Standaard informatie voor elke aanvraag tot
verlenging/hernieuwing van erkenning als
deskundige bevoegd in de fysische controle
van een klasse I, II, T1 en T2.
(ARTIKEL 73 VAN KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 JULI 2001)

Deskundigen erkend in de fysische controle van klasse I :
zij die opdrachten van fysische controle in inrichtingen van klasse I, II en III, of in voertuigen met
kernaandrijving mogen uitvoeren
Deskundigen erkend in de fysische controle van klasse II:
zij die opdrachten van fysische controle mogen uitvoeren in inrichtingen van klasse II en III.
Deskundigen erkend in de fysische controle van klasse T1 :
zij die opdrachten van fysische controle of controle op de dienst voor fysische controle kunnen
uitvoeren in ondernemingen die erkend zijn voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse
7, in organisaties die betrokken zijn bij het multimodale vervoer van gevaarlijke goederen van de
klasse 7 en in ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor een onderbrekingssite.
Deskundigen erkend in de fysische controle van klasse T2 :
zij die opdrachten van fysische controle of controle op de dienst voor fysische controle kunnen
uitvoeren in ondernemingen die erkend zijn voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse
7 welke niet zijn gekarakteriseerd als splijtstoffen noch een corrosiviteitsrisico vertonen, in
organisaties die betrokken zijn bij het multimodale vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7
en in ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor een onderbrekingssite.
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1. Verlenging/Hernieuwing van de erkenning :
De aanvraag tot verlenging/hernieuwing van de erkenning moet uiterlijk 6 maanden voor het
verstrijken van de lopende erkenning worden ingediend bij het Agentschap via :
-

Een volledig en getekend exemplaar te versturen aan
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Departement Inrichtingen en Afval
Dienst Industriële Inrichtingen
Ravensteinstraat 36
1000 Brussel

-

Een volledig en getekend exemplaar onder elektronische versie te
versturen aan volgend adres : contactpoint@fanc.fgov.be

EN

Het aanvraagdossier dient opgesteld te worden in één van de drie landstalen (FR-NL-D), tenzij
er een voorafgaande toestemming door het Agentschap voor een afwijking werd verkregen.
Bij de aanvraag tot verlenging/hernieuwing van de erkenning moet de deskundige het bewijs
leveren dat hij zijn kennis en zijn bekwaamheid op het gebied van de stralingsbescherming, de
nucleaire veiligheid en, in voorkomend geval, het vervoer van gevaarlijke goederen van de
klasse 7 op peil houdt en verder ontwikkelt in het kader van een permanente vorming.
De erkende deskundige die een verlenging/hernieuwing van zijn erkenning aanvraagt moet per
erkenningsperiode van 3 jaar een permanente vorming kunnen aantonen van
-

minimum
minimum
minimum
minimum

120 uur voor de deskundigen van klasse I ;
60 uur voor de deskundigen van klasse II ;
24 uur voor de deskundigen van klasse T1 ;
20 uur voor de deskundigen van klasse T2.

De aangegeven uren zijn cumulatief voor de erkenningen van klasse I/II en de klasse T1/T2.
Ten minste de helft van de vereiste uren permanente vorming zijn niet georganiseerd door de
werkgever van de erkende deskundige.
De aanvrager toont in zijn aanvraagdossier aan dat hij voldoet aan de eisen inzake permanente
vorming, onder andere wat het aantal uren betreft. Daartoe worden bij de aanvraag de
attesten en documenten gevoegd teneinde de inhoud van de opleidingen te kunnen
beoordelen.
Het Agentschap kan minimumeisen opleggen betreffende de permanente vorming in de
stralingsbescherming, de nucleaire veiligheid en het vervoer van gevaarlijke goederen van de
klasse 7.
Het Agentschap kan de aanvrager oproepen en horen.
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Voor de erkenningen van deskundigen erkend in de fysische controle van klasse I wint het
Agentschap het advies van de Wetenschappelijke Raad in.
Het Agentschap neemt een beslissing over de aanvraag tot verlenging/hernieuwing van de
erkenning overeenkomstig de bepalingen onder punt 2.
Een verzoek tot betaling van de retributie wordt door het Agentschap opgestuurd na ontvangst
van de aanvraag tot verlenging/hernieuwing.
Indien er gegevens wijzigen in een lopend dossier m.b.t. verlenging/hernieuwing van een
erkenning, dient de aanvrager hieromtrent onmiddellijk het Agentschap op de hoogte te
brengen via de eerder genoemde coördinaten. Dit kan leiden tot een belangrijke wijziging van
de af te leveren erkenning.
Standaardinformatie voor elke aanvraag tot verlenging/hernieuwing :
1) Brief met gemotiveerde aanvraag, ondertekend door de aanvrager, omvattend
de aanduiding op welke (types) installaties/inrichtingen/organisaties/activiteiten
de erkenning betrekking dient te hebben, met indicatie van eventuele gevraagde
wijzigingen ten opzichte van de vorige erkenning .
Voor wijzigingen t.o.v. de vorige erkenning dienen de voorschriften voor een
initiële erkenning gevolgd te worden, waarbij rekening kan gehouden worden
met de ervaring uit de vorige erkenningsperiode.
2) Administratieve documenten verplicht toe te voegen : geldig uittreksel uit het
strafregister.
3) Verklaring van de werkgever met de bevestiging van de inhoud van de aanvraag
en een justificatie en ondersteuning van de aanvraag alsook een bevestiging van
zijn engagement om de permanente vorming van de deskundige voor zijn
rekening te nemen.
4) Geactualiseerd Curriculum Vitae met onder andere :
a. Verantwoordelijkheden en functies die uitgeoefend werden tijdens de
periode van de erkenning waarvoor een verlenging/hernieuwing wordt
aangevraagd
b. Gedetailleerde beschrijving van de belangrijke activiteiten
c. Verworven competenties inzake stralingsbescherming, het domein van de
kernwetenschappen, het vervoer en het gebruik van de meet-en
controleapparatuur
d. Praktische of theoretische bedrijfsstages, deelname aan seminaries of
conferenties : onderwerp, duur, data, beknopte beschrijving, kopie van
verkregen diploma’s of attesten
e. Eventuele deelname aan expert-groepen (IAEA, OECD, …)
f. Andere informatie (bvb. Publicaties);
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De nadruk moet gelegd worden op de activiteiten sinds de voorgaande erkenning.
5) Permanente vorming sedert voorgaande erkenning :
a. Minstens de helft van de hier vermelde uren moet gevolgd zijn tijdens
externe vormingssessies (niet georganiseerd door de werkgever van de
erkende deskundige), omvattende extern gevolgde opleidingen of colloquia,
seminaries, studiedagen, demonstraties. Maximaal de helft van het aantal
vereiste uren externe vorming mag ingevuld worden door interne
opleidingen die openstaan voor externen. Zowel de externe als interne
vorming moet gedocumenteerd zijn.
b. De permanente vorming moet per erkenningsperiode bestaan uit minstens 4
verschillende en voor de uitgeoefende functie relevante onderwerpen inzake
stralingsbescherming en nucleaire veiligheid (incl. in voorkomend geval
transportveiligheid). Het Agentschap of de Wetenschappelijke Raad kan
bepaalde van deze studieonderwerpen bij de toekenning van een erkenning
verplicht opleggen.
c. Hiertoe wordt een gedetailleerde beschrijving gevraagd van :
• De gevolgde opleidingen van hoger niveau : instelling, onderwerp, duur,
data, beknopte beschrijving, kopie van verkregen diploma’s of attesten;
• De praktische of theoretische bedrijfsstages, demonstraties, deelname
aan seminaries of conferenties : onderwerp, duur, data, beknopte
beschrijving, kopie van verkregen diploma’s of attesten;
• De eventuele deelname aan expert-groepen (IAEA, BVS, …);
• Andere informatie (publicaties bijvoorbeeld);
d. Voor
vormingen
die
slechts
gedeeltelijk
relevant
zijn
voor
stralingsbescherming of nucleaire veiligheid worden bij de evaluatie door het
Agentschap enkel de relevante uren in acht genomen.

