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1

Inleiding

Met de omzetting van de Europese Richtlijn 2013/59/EURATOM werd de functie van agent voor de stralingsbescherming (AgSB), of Radiation Protection Officer (RPO), ingevoerd in België via een herziening van
het ARBIS (koninklijk besluit van 6 december 2018).
Binnen BVS/ABR werd tijdelijk een Werkgroep RPO opgericht om te onderzoeken hoe de AgSB, verder RPO
genoemd, te integreren in de vereniging. Hierdoor wordt de vereniging verruimt met naast een wetenschappelijk, een eerder professioneel luik. Dit advies focust vooral op de toegevoegde waarde van de vereniging voor deze doelgroep, op vlak van betrokkenheid en ervaringsuitwisseling in de stralingsbescherming, bijscholingen en netwerken, publicaties en referenties, en uiteraard ook lidmaatschap en vertegenwoordiging binnen de vereniging.
Deze werkgroep kwam tot stand op basis van de noodzaak die werd besproken tijdens de bestuursvergaderingen. De werkgroep werd samengesteld na oproep voor deelname aan de leden van BVS (Newsletter
N° 169 – april 2021, mail februari 2021) en trachtte in haar finale samenstelling de verschillende sectoren
en belanghebbenden te weerspiegelen: de (exploitanten uit de) industrie, overheid, douane, medische sector, universiteiten, erkende instellingen alsook opleidingscentra.
De werkgroep heeft in totaal 4 keer vergaderd, en het uiteindelijk advies werd gevalideerd op het bureau
van 19/11/2021.

2
2.1

Referenties & definities
Koninklijk Besluit van 20/07/2001, dat werd gewijzigd door het koninklijk besluit van 6 december
2018.

De herziening van het Koninklijk besluit van 20/07/2001 (ARBIS) introduceerde de agent voor de stralingsbescherming (AgSB) als zijnde
“een persoon die technisch bekwaam is op het gebied van stralingsbescherming voor een bepaalde soort
handelingen of installaties om toezicht te houden op de toepassing van de maatregelen voor stralingsbescherming of om deze maatregelen ten uitvoer te leggen”
Artikel 23.1.2.1 §4 (alsook artikel 23.1.3.1 §4 en artikel 23.2.2 §3) beschrijft de organisatie van de fysische
controle, waar in elke inrichting de exploitant agenten dient aan te duiden voor bepaalde taken.
Artikel 30.4 van het ARBIS beschrijft de opleidingsvereisten van de agenten voor de stralingsbescherming,
welke verder zijn gedetailleerd in het technisch reglement van 1 maart 2020.
2.2

FANC besluit betreffende de opleidingsprogramma’s voor RPOs

Het Technisch Reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle betreffende de opleidingsprogramma’s voor de agenten voor de stralingsbescherming dat in werking treedt op 1 maart 2020 (met
update 15 november 2020).
2.3

Bevraging

Op basis van initiële discussies binnen de werkgroep werd een bevraging verspreid via de vereniging gericht
naar RPOs, waaruit hun voorkeuren konden weergegeven worden.
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Deze bevraging liep van 7 juni tot 9 juli 2021 en resulteerde in 108 Nederlandstalige en 12 Franstalige antwoorden, verdeeld over verschillende sectoren, klasses van installaties en toepassingen van ioniserende
straling (zie schematisch verdeling hieronder). Een samenvatting van deze resultaten is beschikbaar als bijlage van dit advies.
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3.1

Advies en aanbevelingen
Algemene context - Betrokkenheid in stralingsbescherming

Agenten voor de stralingsbescherming maken deel uit van de organisatie van de dienst voor fysische controle, maar vervullen deze taken in (andere dan klasse I) installaties meestal aanvullend aan hun dagdagelijkse job. Voor de meerderheid van deze agenten is stralingsbescherming dan ook geen hoofdbezigheid,
waardoor hun betrokkenheid op een ander niveau is in vergelijking met andere professionelen in de stralingsbescherming (deskundige in stralingsbescherming, deskundige in de medische stralingsfysica, arbeidsarts). Ook zijn zij werknemer binnen een organisatie, en zijn de vereisten op vlak van bijscholing mbt stralingsbescherming niet hoog.
In de praktijk vermoed de werkgroep dan ook dat, in tegenstelling tot andere bovengenoemde professionals, het een uitdaging zal worden voor de agent en zijn/haar werkgever om de nodige tijd en middelen vrij
te maken om nauw betrokken te zijn bij de vereniging en haar activiteiten.
De vereniging zal daarom inspanningen moeten leveren om deze doelgroep te bereiken via gerichte communicaties en activiteiten, al dan niet online.
3.2

