen. De arbeidsgeneesheer dient ten minste een meer actieve rol 

te spelen binnen het radiologisch veiligheidsgebeuren. Uit de praktijk blijkt 

dat, behalve in klasse I, het systeem voor medisch toezicht soms/vaak 

gebreken vertoont. 

o Zo zou hij actief moeten deelnemen aan het opstellen van de risico-

analyse en de werkpostanalyses, samen met de erkend deskundige 

en de preventieadviseur, in plaats van hier alleen over geïnformeerd te 

worden. 

o Wat betreft de opgelopen dosissen binnen de installaties zou hij deze 

eveneens moeten analyseren en helpen optimaliseren. 

o Het ontwerp van KB zegt niets over medische interventie in 

noodgevallen (art. 23.1.5.7e al., de erkende geneesheer ontbreekt 

hier). Voor klasse I installaties is het in de praktijk niet de erkende 

arbeidsgeneesheer die voorziet in de eerste hulp aan de slachtoffers bij 

ongevallen. De slachtoffers worden afgevoerd naar nabij gelegen 

medische centra, waarvan het personeel niet per definitie geschoold is 

in radiologische noodprocedures. Het is daarom belangrijk dat de 

erkende arbeidsgeneesheer deze radiologische noodprocedures 

opstelt, in samenwerking met de medische centra, om er van verzekerd 

te zijn dat de slachtoffers adequaat zullen worden opgevangen en 

behandeld. In klasse II is de realiteit in de praktijk vaak complexer en 

stelt men soms vast dat de medische zorg onvoldoende is in 

afwezigheid van de arbeidsgeneesheer.  

• Het ontwerp van KB komt ook niet tegemoet aan het tekort van de erkende 

arbeidsgeneesheren op het terrein. Dit leidt momenteel tot de wantoestand 

dat beroepshalve blootgestelde personen niet altijd worden onderzocht door 

een erkend arbeidsgeneesheer. Op basis van de praktijken in onze buurlanden 

zou een herziening van het medisch toezicht kunnen worden overwogen 

waarbij de erkende arbeidsgeneesheer slechts in de tweede lijn wordt 

ingeschakeld. In Frankrijk worden beroepshalve blootgestelde personen in 

eerste instantie onderzocht door daartoe opgeleide verpleegkundigen en alleen 

bij vastgestelde problemen doorverwezen naar een erkende 

arbeidsgeneesheer. Hierdoor wordt ook tijd vrijgemaakt bij de erkende 

arbeidsgeneesheer om de bovenstaande taken uit te kunnen voeren. 

• Er zou voor moeten worden gezorgd dat de werknemers in instellingen met een 

hoog risico worden gevolgd door een erkende geneesheer. Dat zou deel 

moeten uitmaken van de controletaken van het FANC. In kleinere bedrijven met 

weinig risico's zou deze eis daarentegen kunnen worden versoepeld 

(trapsgewijze aanpak). 
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• Ten slotte is met dit ontwerp KB ook een update van de opleiding van de 

erkende arbeidsgeneesheer noodzakelijk. Dit valt des te meer op bij 

vergelijking met de eisen die men stelt aan de initiële opleiding en de 

permanente vorming voor de erkend deskundigen in de medische 

stralingsfysica en de erkend deskundigen in de fysische controle.  

Gezien de functie van de erkende arbeidsgeneesheer moet worden uitgediept, 
zal men ook de opleiding, de permanente vorming en de controle 
onmiskenbaar moeten bijstellen.  

• Wat betreft de definitie “toezicht op de uitoefening van het programma van het 

gezondheidstoezicht binnen de onderneming” door de erkend deskundige (art. 

23.1.5. b.10):  

o Wat houdt dit toezicht precies in? 

 
 

2.4 Wat betreft de controles op het terrein door het FANC 

• De HGR is van mening dat het zeer belangrijk is dat de controle door het 

FANC op het terrein geregeld en adequaat dient te worden uitgevoerd om 

de responsabilisering van de exploitant inzake stralingsbescherming en 

nucleaire veiligheid te concretiseren. Bij mogelijke vastgestelde 

tekortkomingen dient bovendien doelgericht te worden opgetreden. En dat 

betekent dat de opleiding moet worden gecontroleerd. 

• Het lijkt ook vreemd dat enkel de erkend deskundige de opleiding van de AgSB 

dient goed te keuren. Het is immers goed denkbaar dat ook de EI dergelijke 

opleidingen zullen organiseren. In deze gevallen treedt duidelijk een 

belangenconflict op. Volgens de HGR moet het FANC verantwoordelijk blijven 

voor de goedkeuring of ten minste de attestering van deze opleidingen. De 

HGR is van oordeel dat het FANC hierover de bevoegde regionale autoriteiten 

zou moeten raadplegen. 

 
2.5 Wat betreft de NORM-industrie 

Binnen de NORM (Naturally Occuring Radioactive Materials)- industrie worden 
beroepsactiviteiten uitgeoefend waarbij natuurlijke stralingsbronnen worden 
gebruikt. Binnen het huidige ARBIS wordt voor deze industrie een “graded 
approach” gebruikt om aan te geven: 

• of hier geen extra maatregelen nodig zijn,  

• of deze industrieën zich moeten kenbaar maken aan het FANC en extra 

radioprotectiemaatregelen moeten nemen,  

• of dat hiervoor een vergunning dient te worden verleend.  

De NORM-industrie wordt echter niet opgenomen in het nieuwe ontwerp van 
KB.De HGR is van oordeel dat een interne DFC ook zou moeten worden 
opgezet voor inrichtingen of ondernemingen waarvan de beroepsactiviteiten een 
radiologische impact kunnen hebben voor de werknemers en voor het publiek, die 
belangrijker is dan deze van sommige inrichtingen van klasse III.  
Momenteel worden echter door het FANC vergunningen verleend of er worden 
corrigerende maatregelen opgelegd zonder dat er in deze "NORM"-industrieën een 
dienst voor fysische controle nodig is.  
Hier is er een gebrek aan coherentie ten opzichte van de andere industrieën. 
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2.6 Definitie van de “interventionele radiologie” (art. 23.1.3.2. a) 

De voorliggende tekst is niet duidelijk over de controles van “interventionele 

radiologie” (definitie in artikel 2). Deze “controles” zouden nu immers steeds met 

een periodiciteit van 6 maanden dienen te gebeuren.  

Het verdient aanbeveling te specificeren welke uitrusting precies bedoeld wordt: 
enkel de toestellen voor interventionele cardiologie of angiografie of ook de C-
bogen uit het operatiekwartier? Het is immers in de praktijk niet haalbaar om alle 
toestellen uit het operatiekwartier 6-maandeijks te testen.  
De 6-maandelijkse fysische controle van de interventionele radiologische 
toestellen i.p.v. jaarlijks heeft weinig meerwaarde. Het zijn immers vooral de 
toestelinstellingen (die voor een geoptimaliseerde patiëntdosis zorgen) en het 
correct gebruik van de voorziene beschermingsmiddelen die de personeelsdosis 
reduceren. Een tweede fysische controle van het toestel zelf verandert daar niets 
aan.  
De HGR stelt daarom voor om de “graded approach” ook hier door te trekken. 

