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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8427 

 
Advies van de Hoge Gezondheidsraad betreffende de 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) 

 
Versie gevalideerd op het College van oktober 2008- 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 

juni 2008 betreffende de 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. 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 01.06.2012 (KB van 26 april 

2012). 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 is gepubliceerd en 

eventueel door de aanvrager is aangepast op basis van dit advies. 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. 

Om de gepubliceerde definitieve KB’s te raadplegen, verwijzen we de lezer naar de website van 

het Belgisch staatsblad: 

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

 

                                                
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. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
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1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 
Het KB van 20 juli 2001 omvat het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, 
van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen (ARBIS).  
Hoofdstuk VI betreffende de geneeskundige toepassingen werd, na overleg met alle betrokken 
partijen, door het KB van 17 mei 2007 grondig gewijzigd.  
 
Het hele algemene reglement (met inbegrip van hoofdstuk VI) wordt voor het ogenblik op initiatief 
van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle met raadpleging van de betrokken partijen 
grondig herzien. Die grondige herziening is over verschillende jaren gepland. 
 
Het voor het ogenblik aan de HGR voorgelegde ontwerp van KB slaat op een reeks praktische 
aspecten die dringend aan een oplossing toe zijn. Het vormt in zekere zin een soort “tussentijdse 
bijgewerkte versie” van het ARBIS. 
 
De Hoge Gezondheidsraad werd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle over die 
nieuwe wijzigingen in het ARBIS om advies gevraagd.  
 
Het ontwerp van koninklijk besluit werd op 23 juni 2008 aan de HGR voorgelegd. De verruimde 
ad hoc werkgroep “Reglementering” werd verzocht om een adviesontwerp over de volgende 
vragen uit te werken: 
 

 Is dit ontwerp van KB conform de regels van goede praktijkvoering inzake 
stralingsbescherming ? 

 Voldoet het ontwerp van KB aan de verwachtingen inzake 
administratieve vereenvoudiging? 

 
 

2. ADVIES 
 
De Hoge Gezondheidsraad brengt het volgende advies uit en doet de volgende aanbevelingen 
betreffende “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”. 
 

1. De redenen en de inhoud van die wijzigingen worden eerst door de vertegenwoordiger 
van het FANC uiteengezet. 
De HGR stelt vast dat de nieuwe wijzigingen hoofdzakelijk het gebied van de opleiding 
van de beoefenaars van de tandheelkunde en de veeartsenijkunde alsmede de medische 
stralingsfysici betreffen. Aangezien het opleidingsprogramma van de medische 
stralingsfysici aan het Bologna-decreet werd aangepast, beantwoordt het ARBIS dus niet 
meer aan de werkelijkheid op het terrein. De HGR neemt nota van de bedoeling van het 
Agentschap om het hele ARBIS voor wat de fysische controle, de verschillende medische 
specialismen en andere competenties betreft, met het Bologna-decreet in 
overeenstemming te brengen. 
Voorts is het de bedoeling om in het kader van de erkenning van tandartsen en veeartsen 
het administratieve en reglementaire proces via een intensievere opleiding te 
vereenvoudigen.  

 
2. In de huidige wettekst moeten er sommige punten verduidelijkt worden. Dit voorstel tot 

herziening bevat een aantal niet noodzakelijk verbonden punten met inbegrip van 
wijzigingen in de nieuwe versie van hoofdstuk VI van het ARBIS. Een aantal andere 
belangrijke punten worden in de nabije toekomst besproken. De HGR neemt akte van de 
bedoeling van het FANC om de komende jaren een algemene herziening van het ARBIS 
voor te stellen. 
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3. De HGR is van mening dat de basisopleiding in sommige betrokken disciplines versterken 

een zeer goede zaak is maar vraagt zich wel af wie de organisatie van die opleidingen zal 
betalen. Als de cursussen stralingsbescherming overeenkomstig het koninklijk besluit van 
20 juli 2001 moeten worden gegeven, rijst de vraag naar de financiering van die 
cursussen in de Universiteiten, aangezien ze vaak op vrijwillige basis gegeven worden. 
Zonder financiering is het eveneens moeilijk om het onderzoek in de verschillende 
domeinen van de stralingsbescherming aan te moedigen. De financiering van de 
universitaire opleidingen valt onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen. Het FANC 
beschikt terzake niet over veel speelruimte. Bestaat er geen manier om dit vak meer 
officieel te erkennen zodat de Universiteiten gemakkelijker subsidies kunnen bekomen? 
Het stimuleren van het onderzoek door het FANC geschiedt enkel via gerichte projecten. 
Een aanmoediging van het fundamenteel onderzoek in stralingsbescherming door hoge 
instanties zoals het FANC is belangrijk om de universiteiten van het belang van die 
discipline te overtuigen. Bij wijze van conclusie kan gesteld worden dat overleg tussen de 
verschillende met die aangelegenheden belaste overheidsinstanties op diverse niveaus 
onontbeerlijk is om de door de wet gestelde doeleinden te halen. 

