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Voorwoord 

Dit rêpport is ontstaan naar aanltidlng van vrAg«*« gesteld door diverse 

mensen, over het gebruik van meetinstrumenten met een radioaktleve 

bron. Dexe Mnsen sien rich in hun werkomgeving of dlrekte leefomgeving 

gekonfronteerd met de aanwexigheid of de aanschaf van een dergelijk 

apparaat. Het is dan niet duidelijk «elke eisen «en dergelijke apparatuur 

worden gesteld, vat voor stralings niveaus te verwachten zijn en of er 

alternatieven zijn. 

De Nilieuraad Drenthe en de Chemiewinkel van de Rijksuniversiteit 

Groningen, waar deze vragen binnenkwamen, hebben de Netuurkundewlnkel 

gevraagd om informatie over het gebruik van radioaktleve stoffen in 

Industriële meetinstrumenten en over mogelijke nlet-radioaktieve 

alternatieven. Het resultaat is het voorliggende rapport. 
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Samenvatting 

Er zijn erg veel radioaktieve bronnen in Nederland: per 10 september 

19S7 waren er vergunningen afgegeven voor rond de 16.000 bronnen net 

een gezamenlijke aktiviteit die boven de 130.000 curie uitkomt. 

Het totaal aantal vergunningen voor het gebruik van gesloten bronnen is 

ongeveer 1600 (bijlage C). Voor toepassingen in de handel en industrie 

xijn rui» 600 vergunningen verstrekt: de meeste daarvan betreffen 

•eetinstrumenten met een gezamenlijke aktiviteit van' tenminste ongeveer 

1000 curie (bijlagen A en B ) . Deze bronnen worden in een zeer groot 

bereik van specifieke toepassingen gebruikt, hetgeen het ondoenlijk 

maakt om in het bestek van dit rapport voor deze radioaktieve instrumen

ten alle mogelijke niet-radioektieve alternatieven uitgebreid te 

behandelen. 

De keuze om een nucleair meetinstrument te gebruiken kan gemotiveerd 

worden met het feit dat deze instrumenten betrekkelijk eenvoudig zijn 

en erg betrouwbaar. De overwegende nadelen zijn: de stralingsbelasting 

in de nabijheid van het apparaat en de kans op besmetting van de omgeving 

bij een ongeval of onjuist gebruik. 

In dit rapport is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste 

toepassingen van radioaktieve bronnen in Nederland) met de nadruk op 

nucleaire meetinstrumenten voor industrieel gebruik. Deze inventarisatie 

is aangevuld met een beknopt overzicht van de belangrijkste wettelijke 

eisen (o.a. het 'besluit stralenbescherming') met betrekking tot het 

gebruik van dergelijke instrumenten en enige gegevens over de konstruktie 

van de ir het instrument aanwezige radioaktieve bron. Ook is een korte 

beschouwing gegeven over de verwerking van uitgewerkte bronnen. Voor 

alternatieven is het rapport wat zal verschijnen naar aanleiding van 

een uitgebreide studie van de Stichting Natuur en Hi lieu, naar het 

voorkomen en gebruik van radioaktief materiaal in Nederland, een goede 

informatie bron. 
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1 Inleiding 

In verschillende toepassingen var* neet instrumenten voor handel en 

industri* wordt gebruik gewaakt van ioniserende (radioaktieve') 

straling. Het navolgende zal zich beperken tot apparaten die gebruik 

•aken van radioaktieve stoffen en dus de apparaten die röntgenstraling 

uitzenden (in de wet 'toestellen' genoemd) achterwege laten. Deze 

meetinstrumenten worden verder 'nucleaire meetinstrumenten' genoemd. Er 

wordt in nucleaire meetinstrumenten gebruik gemaakt van diverse radioak

tieve stoffen. 

Meetinstrumenten waarbij gebruik gemaakt wordt van ioniserende straling 

hebben in technisch opzicht vaak voordelen boven meetinstrumenten 

waarbij geen straling gebruikt wordt. Ze kunnen relatief goedkoop lijn, 

kontaktloos neten of nauwkeuriger zijn dan een niet-nucleair instru

ment. Ze bevatten weinig of geen bewegende onderdelen (dus een zeer 

geringe slijtage) en kunnen genakkclijker te plaatsen zijn. bijvoor

beeld buiten de procesruimte, vanwege het feit dat de straling een 

groot doordringend vermogen heeft (bijvoorbeeld: een nucleaire niveaume

ter die het niveau meet van een produkt in een drukvat zonder dat de 

meter im het vat geplaatst behoeft te worden). Er zijn dus een aantal 

voordelen te noemen die het voor de gebruiker aantrekkelijk maken tot 

de aanschaf van een nucleair meetinstrument over te gaan. 

Het nadeel van het gebruik van radioaktieve stoffen is voora) dat de 

door deze stoffen uitgezonden straling schadelijk is voor de gezond

heid. Omdat radioactiviteit niet 'uit te schakelen' is (wat bij moderne 

röntgentoestellen wel kan), is een radioaktieve stof schadelijk zolang 

de stof bestaat. De halveringstijden van veel gebruikte isotopen als 

cesium-137, cobalt-60 en americium-241 bedragen tenminste enige jaren, 

zodat deze stoffen gedurende vele tientallen jaren schadelijk blijven. 

De isotopen zijn niet alleen potentieel schadelijk tijdens daadwerkelijk 

gebruik (in de meetinstrumenten), maar ook tijdens de vervaardiging, 

het transport, de opslag en in het afvalstadium. Bij een incident met 

een radioaktieve bron, bijvoorbeeld een ongeluk tijdens het transport 

of brand in een ruimte waar een dergelijke bron aanwezig is, kan de 

radioaktieve inhoud vrijkomen waarbij de omgeving vcor jaren besmet kan 

worden, of moeizaam moet worden schoongemaakt. 
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2 Principal van stralingsbescherming 

De omgang met radioactieve stoffen is gestoeld op een filosofie, zoal* 

o.a. de ICRP (International Commission on Radiological Protection) die 

hanteert, die uit gaat van drie basisprincipes «at betrekking tot de 

bescherming tegen redioektieve straling: 

rechtvaardiging: een aktiviteft waarbij mensen aan straling «orden 

blootgesteld is alleen toegestaan als de voordelen daarvan duidelijk 

opwegen tegen de nadelen verbonden aan de resulterende blootstelling 

AIARA: dit principe ('As Low As Reasonably Achievable' of Zo Laag 

Als Redelijkerwijs Haalbaar) houdt in dat er in alle situaties 

stoet worden gestreefd naar een zo leeg «©gelijke blootstelling aan 

ioniserende straling. 

dosislimieten: de individuele doses die sensen kunnen oplopen alt 

gevolg van de gebruikte bronnen stoet beneden «en wettelijk vast

gesteld Mxisnia liggen. 

De fansulering van de eerste twee principes is niet eenduidig) het laat 

verschillende Interpretaties toe. Hoe weegt «en het duidelijke nut van 

een nucleair neet instrument ef tegen het eiinder duidelijke en onzekere, 

«aar mogelijk grote nadeel van de besmetting van «onsen en siilieu? En 

wat houdt het tweede principe in als 'xo laag als redelijkerwijs moge

lijk* ook betekent dat het niet teveel mag kosten? Een volgend probleem 

is wie bovenstaande principes smet toetsen, de wetgever of het bedrijf 

dat een nucleair meetinstrument wil aanschaffen. 

In de vergelijking van nucleaire «eet instrumenten a>et niet-nucleaire 

alternatieven, (dus met alternatieven die. zij het op een andere mentor, 

hetxelfdt meten) kunnen de nucleaire meetinstrumenten voordelen hebben 

boven de alternatieven. Echter, nucleaire meetinstrumenten hebbt-n 

altijd het nadeel dat ze radioaktief zijn en dus potentieel schadelijk 

zijn. 

Volgens een woordvoerder van de Directie Stralingsbescherming van het 

ministerie Volkshuisvesting Ruimtelijke ordening en Milieubeheer worden 

deze principes alleen In zijn algemeenheid getoetst. Het toepassen van 

een instrument waarmee een (industrieel van belang zijnde) grootheid 
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gemeten kan «orden is (vanwege het industriële belang) in principe ge

rechtvaardigd. Bij elke vergunningaanvraag wordt alleen gekeken of is 

voldaan aan alle standaard voorschriften. Zo ja, dan is volgens de 

wetgever ook aan het ALAJtA principe voldaan. 

Bij specifieke toepassingen wordt dus steeds de vergunningaanvraag 

getoetst aan de standaardvoorschriften. Of ook inderdaad in elk specifiek 

geval aan de genoemde principes wordt voldaan• wordt niet onderzocht. 

Dexe principes hebben echter betrekking op elke totpassing van 'stra

ling', m.a.w, op elk gebruik van radioaktief materiaal. Hen zou dus bij 

elke toepassing vragen moeten stellen als; is deze toepassing gerecht

vaardigd; is er voor deze toepassing een gelijkwaardig niet-nucleair 

alternatief; wordt in dit geval de stralingsbelasting zo laag als 

redelijkerwijs Mogelijk is gehouden? 