 
2.7 Veelheid aan taken 

Artikel 23.1.5. van het ontwerp van KB vermeldt 43 (!) taken van de fysische 
controle. Het is tamelijk betreurenswaardig dat deze taken niet opnieuw zijn 
beoordeeld ten opzichte van wat momenteel nodig is in het kader van een 
dynamisch veiligheidsmanagement. 
Dat betreft vooral verplichte taken in het kader van de welzijnswet, in het 
bijzonder de taken van de arbeidsgeneesheer, die zouden moeten worden 
"gemoderniseerd" (recentere regelgeving) en coherenter moeten worden 
gemaakt. In deze lijst worden veel taken ook dubbel vermeld.  
Het ontwerp van KB legt ook niet de nadruk op de nood aan multidisciplinariteit, 
samenwerking tussen het hoofd van het DFC, de arbeidsgeneesheer, de 
preventieadviseur, enz. 

 
2.8 Redactionele aanpassingen aan de tekst 

Verder moet het ontwerp van KB nog op redactioneel vlak worden aangepast om 
de leesbaarheid ervan te verhogen. De volgende lijst is niet volledig. 

• Zo is de formulering van bepaalde passages onduidelijk, onvolledig of niet 
grammaticaal correct.  

• Hoofdstuk 2, artikel 2 in de Franstalige versie van de definitie van de 
“Agent voor de stralingsbescherming”: de formulering « une personne 
techniquement compétente sur des questions de radioprotection liées 
à un type de pratique ou d’installation déterminé pour superviser ou 
mettre en œuvre des dispositions en matière de radioprotection » zou 
moeten worden vervangen door: « Une personne techniquement 
compétente sur des questions de radioprotection liées à un type 
déterminé de pratique ou d’installation pour superviser ou mettre en 
œuvre les dispositions en matière de radioprotection ». 

• Artikel 11: Zoals dit artikel momenteel is geformuleerd, is het 
onduidelijk. Aangezien artikel 6.3.1 dat door dit artikel wordt gewijzigd, 
niet erg lang is, lijkt het zinvol het volledig te herschrijven.  

• Artikel 13: 4° moet worden herformuleerd als volgt: “4°punten 8 tot 11 
worden omgenummerd tot punten 7 tot 10.“ 

• Artikel 21: de laatste alinea van artikel 23.1.3.2 “Bezoeken van de 
deskundige erkend in de fysische controle“ zou beter als volgt zijn 
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opgesteld: “Een verslag moet duidelijk de vaststellingen en conclusies 
van het bezoek vermelden, alsook de eventuele tekortkomingen die de 
exploitant in orde moet brengen en de termijn waarover hij beschikt om 

dit te doen.”. 
• Artikel 23.5. “Bescherming van het hoofd van de dienst voor fysische 

controle“ zou moeten worden herformuleerd als volgt: “De exploitant of 
het ondernemingshoofd kan de arbeidsovereenkomst met het hoofd 
van de dienst voor fysische controle enkel beëindigen, of hem 
verwijderen uit deze functie om redenen die [volledig] vreemd zijn aan 
de uitoefening hiervan of […] 4° wanneer het hoofd van de Dienst 
Fysische controle zelf zijn ontslag indient.  

• Bij het opstellen van het nieuwe artikel 74.2.1. 3°, moet punt c van de 
2de alinea duidelijker worden geformuleerd, bv. als volgt: “c. de 
instelling voor fysische controle streeft ernaar om de persoon of de 
organisatie, die voor de inrichting of de activiteit verantwoordelijk is, te 
overtuigen van de absolute noodzaak van het gebruik van 
geoptimaliseerde en gerechtvaardigde technieken, die hij permanent 
bevordert”.  

• In artikel 74.2.2 moet de laatste alinea wellicht worden genummerd met 
<e>. 

• Artikel 74.3.1 voorziet dat de Wetenschappelijke Raad (WR) binnen de 
90 kalenderdagen na ontvangst van een aanvraag tot erkenning een 
advies moet uitbrengen. Rekening houdend met het vergadertempo van 
de WR (± 90 dagen), de tijd die nodig is voor het uitwerken en opstellen 
van het advies van het FANC en de minimale termijn voor het 
doorzenden van een dossier vóór de vergadering van de WR 
(huishoudelijk reglement), zou een wat langere periode welkom zijn om 
te voorkomen dat zich een situatie voordoet waarin een dossier korte 
tijd vóór een zitting wordt verkregen en de termijn van 90 dagen 
onmogelijk haalbaar zou zijn.  

• In de derde alinea van artikel 74.4 ontbreekt een hoofdletter: “De 
instelling voor fysische controle past een reglement van het Agentschap 
toe, die…“. 

• Er dient een verduidelijking van alle binnen de nieuwe wetgeving gebruikte 

termen te worden voorzien. Deze is momenteel niet volledig. Binnen de tekst 

dienen consistent dezelfde termen voor dezelfde begrippen gebruikt te worden.  

• Wat betreft artikel 23.1.5. en 23.2.6.: Om de leesbaarheid van deze artikels te 

bevorderen, dient voorafgaandelijk aan de opsomming van de taken 

aangegeven te worden welke taken voorzien blijven voor de erkend deskundige 

en welke taken uitgevoerd moeten worden door de agent stralingsbescherming 

en niet, zoals nu, na de opsomming van de taken. 

• Overal in de tekst: ”erkende instelling” in plaats van “instelling voor fysische 

controle” ( zie wet van 7 mei 2017).  

• Meerdere referenties verwijzen naar oudere wetgevingen  

• Bv. de oude KB's van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, terwijl deze 
zijn vervangen door het Codex over het welzijn op het werk;  

• of het KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn 
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk i.p.v. Titel 2 van Boek 
II van de codex over het welzijn op het werk betreffende de 
gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op 
het werk ”). 
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• In de Franstalige versie van het KB wordt de term “site d’interruption” gebruikt 

(bv. in artikel 23.2.2) terwijl in het verslag aan de Koning sprake is van “site 

d’étape”. In de Nederlandstalige versie van het KB en het verslag aan de 

Koning wordt dezelfde term gebruikt (onderbrekingssite). De term “site d’étape” 

in de Franstalige versie van het verslag aan de Koning moet worden vervangen 

door “site d’interruption”.  
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3 Positieve punten in het ontwerp van KB 

De volgende punten uit het voorliggende ontwerp van KB worden als een verbetering ervaren 
voor de gezondheid van het publiek, de werknemers en het leefmilieu door de deelnemers 
aan de werkgroep: 
 

3.1 De responsabilisering van de exploitant inzake stralingsbescherming / nucleaire 
veiligheid 

• Met het nieuwe KB wil men de exploitanten van ondernemingen waarin een 

radiologisch risico aanwezig is, responsabiliseren over hun eigen aandeel in 

de stralingsbescherming / nucleaire veiligheid binnen de inrichting of 

onderneming. Daarom wordt het voortaan verplicht voor elke inrichting of 

onderneming om een interne dienst voor fysische controle op te richten.  