Lidmaatschap

De BVS heeft tot doel de verspreiding van kennis en de verdere wetenschappelijke, ethische en organisatorische ontwikkeling van de stralingsbescherming te bevorderen, en verenigt leden die hier belang bij hebben, zoals bepaald in haar statuten.
Agenten voor de stralingsbescherming vormen hierbij evenzeer een essentiële doelgroep van, aangezien zij
het dichtst bij de dagdagelijkse implementatie van de maatregelen op vlak van stralingsbescherming staan.
Omdat in de statuten geen onderscheid wordt gemaakt tussen de leden, stelt de werkgroep voor om
agenten die geïnteresseerd zijn, volwaardig lid te maken van de vereniging. Hierdoor genieten zij alle
voordelen zoals andere leden.
In de resultaten van de bevraging kwam naar voren dat ongeveer een kwart van de respondenten reeds lid
is van een professionele en/of beroepsvereniging, en dat de werkgever vaak tussenkomt in de kosten van
het lidmaatschap. De meerderheid stelde zich volgens de bevraging niet bereid om een bijdrage te betalen
voor een lidmaatschap aan BVS (maar wel voor de organisatie van events en bijscholingen, zie verder). Men
dient hier wel bij te vermelden dat meer dan de helft van de respondenten aangaf BVS noch haar activiteiten te kennen.
Praktisch stelt de werkgroep voor om bij de registratie van nieuwe leden te identificeren welk beroepsprofiel men heeft, zodat men in de toekomst gerichter communicaties, bevragingen of activiteiten kan verspreiden. Ook dient men een strikter beleid te voeren op vlak van bijdragen voor activiteiten van de vereniging die worden bijgewoond door niet-leden (bijvoorbeeld door een bedrag te vragen aan niet-leden,
of een hoger bedrag in vergelijking met de leden).
3.3

Communicaties van de vereniging

De respondenten van de bevraging die bekend zijn met de vereniging, zijn ook bekend met de verschillende
communicatiekanalen die gebruikt worden (vooral de website en nieuwsbrieven). De meerderheid gaf aan
om via mail informatie van BVS te ontvangen, aangevuld met berichtgeving via de website.
Een belangrijke opmerking hierbij is dat men graag in de eigen landstaal communiceert (volgens de respons
op de bevraging). Binnen de vereniging is het sinds lange tijd de gewoonte dat ieder zijn eigen (lands)taal
spreekt, doch er is een verschuiving naar het Engels bij de wetenschappelijke events die worden ingericht.
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Er dient gewaakt te worden dat de communicatie naar de agenten evenwichtig gebeurd, met de nodige
aandacht voor de tweetaligheid.
3.4

Vertegenwoordiging in het bestuur

Gezien in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid ook activiteiten en communicaties dienen te worden
ingericht voor agenten voor de stralingsbescherming, lijkt het evident dat deze ook worden vertegenwoordigd in het bestuur. Volgens de statuten kan elk lid zich kandidaat stellen voor een functie in het bestuur.
Een aanpassing van de statuten is mogelijk indien men het maximaal aantal leden in het bestuur wenst uit
te breiden. Momenteel zijn alle functies ingenomen, en stelt deze werkgroep voor om de vertegenwoordiging van en initiatieven voor de agenten voor de stralingsbescherming te laten gebeuren via een aparte
werkgroep. Deze werkgroep kan een voortzetting zijn van de huidige werkgroep.
3.5