Ou het rechtvaardigingsprincipe voor nucleaire meetinstrumenten per 

toepassing te konkretiseren zou het als volgt kunnen worden gefor

muleerd: 

De voordelen van het gebruik van een nucleair meetinstrument t.o.v. een 

niet-nucleair alternatief moeten opwegen tegen de nadelen ervan. 

Bij een gelijkwaardige keuze tussen een niet- en een wei-nucleair 

Meetinstrument dient een niet-nucleair meetinstrument gekozen te worden. 

Het AiAKA-principe zou als volgt geformuleerd kunnen worden: 

Heeft een nucleair meetinstrument duidelijke voordelen, dan dient de 

stralingsbelasting ervan zo laag mogelijk gehouden te worden. 

In de praktijk levert de beantwoording van vragen m.b.t. het toepassen 

van de principes v«n stralingsbescherming het probleem op wie de antwoor

den aoet leveren. 

Zoals nu praktijk is levert het bedrijf dat tot de aanschaf van een 

nucleair meetinstrument overgaat de antwoorden op bovenstaande vragen. 

Kamelijk in de vorm van een kosten-baten analyse zonder direkt aandacht 

te schenken aan bijvoorbeeld het afvalprobleem. In de afweging die 

vooraf gaat aan de aanschaf van een meetinstrument zou meer aandacht 

moeten worden geschonken aan mogeli/ke niet-nucleaire alternatieven. 
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3 Begrippen 

(Mat in dit verslag onvermijdelijk enige stralingsbegrippen gebruikt 

tullen worden, volgt nu een kort overzicht van enkele begrippen en 

grootheden en de bijbehorende eenheden die in dt tekst veker tullan 

voorkomen. 

Kedioaktiviteit is het verschijnsel van het spontaan uitsanden ven 

pakketjes straling vanuit de atoomkernen van een stof, Hen kan daarbij 

twee verschillen soorten straling onderscheiden. Maant lijk elektromag

netische straling (in de vorst ven gemmestreling en röntgenstraling) en 

straling in de v o m van meteriedeeltjes (loals alfa- tn betadeeltjes en 

neutronen). Bij de tweede soort straling gaat de radioaktieve stof over 

in een andere stof. Een (radioektieve) stof waarin el Ie etoomkernen 

precies gelijk fijn wordt ook wel tan isotoop genoemd. 

De aktiviteit van een radioaktieve bron wordt gedefinieerd als het 

aantal atoomkernen dat per tijdseenheid vervalt (desintegratie * 

radioaktief verbal • het uitzenden van een 'pakketje' straling). 

Dit verval wordt uitgedrukt in becquerel (Bq): 

1 Bq • 1 desintegratie per seconde 

De oude eenheid hiervoor is de curie (Ci): 

1 Ci • 3,7 x lOio dasintegraties per seconde 

« 3,7 x lOio Bq 

Eén gram natuurlijk radius» heeft een aktiviteit van 1 Ci. 

De geabsorbeerde stralingsdosis D is de aan een bestraald lichaam 

afgegeven energie per masse-eenheid (kilogrea). Dit wordt uitgedrukt in 

gray (Cy): 

1 Cy • 1 J/kg 

De oude eenheid voor de atralingsdosis ia de radiation absorbed dose 

(rad): 

1 rad • 0,01 J/kg « 0,01 Gy 
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Do biologische schede <getondbeidsscb«de veroorieokt door beschediging 

von Mofsol) dio door do ioniserende «troling wordt veroonooVt is niot 

«lleen efnenkelijk v«n do geebsorbecrde dosis (D) o**r ook von hot 

typo «oofsol on hot typo stroling. 

Woefsol «oor voo] celdelingen pleotsvinden. tools do voortplentings-

orgenen of hot beennerg. is govooligor voor «troling don bijvoorbeeld 

norssol spierweefsel. Do nomen voor do «axiMOl too loot borot stro-

Üngsdosis voor gevoolig «ootsol tul Ion doorooi stronger sijn don voor 

bijvoorbeeld «en hond of oon voot. 

Hot verschil in schadelijkheid tussen do verschi Hondo voraon von 

stroliüg «ordt uit gedrukt door «on koolitoitsfoktor Q. <* bij oon 

sekere «troliagsdosis ook net do soort «troling rokoning to kunnen 

houden is hot dosisequivojent H ingovoord. Dot dosisequivelent is do 

goobsorboordo dosis vermenigvuldigd not do kwolitoitsfektor: 

H * D • Q 

on «ordt uitgedrukt in siovort (Sv): 

1 Sv * l J/kg 

De oude eenheid biervoor ii dt röntgen equivalent non (ron): 

1 ren * 0*01 J/kg • 0,01 Sv 

tooliteitofoktoreo Q von vorschiUondo toorton stroling 

rontgon-, foam*- on beteitroling 1 

thernische (longs***) neutronen 2 4 3 

neutronen, protonen en enkelvoudig goloden 

von onbekende onorgio («et «ossogoto) 1) 10 

elfedeeltjes on aeervoudig geleden deeltjes 

v«n onbekende energie 30 



4 Ca radioaktiavo broo 

*,1 Opbouw vaa da radloaktiovo broo 

Ondar aan radloaktiavt bron wordt varataan do radloaktiava otof «at 

alia ooaantallngon loala data gaplootst wordt in aan aaotlnatruatnt. Da 

radloaktiovo atof (iootoop) on fijn aarato ooaantaling (data diant gat-

dieht ta lijn) voraan aaaan da kapaula. Data kapaula wordt gaplaatat in 

aan bronhoudor. wolko boataat uit aotrdort lagan Mtariaal an diant ala 

afscharaing tagan da radioaktiova atraling an a U aascharaing van da 

kapsula tagan batchadiglng. Duo' bren " kapaula plua bronhoudar. 

Eon nwotlijkt bronconitructla 

1 omaodbanr giotijxor 
2 mat loot) gtvuldo luoatnrulmtt 
3 atultormtchoniama 
A do capsula 
3 galaat rototvrij t t a M 

t 

l 

3 

5 

Da radioaktiova bron aoat voldoan aan aan raaka van altan. Voor da 

kapsula tijn data voitgaltgd in ISO-nora 2919/1«to.» Voor dt bron-

houdar (da oaaantaling van da kapaula) hangtn da ai aan *t von da 

i Gaalotan bronntn dio niot aan data IgO-nora voldotn kuanon 
ovantuaal toogolaton wordon door do Oiroktio StralingahygUno (Hlni-
ataria van focialt Zaktn). lat gaat dan vooral oa kloino bronnon aat 
oon lago aktlvitait, aoala bijv. in parapox gagoton ijkbronnon. 
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betreffende toepessing «n do -wettelijk- sexiseel toelsstbere strelings

belasting. 

De bron soet besch red xijn tegen beschadiging door sochenisehe invloeden 

(tools botsingen), tegen hoge temperaturen bestond lijn (tools bijvoor

beeld bij «on brond). tijn streling uittenden in ollten de gewenste 

richting, enzovoort. 

In eon ondersoeksleboretorius is vaak «en kluis oonvesig *««r de bronnen 

worden opgestegen vomeer se niet in gebruik tijn. Op de werkplek in de 

industrie is dit niet mogelijk, door dt bron meestal otn geïntegreerd 

onderdeel ven een groter geheel vorst. Dserom wordt de omsanteling 

<bronhouder) meestal so gemeekt dot do kopsule hierin relotief veilig 

is voor schedelijke invloeden v«n buitenaf. 

Eon veel toegepaste bronkonstniktio is do volgende. Het redioaktitvt 

materieel wordt tot korreltjes verwerkt en in een gesloten houder 

gestopt: dit vorst de kopsule. De kopsule wordt in een omsanteling 

gepleetst v«n (meestal) gelost roestvrij stool. Hier omheen koot weer 

een omkapteling <vook smeedbeer gittijser) op een todenige wijse dot er 

een ruiste xit tussen beide efschorsingen. Dese ruiste is gevuld set 

lood. Alleen in de richting woorin de bron soet strelen is een opening 

geUten in de loodsontel en de buitenste efscheming. Tijdens eventuele 

werkteemheden (onderhoud e.d.) kon dit venster worden gesloten set een 

s1uitersechonisse. 

*.2 De gebruikte isotopen 

]n nucleaire seetinstrusenten wordt een breed skolo oen isotopen 

gebruikt. Stoffen die veel worden gebruikt mijn cobelt-60. ceiius-137 

en eaericius-241. Andere stoffen soels krypton-65 en strontium-90 kosen 

ainder vook voor. Dit sijn allemaal stoffen «et een hol veringstijd ven 

minstens enige joron. Sen gevolg ven de relotief longe bol veringstijden 

is dot. bij vrijkomen van de stof. het risiko bestoet dot er een 

langdurige be «setting von de osgeving optreedt (dit sou bijvoorbeeld 

kunnen door een felle brond ven enige uren), on de besmette osgeving 

tot verboden gebied verkleerd xou moeten worden, let schoonmaken ven 

een dergelijk gebied goot seestal gepoerd set relotief hoge kosten. 
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Alfa- tn bètastrtling fijn rolotiof goaakkolijk af to schorown, todat 

bostraling vin buitonof op htt litho» (uitvondiff bostraling) goon 

groot dirokt risiko oplovort. Bij alfa- on bètastra ling il ochtor 

inwondigo bosisotting. w t nas» door ingoodoado rodioaktlovo atofdooltjos, 

hot probloo». Eon dofokto bronafsehoraiag Is dus govoorlijk. 