Deze verantwoordelijkheid kan voortaan dus niet meer worden afgeschoven op 
de Erkende Instelling. 

 
3.2 De herziening van de positie van de erkende instellingen (EI) binnen de 

stralingsbescherming 

Onder het bestaande KB kunnen de erkende instellingen een duale rol vervullen: 
langs de ene kant kunnen zij fungeren als fysische controle van de exploitant en 
langs de andere kant kan het FANC de controle op de exploitanten aan de erkende 
instellingen toevertrouwen.  
In het voorstel van KB zullen de erkende instellingen voortaan steeds aan de 
zijde van de exploitant staan. De controletaken vanuit het FANC zullen voortaan 
ofwel door het FANC zelf, ofwel door zijn filiaal Bel-V, worden uitgevoerd onder de 
vorm van thematische inspecties. Dit betekent zeker een verduidelijking ten 
opzichte van de huidige situatie. 

• Het feit dat het bestaande quasi monopolie voor de erkende instellingen wordt 

doorbroken.  

Onder het bestaande KB bestaan er binnen België slechts 2 erkende instellingen, 
die bovendien elk vergund zijn voor een specifiek deel van de markt. De exploitant 
wordt daarom in veel gevallen in de praktijk verplicht de erkende instelling te 
“kiezen” die vergund is voor het specifieke toepassingsgebied van de inrichting of 
onderneming  
In het nieuwe KB worden de voorwaarden gesteld waaraan een erkende instelling 
dient te voldoen indien deze vergund wenst te worden voor een bepaalde taak. 
Dit moet toelaten dat er nieuwe erkende instellingen binnen België kunnen worden 
opgericht. Op deze manier zal de exploitant een grotere keuze krijgen bij het 
kiezen van de Erkende Instelling en wordt de bestaande situatie van een quasi 
monopolie positie doorbroken. 

 
3.3 De vertaling van het begrip van de “RPO” uit de EURATOM BSS safety guidelines 

naar de “Agent voor de stralingsbescherming” (AgSB) 

• De creatie van het nieuwe statuut van de AgSB betekent een duidelijke 

“upgrade” ten opzichte van de huidige “aangestelde voor de bewaking”. Hiermee 

krijgen personen, die over de nodige praktische ervaring in het werkveld 

beschikken en daadwerkelijk op de werkvloer aanwezig zijn, nu ook een echt 

mandaat om effectief de stralingsbeschermingsmaatregelen uit te voeren.  

• De vereiste theoretische en praktische opleiding voor de AgSB is aangepast 

volgens een “graded approach” aan het type van de toepassing die binnen de 

inrichting of onderneming gebruikt wordt en het risico dat deze oplevert.  
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• De voorziene permanente vorming zal er voor zorgen dat de “agent voor de 

stralingsbescherming” ook op termijn over de nodige parate kennis blijft 

beschikken.  

 
3.4 Het inbedden van radiologische risico’s binnen de algemene risico’s van de inrichting 

of onderneming 

• Binnen het geheel van het nieuwe ontwerp van KB wordt er over gewaakt dat 

de radiologische risico’s worden geïntegreerd binnen de andere 

conventionele risico’s die binnen elke inrichting of onderneming voorkomen 

en niet apart van elkaar worden gezien. Zeker voor de installaties van 

inrichtingen van klasse II of klasse III is het radiologische risico immers vaak 

niet het meest belangrijke. De radiologische risico’s binnen de inrichting of 

organisatie integreren via een geïntegreerd risicobeheersysteem wordt 

voortaan binnen alle klassen geëist. 

 
3.5 De mogelijkheid tot het oprichten van gemeenschappelijke diensten voor fysische 

control 

• Met het nieuwe ontwerp van KB wordt het mogelijk om tussen verschillende 

inrichtingen of ondernemingen onderling, binnen bepaalde voorwaarden, 

gemeenschappelijke diensten voor fysische controle op te richten.  

Deze mogelijkheid is vooral interessant binnen ziekenhuisnetwerken of voor 
samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en grote ziekenhuizen of 
onderzoeksinstituten. Het geeft de mogelijkheid om gezamenlijk intern een 
erkend deskundige in de fysische controle aan te stellen als hoofd van de 
gemeenschappelijke DFC zodat de stralingsbeschermingsstandaard binnen al 
de deelnemende inrichtingen of ondernemingen op dezelfde manier wordt 
benaderd terwijl de lasten over al de deelnemers kunnen worden gespreid. 

 
3.6 KB van toepassing op heel de keten van het transport van radioactieve stoffen 

• Door het voorstel van het nieuwe KB wordt de stralingsbescherming binnen de 

gehele transportketen voor radioactieve stoffen voortaan juridisch 

afgedekt, hierbij inbegrepen de overslagplaatsen, de onderbrekingssites en de 

transportfirma’s die vroeger buiten het KB vielen.  

• De creatie van een erkend deskundige specifiek voor het transport van 

radioactieve stoffen was hiervoor nodig. Ook hier werd de trapsgewijze aanpak 

doorgetrokken. Zo is de vereiste opleiding uitgebreider voor het transport van 

radioactieve stoffen, die ook een risico inzake criticaliteit of corrosiviteit vertonen 

(T1) dan voor transporten van radioactieve stoffen die deze risico’s niet vertonen 

(T2). 

• Ten slotte werd ook de agent stralingsbescherming binnen de transportwereld 

geïntroduceerd zodat ook hier de fysische controle op de werkvloer kan worden 

uitgeoefend. Ook voor deze agenten werd een theoretische en praktische 

opleiding en permanente vorming voorzien, eveneens volgens een “graded 

approach”. 
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3.7 Specificatie van de taken van Bel-V. 

• De definitie van de taken van Bel-V wordt in het nieuwe KB opgenomen. 

 
3.8 Inclusie van klasse IIA 

• De inclusie van de “klasse IIA”, die de facto al bestaat sedert 2007, wordt nu 

officieel opgenomen binnen het nieuwe KB.  
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VI SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

 
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde experten 
is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?. 

 

Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen van het 
advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Véra PIRLET en Marie-Thérése 
HOORNAERT en het wetenschappelijk secretariaat door Sandrine EVERAERT en Evelyn 
HANTSON. 
 
