Advies nr. 157 van 18 februari 2011
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
-----Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.
-----Advies nr. 157 van 18 februari 2011 over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen ioniserende straling in de diergeneeskundige praktijk.
I. VOORSTEL EN MOTIVERING
Bij brief d.d. 3 december 2010 heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) een
ontwerp koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen ioniserende straling in de diergeneeskundige praktijk voor advies overgemaakt aan de Voorzitter van de Hoge Raad PBW met de vraag
om niet later dan 31 maart 2011 advies uit te brengen. Dit werd bij brief van 8 februari 2011 van
mevrouw de Minister van Werk bevestigd.
Het ontwerp van besluit komt in de plaats van hoofdstuk VI van het Algemeen Reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralen (ARBIS). Dit huidige hoofdstuk VI bevat bepalingen zowel inzake menselijke geneeskundige als diergeneeskundige toepassingen.
Het herziene luik dierengeneeskunde wordt in een afzonderlijk besluit ondergebracht. Dit OKB
wordt dus niet in het ARBIS opgenomen en losgekoppeld van de menselijke geneeskunde. Uit een
campagne bij dierenartsen bleek dat het onderbrengen van beide bepalingen in dit Hoofdstuk VI
soms tot verwarring leidde.
In het herziene luik wordt er rekening gehouden met de dagelijkse praktijk bij dierenartsen en de
recente evolutie van de stralingsbescherming in de menselijke geneeskunde voor zover van toepassing in de dierengeneeskunde. Ook aan de dieren moet een optimale bescherming geboden worden.
Dit zal onrechtstreeks ook de bescherming van de dierenartsen, hun help(st)ers en de eigenaars (van
de dieren) ten goede komen.
De recente evolutie inzake bepalingen rond stralingsbescherming in de menselijke geneeskunde zal
in een apart besluit in het ARBIS opgenomen worden en nog later voor adviesvraag volgen.
Op 17 december 2010 heeft het Uitvoerend Bureau van de Hoge Raad kennis genomen van dit ontwerp van besluit. Op 14 januari 2011 werd een commissie ad hoc gehouden waar een medewerker
van het FANC een toelichting gaf over het OKB.
Het Uitvoerend Bureau heeft op 1 februari 2011 beslist het ontwerp van koninklijk besluit voor advies voor te leggen aan de plenaire vergadering van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming
op het Werk op 18 februari 2011.

II. ADVIES VAN DE HOGE RAAD TIJDENS DE VERGADERING VAN 18 februari 2011.
De Hoge Raad brengt een unaniem gunstig advies over het ontwerp uit.
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Onverminderd het unaniem gunstig karakter van het advies maakt de Hoge Raad volgende opmerkingen betreffende het ontwerp van besluit.
Ter aanvulling van de definities uit het ARBIS worden enkele bijkomende definities gegeven in art.
1. Begrippen zoals teletherapie, brachytherapie en niet-ingekapselde bronnen worden niet gedefinieerd. De Hoge Raad vindt het nuttig dat een toelichting wordt voorzien (vb. op de webstek van het
FANC) rond deze begrippen zoals stralingsbronnen voor teletherapie, brachytherapie en nietingekapselde bronnen voor de niet professionele personen die aan diergeneeskundige straling kunnen blootgesteld worden omdat zij geen kennis hebben van deze begrippen. In de sector zelf kent
men deze begrippen zodat de Hoge Raad begrijpt dat deze begrippen niet expliciet vermeld worden
in het OKB.
De titel van art. 6 “Bescherming van vrouwen” komt niet overeen met de inhoud van de onderliggende bepaling.
Ofwel verkiest men de titel te veranderen in “Informatie aan vrouwen” (cfr. art. 25 ARBIS) en laat
men de bepaling staan, ofwel laat men de titel staan en wordt een tweede paragraaf toegevoegd met
beschermingsmaatregelen (cfr. art. 51.8 ARBIS) of waarschuwingen (cfr. art. 31, art. 51.5 en art.
52.2 ARBIS). In elk geval lijkt het volgens de Hoge Raad aangewezen dezelfde terminologie te gebruiken in de besluiten rond ioniserende stralen.

III. BESLISSING
Het advies met de opmerkingen aan Mevrouw de Minister van Werk bezorgen.