Noutrononbronnon *ijn ni«t olloon radlooktiof, M o r sijn ook in stoot 

vio aktivoring andoro aatorialon radlooktiof to aakoa. Bijvoorboold: 

oon aluainiua vot wordt no vorloop von onigo tijd rodioaktiof Indian or 

oon noutrononbron in ia goplaatat. In do praktijk blijkt dot oon 

noutrononbron aotstol gooktivoord wordt door oon alfabron. 

Hiorondor volgt oon ovonicht von ton éantal vool gobruikto isotopon on 

hun oigonaehappon. 

Do radiotoxicitoitsklasao gooft oon aoot voor do achodolijkhoid v u oon 

radioaktiovo itof voor do M M . DO gogtvon indoling ia gabasoord op ISO 

publikatio 2919. 

Xaotoop lolvoriags- Gobruikto soort lodlo-

tijd <j*roa) «troling tnicltolt 

aaoriciua>-2M *3« olto «oor hoog 
cosiua-137 30 bota • g o m hoog 
cobalt-60 3,3 gaaoM hoog 
krypton-85 11 bèta Uag 
strontiua-90 26 bèta hoog 

radiua-226 1600 alfa itor hoog 
proaothlua-i*7 2,5 bèta Mtig 

watorstof-3 (tritiua) 12 bèta Uag 

Do iaotopon voor hot aoast gobruik van wordt gaMakt sijn cosiua, 

cobalt on aasriciua (concontratioaotorii dikto- on nivoouMtors, 

dichtboidsaotors). In do popioriaduatrio wordt vool krypton on strontluo 

gobrulkt voor grsagtwithtaotingtn on ook wol proaothlu* voor hot aotoa 

van dunno logon. 

U -



Duidelijk is dat er weinig stoffen net aan halveringstijd van winder 

dan 10 jaar worden gebruikt en bet potentiële gevaar dus erg lang 

blijft bestaan. Haar ook al vervalt een stof. dan wil dat nog niet 

altijd zeggen dat dan ook alle radioaktiviteit weg is. Er kan namelijk 

een ander atoom (het verveIprodukt) ontstaan dat ook radioaktief is. 

Van de stoffen uit de tabel ontstaan bijvoorbeeld uit emericiu» en 

radium radioaktieve vervalprodukten.3 

5 fct gebruik van da radioaktieva bron 

5.1 Toepassingsgebieden van radioaktieva stoffen 

Er lijn in principe twae mogelijkheden waarop er set radioaktieve 

stoffen kan worden gewerkt. Naaelijk net een open of «et een gesloten 

bron. 

Bij het gebruik van een open bron koert de radioaktieve stof in neer of 

•indere state rechtstreeks in kontakt «et het te bestralen materiaal. De 

radioaktieve stof kan zich verspreiden in de omgeving waarin het wordt 

toegepast. De voornaaaste toepassingsgebieden liggen in de medische 

sektor (diagnostiek en bestraling van b.v. kankercellen) en de cheaische 

sektor (b.v. tracers: het radioaktief «arken van bepaalde te onderzoeken 

stoffen). 

Bij het gebruik van een gesloten bron koert de radioaktieve stof niet in 

kontakt «et het te bestralen «ateriaal. Er wordt gebruik gemaakt van de 

straling die via een venster de radioaktieve bron verlaat. De toepas

singsgebieden zijn legio» «aar vallen uiteen in twee deelgebieden* 

naaelijk het direkte gebruik van de straling in de v o m van het bestralen 

en doorstralen van «ateriaal (medisch toepassingen. ga««agrafie, aktive

ringsanalyse, sterilisatie), en bet indirekte gebruik van straling oa 

2 Uit deze isotopen ontstaan de volgende nieuwe isotopen (tussen 
haakjes de halveringstijden en radiotoxiciteit); 

americium-241 -> neptunivm-237 (2,2 «lijoen jaar, zeer hoog) 
-> pal)adium-233 (34000 jaar, aatig) 

radium-226 -> radon-222 (3*8 dagen* matig) 
dit gaat via een aantal kortlevende isotopen over in 

-> lood-210 (22,3 jaar, zeer hoog) 
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een bepaalde fysische grootheid te kunnen bepalen (dikte-, niveau-. 

concentratieneting, enzovoort), 

In paragraaf 3.3 zal op het laatste nader «orden in gegaan. 

Schematische voorstelling van hat gebruik van radioaktieve stoffen 

iRadioaktieve stoffen 

I 
open oronnen 

1 •edischi 

I 

± 
chenisch 

n 
-di agnostiekI -tracers I 
-therapie 1 -analyse I 

J L 

1 
Gesloten bronnen! 

i 
dinkt 

I 
bestral ing 

-aedisch 
-gasMgrafie 
-ektiverings-
analyse 
-sterilisatie 

lndirekt• 

I 
fysische 
grootheden 

-dikte 
-niveau 
-concentratie 

5.2 Hoeveelheden aktiviteiten en vergunningen 

De totale hoeveelheid radioaktieve stof in Nederland in open en gesloten 

bronnen ia neer dan 4,3 Biljoen curie (kerncentrales en ondertoeksreak-

toren niet neegerekend). Het grootste gedeelte hiervan kont voor rekening 

van twee grote sterilisatiebronnen, nas»lijk een 4 Biljoen en een 0.4 

•i Ij oen cobalt-60 bron die voorneaelijk gebruikt «orden voor het 

bestralen van voedsel ter verhoging van da houdbaarheid, en het steri

liseren van stedische instrustenten als scalpels e.d. 

In de vort van open bronnen wordt er per jaar ongeveer 1300 Ci radio

aktieve stof gebruikt. Hiervan is 63 1 voor de Medische diagnostiek 

(voomanelijk teehneticun-W) en Binder dan 3 t voor het gebruik bij 
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radiotherapie (voornaamlijk de ceer toxische isotopen jodlust-131 en 

jodiun-135). 0e resterende toepassingen liggen voornamelijk op het 

gebied van de experimentele cheaie. 

De activiteit van «He overige toepassingen (gesloten bronnen) is 

ongeveer 150.000 Ci. Hiervan is ongeveer 63.000 Ci in de vorm ven 

•edische bestralingsbronnen (steer d«A 90 1 cobalt-60) en ongeveer 

65.000 Ci in de vora ven diverse industriële en ondersoeks toepassin

gen. 

Oveniebt «ktiviteiten est aantallen bronnen in bedel, industrie 

en instellingen per toepassingsgebied (gegeven bij benadering) 

Toepassing Aktiviteit Aantel Belangrijkste 

bronnen isotopen 

GasMgraf ie 35.000 Ci 500 Ir-193, Co-60 

Andere bestraling) 27.000 Ci 30 Co-60, Cs-137 

Analyse «uOOO Ci 2.000 A»-2el, H-3 

IJkbron *.000 Ci 3.000 Co-60. Cs-137 

Diverse ingekapselde bronnen* 

VOOQ Ci 300 C«-137. A»-2̂ tl 

Nucleaire eteet instrument en* 

1.000 Ci e.000 Cs-137, Co-60 

Elektrotechnische componenten* 

300 Ci 7.000 H-3 

Onderwijs 1 Ci 1.000 diverse 

Totaal: cd. 65.000 Ci ca. 16.000 

Noten: 1 - geen «edische» en uitgezonderd grote steriliiatiebronnen 

2 - een deel va» de ingekapselde bronnen en elektrotechnische 

konponentan kan ook tot de M e t instrument en gerekend worden 

De 65.000 Ci aan radioaktieve stoffen in handel, industrie en in (niet-

universiteire/aedisebe) instellingen is dus verspreid over neer dan 
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16.000 bronnan an bronnotjos. Hat aantal varfunningan dat voor daxa 

bronnan is afgegeven ic ongavaar 1.200 (bijlag* C). Ean vargunning kan 

galdan voor awar dan één toapaiaing an voar aeerdere broman. Br xijn 

ook nog aan aantal koaplexvergunningen voor bodrijvan dia aan stark 

wineland ba stand aan bronnan htbban. Dit aaekt kontrolt aan stuk 

aoeilijker, ook «1 lijn btdrljvan aet aan dergelijke vtrgunning wal 

varplicht o» aan intarna bronnenedalnistratia bij ta houden. 

5.3 Nucleaire owe t instrument en. 

Nucleaire weetinstrumenten wordan gebruikt in aan xtar groot gablad van 

toepassingen, waar in bat eigeneen kan wordan gastald dot dt voornaea-

sta toapassingan liggan bij hat bapalan van fyslscha grootbodon (soals 

diktt, nivaau, concantratia) dit nlat dirtkt aeetbeer fijn vanwege 

praktische moeilijkheden (hoge druk, hoge snelheid» slechte toeganke-

1 ijkheid, t.d,). Het bapalan van desa fysische grootheden kon in principe 

op twee aanltrtn gebeuren: door ••ting van de hoeveelheid geabsorbeerde 

straling of door sitting van de hoeveelheid gereflekteerde straling. In 

beide gevallen wordt uitgagaan van aan bekende stralingsintensiteit op 

het te neten materiaal. Bij reflektie wordt gekeken welk deel van dt 

straling gereflekteerd wordt, bij absorbtie walk deel van de straling 

door hat Mtariaal wordt doorgelaten. Mogelijke aet in gen betreffen de 

dikte van materialen als glas, staalplaat en papier, «aar ook het 

nivaau van vloaistofftn tn vaita stoffen in tan tank. dt hoeveelheid 

•ateriaal op een transportband of bijvoorbeeld het loggen van boorgaten. 

