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1.

Doelstelling van de specificatie

Het doel van deze specificatie is het vastleggen van het examenreglement voor bestuurders voor het
vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 over de weg alsook de voorwaarden tot deelname aan
dit examen, in overeenstemming met de bepalingen van het koninklijk besluit van 6 februari 2003
betreffende het opleidingsgetuigschrift voor bestuurders van voertuigen die radioactieve stoffen over de
weg vervoeren.

2.

Toepassingsgebied

Deze specificatie is van toepassing op de personeelsleden van de dienst Invoer & Vervoer welke
deelnemen aan de organisatie van de cursus en de examens voor de bestuurders van voertuigen die
gevaarlijke goederen van de klasse 7 over de weg vervoeren, alsook op de kandidaten die deelnemen aan
deze opleiding en het examen met als doel een ADR opleidingsgetuigschrift voor bestuurders te behalen
uitgebreid voor de klasse 7.

3.

Verantwoordelijkheden

De leden van de examencommissie zijn verantwoordelijk voor het opstellen van, het up-to-date houden
van en de correcte toepassing van het examenreglement.

4.

Context van de specificatie

Voor het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen van de klasse 7 dienen de bestuurders over een
ADR opleidingsgetuigschrift te beschikken dat uitgebreid werd voor de klasse 7 met uitzondering van:
Bestuurders die enkel uitgezonderde colli van de UN-nummers UN2908, UN2909, UN2910, UN2911
en UN3507 vervoeren;
Bestuurders die maximum 10 type A colli van de UN-nummers UN2915 en UN3332 vervoeren met
een maximum totale transportindex van 3 en zonder bijkomende gevaren, en een gepaste opleiding
gekregen hebben met betrekking tot de voorschriften die het vervoer van gevaarlijke goederen
van de klasse 7 reglementeren en die beantwoordt aan hun verantwoordelijkheden. Deze opleiding
dient hen bewust te maken van de stralingsgevaren en dient met een door hun werkgever
afgeleverd getuigschrift gestaafd te worden.
In zijn hoedanigheid van Belgische Bevoegde Overheid voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de
klasse 7, is één van de taken van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) de vorming en
certificering van de bestuurders van voertuigen die gevaarlijke goederen van de klasse 7 over de weg
vervoeren.
De dienst Invoer & Vervoer van het FANC voorziet ieder jaar in volgende opleidingen: de initiële
specialisatiecursus voor de klasse 7 en de vervolmakingscursus klasse 7. De opleidingen worden minstens
3 maal per jaar georganiseerd.
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5.

Inhoud van de specificatie

5.1

Algemeenheden

De opleiding en het examen worden georganiseerd door het FANC. Beide worden zowel in het Nederlands
als in het Frans gegeven. De kandidaat heeft vrije taalkeuze, maar het examen moet afgelegd worden in
dezelfde taal als deze van de opleiding.
Het FANC bepaalt de datum, het uur en de plaats waar de opleiding en het examen zullen plaatsvinden.
Het FANC behoudt zich het recht voor om deze plaats, datum of uur welke vermeld zijn op de website te
kunnen wijzigen. De kandidaten worden per brief of per e-mail van de plaats, datum en uur van de cursus
en het examen op de hoogte gebracht. Onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld in geval van een
pandemie, onverwachte onbeschikbaarheid van de zalen, …) kunnen de opleiding en/of het examen online
georganiseerd worden.
Het doel van het examen is het behalen of het verlengen van een opleidingsgetuigschrift voor de
bestuurders van voertuigen die gevaarlijke goederen van de klasse 7 vervoeren.
De initiële specialisatiecursus klasse 7 duurt een volledige dag en bevat 8 leseenheden van 45 minuten.
De opleiding start om 9u00. Het overeenkomstige examen wordt georganiseerd in de week volgend op de
opleiding. Het examen duurt maximum 1 uur. Het examen bestaat uit minstens 15 vragen.
De vervolmakingscursus klasse 7 duurt een halve dag en bevat minstens 4 leseenheden van 45 minuten.
De opleiding start om 9u00 en het examen volgt onmiddellijk na de opleiding. Het examen duurt maximum
1 uur. Het examen bestaat uit minstens 10 vragen.
5.2

