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Voorwoord

1.1 In de vergadering van het college van coördinatoren op 27 no-

vember 1973 zijn door het bestuur van het academisch ziekenhuis

te Leiden voorstellen van de direktie van het ziekenhuis aan de

orde gesteld met de bedoeling de mogelijkheden van oprichting

van een geïntegreerde AZL/RUL-stralingsbeschermingscommissie

en van één stralingsbeschermïngsdienst te onderzoeken.

(C.v.C. 1046, punt 8).

1.2 Bij brief van 8 augustus 1974, nr. 332880 is op dit initiatief

gereageerd door het college van bestuur van de universiteit. Het

deelde mede van oordeel te zijn dat het grote voordelen zou hebben,

indien de door de Kernenergiewet en zijn uitvoeringsvoor-

schriften gevorderde daarbij noodaakolijltB vergunningen verkregen zouden

kunnen worden in het kader van een zgn. complexvergunning die de

gehele universiteit en het gehele ziekenhuis zou omvatten.

Voorwaarde is - zo luidt de brief - dat daartoe een orgaan wordt

gecreëerd dat namens de verantwoordelijke besturen bevoegd is

terzake van handelingen met ioniserende stralen uitzendende toe-

stellen en radioaktieve stoffen op te treden en voorschriften

te geven en dat voor voorbereidende, uitvoerende en toezichthou-

dende werkzaamheden wordt bijgestaan door één stralingsbescher-

./. mingsdienst. (bijlage 1)

1.3 Voorgesteld werd een werkgroep te formeren met als taakopdracht:

a. een omschrijving te geven van de taken welke door een

stralingsbeschermingscommissie en een stralingsbeschermings-

dienst vervuld moeten kunnen worden, alsmede van de bevoegd-

heden waarover zij zouden dienen te beschikken;

b. te adviseren t.a.v. de samenstelling van zo'n commissie

en van de organisatie en omvang van zo'n dienst;

c. een suggestie te doen t.a.v. de verdeling van de lasten die

met zo'n stralingsveiligheidsorganisatie verbonden zijn.

1.4 De werkgroep werd als volgt samengesteld:



drs. C.M. van Dam,

F. Dijkstra.

prof. dr.

A.A.H. Kassenaar

drs. D.J. Prins,

mr. P.Th. Verburgt
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hoofd personele en welzijnszaken R.U.L.;

voorzitter van de werkgroep

arts voor stralingshygiëne R.U.L.; korte

tijd voorzitter van de werkgroep

vertegenwoordiger van het A.Z.L. en de

faculteit der geneeskunde;

hoofd organisatie-ontwikkeling R.U.L.;

bestuurlijke en juridische zaken R.U.L.;

secretaris

Van de zijde van het interuniversitair instituut voor radio-

pathologie en stralingsbescherming, dat per 1 augustus 1974 zelf-

standig is geworden en dat voor de opbouw van een stralings-

beschermingsorganisatie belangstelling toonde, werd prof.dr.

L.M. van Putten naar de werkgroep afgevaardigd.

1.5 De werkgroep heeft in het totaal 5 keer vergaderd.

Ten behoeve van zijn werkzaamheden heeft de werkgroep de beschik-

king gehad over een grote hoeveelheid informatie, waarvan hier met

name worden genoemd de adviezen van de landelijke adviescommissie

beleid kernenergiewet universiteiten en hogescholen alsmede het

model van de stralingsbeschermingsorganisatie zoals deze is ont-

worpen voor de landbouwhogeschool Wageningen.

1.6 De werkgroep heeft overwogen dat de gestelde taak niet wel zou

kunnen worden vervuld, als niet eerst inzicht zou worden verkregen

in de aard en omvang van het gebruik van radioaktieve stoffen

en ioniserende stralen uitzendende toestellen alsmede

van mogelijke andere vormen van straling door en binnen de

drie instellingen. Nader onderzoek van de wettelijke vereisten

terzake, daaronder begrepen de figuur van de complexvergunning,

alsmede van de thans bestaande stralingsbeschermingsorganisatie

achtte de werkgroep gewenst. De resultaten van een en ander zijn

neergelegd in deel I van dit rapport.

Deel II beschrijft de stralingsbeschermingsorganisatie, zoals deze

door de werkgroep wordt voorgesteld. Aandacht is hierbij geschon-

ken aan de financiële konsekwent.ies van deze geïntegreerde aan-

pak. Bijgevoegd is eenontwerp-reglement straZingsbeschermings-

./. organisatie, (bijlage 2)

Het rapport eindigt met de opsomming van de beslispunten voor de

besturen der deelnemende instellingen alsmede met een korte be-

schrijving van de procedure waarmee de voorstellen van de werk-

groep zouden kunnen worden afgewikkeld.



- 3 -

Deel I Inleiding

1. Enige gegevens

]. 1 In de gebouwen van de universiteit en het academisch ziekenhuis zijn

512 personen professioneel werkzaam net radioaktieve stoffen en ionise-

rende stralen uitzendende toestellen. Aldaar zijn ook personeels-

leden van het IRS gedetacheerd. De peildatum is november 1975.

universiteit

radioaktieve stoffen

toestellen

beide

subtotaal

91 personen

10

93

i94 personen

ziekenhuis

radioaktieve stoffen

stoffen en toestellen

subtotaal

totaal

74 personen

244

318 personen

512

Gerekend naar dienstverband zijn de volgende globale cijfers te geven:

universiteit: 235

ziekenhuis ; 235

IRS : 40

Niet meegerekend - en moeilijk te schatten - is het aantal studenten

dat al dan niet dagelijks in aanraking komt met radioaktieve stoffen

en toestellen. Evenmin zijn meegeteld de patiënten die gedurende hun

behandeling in contact komen met - samenvattend — ioniserende straling.

Hun aantal wordt nauwkeurig bijgehouden door de behandelende artsen.

Er wordt op gewezen dat de bescherming van de patiënt tegen de gevaren

van ioniserende straling een verantwoordelijkheid is van de betrokken

medicus. Patiënten blijven in het vervolg van deze beschouwingen dan

ook goeddeels buiten bespreking.

1.2 Binnen het ziekenhuis zijn 67 ioniserende stralen uitzendende toestellen

in gebruik. De universiteit telt er 23. Onder het toestellenbestand van

het ziekenhuis worden tevens gerekend de 'versneller' en de 'cobaltbom'

van de afdeling radiologie.

Veel minder eenvoudig is het een overzicht te geven van de totale



voorraad radioaktieve stoffen die aanwezig is op de universiteit

en in het ziekenhuis. Dit is enerzijds een gevolg van het feit dat de

aanschaf van deze stoffen decentraal geschiedt, zonder centrale aanmel-

ding en registratie (zie deel I onder 3.5). Anderzijds speelt dat de

bij de vergunningen maximaal toegestane hoeveelheden iradioaktieve stoffen

nooit aanwezig zijn, maar dat slechts (steeds veranderende) werkhoeveel-

heden worden aangekocht en opgeslagen. De doorgaans aanwezige werkhoeveel-

heid bedraagt in het totaal circa 50 Curie voor ziekenhuis en universiteit

tezamen (ieder ongeveer de helft),

1.3 In het ziekenhuis werken in het totaal 9 afdelingen met ioniserende stra-

ling (o.a. pathologische scheikunde, isotopendiagnostiek, radiologie).

De universiteit kent 13 plaatsen (laboratoria e.d.) waar radiologische

aktiviteiten plaats vinden (o.a. Gorlaeus Lab., Sylvius Lab., Kamerlingh

Onnes Lab.). Het merendeel van deze afdelingen ligt op het Overweteringö-

terrein.

Het IRS heeft de beschikking over slechts 1 ruimte, het Isolatiepaviljoen,

waar trouwens niet (meer) wordt gewerkt met radio-aktieve stoffen.

1.4 De aanwending van radioaktieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende

toestellen ten behoeve van de wetenschapsbeoefening en de patiëntenzorg

is het laatste decennium in een stroomversnelling gekomen. Opmerkelijke

resultaten zijn reeds bereikt, terwijl het duidelijk is dat nog lang niet

alle toepassingsmogelijkheden zijn ontdekt en benut. Verwacht mag daarom

worden dat de universiteit, het ziekenhuis en het IRS met een steeds

toenemend gebruik van ioniserende straling zullen worden geconfronteerd.

Een en ander strookt geheel met de bedoelingen van de wetgever die zich

ten tijde van de tot standkoming van d-; Kernenergiewet ten doel stelde

het gebruik van - wat 'kernachtig' genoemd werd - kernenergie te stimu-

leren.

Ongebreidelde groei wsrd en wordt evenwel niet beoogd. De gevaren ver-

bonden aan het gebruik van ioniserende straling zijn van dien aard

dat stralingsaktiviteiten slechts toegelaten zijn onder stringente

(veiligheids-)regels teneinde mensen, dieren, planten en goederen te

beschermen.
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2. Wettelijke vereisten.

2.1 In de al eerder genoemde Kernenergiewet (d.d. 21 februari 1963,

stb. 82) heeft de wetgever de z.i. noodzakelijke bescherming biedende

gels samengebracht. Slechts in hoofdlijnen: de Kernenergiewet is

niet meer dan een raamwet. De belangrijkste 'nadere regels' zijn

te vinden in het Radioactieve Stoffenbesluit (d.d. 10 september

1969, Stb. 404) en het ToestellenbesZuit van dezelfde datum

(stb. 406).

D.j hoofdstukken van de Kernenergiewet (KEW) die het gebruik (in

de meest ruime zin) van radioaktieve stoffen en ioniserende

stralen uitzendende toestellen regelen, alsmede beide uitvoerings-

besluiten werden op I januari 1970 van kracht.

Voor het hier behandelde onderwerp is voorts van belang het op

de Veiligheidswet gebaseerde Veiligheidsbesluit Ioniserende

Stralen (d.d. 18 maart 1963, Stb. 98).

2.2. Uit de veelheid van wettelijke vereisten komen -toegespitst op

de drie instellingen- de volgende hoofdregels naar voren.

Voor het gemak zijn alle handelingen met radioaktieve stoffen

(zoals: bereiden, vervoeren, voorhanden hebben, verwijderen,

etc.) en met ioniserende stralen uitzendende toestellen (zoals:

bedienen, etc.) samengevat onder de noemer 'het gebruik'.

Radioaktieve stoffen

2.2.1. administratie en aangifte: de besturen v.an het zieken-

huis, de universiteit en het IRS dienen van het ge-

bruik van alle radioaktieve stoffen binnen hun instel-

lingen en/of door het personeel ervan een administra-

tie bij te houden. Van het gebruik van het merendeel

van deze stoffen is bovendien aangifte bij de keurings-

dienst van waren te Haarlem verplicht (art. 28 KEW).

Voor een aantal, ook in Leiden gebruikte radioaktieve stoffen

is daarmee de wettelijke kous af. Meestal is het gebruik van

radioaktieve stoffen echter slechts toegestaan als daarvoor een

vergunning is verworven. Als in dit deel wordt gesproken

over radioaktieve stoffen, dan worden daarmee bedoeld de ver-

gunning-gebonden-stoffen, tenzij uitdrukkelijk anders is aange-

geven.
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2.2.2. vergunningenstelsel: de besturen van de universiteit,

het ziekenhuis en het I.R.S. dienen voor het gebruik

van radioaktieve stoffen binnen hun instellingen en/of

door hun personeel vergunningen aan te vragen bij de

minister van volksgezondheid en milieuhygiëne. De ver-

gunningen, waaraan voorschriften kunnen worden verbon-

den, komen op naam van de aanvragende instelling (art.

29 KEW) (zie 3.1 t/m 3.4).

Is het vergunningstelael toepasselijk, dan gelden

ook de volgende voorschriften.

2.2.3. beschermingsmaatregelen: de besturen dienen bij hun

vergunningaanvragen te beschrijven (en dus voor de

tot standkoming en effektuering ervan zorg te dragen)

welke maatregelen zij Kullen nemen ter bescherming te-

gen de schadelijke gevolgen var. ioniserende straling in

en buiten de plaatsen, waar wordt gewerkt met radio-

aktieve stoffen (art. 10 Radioaktieve Stoffenbesluit).

2.2.4. aangewezen deskundige(n): de besturen dienen ervoor

zorg te dragen dat de werkzaamheden met radioaktieve

stoffen worden verricht door dan wel onder leiding

(toezicht) van door hen aangewezen en terzake jegens

hen verantwoordelijke persenen die deskundig zijn ter-

zake van de gevaren, verbonden aan radioaktieve stof-

fen, en de wijze waarop daartegen bescherming kan

worden verkregen alsmede ten aanzien van de werkzaam-

heden die verricht moeten worden. Een en ander dient

te blijken uit een daartoe gevolgde opleiding (art. 21

Radioactieve Stoffenbesluit).

2.2.5. schriftelijke instrukties: voor het geval de in de ver-

gunning aangewezen deskundigen niet uitsluitend zelf

met de radioaktieve stoffen werkzaam zijn, zijn de be-

sturen verplicht ervoor zorg te dragen dat schrifte-

lijke instrukties tot stand komen en worden verstrekt

aan hen die met deze stoffen werkzaam zijn, teneinde

te verzekeren dat de bij of krachtens het Radioactieve

Stoffenbesluit gestelde voorschriften worden nage-

leefd (art. 22 van het genoemde besluit).
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Ioniserende stralen uitzendende toestellen

2.2.6. aangifte en vergunningenstelsel: de besturen dienen bij

de inspectie van de volksgezondheid, belast met het toe-

zicht op de hygiëne van het milieu aangifte te doen van

het moment van aanvang en van beëindiging van het ge-

bruik van alle toestellen. In de meeste gevallen is voor

dit gebruik bovendien een vergunning vereist, aan te

vragen bij de minister van volksgezondheid en milieu-

hygiëne, die aan de vergunningen voorwaarden kan ver-

binden, (art. 34 KEW en art. 28 Toestellenbesluit).

Als in dit rapport in het vervolg wordt gesproken over

ioniserende stralen uitzendende toestellen, dan wordt

gedoeld op beide hierboven bedoelde kategorieën.

2.2.7. beschermingsmaatregelen: indien een vergunning is

vereist, dienen de besturen bij de aanvrage daarvan

aan te geven (en derhalve voor de totstandkoming en

effektuering ervan zorg te dragen) welke maatregelen

zij zullen nemen ter bescherming tegen de schadelijke

gevolgen van ioniserende straling in en buiten de

plaatsen, waar met de toestellen wordt gewerkt

(art. 9 "oestellenbesluit).