De nauwkeurigheid van metingen a.b.v, tan nucleair aeetinstniaent is 

afhankelijk van het aantal deeltjes (alfa-, bèta-, gassMdeeltjes of 

neutronen) dat, per neting, door een stralingsdetektor wordt geregi

streerd. Oa een bepaalde nauwkeurigheid te bereiken is ean bepaald 

ainiaaal aantal gr<etektoerde deeltjes noodtakelijk, terwijl het aantal 

beschikbare deeltjes in eerste instantie afhankelijk is van de bronsterk-

te. Een grotara bronstarktt (aeer curias) resulteert in ater deeltjes 

per sekonde. 

Als geaeten wordt bij een proces waarbij slechts lengxeen veranderingen 
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optreden in de te bepalen grootheid (bv, niveaumeting in een silo) kan 

«orden volstaan «et een lange meettijd o» de gevraagde nauwkeurigheid 

(het te detekteren aantal deeltjes) te halen. Per sekonde zijn er dan 

weinig deeltjes noodzakelijk, en kan met een geringere bronsterkte 

worden volstaan. Bij snel veranderende processen is de beschikbare 

•eettijd kort. On de gewenste nauwkeurigheid te halen sijn er dan veel 

deeltjes per sekonde noodsakelijk, en sal er dus voor «en sterkere bron 

aoeten worden gekozen. 

In de afweging die leidt tot de aanschaf van een nucleair Meetinstrument 

is ook het kostenaspekt een belangrijk* grootheid: *«n grote bron is 

duurder dan «en kleine bron (niet alléén in aanschaf «aar ook in gebruik 

venwege bijvoorbeeld de hogere beveiligingskosten) en een bron act 

lang levende isotopen is vaak voordeliger vanwege het feit dat vervanging 

minder vaak noodzakelijk is. 

Een aantal toepassingen sullen nu wat uitgebreider worden bekaken. 

Concentretiemeter 

hordt voornamelijk gebrvikt o» de verhouding van een aantal stoffen in 

een mengsel te bepalen. Pe gebruikte isotopen sijn cobelt-60 en cesiun-

137. Hogelijke alternatieven liggen op het gebied van de chemische 

analyse technieken. Er zijn ongeveer 300 bronnen in gebruik met een 

totele «ktiviteit ven 500 Ci. 

Gascmroaatografie 

Dit is voornamelijk een laboratoriumto«pessing (b.v. analyses bij dt 

keuringsdiensten van waren) todat gaschromatografon zelden in een 

produktielijn zijn opgenomen* behalve voor de kontrol e op de samen

stelling van produktgassen in een industrieel proces. Dergelijke 

gaschromatografen worden gebruikt om seer specifiek een bepaalde stof 

in het t« ondertoeken gasmengsel aan te tonen (bijvoorbeeld chloor dat 

met behulp van tritium (waterstof-3) kan worden aangetoond). Ook wordt 

veel gebruik gemaakt van nikkel-63. Er sijn ongeveer 1.200 bronnen in 

gebruik met «en totale aktiviteit van 100 Ci. Hogelijke alternatieven 

zijn erg moeilijk te geven. 
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Nlvaauaatinfan 

Mivaauanting a.b.v. ttn radloaktiava bron wordt voornaaalijk totgapast 

op vat an M t agrassisva Inhoud of op tankt ttt ttn naga druk «n/of 

ta«paratuur. Dt bron wordt tan dt tnt kant van htt vat gaplaattt an dt 

dttaktor aan da andtra kant. H.b.v da gwttan atrallnfalntanaittit kan 

dt M t a van «biorptlt wordtn bapaald an dut dt hoavaalbaid In hat vat 

aanwtiigt «atariaal, Da «aast gabruikta laotopan tijn casiua-137» 

cobalt-60 an aaariciua>-241, Mof tl ijk alttmatlavan llggan voornaaal ijk 

op hat Mchaniarha vlak. M a r bij drukvatan an agraasiava atoffan itult 

dit op vaal praktisch* batwarau. Sr lijn ongtvttr 1,000 bronnan In 

gabruik m t aan totalt aktlvitait van 73 Ci (tia bijlagt D voor aan 

aantal aogalijka aachanischa altarnatlavan) 

DiktaMtiagao 

In aan kontinu produktioprocta aoala bat varaband walaan van ataal an 

dt produktit van papitr ia bat vrijval nlat aegalijk oai da diktt van 

hat gaproducaarda Mtariaal tijdans da produktit goad ta aattn vanvtgt 

dt hogt bandsnalhaid. 

Door bijvoorbtald ondar da band aan stralingsbron van bakandt inttn-
sittit tt plaatatn tn bovtn do band aan dataktor is htt awgalijk oa> dt 

Mttriaaldikta kontinu ta btpaltn. Voor aan aantal produktiaprocassan 

is hat aogalijk oa in plaats van aan radloaktltvt bron aan galuidbron 

tt gtbruiktn. Voorwaard* is dan wal aan nlat ta bega bandantlhtid an 

aan garinga aatariaaldiktt of diehthaid (daar ar andtri tavaal galuid* 

tntrgit gtabaorbaard wordt). 

Er tijn ongtvttr 250 bronnan in gtbruik aat ••* totala aktivitait van 

50 Ci. Da Mast fabruikta laotopan sijn aaariciua-241 an krypton-65. 

Dicbthtida- ta graaftvicbtaatlagan 

Dichthaidaaatingtn vindan plaats bij aatarialan aat aan konatantt 

bakanda dlkta aaar aan variabala diehthaid (xeals bijvoorbet ld blik. 

papitr, sttanwo), glas) tsrvijl graagawichtatttingan juiat uitgaan van 

aan bakanda diehthaid aat aan stark variëranda dlkta (toals bijvoor

btald alurri* in aan pijp). In hat laatsta gaval kan, als da strooa-

analhaid btktnd is* da aassastrooa bapaald wordtn. Er sijn ongtvttr 600 

bronnan in gabruik aat aan totala aktivitait van 100 Cl. Da 'wlang-
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rijkste in gebruik zijnde isotopen «ijn a»ericiuav241, cesiun-137 en 

krypton-65. 

Vochtigheidsswting 

Yochtigheidsswtingen aaken gebruik van het feit dat waterstof vrijwel 

even swaar is als een neutron. Een neutron verliest vooral veel van 

«ij» energie els het tegen een waterstofkern botst; dit verlies is te 

detekteren. Heter bestaat uit twee koetponentent waterstof en suurstof 

in de verhouding 2:1. De neutronen verliezen veel ven hun energie bij 

botsingen tegen het in de weterswlekulen aanwezige waterstof. Indien 

ook het ««terstofgehelte van het produkt ««.erin het wet er (of water-

daap) zich bevindt, bekend is. dan is het vochtgehalte van het produkt 

te bepalen. Er wordt voornamelijk gebruik getaakt van enericiun-2*1 als 

neutronenbron. Er worden ongeveer 130 bronnen gebruikt net een totale 

activiteit van 10 Ci, Mogelijke alternatieven liggen op het gebied van 

de elektronische vochtaeters. 

Overige toepassingen 

Verder zijn er nog een groot aantal verschillende toepassingen waarvoor 

slechts een beperkt aantal vergunningen is afgegeven. Vaak «ijn dit 

grote bronnen net een aktiviteit van «eerdere curies. In totaal gaat 

het OM ongeveer 300 bronnen «et een gexaaelijke aktiviteit van ongeveer 

4.000 Ci. 

De belangrijkste isotopen lijn cesiuM-137, enericiua-2**), ytterbiun-

169, iridiua-192. krypton-aS, strontiua-90 en thailiuer-204. Een voorbeeld 

van ïo'n overige toepassing is het loggen van een boorgat waarbij 

gebruik wordt gestaakt van een sterke neutronenbron OM het watergehalte 

in diverse grondlagen te kunnen bepalen. Op die aanier is het vogel ijk 

oet de struktuur van aardlagen in kaart te brengen. 
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6 Juridische aspaktan 

6.1 M.b.t. bat gebruik van redloaJrtief sat ar i aal 

Er aijn intamationaal aan aantal Instantie» dia ilch betighouden » t 

aanbevelingen op bat gabiad van dosislisistan, stralingibascharvlDg, 

werken »et radioactief saterieal, anx. Dit lijn onder andara bat IAEA 

(International Atoaic Energy Agency) van da Verenigd» Natlas, da ICKP 

(International Cosaission on Radiological Protection) an Euratoa. 