 
4. De opleiding tot veearts-specialist in de nucleaire geneeskunde komt in de tekst niet voor. 

De HGR stelt vast dat er terzake in een leemte moet worden voorzien. 
 

5. De HGR stelt voor om de toepassingsregels van art. 17 over de stopzetting van de 
activiteiten en de ontmanteling in het kader van de dringende herzieningen te 
verduidelijken teneinde ze pragmatischer te maken. 

 
6. Er moet een belangrijke wijziging betreffende het in aanmerking nemen van de NORM 

ingevoerd worden. Het FANC zou de problematiek van de NORM in het algemeen meer 
moeten ontwikkelen.  

 
7. De HGR stelt voor dat het Agentschap beschermingsmaatregelen voor de ooglens en 

andere gevoelige lichaamsdelen van de operatoren toevoegt. 
 

8. De HGR is van mening dat artikel 69.2 eveneens geschrapt moet worden. 
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3. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 
Opmerkingen over de artikels  
 
Artikel 1 : Definities 
 

1. Radioactieve afvalstoffen: de voorgestelde definitie is beter maar er blijven bepaalde 
opmerkingen of tekortkomingen bestaan.  

a. De definitie vermeldt “een vergunde handeling”. In artikel 33 spreekt men van 
“vergunde inrichting”. Zou het niet verstandiger en coherenter zijn om “handeling” 
door “inrichting” te vervangen ?  

b. De niet-vergunde – vrijgestelde - handelingen kunnen radioactieve afvalstoffen 
genereren. Die zitten niet in de definitie (voorbeeld : NORM). Sommige industrieën 
of ondernemingen die wettelijk niet aangegeven en vergund hoeven te worden, 
kunnen echter een aanzienlijke hoeveelheid radioactieve afvalstoffen produceren. 
In sommige gevallen kunnen de afvalstoffen de vereiste vrijgaveniveaus 
overschrijden. Voor Tritium bijvoorbeeld ligt de vrijstellingswaarde op 1 GBq terwijl 
het vrijgaveniveau met een waarde van 1MBq overeenstemt. Hoe zit het tussen 
die twee waarden ? Het verschil tussen de vrijstellings- en vrijgavewaarden is een 
reëel probleem dat opgelost moet worden. Hieruit volgt dat in bepaalde gevallen 
gelijkaardige producten al dan niet als afvalstoffen worden beschouwd, en dat in 
functie van hun oorsprong maar niet in termen van risico (Voorbeeld: 
rookdetectoren van een al dan niet ingedeelde installatie). Een ander 
typevoorbeeld zijn de voor pedagogische doeleinden gebruikte bronnen in scholen 
(bron van klasse IV). Moeten die bronnen als afvalstoffen beschouwd worden, 
hoewel die niet vergund hoefden te worden.  

c. De definitie van “radioactieve afvalstof” van het ARBIS verschilt van die van 
NIRAS. Dat onderscheid is voor de uitbater niet gemakkelijk te beheersen. De 
HGR heeft al meermaals de aandacht gevestigd op het verschil tussen de 
definities van de openbare instellingen. 

d. Opmerking van grammaticale aard: in de Franse versie moet in de definitie van de 
deeltjesversneller “lesquels” door “lequel” vervangen worden. 

e. De HGR stelt voor om de volgende definitie van dubbele dosimetrie toe te 
voegen : Dubbele dosimetrie : Techniek waarbij bij het dragen van een loodschort 
als beschermingsmiddel, de effectieve dosis geschat wordt met hulp van twee 
dosismeters, een onder de loodschort en een boven de loodschort. 

 
2. Versnellers: door toevoeging van het woord “deeltje” is er geen verwarring meer mogelijk. 

 
Artikel 2 :  
 
Verschillende versnellers kunnen voortaan in een zelfde vergunning van een ingedeelde 
inrichting opgenomen worden. Hier rijst de volgende vraag: beperking t.o.v. de geografische 
ligging of t.o.v.de juridische eenheid.  
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Artikel 3:  
 

1. De term “vloeibaar” werd aan “vaste afvalstoffen” toegevoegd. De toevoeging van die 
term wordt gunstig onthaald, met name wegens een betere samenhang.  