Mogelijkheden tot netwerking en ervaringsuitwisseling

Traditiegetrouw zijn de mogelijkheden tot netwerken tussen de leden van de BVS eerder aanwezig op de
fysieke events, zoals de wetenschappelijke vergaderingen en opleidingen. Omdat het waarschijnlijk lijkt dat
een groot deel van de agenten voor de stralingsbescherming deze fysieke events niet vaak zal kunnen bijwonen, dient de vereniging te kijken naar alternatieve manieren waarop ervaring kan worden uitgewisseld,
bijvoorbeeld via online kanalen (bv. een gesloten discussiegroep op LinkedIn). Dit vergt extra inspanningen
om dit in goede banen te leiden, alsook de nodige aandacht om de privacy van persoonsgegevens te bewaken.
Uit de bevraging had de meerderheid van de respondenten de voorkeur om te netwerken met collegaprofessionals in de stralingsbescherming via fysieke events. Online events, of online kanalen zijn evenwel
niet uitgesloten. Een combinatie van fysieke events die men online ter beschikking stelt (live of postuum)
dient hierbij ook bekeken te worden gezien de inhoudelijke waarde van de bijdragen alsook de (on-)mogelijkheid van sommige geïnteresseerden om deze bij te wonen op dit tijdstip. De meerderheid van de respondenten had ook interesse in technische rondleidingen/bezoeken in bepaalde installaties. Dit kan eventueel gekoppeld worden aan vormingsinitiatieven of doelgerichte events.
3.6

Opleiding en vorming

Uit de bevraging kwam naar voor dat de meerderheid van respondenten graag specifieke thema’s per sector/toepassing wenst, in plaats van algemene thema’s die overal toepasbaar zijn. Onderwerpen die men
graag aan bod ziet komen (gesuggereerd via de bevraging) zijn hieronder weergegeven. Een grote interesse
blijkt rond initiatieven over incidenten en hun maatregelen.
Zoals eerder vermeld dient er wel strikter omgegaan te worden met de (aanwezigheids-)registraties van
opleidingen (en andere activiteiten van BVS), vooral wanneer er een certificaat van aanwezigheid wordt
gevraagd. Deze opmerking kadert in de trend die er de laatste jaren heerst: er is meer vraag naar aanwezigheidscertificaten om bijscholing te registreren, en tegelijk vormt het een uitdaging om de werkelijke aanwezigheid te staven op een activiteit van BVS (fysiek of online).
Zoals eerder weergegeven is men volgens de bevraging bereid om een bijdrage te betalen voor deelname
aan een event/bijscholing van BVS. Een redelijk bedrag voor een bijscholing van een halve dag, inclusief
koffiepauze werd aangegeven tussen de 20 en 60 euro. Omdat het mogelijk is dat agenten voor de stralingsbescherming wensen deel te nemen als niet-leden van de vereniging, kan men steeds een bijdrage
vragen, of een hoger bedrag in vergelijking met de bijdrage voor leden.
De meerderheid gaf via de bevraging aan bereid te zijn 2 tot 3 halve dagen per jaar te spenderen aan het
bijwonen van events georganiseerd door BVS.
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Voorkeuren voor de praktische organisatie van dagindeling lagen eerder tijdens de dag-uren, en in mindere
mate tijdens de avond of in het weekend. Zoals eerder vermeld dient men ook de mogelijkheid te bekijken
om fysieke events te streamen of op te nemen.
Enkele respondenten gaven ook aan actief te willen deelnemen aan het organiseren van activiteiten. De
werkgroep stelt dan ook voor om deze personen actief te contacteren en te betrekken bij deze werkgroep
om de eerste initiatieven mee op poten te zetten.

3.7

Publicaties en referenties, carrièremogelijkheden

Agenten voor de stralingsbescherming dienen op de hoogte te blijven van de nieuwe wetenschappelijke
inzichten in stralingsbescherming, maar zijn vooral gebaat bij praktische aanbevelingen die kunnen worden
toegepast op de werkvloer. De werkgroep stelt voor om via de website nuttige informatie te bundelen
voor agenten voor de stralingsbescherming, via bijvoorbeeld:
 een samenvatting van de regelgeving die op hen van toepassing is
 mogelijkheden van opleiding en bijscholing
 relevante publicaties en referenties
 vacatures voor agenten voor de stralingsbescherming (of functies waar dit relevant is)
Daarnaast kan ook een algemene oproep (al dan niet van permanent karakter) worden geplaatst met de
vraag voor bijdragen op de website, in de nieuwsbrief en/of de Annalen.
3.8