De Nederlandse regelingan voor oajgang aet redioektief «atariaal aijn 

direkte uitvloaisala van bat Euratoavardrag, Da IC» doat findi 1920 

onderzoek naar de affakten van straling an gaaft aanbevelingen dia via 

international» afaprakan in da nationale «atgaving tanig ta vindan 

lijn. 

Nationaal worden nomen vestgeateld op grond van aanbevelingen van data 

organisatie». Dait norsten tijn voor Nbdarland vaitgalagd In da Kamanar-

giewet, in het bijtonder het Besluit fttralenbsscheraing* ingagaan 10 

aapt aaibar 1986, 

In dit besluit worden wensen onderverdeeld in "leden van de bevolking' 

en radiologisch werker*. Nensen dia beroepshalve Jaarlijks aaer dan 5 

»Sv (de dosisliaict voor laden van da bavolking) ontvangen, dan wel 

vermoedelijk ontvangen, worden tot da twaada groep gerekend, Alle 

overiga gevallen vallen onder da "leder, van da bavolking". 

De vastgestelde dosisllstieten xijn voor radiologisch werkers tien keer 

to hoog «Is voor ladan van da bavolking. Voor radiologisch werker» is 

Medisch toelicht verplicht, verder stag sten pas na aadlsch ondersoek bij 

daia groep worden ingadaald. Als aan radiologisch werksr tangavolga van 

tijn/haar works aanbaden swer dan da aexiaele stralingsdosis voor leden 

van de bavolking op kan lopen dan stoot hij/ilj de beschikking krijgen 

over persoonlijk» kontrolaaiddalan, Vardar galdt voor vruchtbare vrouwen 

de regel dat sij geen werk «ogen doen waardoor sij gedurende 13 opeenvol

gende wakan aan hogara strallngidosit dan totaal 13 aSv (• 1,3 ran) op 

de onderbuik te verduren kunnen krijgen, Ook «eg aan vrouw tijdens een 

zwangerschap alleen werk doen, waarbij da foetus (dus de onderbuik), 

vanaf het aoaant dat da twangarschap bekend is tot da bevalling, niet 

«etr dan 3 aSv («0.5 ran) te verwarkan krijgt. 
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Indien lUcbts «on gedeelte ven hot lichten ia blootgesteld aan ionise-

rende straling gelden hiervoor dosististieten die berekend sijn san de 

hand van de Ualeten die gelden voor de gemiddelde beUating over het 

hele lichee*. 

Oei te «ogen «erken net ioni terende streling ia vrijwel el tijd een 

vergunning vereist, ook el sijn er een mantel uitsonderingen soals 

hieronder gegeven: 

- redioeJctieve stoffen, net een «ktiviteit leger dan 100 Bq/gra* <* 

2.7 nCi/grasO 

- veste, natuurlijke radioaktieve stoffen, awt een «ktiviteit leger 

dan 500 Bq/gra» (• ie nCi/gra») 

- de stoffen rubidiuB-B7, saftariuav-147, reniu*-l87, indiun-113 en 

neodyaiujt-144 

• stoffen die sasten als één bron xijn te beschouwen net een legere 

totale «ktiviteit dan: 

3 kBq <• 0,14 |iCi) ster hoog radiotoxische stoffen 

50 kBq (» 1,4 fiCi) hoog 

500 kBq (» 14 »iCi) stttig 

5000 kBq («140 »iCi) laag 

Daarnaast zijn geen vergunningen vereist voor apparaten vaarbij op 10 

cm van het oppervlak de straling nergens so sterk is dat «en er per uur 

«eer dan 1 aicrosievert (0.1 suresO kan ontvangen. Er kunnen tenalotte 

ook nog ontheffingen «orden verleend. 

Verken «et radioaktieve stoffen M g alleen gebeuren door of onder 

verantwoordelijkheid van een ter sake deskundige, In de praktijk houdt 

dit in, dat op het bedrijf «aar de bron gebruikt vordt een stralings

deskundige aan«esig »oet sijn die verantwoordelijk is voor de bron. 

Meestal kan dese deskundige lenend sijn die een (vierdaagse) kursus 

heeft gevolgd voor het diploeta Ioniserende Straling niveau 5 (vroeger 

niveau A ) . Verdere (hogere) opleidingen sijn nivsau 4 (oud: niveau B) 

en 3 (oud: niveau C). «aar dete sijn bij industriële toepassingen 

•eestel niet vereist. 
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Ops log van da redJoaktieve bron o>ott «edanig gobourtn det date gotd 

bescherad it togon brond, (vecbaniacho) boachediging endiofatol. 

Vtrdtr ae«t do atrelingabeUating en kena op beeawtting van da eageving 

to kloin «ogoiijk xijn, 0» dit to bortikon tol ton Industriela bron 

•eeatal ceer solide uitgevoerd aoeten vordon. Keeatol tol do bron 

poriodiok (o)in«tons jaerlijke) aoeten vorden gekontroleerd op beeaet-

ting. 

Zn Nodorlond wordt gestroefd noor oon aasiaele strelingsbelasting von 

5 aSv/jaar (• 0,3 ran/jaar» dit kost ottr op 0«23 erea/utir) op plokkon 

voor langdurig porsonon aonvesig aijn. A U do atrelingtbelasting op oon 

bopoald punt hogor kon sijn dan 5 aSv/jeer soot or oon wooracbuvings-

bord vordon aangebracht. 

Veeracbuvlagsbord 

rodioaktiovo atoffan 

(bat oebto bord ia 

gaal «at averte 

opdruk) 

Van da aanwasiga rodiooktiova atoffon aoot eon edainfatratie vordan 

bijgohoudon, dit aoet ook von radiologtaeh werkere gobouron (persoons-

gagavana, aedisch ondersoek» achattlng opgalopan atralingadoaia). 

Vordor aoeten bij vomlaaing of beschadiging von do bron so apoodig 

aogelijk vordan gawaoracbuvd ; 

• regionaal inepekteur Volkagesondhoid veer da miieuhygiïie 

- dlatriktahoofd dor Arbeidainapektle 

- dlraktour JCouringadlenat von boron 

- bui tan kantooruren : bot eloraincidontennuaaer van hat Direktoreet-

Gonoraol voer da HiliouhygiJIne (07O-273SO0) 
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Indien een redioektieve bron niet meer geschikt is voor bet dotl ««ervoor 

hij is aangeschaft, lijn er etn aantal mogelijkheden. Het bedrijf « M r 

de bron in gebruik is zorgt voor de opslag ven de bron (dit nu els 

redioaktiaf afval te beschouwen is), de leverancier ven de bron nttmt 

deie terug en zorgt voor de verwerking, of de bron moat ter verwerking 

aan de overheid (COVJtA) worden aangeboden. 

6.2 H.b.t. de vergunning 

Voor het gebruiken of verwerken ven radioaktieve stoffen is. op een 

peer uitzonderingen M (zie 6.1)* eltijd etn vergunning noodzakelijk. 

Een lijst «et eantallen verstrekte vergunningen is opgenomen in bijlage 

C. 

Etn vergunningsaanvraag dient op grond van artikel 11 van hat Btsluit 

Strelanbeschorming onder neer de volgende gegevens te bevatten; 

•Naast en adres aanvrager. 

-Omschrijving ven het apparaat en werkplek. 

-Omschrijving van de te nemen veiligheidsmaatregelen. 

-De deskundigheid welke bij de aanvrager aanwezig is. 

-Tijdsduur waarvoor vergunning wordt gevraagd. 

OM ten indruk te geven van de voor een vergunning benodigde gegtvans ii 

•en aanvraagformulier om vergunning voor etn ingekapselde bron opgenomen 

in bijlage E. 

Inspraak en beroep met betrekking tot toekenning van ten vergunning is 

geregeld in de Vet Algemene Bepalinger Nilituhygiënt. Ttgti. een vergun

ning kan beroep worden aangetekend bij de Baad van State. Dit kan tot 

één maand na publikatie van de beschikking in de Staatscourant. 

Aan bet verlenen van een vergunning worden een aantal voorschriften 

verbonden. Ter illustratie hiervan zijn dt "Standaardvoorschriften 

voor het gebruik van dichtheidletters» diktemeters, grengewichtsmettrs. 

niveaumeters en volumemeter*-* «en dit rapport toegevoegd (zie bijlage 

E). Dit zijn standaardrichtlijnen: de eisen worden van geval tot geval 

bekeken en eventutti aangepast. Verder worden deze ttandaardvoorschrif-

ten periodiek bijgewerkt. 
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6.3 H.b.t. do bron 

Do alsan «aar kapsuis on bronhoudsr aan nottan voldotn liggon toali si 

lê fonooori, o.a. vastgalagd in XSO-atandaard 2919. Voor do kapaula sljn 

dit procioa oMehrovon a I aan ton aanxlan van drukbaatandighoid. tovpo-

ratuurboatandighaid an aachaniacha starkta, 

Da alaan voor da bronhoudor lijn alndor nauvkaurig oowehrovon vanvaga 

hat fait dat or toor vool vorachiHondo toopassingon aogalijk sijn. 