2.2.8 aangewezen deskundigen en schriftelijke instrukties:

op de besturen rusten overeenkomstige verplichtingen

als vermeld, onder 2.2.3 en 2.2.4 ook als is geen ver-

gunning vereist, (art. 17 en 18 Toestellenbesluit).

2.2.9 verantwoordelijkheid en strafbepalingen: de besturen

kunnen strafrechtelijk worden aangesproken indien zij

- al dan niet opzettelijk - in strijd handelen met

de wet, de beide uit de wet voortvloeiende besluiten

of de verstrekte vergunningen en voorschriften. Straf-

rechtelijke aansprakelijkheid voor de besturen be-

staat eveneens, indien strafbaar gestelde feiten wor-

den gepleegd door personen, die hetzij uit hoofde van

een dienstbetrekking, hetzij uit anderen hoofde

(studenten b.v!), handelen in de sfeer van de instel-

lingen), (arte. 77 t/m 83 KEW).
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Ioniserende straling - algemeen '

2.2.10 'arbeidersbescherming': de besturen zijn ingevolge

het Veiligheidsbesluit Ioniserende Stralen verplicht

vele maatregelen te treffen die alle er toe strekken

het personeel van hun instellingen in hun werk te ba-

schermen tegen lichamelijke gevaren, verbonden aan

ioniserende straling. (Hoofdstuk II van het genoemde

besluit). Te denken valt aan: stralingsnonnen, vei-

ligheidseisen, eisen m.b.t. de werkruimten, vervoer,

opslag, afvoer, staat van onderhoud van toestellen,

controle stralingsniveau, registratieverplichting,

verplichte medische keuringen (te verrichten door een

door de arbeidsinspektie aangewezen medicus) en regis-

tratie van radiologische werkers.

De besturen zijn strafrechtelijk aanspreekbaar indien

zij de in het Veiligheidsbesluit of de op basis daar-

van gegeven voorschriften overtreden, al dan niet op-

zettelijk, (artt. 29 e.v. Veiligheidswet).

2.3 Gekonkludeerd kan worden dat de stralingsbeschermingswetgeving een

fijn netwerk van uiterst gedetailleerde regels en verplichtingen vormt.

Het is echter goed te beseffen dat deze wetgeving slechts betrekking

heeft op (de bescherming tegen) ioniserende straling. Er is echter meer,

de wetenschap kent nog vele andere soorten straling. Zo zijn in de

loop der tijden vormen van hoog-energetische straling ontwikkeld resp.

ontdekt zoals lasers en micro-golven. Deze vinden reeds hun toepassing

binnen universiteit en ziekenhuis (circa 50 personeelsleden van de uni-

versiteit en 30 van het ziekenhuis op tezamen II afdelingen).

Bescherming tegen hoog-energetische straling is even noodzakelijk als die

tegen ioniserende straling. Opmerkelijk is echter dat de wetgever hiertoe

(nog) geen aparte regels heeft geformuleerd, zodat teruggevallen moet

worden op de wel heel algemene veiligheidswet. Aangezien staande gehouden

kan worden dat ioniserende en hoog-energetische straling fysisch gesproken

tot één, zij het groot gebied behoren, is, ook te Leiden, de praktijk

gegroeid waarbij bescherming hoog-enargetische straling een taak is van de

(ionoserende) stralingsbeschermingsorganisatie. De werkzaamheden geschie-

den op basis van niet-formele regelingen die in samenspraak met de Rijks-

geneeskundige Dienst zijn gekoncipiëerd (Bedrijfsgeneeskundige Begeleiding

van Personen die werken met Microgolven resp. Lasers).

In deel II zal de werkgroep voorstellen bedoelde praktijk te formalise-
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ren. In dit deel kan de hoog-energetische straling buiten beschouwing

blijven.

2.4 Op de naleving van de stralingsbeschermings-/veiligheidswetgeving

wordt - van buitenaf - toegezien door de arbeidsinspektie, de in-

spektie van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne

van het milieu en de keuringsdienst van waren (voor vervolg zie pag.

8). Konsekwente naleving van de wetgeving zal er in vele

gevallen - en in ieder geval bij grote gebruikers als zieken-

huizen en universiteiten - toe leiden dat intern een effektieve

'stralingsbeschermingsorganisatie' wordt opgezet.

Een dergelijke stralingsbeschermingsorganisatie kent in de praktijk

doorgaans een drietal funkties: een medische, een technisch-fysische

en - wat genoemd zou kunnen worden — een administratieve.

Wat de medische stralingsbescherming inhoudt, behoeft weinig verduide-

lijking. Het gaat hier om aktiviteiten als aanstellingskeuringen, pe-

riodiek medisch toezicht, registratie van de (medische gegevens van de)

radiologische werkers en controle op de naleving van de medische voor-

schriften, daSr waar wordt gewerkt met stralingsbronnen.

Het begrip technisch-fysische stralingsbescherming behoeft meer toelich-

ting. Het is een verzamelnaam voor allerhande aktiviteiten van techni-

sche en natuurkundige aard ter bescherming tegen stralingsgevaar. Een

afgerond overzicht is niet goed te geven, immers, elke stralingsbron

vraagt zijn eigen technisch-fysische beschermingsmaatregelen. Te noemen

zijn, bij wijze van voorbeeld, de bouw van beschermende muren, de in-

stallatie van ioniserende stralen uitzendende toestellen, controle van

beschermende kleding, inspektie van loden wanden, enz. Duidelijk zal

zijn dat de maatregelen doorgaans voortvloeien uit een expertise van de

werkomstandigheden e.d. Deze expertise rekent de *,Tkgro6p eveneens tot

de stralingsbescherming, zo goed als ook de evaluatie van de getroffen

maatregelen.

Dβ 'administratieve stralingsbescherming' is reeds hiervoor beschreven:

de aangifte en administratie van het gebruik (in ruiiuC zin) van stralings-

bronnen. Daarnaast zijn allerlei andere administratieve taken te noemen,

soms voortvloeiend uit vergunning (opslag van afval), soms als gevolg

van de wensen die lekten bij de vergunninghouders (registratie van aan-

koop etc).
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Hieronder zal worden nagegaan hoe de instellingen hun interne stralings-

bescherming hebben georganiseerd en hoe deze organisatie funktioneert.

3. Huidige situatie

3.1 Op dit moment bezitten de universiteit en het ziekenhuis in

het totaal 19 vergunningen. Daarvan staan slechts 4 op naam

van het academisch ziekenhuis (radiologie, isothopendiagnostiek,

pathologische scheikunde en endocrinologie), De overige zijn verworven

door het college van bestuur (stralingsveiligheid is een zgn. beheers-

taak ex artikel 31 WUB).

Het IRS heeft thans zelf geen vergunningen. Onderhandelingen zijn gaande

om een vergunning te verwerven voor de aktiviteiten in het isolatie-

paviljoen.

3.2 V55r de invoering van de Kernenergiewet was het gebruik van

radioaktieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toe-

stellen slechts geoorloofd, als de overheid hiervoor een zgn.

toelating had verstrekt. Deze stond op naam van de hoogleraar-

direkteur of het afdelingshoofd.

Ingevolge het Besluit Inwerkingtreding Kernenergiewet (d.d.

12 november 1969, Stb. 514) dienden deze toelatingen binnen 3

maanden na het van kracht worden van de Kernenergiewet te wor-

den omgezet in vergunningen. Sommige houders van toelatingen

en medegebruikers verkeren nog in overleg met de inspektie. Hun arbeid

vindt normaal doorgang (pathologische anatomie, bloedbank, celbiologie

en nierziekten}.

Met elke vergunningaanvrage is veel tijd gemoeid. Het vereist

een tijdrovend onderzoek, dat uitmondt in een advies van de in-

spekteur van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de

hygiëne van het milieu en/of het distriktshoofd van de arbeids-

inspektie aan de betrokken ministers, die vervolgens over de
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vergunning en haar voorwaarden beslissen.

De behandelingstermijn van vergunningaanvragen wordt boven-

dien nog eens verlengd doordat het aantal aanvragen de laatste

jaren sterk is toegenomen, terwijl de omvang van de genoemde

instanties gelijk bleef.

3.3 Uit de Kernenergiewet en zijn uitvoeringsvoorschrïften is niet

zonder meer af te leiden wie toe vergunningaanvrage verplicht

is voor het geval - zoals het onderhavige - meer dan Sen ge-

bruiker in het geding is en de radiologische werkzaamheden gro-

tendeels niet duidelijk te onderscheiden ziji als aktiviteiten

van ëën instelli.ig.

Is de beschikkingsmacht over de toestellen of de radioaktieve

stoffen het kriterium? Is het dienstverband van het personeel

bepalend of geeft de plaats waar wordt gewerkt de doorslag?

In de praktijk wordt dit probleem - tenzij de oplossing evident

is - op het werkniveau van de drie instellingen in onderling

overleg opgelost. Doorslag geven doorgaans budgettaire overwe-

gingen en tradities. Opmerkelijk - mede gelet op de cijfers,

gegeven onder 1.], 1.2 en 1.3 van Deel I - is dat de univer-

siteit verreweg het grootste deel van de vergunningen op haar

naam heeft staan. Het I.R.S. heeft - zoals gezegd - zelfs

geen enkele vergunning.

Behalve uit financiële overwegingen is dit gegeven van belang

voor de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende

besturen. Zoals deze nu is, is hij bepaald onevenwichtig.

3.4 Onduidelijkheid bestaat ook met betrekking tot de verplichtin-

gen voortvloeiende uit het Veiligheidsbesluit Ioniserende

Stralen. Hoewel meestal als het kriterium wordt gehanteerd de beschikkings-

macht over de ruimten, waar wordt gewerkt, geldt soms ook de beschik-

kingsmacht over bijvoorbeeld de toestellen. De problemen wor-

den doorgaans 'pragmatisch' opgelost.

Ook hier. geldt wat hierboven (3.3) is gezegd; in financieel

opzicht, maar ook uit een oogpunt van gelijke verantwoorde-

lijkheidsverdeling tussen de besturen is het bepaald niet

onverschillig uit te maken voor wie de gestelde verplichtingen

geschreven zijn.
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3.5 De stralingsbeschermingsorganisatie, zoals die is opgebouwd

voor de betrokken instellingen, vormt een tamelijk verbrokkeld

geheel, waarvoor een schriftelijke regeling ontbreekt.

Deze stralingsbeschemiingsorganisatie kenmerkt zich door een

mengeling van centrale en decentrale aanpak, het ontbreken van

bestuurlijke grip, ongelijk verdeelde verantwoordelijkheden,

financiële onevenwichtigheid en een zekere mate van 'lief-

dadigheid' .

De medische stralingsbescherming ten behoeve van de univer-

siteit, het academisch ziekenhuis en het I.R.S. wordt centraal

verzorgd door de afdeling stralingshygiëne van de universiteit.

De afdeling bestaat uit een stralingsarts, dr. F. Dijkstra,

en een secretaresse. Deze laatste wordt in de praktijk "gedeeld"

met de universiteitsbedrijfsarts die in ruil daarvoor zijn assis-

tente part-time ter beschikking stelt. Verbonden aan de afdeling

is voorts de heer Mud, die o.m. de zorg heeft voor de afvoer van

radioaktief afval. Zijn taak is niet-medisch en in eerste aanleg

bedoeld voor de universiteit alleen.

In de aanvang stond de afdeling direkt onder de secretaris van de

universiteit. Thans maakt stralingshygiëne deel uit van de

dienst personele en welzijnszaken van het bureau van de uni-

versiteit. De afdeling drukt op de begroting van de universiteit.

Het beheer van de middelen wordt centraal verzorgd.

De stralingsarts is formeel belast met het medisch toezicht op

het personeel van de drie instellingen, dat werkzaam is met

radioaktieve stoffen of met toestellen.

De stralingsarts, die voornamelijk adviserende bevoegdheden heeft,

is de geneeskundige die door het distriktshoofd van de arbeidsin-

spectie ex artikel 31 van het Veiligheidsbesluit Ioniserende Stralen

is aangewezen (zie deel I van dit rapport, onder 2.2.10.).

Het takenpakket van de stralingsarts is niet vast omschreven;

een schriftelijke instruktie is nimmer opgesteld. In de prak-

tijk geeft de heer Dijkstra vele adviezen, die niet alleen de

medische, maar ook de technische-fysische kant van de stra-

lingsbescherming betreffen. Hij beperkt zich hierbij niet tot

de universiteit.
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De technisch-fysische stralingsbescherming is niet gecentraliseerd,

maar opgedragen (overgelaten) aan de bij de vergunning aangewezen

deskundigen. Deze deskundigen leiden hun bevoegdheden af van de

vergunninghouder, aan wie zij verantwoording schuldig zijn.

De centrale universitaire veiligheidsdienst heeft hier uitdruk-

kelijk geen taak. De vergelijkbare dienst van het academisch

ziekenhuis houdt wel een oogje in het zeil. Het grootste deel

van het toestellenbestand van het ziekenhuis valt onder de

(goed georganiseerde) stralingsbeschermingszorg van

dr. J.H. Mellink, lector, verbonden aan de afdeling radiologie.

De financiering van deze gedecentraliseerde stralingsbescherming

is een zaak van het ziekenhuis en de universiteit. (Als tegenpres-

tatie voor de huisvesting in het Sylviuslaboratorium verzorgt het

IRS aldaar de stralingsbescherming). De posten zitten echter

'verborgen' in de kredieten die de verschillende fakulteiten,

laboratoria en afdelingen ter beschikking staan.

N.B. Aanwijsbare posten zijn wel de technische voorzieningen die

dienen te worden aangebracht in de ruimten waar wordt gewerkt

met ioniserende straling. Hetzelfde geldt voor apparatuur

waarvan de aanschaf noodzakelijk is voor de stralingsbescher-

ming.

Deze 'decentralisatie' vergroot niet alleen de kans op doublures en

ondoelmatigheid, maar vermindert vooral de grip van de vergunninghou-

dende instellingsbesturen op het geheel van de stralings(beschermings-)

aktiviteiten.