ALOFS Walter Arbeidsgeneeskunde IDEWE 

BOSMANS Hilde Medische stralingsfysica UZ Leuven 

BOTERBERG Tom Radiotherapie Ugent 

BULS Nico Medische stralingsfysica  UZ Brussel 

COVENS Peter Fysische controle, 
stralingsbescherming 

VUB 

HOORNAERT Marie-
Thérése 

Medische stralingsfysica Ex-CH Jolimont La 
Louvière, ex-ULg 

MERLO Pierre Stralingsfysica CH Jolimont La 
Louvière 

MONSIEURS Myriam Fysische controle, 
stralingsbescherming 

UGent 

PIRLET Véra Fysische controle, 
stralingsbescherming 

ULG 

POELAERT Marc Fysische controle, 
stralingsbescherming 

UCL 

SMEESTERS Patrick Radiobiologie UCL, ex-FANC 

STEENBEEK Isabelle Preventieadvies CHR Namur 

VAN LAREBEKE-
ARSCHODT Nicolas 

Toxicologie Ugent 

VANNESTE Françoise Medische stralingsfysica UCL 

WOICHE Christian Preventieadvies, fysische controle ULB, Erasme 

 
De volgende experten werden gehoord maar hebben niet deelgenomen aan de goedkeuring van 
het advies. 
 
DE BROUWER 
Christophe 

Arbeidsgeneeskunde ULB 

DELCORPS Xavier Fysische controle, 
stralingsbescherming 

 

KOCKEROLS Pierre Fysische controle Klasse I BVS 

SAMAIN Jean-Paul Regelgeving, stralingsbescherming, 
nucleaire veiligheid en milieu 

UMons, ex-FANC 

THIERENS Hubert Fysische controle, 
Stralingsbescherming, 
stralingsdosimetrie 

UGent 

http://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we
http://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten
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De volgende administraties werden gehoord: 
 
BERLAMONT Jolien  FANC 

CARLIER Pascal  FANC 

MALDAGUE Thierry  FANC 

WERTELAERS An  FANC 

PONNET Godelieve Directeur a;i; AD Humanisering van de 

arbeid 

FOD Werkgelegenheid 

DEMOULIN Charlotte Juriste, AD Humanisering van de arbeid FOD Werkgelegenheid  

 
De volgende firma's/verenigingen/enz. werden gehoord: 
 
FOUCART Denis Preventieadviseur UNESSA 

MICHEL Christophe Technische adviseur UNESSA 

GREFFE Jean-Louis Radiofarmaceut CHU Charleroi, 

SANTHEA 

LEJEUNE Philippe Medische adviseur SANTHEA 

PRAET Michel Wetenschappelijke adviseur SANTHEA 

DE NUTTE Hilde Stafmedewerker ziekenhuizen Zorgnet-Icuro 

STRUBBE Luc Verantwoordelijke preventiedienst AZ Sint-Jan-Brugge, 

Zorgnet-Icuro 

VANHOUTTE Frederik Erkend deskundige in de medische 

stralingsfysica, domein 

radiotherapie 

UZ Gent, Zorgnet-Icuro 

GOOSSENS Olivier Algemeen directeur Controlatom 

VAN CAUTEREN Jozef Fysische controle Controlatom 

COLLET Yves Hoofd van de SIPP 

Hoofd "Interne dienst voor 

Preventie en Bescherming op het 

Werk", Preventieadviseur niveau I 

NLMK 
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VII Bijlagen 

 

Bijlage 1: Tabel met de reactie van het FANC op HGR-advies 9476 
 
  



         Behandeling commentaren in het kader van PC005-02 
(justificatie/motivatie) 
 

code: REG-007B (“Contrôle physique & Bel V”) 
Type commentaar document(1): consultation official advises – CSS/HGR 
Onderwerp: Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la 
population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants en ce qui concerne le contrôle 
physique et relatif à Bel V. 
Document(en) voor commentaar(2): PAR-OKB (+ Rapport Roi) 
Type consultatie(3): Organes officiels d’avis – CSS/HGR 

 
Samensteller Tabel:TM/HEIG 
(1):CD-SDN, CD-IP, CD-OAB, CD-AP                 (2): SDN, voorstel tekst, Verslag aan de Koning, Memorie van Toelichting, …    
(3): schriftelijke bevraging, ronde tafel, … 
 
Art.  Commentaire Réponse AFCN   Proposition de modification 
Général 
 

 Le Conseil Supérieur de la Santé a consacré une attention 
particulière au « Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 20 
juillet 2001 portant règlement général de la protection de la 
population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger 
des rayonnements ionisants en ce qui concerne le contrôle physique 
et relatif à Bel V ». 
Le CSS considère que ce projet d'AR apporte de nombreux points 
positifs et que son contenu est approprié. Néanmoins, à l'heure 
actuelle, le CSS NE PEUT PAS EMETTRE UN AVIS FAVORABLE quant 
à la présente demande d'avis.  

L’Agence note que le CSS ne peut émettre un avis favorable. Huit 
points positifs ont cependant été identifiés par le CSS qui a également 
jugé opportun le contenu du projet. 
 
Finalement, l’Agence note que : 

- les dispositions relatives à la classe IIA 
- les dispositions relatives à l’agrément des experts 
- les dispositions relatives à l’agrément des organismes de 

contrôle physique 
- les dispositions relatives à Bel V 
- les dispositions relatives au secteur du transport 

n’on amené à aucune ou très peu de remarques/commentaires de la 
part du CSS. 

 

  En effet, il ressort de l’audition des différents intervenants et de la 
consultation du groupe d’experts actifs sur le terrain des radiations 
ionisantes, que plusieurs articles du projet d’AR manquent de clarté 
et permettent différentes interprétations, parfois erronées. 

L’Agence ainsi que bon nombre de stakeholders estiment que le projet 
apporte une clarification significative des rôles, tâches et 
responsabilités par rapport à l’arrêté qui prévaut depuis 2001.  
 
L’Agence rappelle qu’elle a organisé pour ce projet, plusieurs réunions 
de stakeholders (plus de 100 participants) d’un très large public en mai 
2016, et que ces stakeholders ont eu l’occasion ensuite de poser leurs 
questions par écrit. Une réponse individualisée a été envoyée à chacun 
des stakeholders ayant posé des questions, et une séance 
d’information, sur la manière dont le texte avait été amendé a été 
organisée en avril 2017. Plusieurs experts du groupe de travail  formé 
par le CSS ainsi que plusieurs intervenants externes consultés ont 
participé à ces séances en 2016 et 2017.  
 
L’Agence constate que certaines mauvaises interprétations résultaient 
d’extrapolations qui ne figurent pas dans le texte, par exemple le fait 
qu’un expert agréé ne puisse pas effectuer des tâches d’agent de 
radioprotection, ou encore que le chef du service de contrôle physique, 
quand il n’est  pas un expert agréé, doit toujours être un conseiller en 
prévention.  
 

 

  



  Dans ses réponses au SPF emploi, l’AFCN elle-même a pu constater 
de telles interprétations. Le CSS estime que dans un AR, il faut 
éviter toute ambiguïté, source de discussions et de conflits, qui 
seront nuisibles à la radioprotection et par conséquent à la santé 
publique. 