M a r in hot algsaaan iljn do oiaon aimtona: do bronhouder aoot oan 

brandvorandhaid van tonalnsto Sen uur voarborgon, 'of ar soot oan anal 

afnotabaro kon» t rukt ia lijn todat da bron bij calaaittltan in oan 

apoclala bargplaata kan vordon gaatopt. Do konatruktlo waarin do bron 

goplaatst it soot gaadgakturd lijn door da plaatsslijks brandwaar. 

Tan aanxian van hat atrallnganivaau 9n da aanwaxighaid van radioaktiava 
atoffan galdt hat volgondo: op 10 co afstand van da konstruktie, button 

hot goblod vaar da atraling wordt toogopait, aMg bat atralinganlvaau 

norgons do 10 pSv/uur to bovon gaan, an ar dlanan waarschuwingsborden 

aangebracht ta «ordon. M t da ttkst • RADIOAXTXEVE STOFFEN' on hot 

radioaktiaf takan (hat 'propaUartja*). 

Ean baJangrijka rol bij hot vaatstallan van hat aiaanpakkat spoalt da 

'dagalijksa oaigoving' van da bron. Faktoran alt aan hoog brand- of 

oxplosiogavaar of «an korrosiava oagoving «agon hiar toaar in aw*. 

Ondanks alia aisan an voorachrifton «oot «on xich blijvan roaliaaran 

dat «an aot straling «arkt dia niat ongavaarlijk is, hot good ook 

varpakt * 

6,4 Kaattokoningtn bij do praktijk 

Eon radioaktiava bron lovort oon bundol straling van aan ftvansts 

grootta in aan gowonsts richting, naar ar ia! altijd aan hoavialhaid 

straling buiton dio apociflako bundol «anwaslg xljn (hat xegoi,aaado 

strooivtld). Voor dit strooivsld galdt aan Mxiaust van IOMSV/UUT op 10 

em van hat brunopporvlak. 
Ultgoando van dit Mxianui ia da saxiatalo straiingsdoais dia aan op kan 
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lopen door werkzaamheden in de buurt van de bron in één jaar (1 jaar 

telt 3000 werkuren) op 10 cm afstand van de bron 10 JJSV/UUT «aal 2000 

uur/jaar oftewel 30 mSv/jaar. Dit kan iemand alleen oplopen als hij de 

hele dag letterlijk boven op de bron zit. In de praktijk bevinden 

werknemers zich vrijwel altijd op een grotere afstand. Op een afstand 

van 1 meter is de dosis nog maximaal 0.2 mSv/jaar, op 2 «eter nog 

0.05mSv/jaar en op 5 meter nog 0.008 mSv/jaar. Ter vergelijking: het 

dosislimiet voor leden van de bevolking is S mSv/jaar. 

Het gebruik van radioaktief materiaal is gebonden' aan allerlei voor

schriften, met de overheid als kontrolerende instantie. De praktische 

uitvoering van deze kontrole wordt verricht door een drietal instan

ties. De regionale erbeidsinspekties voeren periodieke kontroles uit op 

het gebruik van gesloten bronnen, de milieu-inspektie kontroleert de 

open bronnen terwijl de keuringsdienst van waren voornamelijk de 

administratieve kontroles uitvoert. Op de wijze waarop deze kontroles 

worden uitgevoerd wilden de respektievelijke woordvoerders, vanwege 

intern beleid, niet tot in detail ingaan. 

De verwerking van het radioaktieve afval is in de praktijk enigermate 

problematisch, in die zin dat niet duidelijk is of alle afval wel 

volgens de geldende voorschriften wordt verwerkt. Er zijn in de Neder

landse industrie vele duizenden radioaktieve bronnen, terwijl de totale 

aktiviteit ook vele duizenden curies bedraagt. Bet is dus te verwachten 

dat, bij een levensduur van 10 tot 20 ja*r voor een gemiddelde bron. er 

per jaar toch vele honderden bronnen ter verwerking zouden worden 

aangeboden. Dit laatste blijkt niet zo te zijn. Volgens een woordvoer

der van een grote leverancier van radioaktieve bronnen is het zeer 

ongebruikelijk dat er bronnen worden teruggenomen, alleen voor grote 

bronnen gebeurt dit wel eens, als goodwill bij de verkoop van een 

nieuwe bron. De COVRA krijgt evenmin v<sel bronnen aangeboden ter 

verwerking, volgens een woordvoerder worden er per jaar slechts een 

zeer beperkt aantal bronnen aangeboden met een totale aktiviteit die 

meestal niet boven de 1 curie per jaar uitkomt. Een mogelijk oorzaak 

voor dit geringe aanbod zijn de relatief hoge tarieven die de COVRA 

hanteert voor de verwerking van kleine bronnen. Er kan dus gekonklu-
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deerd worden dat de aeeste bedrijven hun onbruikbare bronnen zelf 

bewaren, of op niet reguliere wijze verwerken of lozen. 

Vat betreft «gelijke ongevallen «et radioaktieve bronnen; volgens de 

respektievelijke woordvoerders van het F.N.V. en de Direktie Straleii-

bescheraing zijn er geen gegevens beschikbaar betreffende grotere 

incidenten net radioaktieve bronnen in Nederland. 

In het buitenland (o.a. Mexico en Brazilië) zijn er de afgelopen naar 

jaar wel een aantal ernstige ongelukken »et radioaktievc bronnen geweest. 
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Konklusies 

Er zijn in Nederland veel radiuaktieve bronnen in gebruik in zeer veel 

toepassingen. Dit geb-uik kan relatief veilig plaats vinden wils «11e 

noodzakelijke voorzorgen in acht worden genoaen en alle voorschriften 

worden opgevolgd. 

Probleaen zijn er hoofdzakelijk op twee gebieden. Indien er een be

schadiging van een bron optreedt bestaat het risiko dat de owgeving van 

de bron ernstig besmet wordt, ook al vanwege het feit dat in een aantal 

gevallen net zeer radiotoxische stoffen wordt gewerkt. In het buitenland 

is reeds een aantal keren een ernstige besmetting opgetreden van de 

oageving van de beschadigde bron. 

Een tweede probleem, is de verwerking van bronnen die niet «eer te 

gebruiken zijn: veel van de gebruikte isotopen zijn tenminste vele 

tientallen jaren schadelijk. Dergelijke bronnen Boeten op een dusdanige 

wijze worden verwerkt dat kontakt »et de biosfeer voor lange tijd 

onmogelijk is. Gekonstateerd wor*H dat slechts zeer weinig van deze 

afgewerkte bronnen op de reguliere **jze blijken te worden afgevoerd. 

Deze problemen kunnen enigszins ondervangen worden door het gebruik van 

langlevende isotopen zoveel mogelijk te beperken. 

Het is daarnaast belangrijk dat zeer zorgvuldig wordt gekeken naar 

Mogelijke niet-radioaktieve alternatieven als een bedrijf of instantie 

wil overgaan tot de aanschaf van een instrument Met een radioaktieve 

bron. 
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Bijlage A Vergunningenoveniebt handel en industrie 

De onderstaande tabel geeft de aantallen vergunningen die lijn afgegeven 

door (*c overheid, aan handel en industrie, voor bet toepassen en in 

bezit nebbe,, van gesloten radioactieve bronnen. Die tijn de cijfers per 

10 september 1987 zoels deze zijn verstrekt door het Direktoraat-Generaal 

voor de Milieuhygiëne te Leidschende» 

Tevens is te zien hoeveel vergunningen er zijn afgegeven per toepassing. 

Dr belangrijkste toepassingen zijn elders in dit rapport nader toege

licht. 

In de tabel is steeds per groep («et- en regeltechniek, verbruiksgoe-

deren en overige) een totaal gegeven, gevolgd door een onderverdeling 

in verschillende toepassingen (ur kunnen «eerdere toepassingen toegestaan 

zijn op één vergunning). 

Behalve de in de tabel genoeade vergunningen zijn er ook nog 6 z.g.n. 

'koaplexvergunningen' en 2 nini-vergunningen afgegeven aan bedrijven 

(zoals leveranciers van nucleaire eteetinstruaenten en bronnen) die een 

sterk wisselend aantal bronnen 'in huis' hebben, waarvoor niet telkens 

afzonderlijke vergunningen behoeven te worden aangevraagd. Deze bedrijven 

hebben een interne registratie van de aanwezige bronnen. 

Het totaal aantal vergunningen in handel en industrie is 836. 