3.6. Dit laatste wordt nog eens versterkt door het feit dat

een algemeen geldend systeem van opsporing en gevarenmelding niet

bestaat. (Wèl is in samenwerking met de Leidse brandweer en vei-

ligheidsfunktionarissen van ziekenhuis en universiteit een glo-

baal noodplan ontworpen dat vooral is toegespitst op bestrijding

van branden. Dit noodplan is nog niet formeel van kracht),

de schriftelijke instrukties die de vergunninghouders ingevolge

de stralingswetgeving dienen vast te stellen, tot op heden niet

tot stand zijn gekomen.

Gelet op het relatief grote aantal personen dat binnen de univer-

siteit en het ziekenhuis met ioniserende straling professioneel

werkzaam is, moet de werkgroep spreken van een duidelijke leemte.

Deze wordt thans zo goed en zo kwaad als het gaat opgevuld door

de niet-bindende richtlijnen (Algemene Veiligheidsvoorschriften

Straling) die de stralingsarts heeft samengesteld en de voorschrif-

ten die door de verschillende aangewezen deskundigen voor hun af-

delingen zijn uitgevaardigd.
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3.7. Het verbrokkelde karakter van de stralingsbeschermingsorganisatie en

het ontbreken van bestuurlijke grip op een en ander blijkt goed uit de

wijze waarop aan bepaalde administratieve verplichtingen wordt voldaan,

zoals bijvoorbeeld bij de aanschaf van radioaktieve stoffen.

Dit geschiedt geheel buiten de besturen om, door de bij de ver-

gunningen aangewezen deskundigen.

Deze houden daarvan zelf een uitgebreide en ingewikkelde admini-

stratie bij en doen van een en ander periodiek aangifte bij de

eerder genoemde keuringsdienst van waren. De bewaring van de

stoffen geschiedt eveneens decentraal.

De aanschaf van toestellen gaat over het algemeen niet buiten het

bestuurlijk niveau om. De aangifte van het gebruik echter wel.

3.8 De onvolledigheid van de stralingsbeschermingsorganisatie blijkt

ook uit de wijze waarop radioaktief afval wordt verwijderd.

De afvoer van het zogeheten langlevende radioactieve (halverings-

tijd langer dan 15 dagen) afval van de instellingen wordt geheel

centraal verzorgd door de universiteit, de afdeling stralingshygiëne.

De toename van de afvalhoeveelheden - die overeenkomstig overheids-

regels naar Petten worden overgebracht - is opmerkelijk; het afval-

depot wordt thans 4 maal per jaar leeggehaald; 3 jaren geleden was

dit nog ] maal per jaar, terwijl de totale hoeveelheid afval aanmer-

kelijk geringer was. In de periode '65-'7O is het dep6t slechts

J maal geleegd.

Circa 2/3 deel van het radioaktief afval is afkomstig van de univer-

siteit. De kosten voor opslag en afvoer van de totale hoeraelheid

afval drukken echter geheel op de universitaire begroting (1975

t 70.000,-). De kosten voor het kalenderjaar 1976 worden begroot op

1 ton.

De afvoer van kortlevend radioaktief afval is wel aan regels gebon-

den (o.m. de vergunningen), maar geschiedt niet centraal. De aan-

gewezen deskundigen zijn belast met de taak dit afval tijdelijk

op te slaan en te lozen overeenkomstig de vergunningvooraarden.

Van de afvoer van kort- en langlevend radioaktief afval v/orden ad-

ministraties bijgehouden.

3.9. Geheel buiten de werkzaamheden van de stralingsbeschermingsor-

ganisatie van de drie instellingen vallen de handelingen met

radioaktieve stoffen waarvoor geen administratie- en/of aan-

gifteverplichting geldt.
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In deel II van dit rapport zal de werkgroep voorstellen veran-

dering te brengen in deze situatie.

3.10.De beheerders van de verschillende (sub-)fakulteiten, laboratoria

en de afdelingen missen doorgaans de specifieke stralingsdeskun-

digheid en hebben daarom in de stralingsbeschermingsorganisatie

van de drie instellingen als zodanig geen andere taak dan daar

waar mogelijk en gewenst signalerend en ondersteunend op te

treden.

Uit de aard der zaak lopen aanschaffingen van radioaktieve

stoffen en van toestellen via hen.

Administratie, aangifte, afvoer van kort levend afval gaan

in het algemeen buiten hen om. Soms hebben zij een taak bij

de afvoer van lang-levend afval.

Wèl opgenomen in de stralingsbeschermingsorganisatie van de

instellingen zijn de beheerders van het Gorlaeuslaboratorium

en het Sylviuslaboratorium. Zij zijn opgeleide stralingsdeskundigen.

3.IJ.Vorenstaande brengt de werkgroep tot de volgende algemene konklu-

sies.

3.11.1. De verdeling tussen de besturen van de verantwoordelijkheden

voortvloeiend uit de Kernenergiewet en de verschillende

uitvoeringsbesluiten, is ongelijkwaardig;

3.11.2. De stralingsbeschermingsorganisatie is verbrokkeld. De

bestuurlijke grip op de radiologische arbeid en -werkers

is volstrekt onvoldoende. Ook al is de bestaande toestand

niet direkt in strijd met de wet, toch is de stralings-

veiligheid verre van optimaal.

3.11.3. De verdeling van de financiële lasten over de instellingen

is ongelijkwaardig.

De herstrukturering van de stralingsbeschermingsorganisatie dient

in ieder geval aan deze ongewenste toestand een einde te maken.

4. Complexvergunning

4.1 Hiervoor werd reeds beschreven dat met de aanvrage van ver-

gunningen veel tijd is gemoeid. Hetzelfde dient gezegd voor

de gevallen dat wijzigingen in het gfibruik van radioaktieve

stoffen of van toestellen aanpassing van de vergunningen eisen.

Dit nadeel is minder bezwaarlijk, als de toepassingen, waar-

voor vergunningen worden gevraagd, lange(re) tijd gelijk-

blijven. Indien een vergunninghouder echter de beschikking

heeft over een groot aantal laboratoria etc, waarin - zoals
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bij research veelal gebeurt - steeds wisselende toepassingen

van ioniserende straling voorkomen, is dit tijdverlies bijzonder

nadelig.

Het is dan ook om die reden dat het ministerie» van volksgezond-

heid en milieuhygiëne in overleg met het ministerie van sociale

zaken een vergunningssysteem heeft uitgewerkt, dat aan dit be-

zwaar tegemoet komt, uiteraard met behoud van de gewenste hoge

graad van veiligheid.

Het nieuwe stelsel is opgezet voor instellingen als universi-

teiten en hogescholen. De vele vergunningen die deze instel-

lingen doorgaans hebben, worden in één complex samengevoegd.

Dit levert een aantal voordelen op, die hierna onder 4.3 wor-

den beschreven. De overheid stelt de gegadigden voor een

complexvergunning evenwel een aantal niet mis te verstane

voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn hieronder opgesomd. Zij zijn overgenomen

uit een interne nota van de inspectie van de volksgezondheid,

belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu (d.d.

januari 1973).

Bij het lezen der voorwaarden dient bedacht te worden dat de al-

daar genoemde stralingsbeschermïngsdienst behalve met de beleids-

voorbereiding en -uitvoering terzake, tevens is belast met

de vaststelling van het beleid voor de stralingsbescherming. In

de conceptie van de besturen van de universiteit, het ziekenhuis

en het I.R.S. dienen deze taken gescheiden te zijn en toevertrouwd

te worden aan een stralingsbeschermïngsdienst resp. een stralings-

beschermingscoramissie (zie deel II). Een en ander doet even-

wel niet af aan de waarde van de voorwaarden.

4.2 Voorwaarden

4.2.1. De instellingen dienen te beschikken over een stra-

lenbeschermingsdienst (c.q. veiligheidsdienst, ge-

zondheidsbeschermingsafdeling etc.);

4.2.2. De onder 4.2.1 bedoelde dienst moet kunnen beschikken

over tenminste twee gekwalificeerde deskundigen op

het gebied der stralingsbescherming;
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4.2.3. Er dient voldoende garantie te bestaan ten aanzien

van de kontinuïteit van de onder 4.2.1. bedoelde dienst;

4.2.4. De onder 4.2.1. bedoelde dienst moet volledige handelings-

bevoegdheid bezitten op het gebied der stralen-

bescherming, hetgeen dient te blijken uit een schrif-

telijke verklaring of volmacht van de besturen

van de betrokken instellingen, en instrukties aan

het overige personeel;

4.2.5. De onder 4.2.4. genoemde verklaring of volmacht dient

de namen, voorletters en eventuele andere ter zake

doende gegevens te bevatten van de onder 4.2.2. genoemde

deskundigen;

4.2.6. Mutaties van de onder 4.2.2. genoemde deskundigen dienen

aan het districtshoofd van de arbeidsinspectie en de

regionale inspecteur van de volksgezondheid, be-

last met het toezicht op de hygiëne van het milieu,

te worden gemeld (afschrift aan minister) (zie ook

4.4);

4.2.7. De onder 4.2.1. bedoelde dienst dient voor alle werkzaam-

heden met radioaktieve stoffen of ioniserende stra-

len uitzendende toestellen instrukties op te stellen

en er op toe te zien, dat deze worden nageleefd;

4.2.8. De onder 4.2.7. bedoelde instrukties, alsmede wijzigingen

en aanvullingen moeten ̂ ii overleg aet de onder 4.2.6.

genoemde autoriteiten worden vastgesteld;

4.2.9. De onder 4.2.1. genoemde dienst dient een lijst met de

binnen de vergunning vallende ïsotopenlaboratoria

en andere ruimten, waar met radioaktieve stoffen

wordt gewerkt, op te stellen, zonodig met vermelding

van de plaats en aard en namen van de met het direkte

toezicht belaste deskundigen;

4.2.10. De onder 4.2.9. bedoelde lijst evenals wijzigingen en

aanvullingen dienen ter beschikking van de onder 4.2.6.

genoemde autoriteiten te worden gesteld;
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4.2.11. De onder 4.2.1. bedoelde stralenbeschermingsdienst voert

het beheer over een centrale administratie van

radioaktieve stoffen/bronnen. De registratie en ad-

ministratie dienen dusdanig te worden opgezet, dat

een efficiënte controle op het radioaktieve stoffen

bestand mogelijk wordt;

4.2.12. De op de artikelen 38 en 39 van het Radioactieve-

stoffenbesluit Kernenergiewet berustende plicht tot

aangifte van radioaktieve stoffen, alsmede de op

artikel 26 van het Toestellenbesluit berustende

plicht tot aangifte van toestellen,wordt op basis van

de onder 4.2.11. bedoelde centrale administratie en on-

der verantwoording van de stralenbeschermingsdienst

verricht volgens nader door de overheid te geven

richtlijnen.

4.3 De inspectie signaleert de volgende voordelen:

4.3.1. De meeste wijzigingen in de situatie kunnen snel op

regionaal niveau (zie 4.2.6) worden afgewikkeld,

hetgeen ongetwijfeld de flexibiliteit in de be-

drijfsvoering kan bevorderen. De wijze waarop dit

zal geschieden is afhankelijk van de lokale omstan-

digheden en vooral van de omvang van de ver-

trouwensrelatie tussen de regionale autoriteiten

in de betreffende stralenbeschermingsdienst;

4.3.2. Ingrijpende wijzigingen kunnen eveneens snel, maar

dan door het ministerie, worden afgewikkeld indien,

op advies van de regionale autoriteiten, het niet

nodige wordt geoordeeld de zogenaamde bezwarenpro-

cedure toe te passen; (bij de bezwarenprocedure

krijgen provincie, gemeenten en belanghebbenden de

gelegenheid tegen de verlening van vergunningen te

protesteren).

4.3.3. Het opstellen van eigen instrukties door de stralen-

beschermingsdienst waarborgt een optimale aanpas-

sing aan de eigen werksituatie;
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4.3.4. Indien de instrukties behalve op de werksituatie

eveneens op de bouwkundige- en technische eisen

m.b.t. de inrichting van isotopenwerkruimten be-

trekking hebben, kan de overheidsbemoeienis op dit

gebied beperkt blijven tot een eventuele verifi-

catie na de inrichting van een dergelijke ruimte;

4.3.5. Door de centralisatie en het in beheer geven van

de administratie van het radioaktieve stoffen en

toestellen bestand aan de stralenbeschermingsdienst

kan de efficiency van het beheer verhoogd worden

en controle op mogelijke besmettingen vergemak-

kelijkt, terwijl ongewenst, ondeskundig of onge-

oorloofd gebruik van ioniserende straling kan

worden voorkomen.

4.3.6 Een centrale administratie maakt het op wettelijke

gronden mogelijk om de aangifteprocedure aanzien-

lijk te vereenvoudigen, hetgeen zeer veel admini-

stratieve rompslomp kan vermijden.

4.4 Relativering van deze voordelen is gewenst.

Al moge de armslag van de stralingsbeschermingsdienst (hier

en hieronder weer gebruikt in de terminologie van de inspectie)

tamelijk groot zijn - in zekere zin kan zelfs gesproken worden

van overdracht van bevoegdheden -, de invloed van de regionale

autoriteiten neemt enorm toe: zo dienen o.m. wijzigingen in de

samenstelling van de stralingsbeschermingsdienst en de door

de dienst opgestelde instrukties hun instemming te verkrij-

gen. Bovendien maakt de taakstelling v'an de dienst in ieder

geval deel uit van de complexvergunning, en is daarmee dus

onderworpen aan de goedkeuring van de minister van sociale

zaken en de minister van volksgezondheid en milieuhygiëne.

Hoewel een en ander bij de leden van de werkgroep niet op

bezwaren stuit, realiseren zij zich dat het de vraag is of de

besturen van de drie instellingen een dergelijke verstrengeling

acceptabel achten.

4.5 Gewezen wordt nog op het volgende. Het systeem van de

complexvergunning, een ambtelijke vondst, heeft niet zijn neer-

slag gekregen in een wettelijke regeling en het is dubieus of

dit ooit zal gebeuren.

Buiten beschouwing gelaten de vergunning verleend aan
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Philips B.V·> is tot op heden nog nooit een complexvergunning

toe stand gekomen. De onderhandelingen tussen het 'landbouw-

kundig complex Wageningen' en de overheid - de enige die thans

over een r.omplexvergunning worden gevoerd - verlopen moeizaam

en zijn nog niet afgerond.