 
Comme mentionné à plusieurs reprises lors des réunions stakeholders, 
une particularité de ce projet d’arrêté est de laisser à l’exploitant la 
liberté de s’organiser en fonction de ses capacités et contingences. 
Plusieurs configurations du service de contrôle physique, à organiser 
par l’exploitant, sont donc possibles dans les limites définies dans le 
projet d’arrêté sans que cela ne constitue une « ambiguïté » 
d’interprétation.  
 

 

  On peut imaginer la difficulté des chefs d’entreprise ou des 
exploitants à la lecture de cet arrêté dont la compréhension 
nécessite entre autres la lecture d’une série de documents 
complémentaires (rapport au Roi, règlements techniques, etc.). 

La consultation des stakeholders et la séance d’information  n’ont pas 
mis en évidence de difficulté de compréhension des chefs d’entreprise. 
 
L’Agence fait remarquer que l’utilisation de règlement techniques n’est 
pas neuve. Elle permet de ne pas compliquer et/ou alourdir 
inutilement l’arrêté avec des dispositions secondaires, dans le but 
justement de faciliter la compréhension de celui-ci. 
 

 

  Le CSS recommande donc vivement à l’AFCN de prévoir des 
séances d’informations ainsi que des notes explicatives spécifiques à 
chaque type de pratique afin de faciliter la mise en place de la 
nouvelle organisation. 

L’Agence prend note de ce commentaire, et continuera d’informer 
proactivement les différents secteurs concernés de la nouvelle 
organisation, comme elle le fait depuis le début du projet. 

 

Point crucial n°1  Dans les cas où la direction du service de contrôle physique interne 
d’une organisation n’est pas assurée par un expert agréé en 
contrôle physique (CP) mais est confiée à un conseiller en 
prévention, le présent projet d’AR ne semble pas suffisamment tenir 
compte du « Code du bien-être au travail », en ce qui concerne le 
statut, les missions et les responsabilités de ces deux fonctions. Le 
CSS estime qu’il y a incompatibilité entre le rôle de conseil et d’avis 
(indépendant de la ligne hiérarchique), lié à la fonction de conseiller 
en prévention et la fonction de chef du SCP. Le chef du SCP se 
trouve en effet dans la ligne hiérarchique, et vu que le texte du 
projet d’AR n’est pas clair en ce qui concerne les tâches du chef de 
service du SCP, cette fonction pourrait également impliquer des 
tâches de décision, dans la ligne hiérarchique. De plus, en 
attribuant les 2 casquettes de chef du Service interne de prévention 
et protection du travail (SIPPT) et du SCP à la même personne, 
surtout si cette personne est déjà responsable du SIPPT à temps 
plein, le risque est grand que certaines tâches de prévention ne 
soient plus ou mal assurées par manque de temps disponible, ce qui 
représente un grand risque d’impact sur la santé des travailleurs et 
la santé publique. Le CSS considère que si une personne avec une 
formation technique et scientifique adéquate est disponible pour 
devenir chef du SCP, il devrait être placé directement sous l’autorité 
de l’exploitant, plutôt que sous celle du chef du SIPPT pour les 
raisons mentionnées plus haut. Le texte soumis semble indiquer 
que les consultations préalables entre l'AFCN et le SPF Emploi ont 
été insuffisantes, alors que cela aurait permis d'éviter une telle 
discordance. 

L’Agence prend note de cette préoccupation. L’Agence et le SPF 
emploi ont entrepris des concertations afin de mettre en concordance 
les différentes organisations possibles du service de contrôle physique 
et les relations de celui-ci avec le SIPPT. 
Le Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, 
compétent pour cette matière, n’a pas remis en cause les différentes 
organisations possibles du service de contrôle physique et plus 
particulièrement en ce qui concerne l’implication du chef du SIPPT. 
 
De plus, cette  recommandation de la part du CSS de séparation SCP-
SIPPT n’est pas en mesure de favoriser une approche holistique des 
risques, jugée positive par le CSS (voir point positif N° 4 ci-dessous)  
   
Le fait que le chef SCP, si ce dernier est un expert agréé,  doive être 
aussi le chef du SIPPT est déjà une exigence de la réglementation 
actuelle valable pour toutes les classes (I, II, III)  
 
Aucun stakeholder concerné n’a remis en cause la situation actuelle 
concernant le chef du SCP dans les établissements de classe I. 
 
Au vu de l’opposition manifestée par le Conseil Supérieur, l’Agence a 
finalement décidé de découpler les SIPPT des SCP pour les 
établissements de classe II et III, et de reporter le débat 
ultérieurement dans le but de ne pas compromettre d’autres 
dispositions du projet qui sont importantes pour l’Agence :  Classes 
IIA, transposition de la directive 2013/59 pour les concepts d’Agent de 
radioprotection et d’Expert, (agrément des) organismes de contrôle 
physique, dispositions relatives à Bel V, etc…   
 

Révision de l’article 23.1.3.1 (organisation du contrôle 
physique dans les établissements de classe II et III) : plus 
de référence au SIPPT. 
 
Art. 23.1.3.1 : 
« §1 Si l’exploitant a un expert agréé en contrôle physique 
de classe I ou II parmi les membres de son personnel, il lui 
confie la direction de son service de contrôle physique. Si 
l’exploitant n'a pas un tel expert à son service, il confie la 
direction de son service de contrôle physique à un membre 
de son personnel qui a suivi une formation couvrant les 
différents risques radiologiques liés aux pratiques dont 
l’exploitant est responsable, conformément aux dispositions 
de l’article 30.4.  » 

Point crucial n°2  Le fondement juridique sur lequel le texte s’appuie pour assurer la 
protection du chef du service de contrôle physique (art. 23.5.), 
lorsque cette fonction n'est pas assurée par un conseiller en 
prévention, n'est pas suffisamment clair, ce qui a comme 
conséquence de ne pas garantir cette protection. Le CSS estime que 
la protection du chef du SCP doit reposer sur une base juridique 
suffisante validée par le SPF Emploi et Travail. Si ce n’est pas le cas, 
cela aura un impact négatif sur la radioprotection et donc sur la 
santé publique. Ceci est d'autant plus important qu’aucune 
protection légale n’est également garantie pour l'AgRB, qui assure le 
suivi quotidien de la radioprotection sur le lieu de travail. 

La loi du 7 mai 2017 règle le fondement juridique de la protection du 
chef SCP :  
« Art. 29. § 1er. Le Roi détermine: 

- … 
 — les conditions auxquelles la personne qui exerce 

la fonction de chef du service de contrôle physique doit 
satisfaire, ainsi que: 
1° …  
2° les modalités par lesquelles il peut être mis fin à 
sa fonction. » 

 

La formulation de la protection du chef de contrôle physique 
est réécrite dans le projet d’arrêté, après concertation avec 
le SPF emploi :  
 23.5 Protection du chef du service de contrôle physique 
L’exploitant ou le chef d’entreprise peut uniquement 
terminer le contrat d’emploi avec le chef du service de 
contrôle physique ou le démettre de cette fonction pour des 
raisons étrangères à l’exercice de cette dernière ou pour des 
raisons qui prouvent qu’il n’est plus en mesure de remplir 
ses missions.  
L’accord du Comité pour la prévention et la protection au 



La protection devrait idéalement concerner tout le SCP (chef de 
service et agent de radioprotection - AgRP) dans le cadre de leur 
fonction au sein du SCP. En effet, tous les conseillers en prévention 
sont protégés et pas uniquement le chef de service. Le CSS insiste 
pour que l’AgRP reçoive au minimum un mandat clair de 
l’exploitant, précisant qu’il est bien sous la dépendance du chef du 
SCP qui, lui, est protégé. 