2. NIRAS heeft ons zijn beslissing meegedeeld betreffende de tarieven voor de verwerking 
van de afvalstoffen C-14 en Tritium; deze werden aangepast conform de aanbevelingen 
van de HGR “Vrijwel de enige radionucliden die niet met vervalstockage kunnen beheerd 
worden zijn C-14 en H-3. Deze zijn essentieel voor de biomedische research. Gezien het 
slechts marginale hoeveelheden en activiteiten betreft zou met medewerking van NIRAS 
en FANC een economisch en ecologisch aanvaardbare oplossing moeten worden 
uitgewerkt, waarvoor de HGR een marginale kostenbenadering bepleit.” : 

- Aanbeveling van de HGR (7.666) m.b.t. radioactief afval geproduceerd door 
ziekenhuizen en biomedische research  

 
Artikel 4: Dosislimieten en moederschapsbescherming  
 

1. In het kader van de moederschapsbescherming is de Nederlandse formulering 
“ongeboren kind mag niet lager zijn” niet ideaal Een voorstel tot verbetering kan zijn: “een 
ongeboren kind moet minstens zo goed beschermd worden als een lid van het publiek”. 

2. Wat de moederschapsbescherming betreft, is het vrouwelijke personeel juridisch gezien 
niet verplicht om de werkgever van haar zwangerschap te verwittigen. Er bestaan ook 
gevallen waar de informatie niet voldoende tijdig verstrekt wordt ; de verklaring van 
zwangerschap is een recht en een plicht voor het vrouwelijke personeel; het is dus 
belangrijk dat de werkgever dat personeel goed informeert en dat de opleiding van het 
vrouwelijk personeel dat aspect omvat. De bevoorrechte contactpersoon, de 
arbeidsgeneesheer, heeft hier een belangrijke taak om de regels vast te leggen rekening 
houdend met het ALARA-principe. De artikels 26 (plichten van de werknemers) en 25 
(informatie en vorming van de werknemers) moeten in die zin versterkt worden. 

3. Er wordt voorgesteld om artikel 26 te wijzigen en er de volgende tekst met verwijzing naar 
artikel 25 aan toe te voegen: “bijzondere aandacht … en de noodzaak om een zo vroeg 
mogelijke aangifte van de zwangerschap te doen is een plicht van de beroepshalve 
blootgestelde personen”. 

4. Voorstel om in de 2de en 3de § van 20.1.1.3 dezelfde zin te gebruiken (bekendmaking vs 
informeren). 

5. In de nieuwe versie is de term “stagiair” verdwenen en zit nu in de term “student” vervat. 
Er zijn echter gevallen (bv. : stagiairs van de IAEA) die niet als studenten beschouwd 
kunnen worden. Wij stellen voor om de term stagiair in de arbeidsreglementering te 
behouden.  

 
Artikel 5:Vervoer 
 
In de vervoerbedrijven is er geen systematisch toezicht door een erkend organisme wanneer er 
een interne dienst voor fysische controle bestaat. In het geval van een vervoerbedrijf wordt de 
controle immers niet door een extern controleorganisme uitgevoerd terwijl de universitaire 
diensten voor fysische controle door de erkende organismen/Bel V gecontroleerd worden. Dit 
punt moet nader bekeken worden.  

 
Artikel 6: Metingen van de doses 
 

1. Aangezien het dragen van de dosismeter niet tot de controleerde zones is voorbehouden, 
werden de woorden “in de gecontroleerde zones” geschrapt, wat correcter is. 

2. Het officiële Nederlandse woord is “dosismeter”. 
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3. Er wordt voorgesteld om lid 3 van art. 30.6 als volgt te wijzigen: 
“Wanneer tijdens de bestraling een loodschort wordt gedragen, draagt men de 
dosismeter onder de loodschort. In gevallen waar 2 dosismeters worden gedragen, één 
boven en één onder de loodschort, dan is de te registreren en met de effectieve 
dosislimiet te vergelijken dosis, deze dosis die gemeten wordt onder de loodschort 
vermeerderd met de gewogen waarde van de dosis die boven de loodschort gemeten 
wordt. Deze meetmethode met twee dosismeters zal in ieder geval gebeuren indien 
bovengenoemde berekening zou kunnen aanleiding geven tot doses die groter zijn dan 
drie tienden van de in artikel 20.1.3. vastgestelde effectieve dosislimiet.” 