Niet onaannemelijk is dat het stelsel van complexvergun-

ningen weer in de la zal worden opgeborgen. Sedert het optre-

den van het kabinet-den Uyl is een duidelijke verstrakking

in het beleid te konstateren.

4.6 De werkgroep spreekt dan ook als haar mening uit dat de be-

sturen van de instellingen de kansen op een complexvergunning

niet moeten overschatten. De werkgroep is echter van oordeel

dat - ook al zou het verwerven van een dergelijke vergunning

uitgesloten zijn - de reorganisatie van de stralingsbescherming

van het ziekenhuis, de universiteit en het l.R.S. dient te

worden uitgevoerd.

Bij het formuleren van zijn voorstellen voor een stralings-

beschermingsorganisatie heeft de werkgroep zoveel mogelijk

rekening gehouden met de onder 4.2. genoemde voorwaarden.
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Deel II: Voorstel

1. Beschrijving van een geïntegreerde stralingsbeschermingsorganisatie

RÜL-AZL-IRS.

1.1. De werkgroep is van oordeel dat de verantwoordelijkheid van de drie

instellingen - of anders gezegd, de taak van de op te richten geïnte-

greerde stralingsbeschermingsorganisatie - dient te worden afgebakend

door f'jr.ktionele grenzen, niet door formele (zoals het al dan niet

vereist zijn van een vergunning, het al dan niet van toepassing zijn

van de Kernenergiewet, enz.). Dat wil zeggen dat de nieuwe stralings-

beschermingsorganisatie zijn aktiviteiten zal moeten uitstrekken tot

alle radioaktieve stoffen en alle ioniserende stralen uitzendende toe-

stellen alsmede alle vormen van hoog-energetische straling. Het betekent

ook dat er geen reden is om het takenpakket van de organisatie te beper-

ken tot uitsluitend veiligheidszaken; ook administratieve taken die

rechtstreeks in verband staan met het gebruik van ioniserende en hoog-

energetische straling, horen in de portefeuille van de stralingsbescher-

mingsorganisatie te worden opgenomen (te denken valt aan het voeren van

door de wet gevorderde administraties, het voorbereiden van vergunning-

aanvragen, enz.).

De werkgroep hanteert dan ook de volgende omschrijving van het begrip

geïntegreerde stralingsbeschermingsorganisatie RÜL-AZL-IRS:

De geïntegreerde stralingsbeschermingsorganisatie van de universiteit,

het ziekenhuis en het IRS is de institutionele neerslag van de door genoem-

de instellingen gezamenlijk aanvaarde verantwoordelijkheid om de bescher-

ming tegen de gevaren, verhouden aan het gebruik van ioniserende straling

en van hoog-energetische straling door de instellingen te bevorderen,

teneinde de veiligheid van mensen, dieren, planten en goederen in en

buiten de gebouwen der instellingen te verzekeren.

J.2. Uitgaande van de grondtrekken voor een geïntegreerde stralingsbescherijïngs-

organisatie, zoals deze o.m. zijn neergelegd in de in het Voorwoord (1.2)

aangehaalde brief stelt de werkgroep voor de stralingsbeschermingsorganisatie

op te bouwen uit - de besturen van de instellingen meegerekend - 3 niveau's,

die elk hun eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben,

maar die nauw aan elkaar zijn gerelateerd.

Hieronder zal in grote trekken de stralingsbeschermingsorganisatie, zoals

de werkgroep die voorstelt, worden beschreven. Meer gedetailleerd komt

het plan naar voren in de artikelsgewijze toelichting op het ontwerp-

reglement stralingsbeschermingsorganisatie RUL-AZL-IRS, dat als bijlage

2 is bijgevoegd.
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1.3. Het eerste niveau van de stralingsbescheraingsorganisatie wordt gevormd

door het college van bestuur van de universiteit, het bestuur van het

ziekenhuis en het algemeen bestuur van het IRS (gemakshalve verder te noe-

men: de besturen}.

Het tweede niveau is opgebouwd uit de stralingsbeschermingscommissie en

de stralingsbeschermingsdienst (hierna te noemen: de commissie en de

dienst).

Het derde niveau bestaat uit de bij de vergunningen aangewezen deskundi-

gen en degenen die ten behoeve van de stralingsbescherming door de com-

missie worden aangewezen (verder te noemen: de aangewezen deskundigen).

1.4. Met als uitgangspunten hun wettelijke verantwoordelijkheden als vergunning-

houders resp. de veelal optredende vermenging van verantwoordelijkheden

en aktiviteiten als gebruikers, rust op de organen van het eerste

niveau van de stralingsbeschermingsorganisatie de taak de voor-

waarden te scheppen voor optimalisering van de stralingsbescherming.

Concreter gezegd betekent dit dat het eerste niveau tot taak heeft het al-

gemene beleidskader alsmede de institutionele vormgeving op het gebied

van de stralingsbescherming vast te stellen. Dit houdt in de praktijk in

ieder geval in; reglementering van de stralingsbeschermingsorganisatie,

goedkeuring van het meerjarenplan voor de stralingsbescherming (vast te

stellen door de stralingsbeschermingscommissie) en verstrekking van de

benodigde financiële, materiële, personele en ruimtelijke middelen

voor de stralingsbescherming (op basis van een door de stralingsbescher-

mingscommissie in te dienen begroting). De besturen zullen veel aandacht

moeten besteden aan de verantwoordingsplicht van het tweede niveau aan het

eerste. Alleen door gedegen periodieke rapportage van de kant van het

tweede niveau, een rapportage die als belangrijk bestanddeel heeft de

verslaggeving van de aangewezen deskundigen aan de commissie, kan de

rol van algemene beleidsbepaler van de stralingsbeschermingsorganisatie

werkelijk gestalte krijgen.

Keerzijde van hun algemene beleidsbepalende bevoegdheid is de - al dan niet

gedeelde - verantwoordelijkheid van de besturen als vergunninghouders/

gebruikers jegens de toezichthoudende regionale overheidsinstanties.

Binnen het hierboven aangeduide beleidskader opereert als hoogste orgaan

de stralingsbeschermingscommissie. Met inachtneming van de gestelde

regels is zij volledig handelingsbevoegd. Zij geeft aan de stralingsbe-

scherming der drie instellingen concrete inhoud. Daartoe ontvangt zij

van de besturen der instellingen een ruim bestuurlijk mandaat dat een

slagvaardig optreden mogelijk maakt: de commissie is zelfs bevoegd

bindende regels te stellen terzake van alle handelingen
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met ioniserende en hoog-energetische straling.

Het spreekt voor zich zelf dat de commissie zich hierbij niet zal moeten

beperken tot het personeel der instellingen dat stralings-werk ver-

richt. Juist zij gebruikers waar de populatie zo wisselend is als bij de

universiteit en het ziekenhuis, is het meer dan gewenst dat ook de be-

veiliging van studenten die in aanraking komen met radio-actieve

straling, beter wordt geïnstitutionaliseerd.

De werkgroep heeft het volgende takenpakket van de commissie geformuleerd.

Verwezen wordt naar de artikelsgewijze toelichting op het bijgevoegde

concept-reglement (art. 3, lid 1). Voor haar taakvervulling is de com-

missie verantwoording schuldig aan het eerste niveau.

a. het gevraagd en uit eigen beweging adviseren van de besturen terzake

van het beleid der instellingen gericht op bevordering van

de bescherming tegen de gevaren verbonden aan het gebruik van

ioniserende hoog-energetische straling;

b. het vaststellen van bindende regels ten aanzien van alle handelingen

met ioniserende en hoog-energetische straling;

c. het houden van toezicht op de naleving en effektiviteit van de onder

b) van dit artikel bedoelde regels;

d. het ten behoeve tfan één of meer besturen voorbereiden van aanvragen

van vergunningen, als geëist door de Kernenergiewet en zijn uit-

voeringsbesluiten;

e. het voeren van de administratie en het doen van de aangifte, als

geëist door de Kernenergiewet en zijn uitvoeringsbesluiten;

f. het geven van adviezen en voorlichting over de wijze waarop bescher-

ming tegen de gevaren, verbonden aan handelingen met ioniserende

en hoog-energetische straling, kan worden verkregen;

g. het ondernemen van al die activiteiten binnen het in de aanhef van

dit artikel genoemde beleidskader, die naar het oordeel van de commis-

sie noodzakelijk zijn ter vervulling van haar taak.

Als uitvloeisel van dit takenpakket wordt gezien de bevoegdheid van de com-

missie om namens de instellingen de kontakten te onderhouden met de in-

spectie der volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het

milieu, de arbeidsinspectie en de keuringsdienst van waren.

J,5. De commissie dient niet te omvangrijk te zijn. De werkgroep stelt daarom

voor haar te bemannen met 5 leden, te benoemen door de besturen van de

instellingen. Het college van bestuur en het ziekenhuisbestuur benoemen

ieder 2 leden, het algemeen bestuur van het IRS 1 lid. Deze zetel-

verdeling beschouwt de werkgroep als een, zij het ruwe, weergave van

de positie der verschillende instellingen, (zie dit deel, onder 2.3)

De werkzaamheden der commissie zijn gemengd van karakter: enerzijds

vraagt de taak van de
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leden van de commissie specifieke deskundigheid terzake één of meer aspekten

van de stralingsbescherming, anderzijds heeft de arbeid van de commissie

een sterk bestuurlijk accent. Van de kandidaten voor een zetel in de com-

missie mag dan ook verwacht worden dat zij deskundig zijn terzake van bv.

radioaktieve stoffen, gesloten bronnen, lasers, of van biologische effekten

van ioniserende straling, en/of ervaring hebben in bestuurlijke aangelegen-

heden (hetzij in het algemeen, hetzij speciaal met betrekking tot de stra-

lingsbescherming). De werkgroep gaat er van uit dat deze bekwaamheden in

een zeker evenwicht ten opzichte van elkaar in de commissie aanwezig moeten

zijn.

1.6. De commissie wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door de stralings-

beschenaingsdienst, die daarvoor verantwoording schuldig is aan de

commissie. De dienst neemt de door de laatste gegeven aanwijzingen in acht. Al-

dus zal de dienst zich bezig houden met de beleidsvoorbereiding en -uitvoering

tea behoeve van de commissie. Ook de dagelijkse controle op de naleving

en effektiviteit der gestelde regels kan in de taakopdracht van de commis-

sie begrepen worden geacht.

Teneinde de taakvervulling door de commissie optimaal te doen verlopen

heeft de werkgroep er voor gekozen de commissie de bevoegheid te geven

onderdelen van haar taak pp te dragen aan de stralingsbeschermingsdienst.

De dienst bestaat uit 2 secties, een medische en een technisch-fysische.

Met deze onderverdeling sluit de werkgroep aan bij het wettelijk onder-

scheid. Elke sectie staat onder leiding van een hoofd; ten behoeve van

elk van hen stelt de commissie een schriftelijke instruktie vast. Con-

flicten tussen de sectiehoofden kunnen door de meest gerede partij ter

beslissing worden voorgelegd aan de commissie. De werkgroep kan zich voorstel-

len dat de dienst wordt opgehangen aan de dienst personele en welzijns-

zaken van het bureau van de universiteit, een positie gelijk aan die van

de huidige afdeling stralingshygiëne. Een dergelijke beslissing heeft in ieder

geval het voordeel dat de status quo ongewijzigd blijft en dat problemen waar-

mee inpassing van de stralingsbeschermingsdienst in een andere organisatie

(bv. het ziekenhuis) gepaard zullen gaan, wórden vermeden.

Bovendien hoeft het 'dienen van meer bazen' naar het oordeel

van de werkgroep niet te leiden tot een eigen plaats van

de dienst in de organisatie-strukturen der instellingen. De voorgestelde

organisatorische inpassing verschaft de universiteit geen grotere invloed

op de dienst. Immers, voor zijn taakvervulling ressorteert de dienst recht-

streeks onder de commissie waarin de drie instellingen naar verhouding vertegen-

woordigd zijn. De werkgroep stelt bovendien voor het personeel van de

dienst te doen aanstellen door de commissie. Verwezen wordt naar 2.4.

van dit deel van het rapport.
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1.7. Belangrijke steun bij zijn arbeid zal het tweede niveau kunnen krijgen,

als het derde niveau van de stralingsbeschermingsorganisatie goed funk-

tioneert. In alle gevallen waarin het gebruik van radioaktieve stoffen en

ioniserende stralen uitzendende toestellen verbonden is aan een vergunning,

wordt het derde niveau bemand door vergunningverlenende overheid. Dit

zijn da bij de vergunning aangewezen deskundigen, ter plekke belast met

d'; stralingsbescherming.

In alle andere gevallen ligt de invulling van het laagste niveau van de

stralingsbeschermingsorganisatie ofwel wettelijk verplicht (bepaalde toe-

stellen) ofwel naar goeddunken (b.v. bepaalde radioaktieve stoffen) in handen

van de stralings-gebruiker. De werkgroep stelt voor deze taak op te

dragen aan de stralingsbeschermingscommissie. Het takenpakket van de

aangewezen deskundigen, dat wordt opgebouwd uit de opdrachten en eisen,

gesteld bij de vergunningen of door de commissie, komt in wezen neer op

het houden van toezicht op de naleving en effektiviteit van de gestelde

regels. Voor hun taakvervulling 2ijn de deskundigen verantwoording schuldig aan

de commissie. Zij nemen de door de commissie gegeven aanwijzingen in acht.

Treedt de dienst op namens de commissie, dan zijn de aangewezen deskun-

digen verantwoording schuldig aan de dienst en nemen zij de door de dienst

gegeven aanwijzingen in acht. Bij conflict tussen een aangewezen deskun-

dige en de dienst is de meest gerede partij bevoegd dit ter beslissing

voor te leggen aan de commissie.

1.8. Met het noemen van de personen en organen die tezamen de stralingsbe-

schermingsorganisatie van de universiteit, het ziekenhuis en het IRS

uitmaken, is geen limitatieve opsomming gegeven van hen die een taak heb-

ben terzake van de stralingsbescherming. Immers, op alle personeelsleden

alsmede op alle studenten (en patiënten) die in aanraking komen met

ioniserende en hoog-energetische straling, rust niet alleen de verplichting de

gestelde regels na te leven, maar ook de taak de veiligheid van werkomgeving

en aanwezigen te bevorderen en (potentieel) gevaarlijke situaties te signaleren

bij het derde of tweede niveau van de stralingsbeschermingsorganisatïe.