Bijlage A vervolg 

Gegevens vergunningen voor bet voorbonden hebben ec toepassen 
van radioaktieve bronnen in de handel eu industrie 
per 10 septenber 1967 

Totaal neet ~en regeltechniek, «aarvan 771 

-Niveaoateter 158 
-Gaschroaatograaf 1*9 
-Dichtheidsateter 130 
-Referentie -of ijkbron 81 
-Graagewichtsaeter 77 
-Vochtigheidsaeter 76 
-Dikteaeter ** 
-Analyse (vloeistoffen, geofysisch) **** 
-Dunne-laagdikteaeter 36 
-Concentratieaeter 15 
-Stof monitor 7 
-Vakuünaeter 1 
-Niet nader omschreven «eet- en regeltechniek 5 
-Overige «wet- en regeltechniek 16 

Verbruiksgoederen totaal 1 
-Luainicentit 1 
-Electrotechnisch« konponenten 1 

Overige toepassingen 49 
-Gaawagrafie 19 
-Detonisatie (Statische ontlading) 12 
-Elektrotechnische koaponcnten > 
-Bron vooi neutronen£?n&iat:>r 3 
-Bestralingsbron (niei aedisch) 3 
-Oefendoeleinden 1 
-Overige toepassingen A 

Hedische toepassing {overig) ] 

Niet nader oaschreven bronnen 6 



Bijlage B Toepassingen ia handel en industrie 

Overzicht aantallen vergunningen en bronnen en aktiviteit in 
handel en industrie per toepassing. 
(voor codering toepassingsgebieden: zie volgende bladzijde) 

Toepassing Aantal Aantal Aktiviteit 
vergunningen bronnen (curie) 

30 6 329 3472 1 
31 5 81 17 
32 *1 1913 3795 
33 149 1190 96 
34 130 479 56 
35 7 44 2 

1 36 
t 

1 4 3.10-* 
1 37 76 157 7 
1 36 15 270 479 
i 39 156 932 80 1 
i 40 77 314 37 1 
i 4i 36 167 7 1 
i 42 ? 18 74 1 
1 43 49 226 55 1 
j 44 44 2093 3930 j 
| 49 16 131 

i 
28 1 

i 59 
i 

1 ? i *» 
1 * 1 

[ i— — - i 

i 60 3 '. 27 27112 
! 61 19 605 23806 I 

63 3 i 55 177 i 
ï 64 1 1 104 i 2 i 
i 67 9 i 7370 1 191 1 
1 68 12 1 52 i 2 i 
! 74 
i 

4 26 1 l ! 
i 8i 1 452 i 234 i 
i 82 
l J 

1 ! 2604 
1 

1 15 i 
i 1 
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Bijlage B vervolg 

Codering toepassingsgebieden 

30 ingekapselde bronnen (groepaanduiding) 
31 «eet- en regeltechniek algeveen 
32 referentie- of ijkbronnen 
33 gaschromatograaf (electron capture detector) 
34 dichtheidsaeter 
35 stofmonitor 
36 vacuummecer 
37 vochtigheidsmeter 
3d concentratiemeting 
39 niveaumeting 
40 gramgevichtsmeting 
41 dunne -laagdikteaeting 
42 wanddiktemeting 
43 dikteaeting 
44 analyse (vloeistoffen, geofysisch) 
49 overige meet- en regeltechniek 

50 medische toepassing algeaeen 
51 implantatiebronnen (zaadjes,draadjes e.d.) 
52 naalden 
53 tubes 
54 after loading apparatuur 
55 applicatoren 
56 telecurieapparatuur 
59 overige aedische toepassingen 

60 bestralingsbron niet-medisch 
61 gaaaagrafie 
63 neutronengenerator (bron in röntgentoestel) 
64 oefendoeleinden 
65 onderwij«doeleinden 
66 luminescentie 
67 electrotechnische componenten 
68 deionisatie 
74 overige toepassingen 

80 verbruiksgoederen (81 t/m 89) 
81 luminescentie (horloges, kompassen e .d . ) 
82 electortechnische componenten (overslagbeveiligingen e .d . ) 
89 overige verbruiksgoederen 

90 rookmelders 



Bijlage C Totaaloverzicht vergunningen 

Er worden behalve in de industrie ook radioaktieve bronnen gebruikt in 

ziekenhuizen. Medische instellingen, universiteiten, ondervijs en door 

allerlei diensten en instellingen zoals bijvoorbeeld de Keuringsdiensten 

van Varen. Het totale aantal vergunningen per 10 septeaber 1967 was 

1399. Deze cijfers xijn verstrekt door het Direktoreat-Generaal voor de 

Milieuhygiëne te Leidschendaa. 

Totaaloverzicht van de aantallen vergunningen voor gesloten bronnen 
(voor codering toepassingsgebieden: zie vorige bladzijde) 

T 
1 Toepas. 

i 
Medisch Univ. om.. Handtind. Instel. Totaal 

• 

itotaal 227 270 636 266 1599 
[waarvan: 
ikoaplex 1 3 6 10 
laini 2 3 5 
| 

! 30 
i 

2 6 3 11 
i 31 1 3 3 9 
i 32 90 26 61 39 256 
i 33 43 41 149 113 348 
i 34 1 130 12 143 ! 
! 35 7 5 12 i 
i 36 X 1 2 i 

i 37 76 e 84 i 
36 15 ii 26 I 

i 39 1 156 6 163 1 
j 40 77 1 78 t 

1 « 36 2 38 i 
! 43 49 1 50 ï 
1 44 1 2 44 1 48 i 
i 49 1 16 4 21 i 

1 30 1 i * ! 
i 51 15 15 i 
i 32 16 18 1 
| 33 9 9 i 
| 54 18 i 18 1 

1 56 12 2 i 1 4 i 
1 59 10 1 1 i n i 
1 1 i 
! 
1 60 4 3 3 4 1 14 

61 19 19 
63 1 1 3 2 1 7 
64 1 1 12 ! 14 
65 • 188 6 i 194 i 

67 9 l 7 i 16 i 

i 68 12 6 i 18 

1 7* 2 4 1 i 7 1 7* | i • J 

1 
i 81 1 l 1 

i 1 
2 

1 82 1 1 i 1 ! 2 



Bijlage D Niveauaeting: een aantal alternatieven 

Volgens het •rechtvaardigingsprincipe* aag een nucleair «eetapparaat 

alleen toegepast worden als het» na alle voor- en nadelen tegen elkaar 

afgewogen te hebben, te rechtvaardigen is dat een dergelijk apparaat 

wordt gebruikt. Voor een goede afweging is het noodzakelijk on voldoende 

alternatieven te kennen «et alle voor- en nadelen. In het nu volgende 

zijn voor het geval van een niveauaeter een aantal niet-nucleaire 

alternatieven op een rijtje gezet, 

1) Peil glas «ethode 

Door een deel van het vat (of parellelpijp) van doorzichtig «ateriaal 

te «aken kan het niveau direkt afgelezen worden. 

Voordeel: Goedkoop. 

Nadeel : Niet op afstand afleesbaar. 

Alleen voor redelijk schone stoffen. 

Proble«en «et drukvaten. 

2) Peilstok «ethode 

Een sttaf of band voorzien van een schaalverdeling wordt van boven af 

in de tank neer gelaten. Het niveau kan nadien, vanwege de scheiding 

tussen het 'natte' en het 'droge' deel. afgelezen worden op een schaal

verdeling. 

Voordeel: Goedkoop. 

Nadeel : Slechte toegankelijkheid. 

Niet bij tanks onder druk toepasbaar. 

Niet op afstand afleesbaar. 

Niet kontinu afleesbaar. 

Niet bij droge stoffen toepasbaar. 

3) Peillood «eetsystee* 

Een gewicht wordt neergelaten in een tank. waarbij de afstand wordt 

geaeten waarover het gewicht zakt tot het «et het produkt in kontakt 

ko«t. Hieruit kan het niveau berekend worden. 

Voordeel: Geschikt voer zeer hoge silo's. 

Redelijk nauwkeurig. 

Produktonafhanke1ijk. 

Nadeel Heet diskontinu. 

Veel onderhoud. 
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Bijlage D vervolg 

*0 Vlotter Methode 

In het vat is een drijver aangebracht, waarvan de hoogte Mechanisch 

wordt overgebracht naar de buitenzijde van bet vat. 

Voordeel: Relatief eenvoudig. 

Voor verschillende produkten zeer nauwkeurig. 

Nadeel Vergt nogal wat Mechanische voorzieningen (vooral bij 

druktanks). 

5) Verdringer Methode 

In het vat hangt een lichaaM Met ten soortelijke Massa die groter is 

dan dat van het MediuM waarvan het niveau gesleten «oet worden. Voor een 

bepaalde soortelijke Massa van het MediuM en een gedeeltelijke onderdo»-

pel ing van de verdringer is de opwaartse kracht alleen afhankelijk van 

het niveau, zodat hieruit het niveau bepaald kan worden. 

Voordeel: Nauwkeurig. 

Kadee1 Afhankelijk ven soortelijke Massa van het «ediua. 

Veel Mechanische voorzieningen. 

6) Weeg Methode 

Door de tank op weegdozen te zetten kan de Massa van de tankinboud 

geneten worden, waaruit het niveau van de inhoud kan worden berekend. 

Voordeel: Zeer nauwkeurig bij konstante soortelijke Massa. 

Nadeel Veel Mechanische voorzieningen. 

Duur. 

NiveauMeting afhankelijk van soortelijke Massa. 

7) Borrelbuis Meting 

De druk onderin de tank kan geMeten worden door op een dunne buis onder 

in de vloeistof zoveel druk te zetten dat er net luchtbellen ontstaan. 

De druk in de buis is dan galijk aan de druk onder in de tank en is een 

Maat voor het nivetu van de vloeistof. 

Voordeel: Eenvoudig aan te brengen. 

Goed toepasbaar in agressieve Media. 

Nadeel Niet geschikt voor drukvaten en wisselende drukken. 

KoMpressor noodzakelijk. 