4. De HGR stelt een aanvulling van artikel 30.3 voor: 
“Iedere persoon die een loodschort als beschermingsmiddel draagt, zal bijzondere 
aandacht besteden aan de extra bescherming van bepaalde weefsels (bijvoorbeeld de 
ooglens) of organen (bijvoorbeeld de schildklier), of van specifieke lichaamsdelen 
(bijvoorbeeld de handen). Deze extra bescherming zal in ieder geval voorzien worden 
indien, door toepassing van artikel 30.6, 3de lid, de bestraling kan leiden tot doses die 
groter zijn dan drie tienden van de in artikel 20.1.3 vastgestelde effectieve dosislimiet of 
indien de bestraling kan leiden tot doses die groter zijn dan drie tienden van één van de in 
artikel 20.1.3 vastgestelde equivalente dosislimieten.” 

5. Het is noodzakelijk de plaats waar de dosismeter bij mensen die een loodschort dragen, 
geplaatst moet worden te verduidelijken en hierover een consensus te bereiken. In het 
kader van de dubbele dosimetrie is het eveneens essentieel om in de tekst te specificeren 
op welke plaats de dosismeter moet worden gedragen. Er kan dan met de problematiek 
van de dosislimiet voor ooglenzen aldus beter rekening gehouden worden.  

6. In de tekst zou er met de schildklierbescherming eveneens rekening kunnen worden 
gehouden en indien noodzakelijk opgelegd.  

7. De HGR vindt het vreemd niet te zijn geraadpleegd over het document betreffende de 
erkenning van de dosimetrische diensten. Verschillende alinea’s van het voorstel 
omvatten zowel eisen voor de dosismeters als de dosimetrische diensten. Of de tekst 
verenigbaar is met de erkenningsregels van de dosimetrische diensten moet worden 
nagegaan. Wordt kritikaliteitdosimetrie bij de erkenning van de dosimetrische diensten in 
acht genomen ?  

8. Artikel 30.8 is een nieuw zeer nuttig artikel dat binnen een redelijke termijn toegepast 
moet kunnen worden (keuze van de wegingsfactoren, …). 

9.  De HGR vraagt om het begrip “bewaren in de archieven” nader te preciseren. Wat 
verstaat men onder “archieven” (archiveringsduur en wie daarvoor zorgt?). Indien de 
archivering onder de Fysische Controle valt, is dit artikel verstaanbaar. De HGR vraagt 
om de overheidsinstantie die voor de archivering moet instaan te preciseren. 

 
Artikel 8 : Definities 
 
"Klinische stage": het zou duidelijkheidshalve interessant kunnen zijn om het volgende toe te 
voegen: ”klinische stage voor de stralingsfysici”. Ook al wordt de klinische stage niet tot de 
ziekenhuisomgeving beperkt, toch is die definitie specifiek voor de medische fysici. Hier is de 
definitie enkel voor dit hoofdstuk van toepassing. Het overhevelen van deze definitie naar het 
hoofdstuk betreffende de erkenning van de medische fysici zou verstandig zijn.  

 
Artikel 9 : Uitrustingen in de diergeneeskunde 
 
De in het kader van de menselijke geneeskunde gebruikte toestellen zijn conform de EU-normen. 
Het gebruik van een dergelijke röntgenbuis in de diergeneeskunde doet dan geen probleem 
rijzen. De eerste alinea betreft het gebruik van nieuwe toestellen terwijl de laatste gaat over het 
mogelijke gecontroleerde gebruik van oude toestellen. Voorstel: de toestellen die voor de 
diergeneeskunde gebruikt worden zijn ofwel van een door het agentschap goedgekeurd type of 
hebben een CE-label. 
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Artikel 10: Jaarlijkse controle van de conformiteit van de toestellen door de medische fysicus 
 
De procedures moeten door het FANC kunnen worden goedgekeurd. Het woord “bepaald” dat op 
de procedures slaat, is wat sterk en mag worden geschrapt. 
 
Artikel 11 : Criteria voor de erkenning van deskundigen in de medische stralingsfysica 
 
Er moeten sommige verduidelijkingen en ophelderingen aangebracht worden: 

1. Het master-na-masterdiploma bestaat niet in de Franse Gemeenschap. De HGR stelt 
voor om de term te vervangen door “master complémentaire” (bijkomende master), die in 
de Franse Gemeenschap wel bestaat.  