Le SPF emploi considère qu’il s’agit d’une base juridique adéquate.  
 
Bien que tous les membres du service de contrôle physique aient un 
rôle important, seul le chef du service de contrôle physique qui est en 
contact direct avec le chef d’entreprise est protégé contre le 
licenciement dans le cadre de l’exercice de sa fonction. Les membres 
du service de contrôle physique font rapport et dépendent 
hiérarchiquement du chef du service de contrôle physique. L’extension 
de la protection à tous les agents de radioprotection serait 
difficilement gérable pour les employeurs.  
 
Protéger tous les Agents RP aurait comme effet inverse que les 
employeurs en limiteraient leur nombre au minimum. L’Agence 
souhaite au contraire la plus grande présence des Agents RP dans les 
installations. 
Le Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection (employeurs et 
travailleurs) au Travail n’a pas trouvé opportun de généraliser cette 
protection aux agents RP. 
  

travail est requis quand un tel Comité existe. En cas de 
désaccord au sein du Comité pour la prévention et de 
protection au travail, ou en l’absence d’un tel Comité, 
l’Agence donne un avis qui est notifié à l'employeur par 
lettre recommandée. » 
 

Point crucial n°3  Le présent projet d'AR ne décrit pas suffisamment clairement les 
tâches des différents acteurs dans le domaine du contrôle physique: 

  

   Les tâches du chef du service de contrôle physique (SCP) 
ne sont pas décrites dans le projet d'AR. Une très grande 
confusion se crée lorsque le chef du SCP n'est pas un 
expert agréé mais le chef du service interne de prévention 
et de protection au travail ou une personne sous son 
autorité directe. Ce sera en effet le cas pour la plupart des 
établissements ou entreprises de classe II ou III. Pour ces 
motifs, le Conseil estime qu'il serait préférable de confier 
l'organisation des missions en application de la loi sur le 
bien-être au travail et le contrôle physique à deux 
spécialistes distincts dans les établissements ou entreprises 
de classe II et de classe III. Dans l'intérêt de la santé 
publique, ces spécialistes travailleront en étroite 
collaboration au sein de l'établissement ou de l'entreprise, 
ce qui est prévu dans la loi du 7 mai 2017 (art.9..§4) 

L‘agence souhaite que les risques radiologiques et classiques soient 
gérés d’une manière uniforme, ce que le CSS a jugé être un point 
positif (n°4 ci-dessous). Ceci a également été souligné dans l’avis du 
Conseil Scientifique de l’Agence.  
La gestion des risques classiques et radiologiques par deux individus 
distincts n’est pas de nature à favoriser une approche holistique des 
risques.   
 
La réglementation du Bien-être au travail ne précise pas non plus de 
tâche pour le chef du SIPPT. D’une manière générale, le chef du 
service de contrôle physique est responsable de la coordination de de 
l’organisation de la bonne réalisation des tâches attribuées à son 
service. 
Vu la variété des situations de chef de service contrôle physique et des 
secteurs concernés (de la centrale nucléaire au dentiste), il n’est pas 
possible de définir un jeu de tâches standards.  

 
Pour rappel, le spécialiste technique est l’expert agréé. C’est lui qui 
examine et approuve  les projets de modification, les procédures,… 
De manière générale, tous les risques (biologique, chimique,…) sont 
centralisés au niveau du SIPPT qui fait appel à des spécialistes lorsque 
cela s’avère nécessaire. Ceci est également parfaitement applicable 
pour les rayonnements ionisants  lorsqu’il n’y a pas d’expert agréé 
disponible en interne. 
 
Au vu de l’opposition manifestée par le Conseil Supérieur, l’Agence a 
décidé de découpler les SIPPT des SCP pour les établissements de 
classe II et III (voir point crucial n°1). Ce point crucial n’est donc plus 
pertinent. 
 

Art. 23.1.3.1 : 
§2 Le chef du service de contrôle physique coordonne et 
organise la bonne exécution des tâches et missions 
attribuées à son service. Le chef du service de contrôle 
physique a un accès direct à au(x) chef(s) 
d’établissement et à l’exploitant. 

   Le texte du projet d'AR doit indiquer sans ambiguïté si 
certaines tâches décrites à l'art. 23.1.5a) doivent ou 
peuvent être exécutées par l'AgRP. Le CSS estime que 
certaines tâches techniques (notamment dans le cadre de 
mesures complexes) devraient pouvoir être assignées au 
RPE. La formation de l'AgRP telle que le projet d'AR la 
prévoit dans sa formulation actuelle s'avère en effet trop 
limitée si l'AgRP est amené à effectuer des mesures 
complexes. Dans sa formulation actuelle, le texte ne précise 
pas quelles tâches doivent obligatoirement être réalisées 

Toute personne ayant reçu la formation d’Agent Radioprotection, 
disposant de l’expérience adéquate de l’installation et de l’organisation 
et les aptitudes requises, peut effectuer  si il est assigné à cette 
fonction par l’exploitant, les tâches de l’Agent de radioprotection, qu’il 
soit un expert agréé en contrôle physique (RPE), un radiophysicien, un 
ingénieur, un technicien, une secrétaire, un ouvrier, …  
 
L’ensemble des tâches attribuées à l’AgRP ne doit pas nécessairement 
être effectué par une seule et même personne. Il peut par exemple y 
avoir des AgRp plus spécialisés dépendant d’un service centralisé qui 

La phrase de l’article 23.1.3.1§3 sera clarifiée/reformulée :  
« …  qui effectuent les tâches de contrôle physique reprises 
à l’article 23.1.5 a). » 



par l'AgRP. Plus encore, l’article 23.1.3.1§3 prête à 
confusion lorsqu’il mentionne que les agents de 
radioprotection « assurent le contrôle physique », ce qui va 
bien au-delà des tâches d’un agent de radioprotection. Il 
serait plus judicieux d’utiliser la même formulation que celle 
qui figure dans la définition de l’AgRP (art.2) et dans le 
rapport au Roi. 

effectuent des mesures plus techniques ou spécialisées et des AgRp 
qui effectuent certaines tâches de contrôle physique plus routinières 
dans les installations où ils travaillent.  
 
L’Agence rappelle que les tâches de l’AgRP sont effectuées suivant des 
procédures approuvées par un expert agréé et en conséquence 
totalement supportées par celui-ci.  
 
