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Onderwerp: 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 (ARBIS)

De heer Willy DE ROOVERE, directeur-generaal van het Federaal Agentschap
voor Nucleaire Controle, heeft bij brief van 2 mei 2007 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een 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.

Op verslag van het Bureau heeft de Nationale Arbeidsraad op 6 november 2007 het volgende eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
---------------------------------------------------------------

I. ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

De heer Willy DE ROOVERE, directeur-generaal van het Federaal
Agentschap voor Nucleaire Controle, wijst er in een brief van 2 mei 2007 op dat het ontwerp van koninklijk besluit houdende de samenstelling en de werking van de commissie
radiofarmacie en 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 tot doel heeft een aantal wijzigingen
aan te brengen.

Die wijzigingen hebben betrekking op de bepalingen over de erkenning van de apothekers met een voldoende praktijkervaring en kennis in radiobiologie
en farmacologie van de radioactieve stoffen en de bepalingen over de commissie radiofarmacie, die een advies moet uitbrengen over de erkenning van de apothekers.

II. STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft een onderzoek gewijd aan het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit.

Hij heeft daarbij vooral aandacht besteed aan de wijzigingen die
worden aangebracht in het koninklijk besluit van 20 juli 2001. Die wijzigingen hebben met
name tot doel de voorwaarden vast te stellen waaraan de apothekers-specialisten in de
radiofarmacie moeten voldoen om te kunnen worden erkend en een commissie op te
richten die belast is met de erkenning van die apothekers.

In dat kader heeft de Raad kennis genomen van het advies dat de
Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk op 15 juni 2007 heeft uitgebracht over dat ontwerp van koninklijk besluit (advies nr. 122).

De Raad constateert dat de Hoge Raad een eenparig gunstig advies geeft over het ontwerp van koninklijk besluit, met voorbehoud van twee opmerkingen.
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De Hoge Raad keurt het ontwerp goed, op voorwaarde dat ten
minste het veilig omgaan met radioactiviteit, zoals vermeld in de toelichtingsnota bij het
ontwerp, daadwerkelijk wordt opgenomen als onderdeel van het stageprogramma, bedoeld in het zesde streepje van artikel 47.3.

De tweede opmerking heeft betrekking op de terminologie van het
ontwerp van koninklijk besluit. Volgens de Hoge Raad moet de titel van artikel 47 in de
Franse versie worden aangevuld met de woorden "chargés du contrôle", naar analogie
van de titel in de Nederlandse versie.

Tot besluit van zijn onderzoek betuigt de Raad zijn instemming met
het advies dat de Hoge Raad heeft uitgebracht. Hij spreekt zich derhalve eveneens gunstig uit over het ontwerp van koninklijk besluit, met voorbehoud van de voornoemde twee
opmerkingen.
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