
 

 

Geachte lezer,  

Op exact 1 januari 2012 traden zowel het Koninklijk Besluit
1
 als de bijhorende richtlijnen

2
 met betrekking tot 

weesbrongevoelige inrichtingen in voege.  

Vermits we ondertussen al een heel eind gevorderd zijn in 2012 houden we jullie graag op de hoogte van onze 

opgedane ervaringen en de recentste ontwikkelingen in dit domein. De eerst helft van het jaar 2012 heeft het Federaal 

Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) vooral veel energie gestoken in het geven van opleidingen en 

informatiesessies om de nodige ruchtbaarheid en informatie te verstrekken aan de betrokken sectoren. 

Als koploper in Europa, wil het FANC samen met de verschillende betrokken partijen werken aan een praktische en 

duurzame oplossing om de weesbronproblematiek efficiënt en veilig te kunnen beheersen.  

Met deze nieuwsbrief hopen we enkele initiatieven in de verf te zetten zodat we deze missie nog extra kracht kunnen 

bijzetten. Al deze onderstaande informatie kan u tevens raadplegen via het dossier “weesbrongevoelige inrichtingen” 

op de website van het FANC. 

Nog een stralende werkdag gewenst en veel leesplezier, 

STAND VAN ZAKE 

Benieuwd hoeveel weesbrongevoelige inrichtingen of meetpoorten reeds geregistreerd 

zijn in België? Hoeveel alarmen worden er gemeld? Hoeveel interventies door erkend 

deskundigen waren vereist? Hoeveel weesbroncertificaten werden uitgeschreven?  

U kan het allemaal vinden in ons dossier: “ervaringsgegevens WB-gevoelige 

inrichtingen”. 

 

MEETPOORTEN - WIZARD 

Voor diegene die uitbater zijn van een meetpoort blijkt het vaak niet evident om de 

richtlijnen consequent op te volgen. Toch is het naleven ervan de enige garantie voor 

de veiligheid van de intervenant! Het is dus zeer belangrijk dat de intervenant een 

gepast opleidingsniveau bezit om elk alarm op een veilige manier te kunnen 

afhandelen. 

Daarom ontwikkelde het FANC een online hulpmiddel om de intervenant stapsgewijs 

bij te staan wanneer een alarm wordt gedetecteerd aan een meetpoort. Bij elk alarm 

kan deze “wizard” u op een veilige en eenduidige manier loodsen door de richtlijnen. 

De laatste stap zal u toelaten uw persoonlijke gegevens in te vullen en automatisch 

het bijhorende aangifteformulier te laten genereren. Dit aangifteformulier dient 

vervolgens nog per e-mail verstuurd te worden naar radioactivity@fanc.fgov.be voor 

een officiële registratie van de interventie.  

De wizard kan u steeds raadplegen via de link in het figuurtje hiernaast of via het 

algemene dossier “weesbrongevoelige inrichtingen” op de website van het FANC.  

 

 

                                                           
1
 14 oktober 2011 – Koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstomen en betreffende 

het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen. 
2
 03 november 2011 – Besluit houdende richtlijnen op te volgen bij de detective of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige 

inrichtingen in de niet-nucleaire sector. 

http://www.fanc.fgov.be/GED/00000000/2900/2981.pdf
http://www.fanc.fgov.be/GED/00000000/200/261.pdf
http://www.fanc.fgov.be/nl/page/weesbronproblematiek/1203.aspx?LG=2
http://www.fanc.fgov.be/nl/page/homepage-federaal-agentschap-voor-nucleaire-controle-fanc/1.aspx
http://web.fanc.fgov.be/GED/00000000/3200/3289.pdf
http://web.fanc.fgov.be/GED/00000000/3200/3289.pdf
http://www.fanc.fgov.be/GED/00000000/200/261.pdf
mailto:radioactivity@fanc.fgov.be
http://www.fanc.fgov.be/nl/page/weesbronproblematiek/1203.aspx?LG=2
http://www.fanc.fgov.be/nl/page/meetpoorten-wizard/1481.aspx


FAQ’s 

Een nieuwe regelgeving brengt heel wat vragen met zich mee. We hebben voor jullie de meest 

courante en relevante vragen in de loop van de voorbije maanden verzameld. Via de link hiernaast 

kan u al deze “Frequently Asked Questions” (FAQ’s) en bijhorende antwoorden raadplegen. 

 

POSTERS 

Om de communicatie tot op het terrein te laten doorsijpelen zijn posters beschikbaar die kort enkele belangrijke zaken 

herhalen. Op deze posters kan u terugvinden: 

 Hoe kan u radioactiviteit herkennen (uitzicht, symbolen, opschriften, … ); 

 Hoe dient u te reageren en hoe kan u zich beschermen indien een radioactieve stof gevonden wordt; 

 Wat mag u absoluut niet doen indien u een radioactieve stof heeft gevonden.. 

Er zijn 2 verschillende versies beschikbaar: 

 Poster voor de uitbaters van meetpoorten; 

 Poster voor de weesbrongevoelige inrichtingen zonder meetpoort. 

Hang deze poster dus op in bijvoorbeeld het wachtlokaal voor de opzichters van het containerpark of schrootbedrijf. 

Deze posters vatten samen wat deze personen moeten doen bij het vinden van een potentieel radioactief product.  

De posters zijn digitaal te downloaden op de website of gedrukt te verkrijgen bij het FANC (bij opleidingssessies of te 

bestellen via radioactivity@fanc.fgov.be). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poster voor de weesbrongevoelige inrichtingen zonder meetpoort   Poster voor de uitbaters van meetpoorten 
     

IDEEËNBUS 

De opgedane ervaring door iedereen die in aanraking komt met deze materie is zeer waardevol. Omdat we 

streven naar een constante verbetering, vragen we om alle nuttige ideeën of opmerkingen te sturen naar 

onze ideeënbus via radioactivity@fanc.fgov.be 

GEPLANDE ACTIES 

- Opleiding intervenanten op 4 en 5 oktober 2012 

- Opleiding parkwachters bij alle intercommunales – organisatie in samenwerking met Interafval 

- Aanschrijving van alle weesbrongevoelige inrichtingen waarbij onder meer gevraagd zal worden een 

vragenlijst in te vullen betreffende de naleving van het Koninklijk besluit van 14 oktober 2011. 
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