L’Agence relève que l’interprétation de CSS de cette phrase de l’article 
23.1.3.1§3 est effectuée sur une partie de celle-ci, la formulation  
complète originale du projet étant : « … qui assurent le contrôle 
physique dans les installations suivant les dispositions de l’article 
23.1.5 a). ».  

   En outre, le CSS doute que le présent projet d'AR soit 
réalisable au sein de certains types d'établissements ou 
d'entreprises, tels que les établissements de très petite 
taille ou « atypiques », au cas où aucune tâche ne puisse 
être sous-traitée à l'expert agréé. 

L’AFCN ne comprend pas la remarque formulée par le CSS. 
En l’absence d’éléments concrets, l’Agence n’est pas en mesure 
d’apporter une réponse à cette préoccupation du CSS.  

 

Point crucial n°4  Formation des agents de radioprotection et du chef du SCP s’il n’est 
pas expert agréé : l’article 30.4 

  

  Aucune compétence en physique des radiations sanctionnée par un 
diplôme n’est demandée pour être AgRp ou chef du SCP. En outre, 
les tâches du chef du SCP ne sont pas décrites dans le projet d’AR, 
ce qui signifie qu’aucun jugement ne peut être émis quant à la 
question de savoir si une formation d’AgRP au minimum est 
suffisante. N’importe qui peut être AgRP moyennant une formation 
appropriée. Il est important de souligner que l’AgRP doit être une 
personne ayant bénéficié d’une formation technique et disposant 
d’une bonne connaissance de l’installation. Le CSS estime important 
pour la santé publique que l’AgRP ait en outre une connaissance 
théorique de base suffisante qui lui permette une bonne 
compréhension des tâches qui lui sont assignées. Pour plus de 
clarté, le CSS estime qu’il faudrait renvoyer, pour les modalités de la 
formation de base et de la formation continue, au règlement 
technique relatif à la formation plutôt que mentionner « l’AFCN peut 
fixer ».  La formulation « types d’installations » devrait être 
précisée. Le projet d’AR prévoit que les AgRP « doivent pouvoir 
justifier d’un certificat basé sur un test de connaissance réussi… » 
Le CSS soulève la question de savoir si suffisamment de temps a 
été prévu pour une formation adéquate des AgRP, en tenant 
compte des périodes transitoires limitées spécifiées dans le projet 
d'AR, sachant qu'une telle formation n'est pas encore proposée à 
l'heure actuelle. De plus, ces formations doivent uniquement être 
approuvées par l’expert agréé en contrôle physique. Le CSS estime 
souhaitable que l’AFCN atteste ces formations de base, comme elle 
le fait par exemple pour les formations continues des auxiliaires 
médicaux.  

Aucune compétence en physique des radiations sanctionnée par un 
diplôme n’est effectivement demandée pour être AgRp ou chef du 
SCP. Voir  aussi la réponse ci-dessus en ce qui concerne les tâches du 
chef de SCP. 
 
La formation de ceux-ci doit par contre être approuvée par un expert 
agréé, qui évaluera si celle-ci est adaptée aux tâches qu’il a à 
effectuer. Un expert agréé est apte à pouvoir juger de l’adéquation de 
la formation des agents de radioprotection. L’Agence ne souhaite pas 
imposer des contraintes disproportionnées et injustifiées aux agents de 
radioprotection.  
 
La formulation « L’Agence fixe » ou « L’Agence peut fixer » relève de 
considérations légistiques et non de radioprotection, qui ne changent 
rien en pratique. 
 
L’Agence estime que, sur base de son analyse, suffisamment de temps 
a été prévu pour une formation adéquate des AgRP.   
 
L’Agence souligne que cette formation peut être dispensée par 
différentes organisations : hautes écoles, organismes agréés, 
l’exploitant lui-même, … chez lesquels des formations pourraient être 
disponibles à court terme.  
 
L’Agence n’a pas la compétence juridique – l’enseignement dépendant 
des communautés -  pour attester chacune des formations de base.  
 
L’Agence renvoie à son argumentation du « point » crucial n°1 
concernant l’approche intégrée des risques. 
 

 
Le texte  de l’AR (article 30.4) a été modifié et renvoie 
directement (« L’Agence fixe ») au règlement technique en 
ce qui concerne la formation des agents de radioprotection. 

Point à clarifier 
n°1 

 1) Le CSS estime que la réforme des organismes agréés (OA) ne 
doit pas avoir pour conséquence que la radioprotection et la sûreté 
nucléaire perdent en importance au sein de cet organisme. Le CSS 
craint qu’une structure purement commerciale puisse nuire à la 
radioprotection et, par conséquent, avoir une incidence sur la santé 
publique. Sans préjudice des observations du Conseil supérieur pour 
la prévention et la protection au travail, le CSS estime dès lors que 
la forme juridique d'une ASBL est à préconiser pour les organismes 
agréés et que, de surcroit, le rôle du comité de surveillance à cet 
égard doit être renforcé et non réduit. 

Tenant compte de l’avis du CSS et du Conseil Supérieur pour la 
Prévention et la Protection au Travail (coté travailleurs) ainsi que de la 
réforme en cours au sein du SPF Emploi sur le statut des ASBL (dont 
celles effectuant des tâches réglementaires), le statut d’ASBL pour les 
organismes agréés sera conservé.  
 
Le respect des tâches réglementaires de l’organisme agréé relatives à 
ce projet d’arrêté royal sera contrôlé au moyen d’inspections par 
l’AFCN. 
 

Le statut d’ASBL sera conservé.  

  



Point à clarifier 
n°2 

 2) En ce qui concerne l’art 23.1.3.3., Amélioration du contrôle 
physique : le problème de la « permanence » des experts internes 
agréés nécessite d’être clarifié et rendu plus concret. Il en va de 
même pour l'échange d'informations entre les experts internes 
agréés et les organismes agréés. La signification exacte de cet 
article n’est pas claire. Le CSS considère en outre que l'échange 
d'informations ne doit pas se limiter aux seuls organismes agréés, 
mais que la constitution de réseaux entre experts agréés internes 
est également préconisée. Au sein du secteur médical, des réseaux 
doivent également se constituer entre les experts agréés en 
contrôle physique et les experts agréés en radiophysique médicale. 

L’Agence prend note de ce commentaire. Cette disposition étant sujet 
à discussion/interprétation est supprimée du projet d’arrêté.   

L’art. 23.1.3.3 est supprimé 

Point à clarifier 
n°3 

 3) Selon le CSS, le projet d'AR a manqué l'opportunité de poursuivre 
l'analyse des tâches du médecin du travail agréé en radioprotection 
et de les approfondir. Le médecin du travail doit au moins jouer un 
rôle plus actif au niveau de la sûreté radiologique. La définition de « 
la supervision de la mise en œuvre du programme de surveillance 
de la santé au sein de l'entreprise » par l'expert agréé doit être 
précisée. 

Les tâches du médecin du travail agréé (objet de l’article 24) ne sont 
pas dans le scope du projet actuel. 
 