Eenzelfde verplichting geldt voor de beheerders der betrokken (sub-)fa-

kulteiten, afdelingen en laboratoria alsmede voor de bedrijfsgeneeskundige-

en veiligheidsdiensten van de universiteit en het ziekenhuis.

Gezien de bijzondere bekwaamheden die worden geëist, acht de werkgroep

het niet wenselijk beheerders van (sub)faculteiten, afdelingen en la-

botatoria, waar stralingswerkzaamheden worden verricht, alszodanig in te passen

in de sCralingsbescherraingsorganisatie, behoudens vanzelfsprekend de ge-

vallen waarin deze beheerders 'aangewezen deskundigen' zijn. Hetzelfde

kan gezegd worden van de beide algemene veiligheidsdiensten en de be-

drijfsgeneeskundige diensten. Ook hier vormt het ontbreken van de speci-

fieke deskundigheid voor de werkgroep de reden niet voor te stellen de

veiligheidsdiensten funktioneel in te voegen in de stralingsbeschermings-

organisatie, of omgekeerd.
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2.

Dit betekent niet dat de beheerders en de funktionarissen van de

bedrijfsgeneeskundige- en veiligheidsdiensten zijn ontslagen van de ver-

piichting daar waar mogelijk signalerend, hulpverlenend en ondersteunend

ten behoeve van de stralingsbeschermingsorganisatie op te treden.

Terzijde: De werkgroep is van oordeel dat het in de toekomst

noodzakelijk kan blijken de relaties tussen de stralings-

beschermingsorganisatie en de diensten, die belast zijn

met de zorg voor de bedrij fsgeneeskunde en veiligheid

van het ziekenhuis, de universiteit en het IRS, te

institutionaliseren. De werkgroep denkt hierbij dan aan

één geïntegreerde organisatie, waarin alle genoemde ak-

tiviteiten worden ondergebracht en gecoördineerd. Over-

wegingen hierbij zijn niet alleen dat de stralingsbe-

scherming met de bedrijfsgeneeskundige en veiligheidszorg

vele raakvlakken heeft, maar ook dat de aktiviteiten

van de bedrijfsgeneeskundige- en veiligheidsdiensten

grotendeels niet duidelijk te onderscheiden zijn als

bezigheden van één instelling. De werkgroep realiseert

zich echter dat de verwezenlijking van deze gedachten voorshands

niet in de nabije toekomst zal geschieden.

De financiële, materiële, personele en ruimtelijke middelen van de

stralingsbeschermingsorganisatie en het beheer daarvan.

2.1. Uit de in het voorafgaande voorgestelde bundeling van de stralingsbe-

scherming van de universiteit, het ziekenhuis en het IRS in één geïnte-

greerde institutie volgt de noodzaak te onderzoeken of en, zo ja, op

welke wijze de stralingsbeschermingsorganisatie door de instellingen ge-

zamenlijk moet worden bekostigd.

De werkgroep is van oordeel dat gezamenlijke financiering slechts dan

nodig is, als de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de drie in-

stellingen op enige niveau van de stralingsbeschermingsorganisatie samen-

komen en zich zó vermengen dat zij niet meer als zodanig zijn te herkennen

als behorend bij één instelling.

Deze situatie van samenkomen en vermengen doet zich niet voor op het

eerste niveau: de bevoegdheden en verantwoordelijkheden der besturen

blijven - ook al zijn zij op één doel gericht en ook al vinden zij hun
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neerslag in een gezamenlijk beleidskader - duidelijk te onderscheiden.

Voor gezamenlijke financiering is hier geen reden, nog afgezien van de

vraag of voor de aktiviteiten van het eerste niveau middelen nodig zijn.

Anders ligt de situatie op het tweede niveau van de stralingsbescher-

mingsorganisatie. De integratie van de stralingsbescherming, zoals deze

door de instellingen wordt gewenst, komt op het tweede niveau wel het

meest nadrukkelijk naar voren. Aan de commissie mandateren de besturen

ruime bevoegdheden, zó ruim, dat de commissie, bijgestaan door de stra-

lingsbeschermingsdienst, binnen een globaal geformuleerd beleidskader

volledig handelingsbevoegd is op het gebied van de stralingsbescherming.

Zo ergens sprake is van een volledig samenkomen en vermengen tot ëén

geheel van bevoegdheden en verantwoordelijkheden der instellingen, dan

is het op het tweede niveau. Voor gezamenlijke financiering is hier alle

reden. De werkgroep is van oordeel dat dit met name geldt voor de werkzaam-

heden van de stralingsbeschermingsdienst. Immers de dienst verricht

het dagelijkse, ambtelijke werk, in tegenstelling tot

de 'kosteloze' commissie, waarop de verplichting rust de vereiste regels

te stellen, te adviseren, voorlichting en informatie te geven, etc.

De situatie op het derde niveau is vergelijkbaar met die op het tweede: de

deskundigen, of zij nu zijn aangewezen bij vergunningen of anderszins,

zijn belast met het toezicht op de naleving en effektiviteit van de ge-

stelde regels door ieder die werkzaam is dan wel in aanraking komt met

straling. Al eerder is betoogd (deel I, onder 3.3) dat de

aktiviteiten op het werkniveau grotendeels niet te onderscheiden zijn als

werkzaamheden die zonder meer één instelling zijn toe te schrijven. In

zekere zin gaat dit ook op voor de (part-time) arbeid op

stralingsveiligheidsgebied van de aangewezen deskundigen.

Aldus wordt de stralingsbescherming op het derde niveau nogal eens ge-

kenmerkt door een samenkomen en vermengen van bevoegdheden en verant-

woordelijkheden van de drie instellingen. Op zich zelf is dit voor de

werkgroep voldoende reden om voor te stellen ook het derde niveau ge-

deeltelijk of geheel gezamenlijk te doen financieren. Het derde niveau van

de stralingsbeschermingsorganisatie is evenwel nog lang niet geheel inge-

vuld, terwijl bovendien de status quo niet overal even helder is. Het ver-

dient in de visie van de werkgroep dan ook aanbeveling gezamenlijke fi-

nanciering van het derde niveau voorlopig uit te stellen. De werkgroep

zou echter willen bepleiten dat de commissie niet al te lang na haar

inwerkperiode nagaat of en, zo ja, op welke wijze het derde niveau voor

gezamenlijke financiering in aanmerking komt.
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2.2.De werkgroep heeft er voor willen kiezen het beheer van de financiële, materiële,

personele en ruimtelijke middelen in handen te leggen van de universi-

teit. Deze beheerstaak sluit in de visie van de werkgroep goed aan op de orga-

nisatorische inpassing van de stralingsbeschermingsdienst in de dienst personele

en welzijnszaken van het bureau van de universiteit.

Haar beheerstaak ten behoeve van de stralingsbescherming betekent, dat de

universiteit op het gebied van de financiering het uitvoerend orgaan zal zijn:

de middelen voor het tweede niveau van de stralingsbeschermingsorganisatie

zullen paraisseren op de universitaire begroting.

De door de commissie vast te stellen begrotingen, meerjarenplannen

en verslagen zullen worden ingericht overeenkomstig de

door het kollege van bestuur te stellen regels. Indiening van deze stukken

geschiedt op tijdstippen die het college voorstelt.

Administratie der uitgaven en b.v. onderhoud aan de huisvesting geschieden

door het bureau van de universiteit, enz.

N.B. De stralingsbeschermingsdienst zal als onderdeel van de dienst personele en

welzijnszaken meedoen in het universitaire planningsysteem en aldus - bij hand-

having van dit systeem t.a.v. dienstverlenende eenheden - figureren in de meerja-

renafspraken die de universiteitsraad met het bureau van de universiteit zal

afsluiten, echter slechts voor zover het de middelen betreft die van universi-

teitswege voor de stralingsbescherming ter beschikking worden gesteld. De door

het ziekenhuis en het IRS te fourneren middelen worden slechts pro memorie in

deze afspraken opgenomen.

Inhoudelijk zal de invloed van de besturen der deelnemende instellingen op

de besteding van de te verstrekken middelen gelijkwaardig (niet: gelijk; zie

2.3 van dit deel) zijn: telkenjare zal de commissie de uitgaven, die naar

haar verwachting verbonden zullen zijn aan de taakvervulling van de stralings-

beschermingsdienst, dienen te begroten. Deze begroting wordt door de commis-

sie naar de besturen gezonden teneinde de goedkeuring dei instellingen te

verkrijgen. Pas als de begroting door alle betrokkenen is gefiatteerd en er

derhalve overeenstemming bestaat over het middelentotaal voor het tweede

niveau van de stralingsbeschermingsorganisatie, wordt deze begroting opgeno-

men in de universitaire begroting.

Hetzelfde geldt voor de door de commissie aan de besturen af te leggen ver-

antwoording: periodiek (of anders: op door het kollege van bestuur nader

te bepalen tijdstippen) stelt de commissie een verslag vast van de aktivitei-

ten die door het tweede niveau in de betrokken verslagperiode zijn ondernomen.
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De commissie betrekt in het verslag de aanwending van de ter beschikking

gestelde middelen. Pas als het verslag de instemming van de betrokken be-

sturen heeft verworven, kan het worden opgenomen in het universitaire jaar-

verslag.

De werkgroep acht het wenselijk dat de commissie jaarlijks een meerjaren-

plan voor de stralingsbescherming vaststelt, niet alleen om de besturen de

mogelijkheid te geven het algemene beleidskader voor de stralingsbescherming

te doen vaststellen, maar ook om her eerste niveau inzicht te geven in de te

verwachten ontwikkelingen op middellange termijn op het stuk van de beste-

ding der "gezamenlijke" middelen door het tweede niveau.

Het meerjarenplan dient daarom naast de geplande aktiviteiten eer kosten-

overzicht te bevatten.

2.3. De werkgroep stelt voor de gezamenlijke financiering van het tweede niveau

van de stralingsbeschermingsorganisatie te doen plaatsvinden volgens een

verdeelsleutel, die aansluit op de zetelverdeling in de stralingsbescher-

mingscommissie, die op zijn beurt weer de neerslag vormt van de veronderstelde

verantwoordelijkheidsverdeling van de drie instellingen terzake van de

stralingsbescherming.

In de commissie (5 zetels) hebben de universiteit en het ziekenhuis elk

2/5 van het totale aantal zetels; voor het IRS is J/5 van de zetels bestemd.

Zo goed als deze zetelverdeling een arbitraire keuze moest zijn, zo goed

is ook de verdeelsleutel produkt van een afwegingsproces waarbij tenslotte

de knoop moest worden doorgehakt. Uitgangspunt hierbij is geweest, niet de

hoeveelheden radioaktief materiaal die de verschillende instellingen gebruiken,

maar de aantallen radiologische werkers die de verschillende instellingen in

dienst hebben, (zie deel I, sub 1.1.) Immers op personen richt zich de be-

scherming in de eerste plaats.

De werkgroep heeft gekozen voor de volgende sleutel; de universiteit en

het ziekenhuis bekostigen elk 2/5 deel van de benodigde middelen; het IRS

neemt 1/5 gedeelte voor zijn rekening. Periodieke herziening zal wellicht

noodzakelijk zijn aangezien de toepassing van straling verkeert in een pro-

ces van ontwikkeling.

De werkgroep kan in dit stadium nog niet overzien of alle instellingen - ie-

der naar rato — ën financiële, ên materiële èn personele ên ruimtelijke

middelen zullen bijdragen. Het lijkt niet onaannemelijk, dat de bijdragen

van de zijde van het ziekenhuis en het IRS slechts zullen bestaan in geld,

waarmee de universiteit de materiële, personele en ruimtelijke middelen

(mede) zal kunnen bekostigen.

De werkgroep beschouwt de uitwerking van een en ander zo goed als de vraag

welke aanvangskredieten aan het tweede niveau van de stralingsbeschermings-

organisatie ter beschikking moeten worden gesteld, als een uitvoeringskwes—
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tie, waarop zij hier derhalve niet wil ingaan.

2.4. Tot slot van deze financiële paragrafen wil de werkgroep nog kort stil

staan bij de personele middelen die ten behoeve van de stralingsbescher-

mingsdienst zullen moeten worden opgebracht door de instellingen.

Hiervóór werd opgemerkt dat het beheer van alle "stralingsbeschermingsmiddelen"

naar het oordeel van de werkgroep in handen zou kunnen worden gelegd van de

universiteit.

Spreekt de werkgroep in dit verband over het beheer van de personele

middelen, dan heeft zij daarbij het oog op de administratieve uitvoering van

het personeelsbeleid terzake van de stralingsbescherming. Gedacht kan

dan worden aan zaken als de uitbetaling van salarissen, het normale door-

schuiven naar volgende periodieken, het voeren van de personeelsdossiers,

het uitbetalen van reisdeklaraties, enz. Ook de aanstelling van het perso-

neel van de stralingsbeschermingsdienst - het werd al geschreven onder

1.6. van dit deel - geschiedt in dienst van de universiteit.

De werkgroep acht het aannemelijk dat de drie instellingen - als keerzijde

van hun medefinancieringsverplichting - op de inhoudelijke kant van het

personeelsbeleid van de stralingsbescherming invloed willen uitoefenen.

De samenstelling van de dienst en de kwaliteit van het personeel ervan

zijn van het grootste belang voor de verwezenlijking van een optimale stra-

lingsveiligheid binnen de instellingen.

De werkgroep zou dan ook willen voorstellen de inhoudelijke kant van het

personeelsbeleid (waaronder o.m. kan worden verstaan de selektie van

personeel, het effektueren van de verantwoordingsplicht van het personeel,

alsmede het ontslag van het personeel) op te dragen aan de stralingsbe-

scheritiingscommissie. De instellingen zijn in deze commissie gelijkwaardig ver-

tegenwoordigd en kunnen aldaar op het personeelsbeleid "naar rato" hun invloed

uitoefenen.

Keuze van de commissie is bovendien voor de hand liggend omdat de stra-

lingsbeschermingsdienst door de werkgroep is bedoeld als dienstverlenende

instantie ten behoeve van de commissie, waaraan de dienst verantwoording

schuldig is.

Teneinde dit personeelsbeleid te kunnen verwezenlijken, is het noodzake-

lijk - gelet op het gegeven dat het personeelsbeheer bij de universiteit

ligt en de aanstelling geschiedt in dienst van dezelfde instelling, dat

het college van bestuur aan de commissie de bevoegdheid mandateert perso-

neel ten behoeve van de stralingsbeschermingsdienst aan te stellen, te

bevorderen en te ontslaan.
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Omvang van de stralingsbeschermingsdienst.

