
Wijziging Tijdelijke regeling erkenning opleidingen deskundigen
radioactieve stoffen en toestellen en de Regeling voorzieningen
stralingsbescherming werknemers

Regeling van de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid van 16 janu-
ari 2008, nr. ARBO/M&A/2008/121, tot
wijziging van de Tijdelijke regeling
erkenning opleidingen deskundigen
radioactieve stoffen en toestellen en de
Regeling voorzieningen stralingsbe-
scherming werknemers

De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
Handelend mede namens de Staatssecre-
taris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en de Minis-
ter van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport;
Gelet op de artikelen 94, vierde lid, en
132, vierde lid, van het Besluit stralings-
bescherming en de Richtlijnen voor de
erkenning van opleidingen deskundigen
radioactieve stoffen en toestellen, zoals
gepubliceerd op 20 november 1984
(Stcrt. 227);

Besluit:

Artikel I
De Tijdelijke regeling erkenning oplei-
dingen deskundigen radioactieve stoffen
en toestellen wordt als volgt gewijzigd:

A
In artikel 2, eerste lid, wordt

‘– Leids Universitair Medisch Centrum:
Basisopleiding stralingsbescherming
voor medisch specialisten;
Technische Universiteit Delft: Reactor
Instituut Delft;’
vervangen door:

Leids Universitair Medisch Centrum:
Basisopleiding stralingsbescherming
voor medisch specialisten;
Vervolgcursus stralingsbescherming
deskundigheidsniveau 4A/M voor
medisch specialisten (cardiologen);

Technische Universiteit Delft: Reactor
Instituut Delft;.

B
In artikel 3, eerste en tweede lid, wordt
‘Intop Zorgsector te Eindhoven’ vervan-
gen door: Intop Zorgsector te Hilversum.

Artikel II
De Regeling voorzieningen stralingsbe-
scherming werknemers wordt als volgt
gewijzigd:

A
Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

In het eerste lid wordt ‘€ 93,60’ ver-
vangen door: € 94,65

In het tweede lid wordt ‘€ 19,82’ ver-
vangen door: € 20,05.

B
Bijlage C wordt vervangen door de bij
deze regeling gevoegde bijlage C.

– 

– 

1. 

2. 

Artikel III
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dagte-
kening van de Staatscourant waarin de
regeling wordt geplaatst, met uitzonde-
ring van:

artikel I, onderdeel A, dat in werking
treedt met ingang van de tweede dag na
de dagtekening van de Staatscourant
waarin de regeling wordt geplaatst en
terugwerkt tot en met 1 oktober 2007;

artikel II, dat in werking treedt met
ingang van de tweede dag na de dagte-
kening van de Staatscourant waarin de
regeling wordt geplaatst en terugwerkt
tot en met 1 januari 2008.

Deze regeling zal met de toelichting (en
de bijlage(n)) in de Staatscourant wor-
den geplaatst.

Den Haag, 16 januari 2008.
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner.

Bijlage

a. 

b. 

SZW
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Bijlage C
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Toelichting

Artikel I
Op grond van artikel 132, vierde lid, van
het Besluit stralingsbescherming kunnen
de Minister van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid, de Minister van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en de Minister van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport gezamen-
lijk opleidingen als bedoeld in de thans
vervallen Regeling erkenning opleidin-
gen deskundigen radioactieve stoffen en
toestellen erkennen tot een bij
ministeriële regeling te bepalen datum.
Van deze mogelijkheid is in de onderha-
vige wijzigingsregeling gebruik

gemaakt door de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheidmede
namens de Minister van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer en de Minister van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport.
   Op verzoek van het Leids Universitair
Medisch centrum is de Vervolgcursus
stralingsbescherming deskundigheidsni-
veau 4A/M voor medisch specialisten
(cardiologen) beoordeeld aan de hand
van de Richtlijnen voor de erkenning
van opleidingen deskundigen radioactie-
ve stoffen en toestellen, zoals gepubli-
ceerd op 20 november 1984 (Stcrt. 227).

Op basis van deze beoordeling kan
thans tot erkenning van deze opleiding
worden overgegaan.
   Van de gelegenheid is gebruik
gemaakt om de erkenningen van Intop
Zorgsector te actualiseren.
   Zoals in de benaming tot uitdrukking
is gebracht heeft de Tijdelijke regeling
erkenning opleidingen deskundigen
radioactieve stoffen en toestellen een
tijdelijk karakter. De tijdelijke regeling
is van kracht tot de in artikel 132, vierde
lid, van het Besluit stralingsbescherming
bedoelde bij ministeriële regeling te
bepalen datum.
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Artikel II
De wijziging van de bedragen in artikel
9, eerste en tweede lid, vloeit voort uit
het derde lid van dat artikel: aanpassing
aan de prijsontwikkelingen. De verho-
ging van de kosten van het stralingspas-
poort en het inlegvel is gebaseerd op het

consumentenprijsindexcijfer van augus-
tus 2007, zoals gepubliceerd door het
Centraal Bureau voor de Statistiek.
   Van de gelegenheid is gebruik
gemaakt om het in bijlage C bij de rege-
ling opgenomen model voor het stra-
lingspaspoort en model voor het inleg-
vel te actualiseren.

De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner.
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