Opleiding tot wegvervoer van radioactieve stoffen
RPB.003
Omschrijving: Het doel van deze opleiding is om een basiskennis bij te brengen inzake wegvervoer
van radioactieve stoffen (ADR wetgeving voor klasse 7). De theoretische inhoud van de opleiding is
gebaseerd op de laatste versie van het Europees akkoord inzake internationaal vervoer van
gevaarlijke goederen en wordt aangevuld door verscheidene praktische oefeningen. Deze opleiding
vormt tevens de ideale voorbereiding voor de lessen en examens van de Belgische federale
autoriteiten (FANC).

Programma:
De theoretische opleiding stelt de volgende hoofdstukken voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oorsprong en beginselen van de ADR-7 reglementering
Lexicon van termen gebruikt in de ADR-7 reglementering
Veiligheid en beveiliging van colli
Classificatie en etiketteringsregels van colli
Risico’s verbonden aan het wegvervoer van radioactieve stoffen
Veiligheidsinstructies verbonden aan het wegvervoer van radioactieve stoffen
Etikettering van voertuigen en verkeersborden
Beperkingen i.v.m. tunnels
Vereisten m.b.t. de veiligheidsadviseur ADR-7
Vereisten m.b.t. chauffeurs van voertuigen met radioactieve stoffen

Praktische info:
Categorie: Stralingsbescherming – basisopleiding
Pedagogische doelstellingen van de opleiding: op het einde van de opleiding zullen de deelnemers:
•
•
•
•
•
•

Het toepassingsgebied kennen van de ADR-7 reglementering alsook de rol die ze hier
eventueel in spelen
Vertrouwd zijn met de verschillende klassen van colli en de bijhorende vereisten
De classificatiecriteria kennen van radioactieve colli en de radiologische metingen die hierop
moeten gebeuren
In staat zijn om de etiketten van radioactieve colli te ontcijferen en te interpreteren
Weten welke veiligheidsregels nageleefd moeten worden tijdens een transport van
radioactieve stoffen en de instructies die toegepast moeten worden in geval van nood
Weten hoe een voertuig voor te bereiden bestemd voor het vervoer van radioactieve stoffen
en geïnformeerd zijn over de specifieke regels inzake wegverkeer

Doelpubliek: iedere wegvervoerder/expediteur van radioactieve stoffen, iedere persoon die een
basisopleiding wenst m.b.t. de ADR-7 reglementering.
Validatie van de kennis en vaardigheden: op het einde van de sessie kan er op uw vraag een
theoretische test georganiseerd worden. Indien u slaagt voor deze theoretische test, zal er een attest
afgeleverd worden. Dit attest is geen opleidingscertificaat voor bestuurder van voertuigen die
radioactieve stoffen transporteren en ook geen opleidingscertificaat voor veiligheidsadviseur klasse
7, die door het FANC worden afgeleverd.
Vereiste voorkennis en toelatingsvoorwaarden: een basiskennis stralingsbescherming is gewenst (zie
RPB.001)
Duur en timing: een dag opleiding (8 uur)
Voorziene documentatie: iedere deelnemer zal een syllabus ontvangen
Aantal deelnemers per sessie: minimaal 5 en maximaal 15 als de opleiding bij ECS georganiseerd
wordt. Er zijn geen bijzondere vereisten als de opleiding bij u georganiseerd wordt.
Contact en informatie: pierre.duchatelet@e-c-s.be