Bij de buscur ijving van het tweede niveau van de stralingsbeschermings-

organisntie is voorgesteld de dienst te doen bestaan uit 2 secties, een

medisc-he- en een technisch-fysische sectie.

in· werkgroep stuit voor de medische sectie te doen bemannen met het perso-

iiri i v.in de huidige afdeling s(.ralingshygiëne op één personeelslid na:

al:-, hooid van de sectie zou kunnen optreden de heer F. Dijkstra, stralingsarts

.ii'ii· foim.itieplaats), bijgestaan door een secretaresse (| formatieplaats)

ι·η een dokLersassistente (J formatieplaats). Dit laatste vergt een forma-

1
iM rim; van de in de praktijk gegroeide situatie (zie deel I, 3.5),

'•·. heer S. Mud, thans deel uitmakend van de afdeling stralingshygiëne,

, : in de opvatting van de werkgroep dienen te worden ondergebracht in

iV Lrchniseh-fysisehe. sectie.

i .. · •••cctivi zou voorts dienrn Lu worden opgebouwd uit een technisch-fysicus

ν in ,-><_aiii-niisch of gelijkwaardig niveau (hele formatieplaats), die als hoofd

.,ii •'Dtredep, en een H.'I.S.-er (hele formatieplaats).

.„ ' .),i ie L.iken die de diensL zal gaan vervullen op het administratieve

,i, id.'iiiiiistrjtie van radioakL icve stoffen en ioniserende stralen uit-

.',ΙΙΊΙ toestellen; aansi-liif rac.ioakLieve stoffen, e t c ) , stelt de werk-

,·! ι' '/nor levens een fuii-tinio administratieve kracht aan te trekken,

I.;I i-.i'-ii'i-mde taken nol·, vvr!- zaamiieden kan verrichten ten behoeve van

,., ii.i ι sch-tysischu sec.tj·.'.

:·• • ι: il· lvj7.eLLinK van dt dien if kent aldus op 6 formatieplaatsen, waar—

·· ι - '
 +
 '.

 +
 ••) reeds zijn toegekend.

..rlieroeo acht zich nog niet in sL.-ïat funktiebeschrijvingen te produceren

i ' nu ι t 'uidclijkheid vorscliaffon aan haar personeelsvoorstellen. Het is

.ΙΙ;,Ι.·ΛΙ'.:Ι.'[! hiermee Le wacliten tot n,idere uitwerking is gegeven aan de voor-

,; el C.T, van de: werkgroep.

Veii.ariit mag worden dat het nog wel enige tijd zal duren voordat de

-•tra LiriKSbeschermings-organisatie-nieuwe-stijl van start gaat.

Zöl'.s al is de commissie geïnstalleerd en de dienst bemand, dan nog

,>.,\\ hec geruime tijd duren voordat alles wat geregeld of opnieuw geregeld

n..-)t!t worden, is verricht.
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Het is bepaald ongewenst dat gedurende deze overgangsperiode een vacuum

ontstaat. De werkgroep heeft dan ook in het bijgevoegde ontwerp-reglement

een artikel opgenomen waarin wordt bepaald dat alle bestaande regelingen

van kracht blijven tot deze zijn vervangen.

Het is echter evenmin gewenst dat de overgangsperiode langer zal duren

dan strikt noodzakelijk. Om deze reden legt het genoemde ontwerp de

commissie de verplichting op om zo spoedig mogelijk, maar in ieder

geval binnen 6 maanden na het inwerking treden van het reglement een

overzicht samen te stellen van de ruimten waar wordt gewerkt met ioniserende

en hoog-energetische straling alsmede van de namen van de fungerende al dan

niet aangewezen deskundigen. Het overzicht dient tevens een inzicht te geven

in de vigerende regels terzake van de stralingsbescherming.

De werkgroep neemt aan dat deze overzichten knelpunten in de huidige

stralingsbescherming aan het licht zullen brengen. Zij heeft dan ook

in het ontwerp-reglement bepaalt dat de commissie de resultaten van haar

onderzoek naar de besturen van de instellingen dient te sturen, voorzien

van commentaar en zonodig van een aktieplan.

De werkgroep hoopt aldus de voorwaarden te hebben geschapen de overgang van

de oude naar de nieuwe struktuur van de stralingsbescherming zo geleidelijk

als mogelijk te doen verlopen en tevens de periode die voor deze overgang

nodig is zo kort als mogelijk te doen duren.
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Deel III Samenvattende beslispunten

Beslispunt 1: Naar aanleiding van haar onderzoek naar opbouw en funktioneren

van de bestaande stralingsbeschermingsorganisatie van de univer-

siteit, het academisch ziekenhuis en het interuriversitair in-

stituut voor radiopathologie en stralingsbescherming - een onder-

zoek waarin tevens de van overheidswege gestelde regels zijn be-

trokken - heeft de werkgroep moeten constateren dat

de verdeling over de instellingsbesturen van de verantwoor-

delijkheden, voortvloeiend uit de Kernenergiewet en de ver-

schillende uitvoeringsvoorschriften in de praktijk ongelijk-

waardig is,

de stralingsbeschermingsorganisatie van de drie instellingen

verbrokkeld is en dat bestuurlijke grip op de stralingsarbeid

en -werkers volstrekt onvoldoende is,

de stralingsveiligheid binnen de instellingen niet optimaal

is, ook al kan niet gezegd worden dat de bestaande toestand

in strijd met de wet is, en dat

de verdeling over de besturen van de met de stralingsbescher-

ming gemoeide financiële lasten ongelijkwaardig is.

Beslistpunt 2: De werkgroep heeft dan ook moeten concluderen dat de besturen hun

verantwoordelijkheden terzake van de stralingsveiligheid slechts

kunnen waarmaken als zo spoedig mogelijk een begin wordt gemaakt

met een herstrukturering van de stralingsbeschermingsorganisatie

van de instellingen. Deze herstrukturering zou zo ingericht moeten

worden dat de instellingen in aanmerking komen voor één of meer

complexvergunningen. De werkgroep tekent hierbij extra aan dat ook

al zou blijken dat verwerving van één of meer complexvergunningen

niet mogelijk is, de door haar gewenste herstrukturering doorgang

zou moeten vinden.

Beslispunt 3: De voorstellen die de werkgroep heeft geformuleerd teneinde vorm

te geven aan de wens tot herstrukturering van de stralingsbescher-

mingsorganisatie, vertonen twee hoofdtrekken.

In de eerste plaats is de werkgroep ervan uitgegaan dat - gegeven

de nauwe relaties tussen de instellingen en de veel voorkomende

vermenging daarvan op het werkniveau - de stralingsbescherming

geïntegreerd dient te worden. Dit betekent dat de stralingsbescher-

mingsorganisatie niet alleen gezamenlijk gefinancierd dient te wor-

den (waarover meer onder beslispunt 4), maar ook zijn aktiviteiten
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ten behoeve van de drie instellingen samen behoort te verrichten.

Dit laatste blijkt met name uit het voorstel van de werkgroep een

stralingsbeschenningscommissie op het tweede niveau van de nieuwe

organisatie de bevoegheid te geven namens de besturen der instel-

lingen, het eerste niveau, bindende regels uit te vaardigen terzake

van het gebruik van straling en de bescherming tegen de gevolgen

daarvan. De stralingsbeschermingscotnmissie zou bijgestaan moeten

worden door een duidelijk apparaat, de stralingsbeschermingsdienst.

Deskundigen 'in het veld' zullen toezicht dienen te houden op de

naleving en de effektiviteit van de door of namens de commissie

gestelde regels. Zij vormen het derde niveau van de organisatie.

In de tweede plaats heeft de werkgroep ervoor gekozen dat het taken-

pakket van de stralingsbeschermingsorganisatie zal worden afgebakend

door funktionele grenzen en niet door formele, zoals het al dan niet

bestaan van een vergunningenstelsel of het al dan niet van toepas-

sing zijn van de Kernenergiewet. Dit betekent dat de stralingsbe-

schermingsorganisatie-nieuwe-stijl zijn aktiviteiten zal dienen te

richten op het gebruik van eu beveiliging tegen alle radioaktieve

stoffen en alle ioniserende stralenuitzendende toestellen alsmede

alle vormen van hoogenergetische straling. Bovendien behoort de

nieuwe organisatie meer te verrichten dan beveiliging alleen: ook

alle administratieve taken die rechtstreeks in verband staan met

het gebruik (in ruime zin) van stralingsbronnen horen in de porte-

feuille van de organisatie thuis.

Beslispunt 4: Voor de verdeling over de instellingen van de financiële lasten

die voortvloeien uit deze nieuwe organisatie, heeft de werkgroep

gekozen voor een verdeelsleutel die is gebaseerd op de aantallen

radiologische werkers die de verschillende instellingen in dienst

hebben. Bovendien is aansluiting gezocht bij de zetelverdeling in

de stralingsbeschermingscommissie die op zijn beurt weer de neer-

slag vormt van de veronderstelde verantwoordelijkheidsverdeling

van de drie instellingen terzake van de stralingsbescherming.

Periodieke herziening van de verdeelsleutel 2:2:1 (RUL:AZL:1RS)

zal wellicht noodzakelijk blijken.

Beslispunt 5: De werkgroep zou de omvang van de stralingsbeschermingsdienst wil-

len vaststellen op 6 formatieplaatsen. De medische sectie van de

dienst - de huidige afdeling stralingshygiëne - zou dienen te be-

staan uit 2 formatieplaatsen, de stralingsarts (hele formatieplaats)

en een secretaresse (halve formatieplaats) en een doktersassistente
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(halve formatieplaats). De technisch-fysische sectie zou

opgebouwd dienen te worden uit drie formatieplaatsen, een

technisch-fysicus van academisch of gelijkwaardig niveau, een

H.T.S.-er en een funktionaris van middelbaar-technisch niveau.

Bovendien zou een full-time administratieve kracht aangetrokken

moeten worden voor de vervulling van de toenemende administra-

tieve werkzaamheden van de dienst. De werkgroep heeft er nood-

gedwongen vanaf gezien reeds nu funktiebeschrijvingen te produ-

ceren die haar personeelsvoorstel kunnen onderbouwen. Zij is

van oordeel dat de voorgestelde organisatie eerst nader ingevuld

dient te worden. Zoals bekend bestaat de huidige stralingsbe-

schermingsorganisatie van de universiteit uit 3 formatieplaatsen.

Beslispunt 6: De voorstellen van de werkgroep zullen nader uitgewerkt moeten

worden. Om aan deze beleidsvoorbereiding richting te geven stelt

de werkgroep voor dat de besturen van de instellingen zich eerst

intern beraden over het rapport herstrukturering stralingsbe-

scherming om vervolgens gezamenlijk tot conclusies te komen.

Dit laatste zou goed kunnen geschieden door van een tripartite

overleg terug te koppelen naar de besturen. De werkgroep beveelt

aan in dit overleg de wijze van invulling van haar voorstellen

aan de orde te stellen.

Tot slot van dit rapport spreekt de werkgroep haar bereidheid

uit om in elke fase van de beraadslagingen in de besturen als-

mede tijdens de uitvoeringswerkzaamheden nadere toelichting en

advies te verschaffen.
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COLLEGE VAN BESTUUR
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Aoademieoh Ziekenhuis,
Bijnsburgerweg 10,
LEIDEN.

Nummer 3 3 2 8 8 Ο Uw brft van

etralingsbe sohermingsdienst

LEIOEN. 6 augustus 1974
lOCIId:

In de vergadering van het College van Coördinatoren op 27 novem-
ber 1973 zijn door TJ voorstellen van de direktie van het Acade-
misch Ziekenhuis aan de orde gesteld met de bedoeling de moge-
lijkheden van oprichting van een geïntegreerde AZL/HUL straling—
beschermingsoommissie en van een stralingsbeschermingedienst te
onderzoeken. Dezerzijds iB toen geBteld dat op dit onderwerp zou
vorden teruggekomen zodra het College van Bestuur de ingediende
stukken zou hebben kunnen bestuderen (C.V.C. 1046 punt 8).
Boor omstandigheden waarop hier niet nadti behoeft te worden in-
gegaan, maar die ook wij betreuren, kunnen wij ons eerst thans
over dit onderwerp uitspreken. Wij zijn van oordeel dat het grote
voordelen zou hebben indien de volgens de Kernenergiewet en de
uitvoeringsvoorsohriften daarbij noodzakelijke vergunningen ver-
kregen zouden kunnen vorden in het kader van een zg. oomplexvergu li-
ning die de gehele universiteit en het gehele academisch zieken-
huis zou omvatten. Voorwaarde daartoe is dat een orgaan wordt
gecreëerd dat namens de verantwoordelijke besturen bevoegd zal :-.ijn
terzake van handelingen met ioniserende stralen uitzendende toe-
stellen en radioaotieve stoffen op te treden en voorschriften to
geven en dat voor voorbereidende, uitvoerende en toezichthoudend o
werkzaamheden wordt bijgestaan door één stralingsbeschermlngs-
dienst.
Wij zijn gaarne bereid met ïï te overleggen over de wijze waarop
aan deze voorwaarden zal kunnen worden voldaan en stellen TJ voor
daartoe gezamenlijk een werkgroep in te; stellen waaraan wordt op-
gedragen
a) een omschrijving te geven van dè taken welke door een, stralings-

beschermingscommiesie en een stralingsbeeohermingsdienst ver-
vuld moeten kunnen worden, alsmede van de bevoegdheden waarover
zij zouden dienen te beschikken;

b) te adviseren t.a.v. de' samenstelling van zo*n commissie en van
de organisatie en omvang van zo'n dienst;

o) een suggestie te doen t.a.v. de verdeling van de lasten die
met zo'n stralingsveiligheidsorganieatie verbonden zijn.