Toelatingsvoorwaarden voor de opleiding en het examen

In principe mag iedereen aan de opleiding en het examen deelnemen. De kandidaten die aan het examen
wensen deel te nemen om hun opleidingsgetuigschrift uit te breiden met de klasse 7 moeten aan
onderstaande voorwaarden voldoen.
Initiële specialisatiecursus klasse 7:
Om aan het examen te kunnen deelnemen moet de bestuurder de initiële specialisatiecursus hebben
gevolgd binnen de 12 maanden voorafgaand aan dit examen en in het bezit zijn van een ADR basis
opleidingsgetuigschrift of het bewijs kunnen leveren dat hij deelgenomen heeft aan de ADR basisopleiding
en geslaagd is voor het bijhorende examen.
Kandidaten moeten, om aan het examen te kunnen deelnemen, minstens 90% van de opleiding hebben
gevolgd. Dit betekent dat de kandidaten maximum 36 minuten van de opleiding mogen gemist hebben.
Kandidaten die hier niet aan voldoen kunnen aan de opleiding en het examen worden toegelaten zonder
garantie dat hun resultaat zal gevalideerd worden. Op de aanwezigheidslijst zal het uur van aankomst
worden genoteerd met de vermelding “resultaat van het examen is onder voorbehoud van de beslissing
van de examencommissie” en dit dient ondertekend te worden door de kandidaat. De betrokken kandidaat
dient schriftelijk, en dit binnen de week na het examen, de redenen te motiveren waardoor hij/zij niet in
staat was om 90% van de opleiding te volgen. De examencommissie zal beoordelen of het resultaat van
het examen zal gevalideerd worden. Zowel de aangehaalde redenen, het uur van aankomst als het
resultaat van het examen zullen een rol spelen bij de besluitvorming. Validatie van het resultaat is
uitzonderlijk en een gunst. Tegen het niet valideren van het resultaat is in dit geval geen beroep mogelijk.
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Vervolmakingscursus klasse 7:
Om aan het examen te kunnen deelnemen moet de bestuurder in het bezit zijn van een geldig ADR
opleidingsgetuigschrift uitgebreid voor de klasse 7 welke zal vervallen binnen de 12 maanden volgend op
het examen en de vervolmakingscursus hebben gevolgd binnen de 12 maanden voorafgaand aan dit
examen.
Kandidaten moeten, om aan het examen te kunnen deelnemen, minstens 90% van de opleiding hebben
gevolgd. Dit betekent dat de kandidaten maximum 18 minuten van de opleiding mogen gemist hebben.
Kandidaten die hier niet aan voldoen kunnen aan de opleiding en het examen worden toegelaten zonder
garantie dat hun resultaat zal gevalideerd worden. Op de aanwezigheidslijst zal het uur van aankomst
worden genoteerd met de vermelding “resultaat van het examen is onder voorbehoud van de beslissing
van de examencommissie” en dit dient ondertekend te worden door de kandidaat. De betrokken kandidaat
dient schriftelijk, en dit binnen de week na het examen, de redenen te motiveren waardoor hij/zij niet in
staat was om 90% van de opleiding te volgen. De examencommissie zal beoordelen of het resultaat van
het examen zal gevalideerd worden. Zowel de aangehaalde redenen, het uur van aankomst, de vervaldag
van het certificaat dat vernieuwd dient te worden als het resultaat van het examen zullen een rol spelen
bij de besluitvorming. Validatie van het resultaat is uitzonderlijk en een gunst. Tegen het niet valideren
van het resultaat is in dit geval geen beroep mogelijk.
Voor kandidaten die op reglementaire wijze de vervolmakingscursus klasse 7 hebben gevolgd en met
succes het examen hebben afgelegd maar die hun ADR basis opleidingsgetuigschrift niet tijdig hebben
verlengd geldt volgende regel: indien zij een nieuw ADR basis opleidingsgetuigschrift behalen binnen de
drie maanden na de vervaldag van het vorige zal dit nieuwe getuigschrift worden uitgebreid met de klasse
7 op basis van de gevolgde vervolmakingscursus klasse 7.
5.3

Instructies voor de cursus en het examen

Bij de start van de cursus en/of het examen moet de kandidaat zijn/haar identiteitskaart of zijn/haar
paspoort of een ander document dat zijn/haar identiteit kan bewijzen, kunnen voorleggen. Kandidaten die
zich pas aandienen als het examen al van start is gegaan zullen niet worden toegelaten.
De kandidaten moeten de aanwezigheidslijst tekenen en de informatie welke hierop voorkomt nakijken.
Voor het examen moeten de kandidaten plaatsnemen op de plaatsen hen aangeduid door de
verantwoordelijk(en) van het FANC.
Gedurende het examen mogen kandidaten op geen enkele manier met elkaar communiceren.
Het gebruik van elektronisch materiaal of communicatiemiddelen (bijv. GSM, ...) is verboden gedurende
het examen. Enkel de door het FANC ter beschikking gestelde kladbladen en examenvragen mogen door
de kandidaat gebruikt worden. De kandidaat moet op alle pagina’s van de vragenlijst duidelijk zijn
voornaam en naam vermelden.
Dit geldt niet bij online georganiseerde opleidingen en digitaal georganiseerde examens (zie hoofdstuk 6
van AUT-01-07). Het opzoeken van antwoorden op de vragen met behulp van elektronische of andere
hulpmiddelen blijft ook in dit geval verboden.
5.4

