Ethische Code ABR/BVS
Krachtens haar statuten is de Belgische Vereniging Voor Stralingsbescherming een
wetenschappelijke vereniging die tot doel heeft:
1. haar leden objectieve en hoogwaardige informatie te verschaffen over alle aspecten
van de bescherming tegen ioniserende stralingen,
2. bij te dragen tot de kennis van de stralingsbescherming bij alle belanghebbende
personen en verenigingen,
3. de ontwikkeling van de stralingsbescherming te blijven bevorderen door het
samenbrengen van diverse wetenschappelijke disciplines en door contacten op
internationaal niveau te onderhouden,
4. een onafhankelijk advies te verlenen over wetenschappelijke, wettelijke of
organisatorische aspecten van de stralingsbescherming, telkens wanneer de vereniging
dit nodig acht of hierom verzocht wordt.
In overeenstemming met deze opdracht nemen de leden individueel een belangrijke graad van
verantwoordelijkheid op wat betreft volksgezondheid en veiligheid. Deze code zal hen een
passende en nuttige ethische leidraad bieden.
Gezien deze specifieke context wordt de volgende leidraad niet geformuleerd in het
institutioneel perspectief waarin ethische regels voor personeel van een instelling worden
opgesteld. Ook verschilt deze leidraad van de deontologische codes, uitgewerkt in een
professioneel perspectief, zoals de deontologische code voor artsen.
Deze leidraad is ontworpen in een maatschappelijk perspectief en kan worden gezien als de
deontologie van de stralingsdeskundige, voortvloeiend uit de maatschappelijke verwachtingen
met
betrekking
tot
deskundigheid,
onpartijdigheid
en
objectiviteit.
Deze principes zijn bedoeld als hulp voor de leden van ABR / BVS om een professioneel
niveau van ethiek te behouden in de stralingsbescherming. Ze zijn te beschouwen als
aanbevelingen. Leden kunnen ze gebruiken om een conforme gedragslijn te bepalen in alle
aspecten van de uitoefening van hun professionele expertise.
De volgende aanbevelingen dienen in voormeld kader begrepen te worden.
1.

De leden zullen voorrang geven aan de bescherming van de volksgezondheid met
inbegrip van de toekomstige generaties, aan de veiligheid, aan de bescherming van het
leefmilieu en aan de ontwikkeling van de best beschikbare operationele
stralingsbescherming. Als zij hun mening geven over zaken die verband houden met
politiek, economie, financiën en wettelijke aansprakelijkheid zullen zij zich ervan
vergewissen dat de gezondheids- en veiligheidsoverwegingen in hun standpunten,
voorstellen, aanbevelingen en verklaringen altijd duidelijk herkenbaar blijven.

2.

De leden zullen hun professionele vaardigheden en beoordelingen naar best vermogen
uitoefenen en hun verantwoordelijkheden op integere wijze opnemen.

3.

De leden zullen niet toestaan dat belangenconflicten, druk van bedrijfsleiding of
zelfbelang hun oordeel en professioneel advies compromitteren, in het bijzonder
wanneer het algemeen belang en de veiligheid op het spel staan.
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De leden worden aangezet mogelijke belangenconflicten te signaleren en, indien
relevant, mogelijke druk van de hiërarchie of acties in het voordeel van de belangen van
hun bedrijf, instelling of beroepsorganisatie te melden.
4.

De leden zullen alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat personen die
onder hun supervisie of leiding werkzaam zijn over de nodige competentie beschikken
en niet onder buitensporige werklast of andere druk staan.

5.

De leden zullen geen ambt, functie of adviesopdracht aanvaarden dat in strijd is met het
algemeen belang of de regelgeving.

6.

De leden zullen geen professionele activiteiten ondernemen waarvoor ze niet voldoende
bekwaam en/of opgeleid zijn.

7.

De leden zullen streven naar de hoogst mogelijke transparantie ten overstaan van de
maatschappij.
Hoe dan ook zullen zij, waar nodig, de vertrouwelijkheid van informatie, verkregen
tijdens hun professionele taken, beschermen op voorwaarde dat dergelijke bescherming
niet in strijd is met het algemeen belang of de regelgeving.

8.

De leden zullen er over waken dat de betrekkingen met belanghebbende partijen, andere
professionelen en het publiek, steunen op en een weerspiegeling zijn van de hoogste
normen van integriteit, professionaliteit en correctheid.
Zij zullen zich er toe verbinden op ondubbelzinnige wijze en aangepast aan de
doelgroep te communiceren, om een juiste interpretatie te bevorderen.
In het bijzonder zullen ze duidelijk stellen wanneer er onzekerheden, waardeoordelen, of
ethische vragen zijn, wat deze precies zijn en wat er op het spel staat.

9.

De leden moeten op gepaste wijze streven naar verbetering en regelmatige evaluatie van
hun professionele competenties (kennis, vaardigheden en attitudes).
Vanuit dit oogpunt zullen ze gebruik maken van adequate middelen teneinde rekening te
kunnen houden met alle beschikbare wetenschappelijke informatie en ongepaste selectie
van bronnen vermijden.

10.

Professionele rapporten, verklaringen, publicaties of adviezen afkomstig van leden
dienen gebaseerd te zijn op gegronde principes van wetenschap en
stralingsbescherming, en nauwkeurig te zijn naar best kennisvermogen, met specificatie
van de onzekerheden en referenties.

11. De leden zullen, waar mogelijk en nodig, misleidende, sensationele en ongegronde
beweringen over straling en stralingsbescherming corrigeren.
12.

De leden zullen van de geboden gelegenheden gebruik maken om de kennis over
stralingsbescherming en de doelstellingen van de ABR/BVS onder het publiek te
verspreiden.
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