Indien TT zioh hiermede kunt verenigen, sou die vexkgroep spoedig
gevormd kunnen worden.
Van de zijde van de universiteit zouden wij in ieder geval de
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heer prof.dr A.A.H. Kassenaar en de heer ï1. Dijkstra, stralings-
arts, alsmede enige bureau-ambtenaren villen verzoeken in de
werkgroep zitting te nemen.
Wij zullen nog nader onderzoeken in hoeverre het gewenst is ook
het Instituut voor Badiopathologie en Stralenbesoherming, dat
op 1 augustus zelfstandig ie geworden en een eigen bestuursor-
ganisatie kent, bij deze werkgroep te betrekken.
Afschrift van deze brief aenden wij aan hbt Bestuur van de Fa-
culteit der Geneeskunde* (/ \

Eet Oollegè van BβΒ tuur,

\
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januari 1976
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8 I Algemene Bepalingen

Artikel I: De stralingsbeschermingsorganisatie van de universiteit, het

academisch ziekenhuis en het interuniversitair instituut voor

radiopathologie en stralingsbescherming (verder te noemen: de

instellingen) heeft tot opdracht de door de wetgeving geëiste

bescherming tegen de gevaren, verbonden aan het gebruik van

ioniserende en hoog-energetische straling door de instellingen,

in de meest ruime zin te bevorderen teneinde de veiligheid van

de mensen, dieren, planten en goederen in en buiten de gebouwen

der instellingen te verzekeren.

Artikel 2:

lid 1:

De stralingsbeschermingsorganisatie bestaat uit 3 niveau's.

lid 2: Het eerste niveau wordt gevormd door het college van bestuur

van de universiteit, het bestuur van het ziekenhuis en het al-

gemeen bestuur van het interuniversitair instituut (verder te

noemen: de besturen). Het tweede niveau bestaat uit een stra-

Iingsbescherming8comcissie en een stralingsbeschermingsdienst.

Het derde niveau wordt gevormd door de bij de vergunningen dan

wel door de stralingsbeschermingscommissie aangewezen deskun-

digen.

lid 3: De bedrijfgeneeskundige- en veiligheidsdiensten van de univer-

siteit en het ziekenhuis alsmede de beheerders van de gebouwen

waar wordt gewerkt met ioniserende en hoog-energetische straling

treden - indien en voorzover mogelijk - signalerend, ondersteu-

nend en hulpverlenend op ten behoeve van het tweede en het derde

niveau van de stralingsbeschermingsorganisatie.

S 2 De Stralingsbeschermingscommissie

Artikel 3;

lid 1:

Binnen het door de instellingen vastgestelde beleidskader heeft

de stralingsbeschenningsconroissie (verder te noemen: de commis-

sie) tot taak:

a. het gevraagd en uit eigen beweging advieseren van de be-

sturen terzake van het beleid der instellingen gericht

op bevordering van de bescherming tegen de gevaren ver-

bonden aan het gebruik van ioniserende en hoog-energetische

straling;
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b. het vaststellen van bindende regels ten aanzien van alle

handelingen met ioniserende en hoog-energetische straling;

c. het houden van toezicht op de naleving en effektiviteit

van de onder b) van dit artikel bedoelde regels;

d. het ten behoeve van één of meer besturen voorbereiden

van aanvragen van vergunningen, als geëist door de Kern-

energiewet en zijn uitvoeringsbesluiten;

e. het voeren van de administratie en het doen van de aangifte,

als geëist door de Kernenergiewet en zijn uitvoeringsbe-

sluiten;

f. het geven van adviezen en voorlichting over de wijze waarop

bescherming tegen de gevaren, verbonden aan handelingen

met ioniserende en hoog-energetische straling kan worden

verkregen;

g. het ondernemen van al die aktiviteiten binnen het in de

aanhef van dit artikel genoemde beleidskader, die naar

het oordeel van de commissie noodzakelijk zijn ter ver-

vulling van haar taak.

lid 2: De commissie onderhoudt kontakten met de stralingsbeschermings-

organisaties van andere academische ziekenhuizen en instellingen

van wetenschappelijk onderwijs alsmede met de inspectie van de

volksgezondheid, belast met de toezicht op de hygiëne van het

milieu, de arbeidsinspectie en de keuringsdienst van waren.
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Artikel 4: De commissie stelt in ieder geval regels vaet terzake van

a. de aanschaf van radioaktieve stoffen en ioniserende

stralen uitzendende toestellen;

b. de bewaring van radioaktieve stoffen;

c. de bewaring en verwijdering van radioaktief afval;

d. de installatie van ioniserende stralen uitzendende toe-

stellen;

e. de voorkoming van en controle op radioaktieve besmetting

van radiologische werkers en werkruimten;

f. de wijze waarop in geval van radioaktieve besmetting,

ongeval of dreigend gevaar gehandeld dient te worden.

Artikel 5;

lid 1:

De commissie bestaat uit S leden.

lid 2: De leden worden op de volgende wijze benoemd;

a. het bestuur van het ziekenhuis benoemt 2 leden;

b. het college van bestuur van de universiteit benoemt

2 leden;

c. het bestuur van het interuniversitair instituut benoemt

1 lid.

lid 3; Op dezelfde wijze als in het vorige lid van dit artikel aange-

geven kunnen plaatsvervangende leden worden benoemd, die de

leden bij ontstentenis of afwezigheid kunnen vervangen.

Artikel 6;

lid 1:

De besturen kunnen uit hun midden elk een waarnemer aanwij-

zen die de vergaderingen van de commissie met raadgevende stem

kan bijwonen.
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lid 2: De hoofden van de medische— en de technisch-fysische sectie

van de in artikel 12 van dit reglement genoemde dienst wonen

de vergaderingen van de commissie met raadgevende stem bij.

In bijzondere gevallen kan de commissie buiten aanwezigheid

van één of beide hoofden vergaderen. De commissie kan hiertoe

slechts beslissen bij gemotiveerd besluit, waarbij artikel 11,

lid 1 van het bestuursreglement van de universiteit tot richt-

snoer dient.

Artikel 7: De leden worden benoemd voor een periode van 2 jaar.

Elk jaar treden 2 resp. 3 leden af volgens een door de commis-

sie op te stellen rooster. De eerste keer treden 2 leden af

op

lid 3: Bij tussentijdse aftreding treedt het nieuwe lid in de rooster-

plaats van het afgetreden lid.

lid 4: Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar.

lid 5: De voorgaande leden van dit artikel zijn van overeenkomstige

toepassing in het geval plaatsvervangende leden zijn benoemd.

Artikel 8:

lid 1:

De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een

plaatsvervangend voorzitter, die de voorzitter bij ontstentenis

of afwezigheid vervangt.

lid 2: De commissie voorziet al dan niet uit haar midden in het se-

cretariaat van de commissie.

Artikel 9: De commissie regelt haar interne werkwijze zelf met inacht-

neming van het bepaalde in dit reglement.

Artikel 10: De agenda, adviezen, besluiten en andere uitspraken van de

commissie zijn openbaar; in bijzondere gevallen kan de commis-

sie hiervan afwijken bij gemotiveerd besluit, waarbij artikel

I1, lid 1 van het bestuursreglement van de universiteit tot

richtsnoer dient.

l I
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Artikel 11:

lid 1:

De commissie kan slechts geldig besluiten, als tenminste 1 lid

of plaatsvervangend lid van elke instelling aanwezig is.

lid 2: Besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de

aanwezige leden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

8 3. De Stralingsbeschermingsdienst

Artikel 12;

lid ):

De commissie wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door een

stralingsbeschermingsdienst (verder te noemen: de dienst).

lid 2: De dienst maakt deel uit van de dienst personele en welzijns-

zaken van het bureau van de universiteit.

lid 3: De dienst bestaat uit een medische sectie en een technisch-

fysische sectie, die elk onder leiding staan van een hoofd.

lid 4: Voor de werkzaamheden van de dienst ten behoeve van de commis-

sie zijn de hoofden elk voor hun eigen sectie verantwoording

schuldig aan de commissie. De hoofden nemen de door de commis-

sie gegeven aanwijzingen in acht.

lid 5: De commissie kan onderdelen van haar taak opdragen aan de dienst.

Het vorige lid van dit artikel is alsdan van toepassing.

Artikel )3: De hoofden van de secties alsmede het overige personeel van

de dienst worden aangesteld en ontslagen door de commissie.

De aanstelling geschiedt in dienst van de universiteit, waaraan

ingevolge artikel 16 van dit reglement het personeelsbeheer

is opgedragen.

Artikel 14: De commissie stelt na overleg met de hoofden van de secties voor

ieder van hen een schriftelijke instruktie vast.

Artikel 15: De hoofden van de secties richten na overleg met de commissie

de werkzaamheden van hun sectie in, waarbij beide funktio-

narissen erop toezien dat een goede coördinatie tussen de

secties is verzekerd.
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S 4 Middelen

Artikel 16: Telkenjare stellen de instellingen» overeenkomstig een in on-

derling overleg nader vast te stellen sleutel, ten behoeve

van de taakvervulling van de dienst de benodigde financiële,

materiële, personele en ruimtelijke middelen ter beschikking.

Het beheer van deze middelen is opgedragen aan de universiteit.

Artikel 17: Op een door het bestuur van de universiteit nader te bepalen

lid 1: tijdstip en overeenkomstig de door dit bestuur te stellen re-

gels stelt de commissie mede ten behoeve van de vaststelling

van het totaal van de jaarlijks ter beschikking te stellen

middelen telkenjare een meerjarenplan voor de stralingsbe-

scherming vast, voorzien van een overzicht van de daaraan

verbonden kosten.

De commissie zendt dit plan aan de besturen teneinde de goed-

keuring van de instellingen te verwerven.

lid 2: Op een door het bestuur van de universiteit nader te bepalen

tijdstip en overeenkomstig de door dit bestuur te stellen re-

gels stelt de commissie telkenjare een begroting vast van de

uitgaven, verbonden aan de taakvervulling van de dienst voor

het betrokken begrotingsjaar. De commissie zendt de begroting

naar de besturen teneinde de goedkeuring der instellingen te

verwerven.

lid 3: Met in achtneming van de door de instellingen goedgekeurde be-

groting stelt de commissie de nadere bestemming van de haar

ter beschikking staande middelen vast.

9 5 Verantwoording

Artikel 18: Op door het bestuur van de universiteit nader te bepalen tijd-

stippen en overeenkomstig de door dit bestuur te stellen re-

gels doet de commissie de besturen verslag van de aktiviteiten

die door de commissie en de dienst in de betrokken verslagpe-

riode zijn ondernomen. De commissie betrekt in dit verslag de

aanwending van de ter beschikking gestelde middelen.



- 8 -

8 6 De bij de vergunningen en door de commissie aangewezen deskundigen.

Artikel 19: De bij de vergunningen en de commissie aangewezen deskundigen

hebben tot taak het houden van toezicht op de naleving en de

effektiviteit van de door of vanwege de commissie vastgestelde,

toepasselijke regels.

Zij zijn voor hun taakvervulling verantwoording schuldig aan de

commissie. Zij nemen de door of vanwege de commissie gegeven

aanwijzingen in acht.

8 7 Geschillen

Artikel 20: Geschillen tussen de hoofden van de secties alsmede geschillen

tussen de dienst en een bij een vergunning of door de commis-

sie aangewezen deskundige worden ter beslissing voorgelegd aan

de commissie, die met inachtneming van dit reglement terzake een

beslissing neemt.

9 8 Slot- en Overgangsbepalingen

Artikel 21: Alle bestaande voorschriften, instrukties en andere regels

lid 1: blijven van kracht, totdat zij door andere regels zijn ver-

vangen.

lid 2: Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 6 maanden na

het in werking treden van dit reglement stelt de commissie

een overzicht samen van de ruimten waar wordt gewerkt met

ioniserende en hoog-energetische straling alsmede van de

namen van de fungerende aangewezen deskundigen. De commissie

neemt in dit overzicht tevens op een opsomming van de vige-

rende regels terzake van de stralingsbescherming.

De commissie zendt het overzicht, voorzien van commentaar, en

zonodig van een aktieplan, naar de besturen van de instellingen.

Artikel 22: In alle gevallen dat dit reglement niet voorziet, beslist de

commissie, tenzij de beslissing in het lopende begrotingsjaar

of in de komende begrotingsjaren tot belangrijke uitgaven ten

laste van de instellingen kan leiden. Alsdan is de goedkeuring

van de besturen vereist.
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Artikel 23: Dit reglement treedt in werking op

datum

Voorzitter van het Bestuur van het Academisch Ziekenhuis te

Leiden.

Voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit

te Leiden

Secretaris van de Rijksuniversiteit te Leiden

Voorzitter van het Bestuur van het Interuniversitair Instituut

voor Radiopathologie en Stralingsbescherming.



Artikelsgewijze Toelichting

8 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1: In deze bepaling is de opdracht aan de stralingsbeschermings-

organisatie geformuleerd. Zoals in deel II, onder 1.1. van het

rapport herstrukturering stralenbescherming is beschreven, dient

deze taakopdracht ruim te worden uitgelegd. Uitdrukkelijk worden

de in het artikel genoemd ioniserende straling en hoog-ener-

getische straling, zonder verdere specificatie.

Artikel 2, leden I en 2:

In korte bewoordingen is hier de struktuur van de stralingsbe-

schermingsorganisatie getekend. Aandacht verdient het volgende:

In alle gevallen waarin het gebruik van radioaktieve stoffen en

ioniserende stralen uitzendende toestellen aan een vergunning

verbonden is, noemt de vergunning de "aangewezen deskundige(n)"

op het derde niveau. In alle andere gevallen ligt de aanwijzing

van deskundigen op het derde niveau ofwel wettelijk verplicht

(bepaalde toestellen) ofwel naar goeddunken (b.v. bepaalde radioak-

tieve stoffen) in handen van de gebruiker zelf. De werkgroep acht het

juist de stralingsbeschermingscommissie aanwijzingsbevoegd te

maken, (zie het rapport, deel II, onder 1.7). Personen die onder

de oude regeling door de besturen der instellingen als deskundi-

gen zijn aangewezen, kunnen zich na vaststelling van dit regle-

ment beschouwen als door de commissie aangewezen deskundigen.

Artikel 2, lid 3:

De gevorderde specifieke deskundigheid op het vlak van de stra-

lingsbescherming verhindert althans voorlopig funktionele inpassing

van de bedrijfsgeneeskundige- en veiligheidsdiensten alsmede van

de beheerders van de gebouwen, waar gewerkt wordt met straling in

de geïntegreerde stralingsbeschermingsorganisatie.