Inbreuk, fraude of een poging tot fraude tegen het examenreglement

Ingeval van een inbreuk, fraude of een poging tot fraude tegen dit examenreglement zal de kandidaat
uitgesloten worden. Als de inbreuk of de poging tot fraude of de fraude pas later ontdekt zou worden,
wordt de kandidaat alsnog uitgesloten van dit examen.
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In voorkomend geval zal door de verantwoordelijke(n) van het FANC een rapport opgesteld worden. De
beslissing tot nietig verklaring van het examen moet door de examencommissie goedgekeurd worden. De
kandidaten waarvan het examen nietig verklaard werd, worden binnen de 15 dagen na de dag van het
examen hiervan via een aangetekend schrijven op de hoogte gebracht.
5.5

Resultaat van het examen

Om te slagen voor het examen moet de kandidaat 50% van het totaal aantal punten behalen. Elk examen
dient door twee leden van de examencommissie te worden verbeterd. Alleen de niet-geslaagde kandidaten
zullen door de examencommissie gedelibereerd worden, en dit teneinde hun resultaten te valideren.
Het FANC deelt de resultaten schriftelijk (per brief of per e-mail) mee aan de betrokken kandidaten.
De uitbreiding van het ADR opleidingsgetuigschrift tot de klasse 7 gebeurt door het FANC.
Het FANC kan beslissen om na een bepaalde examensessie een herexamen te organiseren. Deze beslissing
wordt genomen tijdens de vergadering van de examencommissie en is mede afhankelijk van de
gemiddelde resultaten.
5.6

Interne beroepsprocedure

Kandidaten die niet slagen in het examen hebben, vanaf de datum waarop hen dit werd meegedeeld,
gedurende een maand het recht om hun gecorrigeerd examen in te zien bij de secretaris van de
examencommissie. Deze inzage moet voorafgaandelijk schriftelijk aangevraagd worden en dient te
gebeuren in het bijzijn van een lid van de examencommissie. De kandidaat heeft het recht, na deze inzage,
schriftelijk een klacht in te dienen of door een derde te laten indienen bij de Directeur-generaal van het
FANC en dit ten laatste een maand na de inzage. Deze klacht dient de motieven te bevatten waarop ze
gebaseerd is.
De Directeur-generaal van het FANC neemt een beslissing binnen de twee maanden volgend op de datum
van ontvangst van de klacht. De met redenen omklede beslissing wordt aan de betrokken kandidaat
meegedeeld per aangetekend schrijven.
De kandidaten waarvan het examen ongeldig werd verklaard hebben vanaf de datum waarop hen dit werd
meegedeeld, gedurende een maand het recht om het rapport hieromtrent in te zien bij de secretaris van
de examencommissie. Deze inzage moet voorafgaandelijk schriftelijk aangevraagd worden en dient te
gebeuren in het bijzijn van een lid van de examencommissie. De kandidaat heeft het recht, na deze inzage,
schriftelijk een klacht in te dienen of door een derde te laten indienen bij de Directeur-generaal van het
FANC en dit ten laatste een maand na de inzage. Deze klacht dient de motieven te bevatten waarop ze
gebaseerd is.
De Directeur-generaal van het FANC neemt een beslissing binnen de 2 maanden volgend op de datum
van ontvangst van de klacht. De met redenen omklede beslissing wordt aan de betrokken kandidaat
meegedeeld per aangetekend schrijven.
5.7

Afwijkingen

De examencommissie is bevoegd om af te wijken van dit examenreglement mits gegronde reden. Indien
de(ze) afwijking(en) een invloed hebben op het verloop van het examen zullen de kandidaten
voorafgaandelijk en schriftelijk hiervan op de hoogte gebracht worden.
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6.

Referenties

6.1

Externe referenties

Koninklijk Besluit van 6 februari 2003 betreffende het opleidingsgetuigschrift voor bestuurders van
voertuigen die radioactieve stoffen over de weg vervoeren.
6.2

Interne referenties

AUT
AUT-01
AUT-01-07

GD010-01
AUT-01-07-SP01
AUT-01-07-SP02

Algemeen beleid van het FANC m.b.t. de behandeling van de aanvragen en het
beheer van de vergunningen.
Proces voor de behandeling van de aanvragen en de aflevering van de
vergunningen, inclusief het beroep.
Specifieke procedure voor de Dienst Invoer & Vervoer voor de opleidingen van
bestuurders van voertuigen die gevaarlijke goederen van de klasse 7 over de weg
vervoeren.
Delegatie van handtekeningsbevoegdheid.
Examenreglement voor de opleiding van bestuurders van voertuigen die gevaarlijke
goederen van de klasse 7 over de weg vervoeren.
Examencommissie voor de opleiding van de bestuurders van de voertuigen die
gevaarlijke goederen van de klasse 7 over de weg vervoeren.
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