La  supervision de la mise en œuvre du programme de surveillance de 
la santé au sein de l'entreprise par l’expert agréé est explicitée dans le 
Rapport au Roi, mais la base réglementaire reste dans l’arrêté.  

 

Point à clarifier 
n°4 

 4) Le CSS considère qu'il est très important que le contrôle sur le 
terrain par l'AFCN soit effectué de manière régulière et adéquate 
afin de concrétiser la responsabilisation de l’exploitant en matière 
de radioprotection et de sûreté nucléaire. En outre, si des  
d’éventuelles lacunes sont constatées, des interventions ciblées 
s'imposent. Et cela suppose de vérifier la formation. Il paraît 
également étrange que l'expert agréé doive approuver seul la 
formation de l'AgRP. Après tout, il est tout à fait concevable que les 
OA organisent eux-aussi des formations similaires. Dans ces cas, il y 
a clairement un conflit d'intérêts. Selon le CSS, l’« attestation » des 
formations devrait donc rester du ressort de l'AFCN. 

L’Agence dispose des programmes d’inspection nécessaires et 
adéquats pour  ce faire. 
 
L’approbation de la formation de l’Agent RP est traitée au point crucial 
n°4 ci-dessus. 
 
En ce qui concerne les conflits d’intérêt éventuels au sein des 
organismes agréés, l’AFCN vérifiera que les experts agréés exercent 
leur fonction avec impartialité comme prévu à l’article 74.4. 

 

Point à clarifier 
n°5 

 5) L'industrie NORM n'est pas visée par le nouveau projet 
d'AR. Le CSS estime qu'un SCP interne devrait également être 
constitué pour les établissements ou entreprises dont les 
activités professionnelles peuvent y avoir un impact radiologique 
plus important sur les travailleurs et le public que dans certains 
établissements de classe III. 

L'industrie NORM ne fait pas partie du scope du projet actuel.  

Point à clarifier 
n°6 

 6) Le texte soumis manque de clarté pour ce qui est des 
contrôles de la « radiologie interventionnelle ». Le CSS 
propose d'élargir l'« approche graduée » à ce domaine 
également. 

La définition de « radiologie interventionnelle » n’est pas modifiée par 
rapport à la réglementation existante. 
  
Dans la partie III Méthodologie de l’avis du CSS, l’Agence s’étonne de 
lire au point 2.6 :  
‘Après tout, dans la pratique, il n'est pas possible de tester tous 
les appareils du bloc opératoire tous les 6 mois. Un contrôle 
semestriel plutôt qu'annuel des appareils de radiologie 
interventionnelle n'apporte qu'une valeur ajoutée limitée. En effet, 
ce sont surtout les réglages de l'appareil (qui assurent une dose 
optimale pour le patient) et l'utilisation correcte de l'équipement de 
protection qui réduisent la dose à laquelle est exposé le personnel. 
Un deuxième contrôle physique de l'appareil n'y changera rien.’ 
 
L’Agence comprend que les membres du groupes de travail pensent 
que la visite de l’expert se limite à contrôler l’appareil. 
L’Agence estime que les points importants pour la protection du 
personnel en radiologie interventionnelle sont : 

- l’utilisation correcte des équipements de protection, 
- la position du personnel par rapport au tube RX, 

- optimiser la qualité d’image au besoin réel de résolution. 
 
Le meilleur moment pour ce faire est lorsque le personnel utilise 
l’appareil en situation réelle (opération, intervention en cours,..) et 
pas lorsque la salle est vide. 
 

 



 
La seconde visite devrait être mise à profit pour réaliser des 
observations, effectuer des analyses de poste, donner du feed-
back au personnel et former, par la même occasion, les agents de 
radioprotection. 
 
En complément, la limite de dose au cristallin passera, dans un 
avenir proche, de 150 mSv à 20 mSv sur 12 mois consécutifs 
glissants. 
 

Point à clarifier 
n°7 

 7) Multitude de tâches : le CSS regrette que les 43 tâches du 
contrôle physique n’aient pas été réévaluées par rapport à ce qui 
est nécessaire actuellement dans le cadre d’une gestion dynamique 
de la sécurité (réglementation, cohérence, doublons, etc.). 

Les tâches ont été réévaluées notamment au regard de la directive 
2013/59, des tâches actuelles du contrôle physique  et du préposé à la 
surveillance. Comme précisé dans l’AR, les seules tâches à considérer 
sont celles qui sont pertinentes pour la pratique considérée. Cet aspect 
est apprécié par l’expert agréé lors de l’analyse de risque préliminaire, 
lors de l’approbation des procédures ainsi que lors de ses visites 
périodiques.  

 

     
Points positifs  général Néanmoins, le CSS tient à souligner que le présent projet d'AR 

apporte de nombreux points positifs, qui doivent certainement être 
conservés, voire renforcés. 

  

Point positif n°1  La responsabilisation de l'exploitant en matière de radioprotection / 
sûreté nucléaire. 
A l'avenir, cette responsabilité ne pourra donc plus être transférée à 
l'organisme agréé. 

  

Point positif n°2  2) La révision du positionnement des organismes agréés (OA) dans 
le domaine de la radioprotection. L'OA se situera désormais toujours 
du côté de l'exploitant et le quasi-monopole des OA en Belgique 
prendra fin. 

  

Point positif n°3  3) La transposition de la notion de « RPO » des EURATOM BSS 
Safety guidelines en « Agent de radioprotection » (AgRP). L'AgRP 
sera mandaté pour contribuer efficacement à la radioprotection au 
sein de l'établissement ou de l'entreprise. Une 
supervision permanente sera ainsi assurée sur le lieu de travail. 

  

Point positif n°4  4) L'intégration des risques radiologiques dans les risques généraux 
de l'établissement ou de l'entreprise. En effet, dans les  
établissements ou entreprises de classe II ou III, les radiations 
ionisantes ne représentent généralement pas le risque le plus 
important. 
Il importe dès lors de veiller systématiquement à une analyse 
conjointe de l'ensemble des domaines de risques. 

  

Point positif n°5  5) La possibilité de mettre en place des services communs de 
contrôle physique. Cela permettra d'élever à un niveau supérieur la 
radioprotection au sein des réseaux hospitaliers ou des partenariats 
entre le monde universitaire et l'industrie. En effet, il est possible 
d'engager ensemble un expert en contrôle physique tout en  
répartissant les coûts sur l'ensemble des participants. 

  

Point positif n°6  6) L'extension de la règlementation en matière de radioprotection à 
l'ensemble de la chaîne du transport de substances radioactives. 
Précédemment, seuls l'expéditeur, le destinataire et le transporteur 
étaient visés. Désormais, les « sites d'étape ou d’interruption » 
seront également repris dans le projet d'AR, ce qui permettra de 
boucler la chaîne. 

  

Point positif n°7  7) La spécification des tâches de Bel-V.   
Point positif n°8  8) L'inclusion de la classe IIA.   
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