Dit neemt niet weg dat de genoemde diensten en beheerders op

waardevolle wijze de stralingsveiligheid kunnen bevorderen (zie

rapport, deel II, onder 1.8).
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9 2 De Stralingsbeschermingscommissie

Artikel 3: Overeenkomstig de voor hun instelling geldende regels stellen

de besturen het beleidskader voor de stralingsbescherming vast

resp. doen dit vaststellen. Dit beleidskader wordt o.m. gevormd

door de in artikel 17 e.v. genoemde middelentoewijzing. Binnen

dit kader is de stralingsbeschermingscommissie volledig hande-

lingsbevoegd. Zij kan in dit verband zelfs bindende regels uit-

vaardigen. Artikel 3 is derhalve de uitdrukking van de wens van

de besturen der instellingen om de stralingsbeschermingscommissie

een bestuurlijk mandaat te verlenen. Dit mandaat dient niet ver-

ward te worden met het door het college van bestuur te verlenen

beheersmandaat, waarvan sprake is in artikel 13 van dit ontwerp,

(zie rapport deel II, onder 2.4).

Onderstaand volgt een korte toelichting op het takenpakket van

de commissie.

Artikel 3, lid 1, a:

Een juiste vervulling van de in dit onderdeel genoemde advies-

funktie bevordert mede de totstandkoming van een gericht stra-

lingsbeschermingsbeleid der instellingen.

lid 1, b en c:

De bevoegdheid om met bindende kracht op te treden heeft in

deze bepalingen zijn grondslag gevonden. Er wordt op gewezen

dat de bedoelde regels mede betrekking kunnen - in de opvatting

van de werkgroep: moeten - hebben op studenten die

in aanraking komen met straling.

lid 1, d;

Het lijkt in de visie van de werkgroep gepast de νοοτbereiding

van vergunningaanvragen daar te doen plaatsvinden waar het be-

leid op het gebied van de stralingsbescherming inhoudelijk wordt

vastgesteld. Het verdient overweging t.z.t. ook de bevoegdheid

om vergunningen aan te vragen te mandateren aan de commissie.

lid I, e;

Doelmatigheid op het gebied van de stralingsbescherming dient te

worden nagestreefd. De werkgroep stelt daarom voor de door de

wet geëiste administratie ïn aangifte te doen verzorgen door de

commissie.
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lid 1, f:

Spreekt voor zich zelf.

lid 1, g=

De stralingsbescherming heeft vele facetten. Het is dan ook

gewenst de commissie al vanaf de aanvang voldoende armslag te

laten en haar taken en bevoegdheden niet limitatief op te som-

men. De commissie vindt de grenzen aan haar macht in het be-

leidskader dat de instelling vaststellen. Zie voorts artikel 22

van het ontwerp.

Artikel 3, lid 2:

Goede kontakten en, waar gewenst, intensieve samenwerking met

collegadiensten/-organisaties en de regionale toezichthoudende

overheidsautoriteiten bevordert een effektieve stralingsbe-

scherming, (rapport, deel II, onder 1.4).

artikel 4: De werkgroep acht het gewenst datgene op te sommen, wat door de

commissie in ieder geval - en naar haar oordeel met prioriteit -

geregeld dient te worden.

Artikelen 5 t/m 8, lid 1:

Spreken voor zich zelf.

Artikel 8, lid 2:

Het is in dit beginstadium nog niet te voorzien welke omvang

de secretariaatswerkzaamheden zullen aannemen. De werkgroep

wil het dan ook maar voorlopig aan de commissie over laten om

het secretariaat door één van haar leden te doen vervullen dan

wel door een "professional". In dit laatste geval denkt de werk-

groep eerder aan inschakeling van één der hoofden van de stra-

lingsDeschermingsdienst dan aan ter beschikking stelling van een

hele of gedeeltelijke formatieplaats, speciaal voor dit doel.

Artikelen 9 t/m 11:

Spreken voor zich zelf.

§ 3 De Stralingsbeschermingsdienst

Artikel 12, lid I:

Taak van de dienst is de commissie bij te staan in haar werk-

zaamheden. Te denken is hierbij aan de beleidsvoorbereiding en



uitvoering t.b.v. de commissie. De werkgroep rekent er ook toe

het feitelijke toezicht houden op de naleving en effektiviteit

der gestelde regels. Gedetailleerde omschrijving van het taken-

pakket van dienst kan naar het oordeel van de werkgroep beter

achterwege blijven: het moet de commissie vrij staan de onder-

steunende taak van de dienst zelf concrete inhoud te geven.

Zie ook lid 5 (rapport, deel II, onder 1.6).

lid 2:

Onderbrenging in de dienst personele en welzijnszaken van het

bureau van de universiteit betekent continuering van de bestaande

toestand. Daar is ook geen bezwaar tegen, immers, gezegd kan

worden dat in de nieuwe struktuur - voorzover het de stralings-

beschenningsdienst betreft - in wezen niets veranderd, behalve

dat de genoemde dienst wordt uitgebreid en - mede gefinancierd

door het ziekenhuis en het IRS - haar werkzaamheden verricht mede

ten behoeve van beide instellingen, (rapport, deel II, onder

1.6. en 2.2.)

lid 4:

Tegenover deze organisatorische inpassing staat de inhoudelijke

verantwoordelijkheid. De verantwoordingslijnen van de (hoofden

van de) dienst lopen direkt naar de commissie, die op haar beurt

weer rechtstreeks valt onder de besturen.

lid 3:

De verdeling in een medische- en een technisch-fysische sectie

is de meest gangbare, die bovendien aansluit bij de wetgeving.

De werkgroep heeft deze struktuur overgenomen.

lid 5:

Hoewel de ruime formulering van het eerste lid van dit artikel de

mogelijkheid al open laat, heeft de werkgroep toch een bepaling

opgenomen waarin de commissie uitdrukkelijk bevoegd wordt ver-

klaard onderdelen van haar taken op te dragen aan de dienst. Deze

opdracht kan zelfs inhouden de bevoegdheid bindende regels uit

te vaardigen.

Vanzelfsprekend zijn de hoofden van de dienst verantwoording

schuldig aan de commissie terzake van de uitvoering van de hen

opgedragen taak.

Artikel 13:

Ingevolge artikel 16 van het ontwerp-reglement dienen de be-

sturen der instellingen gezamenlijk onder meer de personele

middelen ten behoeve van de stralingsbeschermingsdienst



Artikel 14;

Artikel 15:
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op te brengen. Gezien deze verplichting acht de werkgroep het dan

ook vanzelfsprekend dat de besturen invloed krijgen op de aan-

wending van deze middelen. Deze invloed kan goed worden bewerk-

stelligd indien de commissie - waarin de instellingen zijn ver-

tegenwoordigd - de bevoegdheid ontvangt het personeel van de

dienst aan te stellen en te ontslaan. De werkgroep heeft gekozen

- een arbitraire keuze - voor aanstelling in dienst van de uni-

versiteit, waaraan tevens het personeelsbeheer kan worden opge-

dragen. Het college van bestuur dient de commissie derhalve een

beheersmandaat te geven (rapport, deel II, 2.4.).

Als uitvloeisel van de aanstellingsbevoegdheid van de commissie

kan worden beschouwd de in de bepaling geformuleerde opdracht aan

de commissie ten behoeve van de sectiehoofden een schriftelijke

instruktie op te stellen (rapport, deel II, 1.6.).

De nauw met elkaar verbonden werkzaamheden

van de medische- en technisch-fysische sectie maakt coördinatie

van de verschillende sectieaktiviteiten noodzakelijk.

8 4. Middelen.

Artikel 16:

In deze bepaling is de grondslag gelegd voor de gezamenlijke

financiering van (de aktiviteiten van) het tweede niveau van de

stralingsbeschermingsorganisatis, met name de stralingsbeschermings-

dienst. Reden voor deze wijze van financiering ligt in het feit

dat in de organen van het tweede niveau de bevoegdheden en ver-

antwoordelijkheden van de drie instellingen samenkomen en zich

vermengen. Een situatie die zich niet voordoet op het eerste

niveau van de stralingsbeschermingsorganisatie en waarvoor geza-

menlijke financiering derhalve niet zinvol is.

De stralingsbescherming op het derde niveau is in meer dan ëén

geval gekenmerkt door een vermenging van bevoegdheden en verant-

woordelijkheden, vergelijkbaar met de situatie op het tweede

niveau. De situatie op het derde niveau is echter niet overal

even duidelijk; bovendien is het derde niveau nog niet geheel

"ingevuld" (zie toelichting art. 2, leden 1 en 2). Voorshands

zou de werkgroep daarom willen bepleiten de bestaande toestand te

laten voortduren, met de aantekening dat niet te lang na haar
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start door de commissie zal worden onderzocht of en in hoeverre

tot gezamenlijke financiering van het derde niveau moet worden

overgegaan. Indien de uitkomsten van dit onderzoek daartoe aan-

leiding geven, kan het reglement van de stralingsbeschermings-

organisatie worden aangepast, (rapport, deel II, 2.!., zie ook

artikel 21, lid 2).

Over de in artikel )6 genoemde verdeelsleutel is geschreven in

het rapport, waarnaar hier kortheidshalve wordt verwezen,

(rapport, deel II, 2.3.)

De werkgroep zou er voor willen kiezen dat het beheer van de

middelen van het tweede niveau van de stralingsbeschermings-

organisatie wordt opgedragen aan de universiteit. De middelen

zouden ook op de universitaire begroting dienen te paraisseren.

De rol van de meerjarenafspraken in dit verband werd toegelicht

in deel II, onder 2.2.

Artikel 17 lid 1:

Aansluitend bij de behoefte aan beleidsplanning in het algemeen

en passend in het systeem van de meerjarenafspraken is de op-

dracht aan de commissie een meerjarig plan voor de stralingsbe-

scherming vast te stellen, voorzien van een overwicht van de

daaraan verbonden kosten.

Aangezien de middelen van de stralingsbeschermingsorganisatie

paraisseren op de universitaire begroting, is het niet meer dan

vanzelfsprekend dat de commissie dit meerjarenplan inricht

volgens de aan de universiteit gebruikelijke regels. Het meer-

jarenplan wordt voorgelegd aan de besturen die ervoor dienen zorg

te dragen dat overeenkomstig de bij de instellingen vigerende

regels de goedkeuring wordt verworven. Aldus wordt mede het be-

leidskader gevormd, waarvan in artikel 3, lid 1 sprake is. Het-

zelfde geldt voor het volgende lid van artikel 17. (rapport

deel II, onder 2.2.)
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lid 2:

Jaarlijks stelt de commissie een begroting vast van de uitgaven

verbonden aan de taakvervulling van de dienst. Deze begroting

behoeft de goedkeuring van de instellingen, waarna de bedragen

worden opgenomen in de universitaire begroting. Ook hier geldt

wat in het vorige lid werd gezegd: omdat de middelen worden opge-

nomen in de begroting van de universiteit, dient het college van

bestuur het orgaan te zijn dat regels stelt voor de indiening

en inrichting van de begroting van het tweede niveau van de

stralingsbeschermingsorganisatie.

lid 3:

Spreekt voor zichzelf.

8 5. Verantwoording

Artikel 18:

Belangrijk aspekt in de relatie tussen het eerste en tweede niveau

van de stralingsbeschermingsorganisatie is de verantwoordings-

plicht van het laatste aan het eerste. Deze plicht is één van de

belangrijkste handvatten voor de besturen om een gedegen beleids-

kader te maken waarbinnen de stralingsbescherming op doelmatige

wijze kan verlopen. De werkgroep meent dan ook dat aan de wijze

van verslaggeving door de commissie hoge eisen gesteld moeten wor-

den, (rapport deel II, onder 1.4. en 2.2.)

8 6. De bij de vergunningen en door de commissie aangewezen deskundigen

Artikel 19:

Voor de invulling van het derde niveau van de stralingsbescher-

mingsorganisatie wordt verwezen naar de toelichting op artikel 2,

lid 2 van dit concept-reglement. In zijn taakvervulling is de

aangewezen deskundige een verlengstuk van het tweede niveau.

In essentie komt deze taak neer op het houden van toezicht

op de naleving en effektiviteit van de door het tweede niveau

gestelde regels - voorzover van toepassing -. In de vermelding van

deze taak in het artikel zit niet een begrenzing besloten. Van-

zelfsprekend heeft de aangewezen deskundige op te treden vanuit

zijn verantwoordelijkheid als specifiek deskundige, hetgeen o.m.

inhoudt optreden bij gevaar en ongevallen, adviseren, voorlichten,

etc· In de taakopdracht van de deskundigen zit de bevoegdheid

ingesloten om bindende aanwijzingen en bevelen te geven aan de

stralingswerkers die onder deze deskundigen ressorteren.
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Ook hier geldt een verantwoordingsplicht. Het derde niveau is

voor zijn taakvervulling verantwoording schuldig aan de commissie,

die op basis daarvan haar beleid kan bijstellen (rapport deel II,

onder 1.7).

8 7. Gescuillen

Artikel 20:

Spreekt voor zichzelf.

8 8. Slot- en Overgangsbepalingen

Artikel 21, lid I:

Het spreekt vanzelf dat met de overgang van de oude naar de

nieuwe organisatiestruktuur enige tijd gemoeid is. Teneinde

geen 'vacuum' te doen ontstaan, wordt voorgesteld bestaande

regelingen van kracht te doen blijven, totdat deze door de com-

missie zijn vervangen, (rapport, deel II, onder 4).

lid 2:

Opstellen van dit overzicht is vereist voor de verwerving van

een complexvergunning. Belangrijker acht de werkgroep het effekt

van de gevraagd inventarisatie: de commissie wordt aldus

'gedwongen' om zo spoedig mogelijk na te gaan waar en in welk

opzicht de stralingsbeschermingsorganisatie knelpunten vertoont

en verbeteringen behoeft.

De werkgroep neemt aan dat de uitkomsten van de inventarisatie

er toe zullen leiden dat de commissie zich een aktieplan opstelt,

waaraan zij - naast het bepaalde in artikel 4 - met prioriteit

uitvoering wil geven.

Artikel 22:

Al in de toelichting op artikel 3, lid 1,g is gezegd dat de

commissie ruime armslag dient te krijgen en niet mag worden be-

lemmerd door reglementaire onvolkomenheden. De armslag van de

commissie kan evenwel niet onbeperkt zijn. Een financiële be-

grenzing overeenkomstig artikel 106 van de VWO acht de werkgroep

juist en aanvaardbaar.

Artikel 23:

Spreekt voor zich.