Linken naar andere initiatieven in binnen- en buitenland
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Net zoals bij BVS is het begrip van de agent voor stralingsbescherming relatief nieuw in andere landen.
Hieronder staat kort weergegeven hoe de zusterverenigingen in het buitenland dit georganiseerd hebben.
IRPA heeft tot nu toe nog geen aparte initiatieven naar deze doelgroep.
De Nederlandse Vereniging voor Stralingsbescherming (NVS) aanvaard ook agenten voor stralingsbescherming (toezichthoudend medewerker stralingsbescherming genoemd ofwel TMS) als leden, en hierbij zijn zij
eerder associërende leden (zonder stemrecht noch de mogelijkheid voor vertegenwoordiging in het bestuur). Zij kunnen zich evenwel aansluiten als (buiten)gewone leden. Alle leden van NVS krijgen alle communicaties (Nederlands Tijdschrift voor Stralingsbescherming, mails, post). Er worden geen afzonderlijke
activiteiten ingericht voor TMSers, al heeft de afdeling ‘Industriële Stralingsveiligheid’ al wel enkele activiteiten georganiseerd met een programma op niveau van de TMSers.
Referentie: https://www.nvs.nl/
De Société Française de Radioprotection (SFRP) heeft met de invoering van het RPE-RPO hun systeem van
‘Personnes Compétentes en Radioprotection’ (PCR) uitgebreid naar ‘Conseillers en Radioprotection’ (CRP).
De CRP (als adviserende expertfunctie) kan deel uit maken van de interne organisatie of dient aangesloten
te zijn bij een erkende instelling (Organisme Chargé de la Radioprotection – OCR). Reeds vele jaren organiseert de SFRP het meerdaags event ‘rencontres des Personnes Compétentes en Radioprotection’, waar de
praktische implementatie van de maatregelen op vlak van stralingsbescherming worden besproken.
Referentie: https://www.sfrp.asso.fr/
De Duits-Zwitserse Fachverband für Strahlenschutz heeft het systeem van RPE-RPO nagenoeg niet ingevoerd
en werkt nog steeds verder met verschillende niveaus van ‘Strahlenschutzbeauftragter’. Er is geen beperking
qua lidmaatschap, behalve dat er ook een ‘peterschap’ bestaat zoals in BVS-ABR. De vereniging organiseert in
hun jaarlijkse workshops ook praktisch-gerichte onderwerpen op RPO niveau.
Referentie: https://www.fs-ev.org/
In het Verenigd Koninkrijk bestaat al sinds 1961 de AURPO (Association of University Radiation Protection
Officers). Deze associatie kan een bron van inspiratie zijn voor de Belgische vereniging wegens hun activiteiten en conferenties op maat van agenten stralingsbescherming.
Referentie: https://aurpo.org.uk/
Nationaal: de deskundigen en assistenten in de medische stralingsfysica.
Sinds het Koninklijk Besluit van 13 februari 2020 is er ook een wettelijk kader voor assistenten in de medische
stralingsfysica. De personen die deze rol invullen zijn in de radiotherapie aanwezig om, in delegatie van de erkend deskundige in de medische stralingsfysica, enkele taken op zich te nemen. Hoewel dit gaat over profielen
die reeds over een Bachelor diploma moeten beschikken aangevuld met een uitgebreid opleidingsprogramma
van minstens 20 studiepunten, kan men een analogie maken met een zekere delegatie van de operationele
werking tussen de RPE (deskundige) en RPO (agent). Het is nog niet duidelijk hoe de praktische organisatie van
deze assistenten zal gebeuren binnen de verschillende ziekenhuizen, maar verwacht wordt dat ook de beroepsvereniging van ziekenhuisfysici (BHPA) hier mee vorm aan zal geven.
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Bijlage I: samenstelling van de werkgroep RPO
Voorzitter: Tom Clarijs
Secretaris: Isabelle Meirlaen
Leden:
 Danielle Berus
 Jo Van Regemorter
 Pascal Froment
 Stefan Cools
 Pascal Fias
 Eva Kint
 Annie Vanderlinck
 Peter Pandelaers
 Thomas Petit
 Chantal Mommaert
Werkgroep vergaderingen:
29 maart 2021
26 april 2021
8 juli 2021
24 september 2021
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Bijlage II: resultaten van de bevraging RPO (screenshot slides)
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