2) Beslissing van het Agentschap
De erkenning wordt door het Agentschap verleend of geweigerd. Het Agentschap doet
uitspraak over de aanvraag binnen een termijn van 60 kalenderdagen of binnen een langere
periode die het moet rechtvaardigen. Deze termijn gaat in vanaf de ontvangstdatum van de
volledige erkenningsaanvraag of vanaf de datum waarop de Wetenschappelijke Raad advies
heeft uitgebracht naargelang het geval. De beslissing van het Agentschap wordt per
aangetekend schrijven verstuurd naar de aanvrager.
Indien het Agentschap van oordeel is dat de gevraagde erkenning niet kan worden verleend,
wordt dit vooraf aan de aanvrager meegedeeld waarbij wordt verduidelijkt dat hij het recht
heeft om binnen 30 kalenderdagen vanaf de kennisgeving gehoord te worden.
Indien de aanvrager wenst gebruik te maken om gehoord te worden, dient hij dit uiterlijk op de
vijftiende dag na de kennisgeving schriftelijk kenbaar te maken aan het Agentschap.
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Voor de deskundigen van klasse I dient de Wetenschappelijke Raad een advies uit te brengen
over de aanvraag. De Raad kan, indien ze dit nodig acht, beslissen om de aanvrager uit te
nodigen op een volgende zitting.
De verlenging/hernieuwing van de erkenning wordt toegekend voor een maximale duurtijd van
6 jaar. De erkenning kan toegekend worden voor een kortere periode dan aangevraagd. Deze
beperking wordt gemotiveerd.
De erkenning wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

3) Aanmaning, schorsing en opheffing van de erkenning
Indien het Agentschap vaststelt dat een deskundige erkend in de fysische controle zijn
opdrachten niet correct uitvoert of zijn verplichtingen niet correct nakomt, kan het Agentschap :
1) de betreffende deskundige erkend in de fysische controle aanmanen om zijn toestand binnen
een gestelde termijn van maximum 6 maanden in orde te brengen ;
2) de erkenning geheel of gedeeltelijk schorsen ;
3) de erkenning geheel of gedeeltelijk opheffen.
Indien het Agentschap van oordeel is dat de erkenning geheel of gedeeltelijk moet worden
geschorst of opgeheven, wordt dit vooraf aan de houder van der erkenning medegedeeld,
waarbij wordt verduidelijkt dat hij het recht heeft om binnen 30 kalenderdagen vanaf de
kennisgeving gehoord te worden.
Indien de aanvrager wenst gebruik te maken van zijn recht om gehoord te worden, dient hij dit
uiterlijk op de vijftiende dag na de kennisgeving schriftelijk kenbaar te maken aan het
Agentschap.
Bij geheel of gedeeltelijke opheffing van een erkenning als deskundige bevoegd in de fysische
controle van klasse I volgt het Agentschap het advies van de Wetenschappelijke Raad.

Indien u wenst om uw erkenning op te heffen (vb. bij
pensionering) of een wijziging wenst uit te voeren, verbonden
aan de aanvraag van een erkenningsdossier, gelieve dit te
melden aan het Agentschap via een officiële berichtgeving per
mail : contactpoint@fanc.fgov.be
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