2. De Franse Gemeenschap levert (voor die opleidingen beroepskwalificatie) geen diploma’s 
meer af doch getuigschriften; men moet het artikel dus als volgt wijzigen: “diploma of 
getuigschrift”. 

3. Herziening artikel 51.7.3 §2 e): de stage voldoet aan een door het Agentschap 
goedgekeurd stageplan. 

4. Zoals hierboven reeds vermeld zou de definitie “klinische stage” naar dit artikel 
overgeheveld kunnen worden.  

5. De HGR stelt voor dat er ook stagemeesters die niet aan een universiteit verbonden zijn, 
op basis van een door het Agentschap aanvaarde argumentering aanvaard kunnen 
worden.  

6. Herziening artikel 51.7.3 §2 d): gebrek aan samenhang tussen beide ii-alinea’s (FR tekst) 
die de ene keer over “institution universitaire” en de andere keer over “institut 
universitaire” spreken (wat als soortnaam niet bestaat). 

 
Artikel 12 :Opleiding van tandartsen 
 

1. Het is de bedoeling om de radiografie in het curriculum van de tandartsen op te nemen. 
2. De opleiding lijkt beperkt (10 uur (basisdiploma) + 5 uur (specialisatie)). Dit artikel werd na 

overleg met de verschillende stakeholders herzien.  
3. Eén vraag blijft, nl. die van de dosimetrie bij de tandartsen. Voor het ogenblik is de 

toepassing van de dosimetrische opvolging van de tandartsen (zelfstandig of in 
loondienst) niet gestandaardiseerd. Sommigen worden beschouwd als beroepshalve 
blootgestelde personen, anderen dan weer niet, en dat in functie van de beslissing van de 
fysische controle. Het lijkt nuttig om een voor tandartsen aangepaste monitoring te 
ontwikkelen, wat dan in artikel 30.6 zou kunnen worden opgenomen. Het standpunt van 
het FANC over dit onderwerp kan zeer nuttig zijn. In de Europese gids wordt voor 
tandartsen geen dosismeter voorzien. 

4. De HGR wijst erop dat de voortgezette opleiding voor tandartsen en veeartsen van 
toepassing blijft. 

 
Artikel 14: herziening artikel 69 
 
De HGR is van mening dat ook artikel 69.2 moet worden geschrapt  

1) ter vermijding van enige ambiguïteit met andere wetgevingen die technische 
regels betreffende lijkwaden of omhulsels bevatten en  

2) om dit technische voorrecht aan het Agentschap over te laten zoals bepaald in 
69.3 (dat dus 69.2 wordt). 

 
 
Artikel 16 
 
De HGR stelt voor om ook de afkondigingsdatum te vermelden.  
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houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en 
het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (B.S. 30.08.2001) 
 

 

5. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 
 

Al de deskundigen hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. De namen 
van de leden en de deskundigen van de HGR worden met een asterisk * aangeduid. 
 
De volgende deskundigen hebben hun medewerking verleend bij het opstellen van het advies : 
 
 
Covens P.*    (Stralingsbescherming, fysische controle, VUB) 
De Thibault De Boesinghe L.*  (Stralingsbescherming, arbeidsgeneeskunde) 
Eggermont G.*   (Stralingsbescherming, VUB) 
Hardeman F.*    (Stralingsbescherming, SCK-CEN) 
Jamar F.*    (Nucleaire geneeskunde, UCL) 
Persyn K.     (Fysische controle) 
Pirlet V.    (Stralingsbescherming, fysische controle, ULg) 
Poelaert M.    (Fysische controle, UCL) 
Vanmarcke H.*   (Radioecologie, SCK-CEN) 
    
 
De administratie werd vertegenwoordigd door: 
 
Smeesters P.    (FANC) 
 
Het voorzitterschap werd verzekerd door Gilbert Eggermont en het wetenschappelijk secretariaat 
door Eric Jadoul. 
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 
1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij 
doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid de 
weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de 
Raad zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de 
adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit 
en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe 
heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet 
te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De 
sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de 
deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke 
belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke 
belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke validatie van de 
adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, samengesteld uit 30 leden van 
de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die 
gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise binnen de grootst 
mogelijke onpartijdigheid. 
 
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de 
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be). 
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde 
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek, 
consumentenorganisaties, enz.). 
 
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een mail 
sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be. 
 

 
 

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be
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