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Betreft, Automatische verlenging van vergunning voor het gebruik uan radioactieve producten
in de nucleaire geneeskunde en vrijstelling uan permanente vorming wor hetjaar
2020

Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescheÍming van de bevolking en
van het leefrnilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en
betreffende het Federaal Agentschap voor NucleaiÍe Controle, artikel 19;

Gelet op het Besluit medische blootstellingen, artikelen 63, 82 en 83;

Overwegende het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging
van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus
covlD-19;

Overwegende dat er op heden een uitzonderlijke gezondheidssituatie zich voordoet
ten gevolge van de pandemie van het coronavirus COVID-19;

Overwegende dat het WHO het coronavirus COVID-19 sinds U maart 2020 heeft
gekwalificeerd als een pandemie en dat eÍ op het B€lgische grondgebied een
significante toename is van de verspreiding van het coronavirus COVID-l9;

overwegende dat de pandemie een verhoogde werkdruk veroozaakt bU de artsen;

Overwegende dat het FANC toezicht houdt op de naleving van de bijzondere
voorwaarden die het in de vergunningen kan opleggen;

Overwegende de individuele vergunningen die door het FANC werden verleend aan
artsen voor het gebruik van radioactieve producten in de nucleaire geneeskunde
krachtens hoofdstuk VI van het algemeen reglement en artikel 82 van het Besluit
medische blootstellingen;

Overwegende dat de verlenging van de vergunningen dient te worden beoordeeld op
basis van het voldoen aan de toepasselijke eisen van permanente vorming tijdens de
duur van deze vergunning;

Overwegende dat het FANC dient vast te stellen dat de verqunde artsen zich thans
niet in de mogelijkheid bevinden te voldoen aan de vereisten van artikel 83 van het
Besluit medische blootstellingen voor wat betreft het tijdig aanvragen van de
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verlenging van hun vergunning en andezijds het voldoen aan de vereisten betreffende
de permanente vorming;

Overwegende dat het om die reden passend is om de betrokken vergunningen een
éénmalige automatische verlenging van zes maanden toe te kennen;

overwegende dat het ook aangewezen is de betrokken artsen een vrijstelling van
permanente vorming te geven voor het jaar 2020;

overwegende dat een ambtshalve aanpassing van de individuele vergunningen die
door het Agentschap werden verleend aan artsen voor het gebruik van radioactjeve
producten in de nucleaire geneeskunde krachtens hoofdstuk VI van het algemeen
reglement en artikel 82 van het B€sluit medische blootstellingen verantlvoord is,

Bésluit :

Aft. 1: De vergunningen van de artsen zoals bedoeld in artikel 82 van het Besluit
medische blootstellingen die een geldigheidstermijn hebben die afloopt in de periode
vanaf 13 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020, worden verlengd met een periode
van zes maanden ingaand op de datum waamp de lopende vergunning verstrijkt.

Art. 2: De artsen-specialisten die op 13 maart 2020 vergund zijn voor het gebruik van
radioadieve producten in de nucleaire geneeskunde, zijn vdjgesteld van de
verplichting tot het voldoen aan de vereiste van permanente vorming zoals bedoeld in
artikel 83 van het Besluit medische blootstellingen voor wat betreft het jaar 2020.

Art. 3: Huidig besluit wordt als bulage aan de individuele vergunningen die door het
FANC werden verleend aan artsen voor het qebruik van radioactieve produden in de
nucleaire geneeskunde krachtens hoofdstuk VI van het algemeen reglement en artjkel
82 van het Besluit medische blootstellingen gehecht,
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