Afhankelijk van soortelijke Massa. 
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Bijlage D vervolg 

6) Statische druk aethode 

Bierbij wordt de druk onderin bet vat geaeten t.o.v» de druk boven de 

vloeistof a.b.v. een verschildrukaeter. waaruit het niveau berekend kan 

worden voor een bepaalde soortelijke aassa. 

Voordeel: Eenvoudige inbouw. 

Redelijk nauwkeurig. 

Nadeel Relatief duur. 

Afhankelijk van soortelijke aassa. 

9) Capacitieve aethode 

In de tank wordt een aeetelektrode aangebracht. De capaciteit tussen de 

elektrode en de wand is afhankelijk van het niveau van het produkt. 

Hieruit kan het niveau berekend worden. 

Voordeel: Voor vloeistoffen en vaste stoffen. 

Geen bewegende onderdelen. 

In zeer agressieve aedia toepasbaar. 

Nadeel : Beperkt toepasbaar bij wisselende produkten. 

10) Heflektie aethode 

Bij deie aeetaethode wordt ten ultrasoon geluid van boven uit de tank 

naar beneden gezonden en wordt de tijd geaeten tussen het uitzenden van 

het signaal en opvangen van het aan de boden gereflekteerde signaal. 

Hieruit kan het niveau berekend worden. 

Voordee1: Kontakt1oos. 

Geschikt voor verschillende produkten (vast en vloeibaar). 

Nadeel Produkt aag niet teveel schuiaen of te sacht zijn. Kan alleen 

in de buurt ven ataosferische druk worden toegepast. 



Bijlage D vervolg 

Verder zijn er nog een aantal Mtbeden die uitsluitend in de vorn van 

niveauschakelaars* dus voor het herkennen van een vast niveau, toegepast 

kunnen worden. 

11) Kotatieresaings mthode. 

Bij dit type niveauschakelaar draait een vaantje rond in de tank. A U 

dit vaantje ejet het produkt wordt bedekt xal het vaantje worden tegen

gehouden en er onstaat een elektrisch kontakt. 

Voordeel: Eenvoudig. 

Geen afregel ing. 

Nadeel Slijtage gevoelig. 

Niet voor zeer lichte of zeer rware produkt er». 

Alleen voor vaste stoffen. 

12) Trillingsdestpings aethode 

Deze niveauschakelaar bestaat uit een tril- of steavork, waarvan de 

resonantiefrequentie lager wordt of zelfs geheel gedeapt als de vork 

door het produkt wordt geraakt, 

Voordee1: Geen afregeling. 

Keiatlef goedkoop. 

Nadeel Niet geschikt voor produkten set een korrelgrootte groter 

dan ca. 10 BM. 

13) Geleidbaarheids Methode 

Deze niveauschakelaar werkt via «eting van de geleidbaarheid van 

vloeistoffen. Deze geleidbaarheid zal groot lijn als de vloeistof de 

elektrode raakt en tetr klein als dit niet het geval is. 

Voordee1: Eenvoud i g. 

Goedkoop. 

Ook geschikt voor tweepuntsMting. 

Nadeel De elektrode M g niet vervuilen door vet of aanslag. 

Beperkt toepasbaar bij stoffen net wisselende geleidbaarheid. 



Bijlage D vervolg 

14) Absorptie van geluid of aikrogolven 

Bij deze niveauschakelaar worden geluids- of «ikrogolven «an «en kant 

de tank 'ingestuurd' en aan de andere kant gedetekteerd. Wanneer het 

produkt tussen de zender en de ontvanger koert «al er «inder gedetek

teerd worden. 

Voordeel: Geschikt voor «eerdere verschillende produkten. 

Nadeel Zeer specifieke inbouweisen. 

Kiet toepasbaar voor grove of kleverige produkten 

en ook niet voor vloeistoffen. 

Het is duidelijk dat voor een bepaalde toepassing niet alle «eetprin-

\ eipes voldoen. Er »oet dus per geval bekeken worden welk «eetprincipe 
\ ... 

er geno»en wordt, waarbij natuurlijk technische-» financiële- en Milieu

zaken een rol spelen. 
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Bijlage £ Vergunningsaanvraag eo atandaardvooracfarlften 

AANVRAAGFORMULIER O H VERGUNNING ingevolge hvt laaluit atralenbeecherming Kernenergiewet 
(Stb. Ifd6, 4«5> voor ïmtKATSZLDZ RADIOACTIEVE IROWNgN. 

TOELICHTING: 
71 dit formulier ia uitaluitend bestemd voor ingekapseld» radioactieve bronnen. 
"" Vooi open radioactieve atofftn (leboritoriumtoepaaaing e.d.J of rookmeldinstalietiaa 

nat radioactieve bronntn kunt ü bij hat ondar f. genoemde bureau een daarvoor bestemd 
formulier aanvragen? ~ 

b, er wordt op gew«sen dat dit formulier alachta bedoeld ia alt hulp"iddtl bij hat 
"* aanvragen van aan vergunning. Voor aan volledig overzicht van dt eietn waaraan tan 

aanvraa9 diant ta voldoen wordt verweten naar art. 11 ven hat laaluit 
atraltnbescher*ing Kernenergiewet* 

£, inditn vooc hat beantwoorden van da vraqtn ta weinig ruiMta baachlkbaar ia, 9aiitva u 
"" da beantwoording ta vervolgen onderaan hat formulier of op tan bij ta vot9tn bijlage, 

ondar verwijzing naar hat nummer van da vraag; 
d_, all* bijlagen, tekeningen, plattt9rondtn tn dergelijke ditntn tvtnttna in viervoud ta 
"~ wordtn ingediend; 
a_, indian mogelijk hat for Raat van da takaningan gaarna niat grotar dan Air 
T. talafoniaeha inlichtingen m.b.t. hat aanvragan van vergunningen lijn tt verkrijgen bij 

hat Directoraat-Generaal voor da Milieuhygiëne, Oiractia fteralenbeacherming, Bureau 
vergunningen Radioactieve Stoffan, Dkt. v.d. Stamttreet 2 ta Leidschendam 
(tel. 070-209367}} 

£, het formulier diant bij voorkeur met aehrijfmachina in «wart of rood ta worden 
ingevuld. 

1, Contactpersoon ivat deze aanvraag 
Telefoon: net- en abonneenummer 
Telexnummer _____«________-^_^_»™_»_—^-—_—^————— 

2, Natuurlijk- of rechtaperaoon (bijv. 
Stichting, B.V., N.V., Vereniging 
e tc . ) aan wie de vergunning diant 
te worden verleend (aanvrager). , 

3* volledig adres en postcode van de 
onder vraag 2 genoemde aanvrager. _ 

4* Naam, adrea en postcode van de 
vestiging van de aanvrager waar-
voor de vargunning besttmd i t . 

5. voor hoelang wordt de vergunning ( j onbepaalde tijdsduur 
_ gevraagd? Q een tijdsduur van; 
t, Hie i s de verantwoordelijke des-
_ kundige? _ _ _ — — _ _ ^ _ _ _ _ ^ ^ _ - ~ — _ 
7. Op welke wijre werd deze deskun

digheid verkregen (opleidingen, 
cursussen)? Afschriften van di-

_ ploma'a a.d. meezenden. _ _ _ _ _ — — _ « _ _ — _ - _ — _ — — — — ~ — — — — 
• » la een werkinstructie voor het Q neen 

wecken met cadioactitvt ftoffen/- Q ja 'exemplaar in viervoud bijvoegen) 
__ bronnen aanwetig? __________„_____„____«__—„__^„^_ 
9» Welk mettapperatuuc is aanwezig? 

10. over welke bergplaats/opslagruimte 
wordt beachikt, waar bevindt deze 
zich en is deze beoordeeld door de 
plaataelijke brandweer? 



"Radioaktieve bronnen in handel en industrie" BIJLAGE E _ 

RAAD VAN STATE EIST BETERE TOEPASSING PRINCIPES STRALINGSHYGIËNE 

Vrijwel gelijktijdig met de afronding van dit rapport heeft de Raad van 

State een uitspraak gedaan die belangrijk is voor de interpretatie van 

het rechtvaardings- en ALARA-principe. 

Mevrouw R. Blom-de Ridder uit Coevorden stelde beroep in bij de Kroon 

tegen het verlenen van een vergunning inzake de Kernenergiewet voor 

opslag en gebruik van dicntheidsmeters met cesium-137 bronnen door het 

bedrijf Dowel1 Schlumberger in haar woonplaats. De 'tegenpartij' was 

het Ministerie van VROM dat de vergunning had verleend. De stelling 

van mevrouw Blom was dat het Ministerie de meetapparatuur in kwestie 

niet had getoetst aan het rechtvaardigings- of "justification"-principe 

en aan het ALARA-principe (zie hoofdstuk 2 van dit rapport). Mevrouw Blom 

werd hierin ondersteund door een advies van de Chemiewinkel van de 

Rijksuniversiteit Groningen, waaruit bleek dat alternatieve mogelijkheden 

voor de betref f-mde dichtheidsmeting voorhanden zijn (nl. resonantie

frequentie-metingen). Blootstelling aan ioniserende straling kan dus 

in principe volledig worden voorkomen. De Afdeling voor de Geschillen van 

Bestuur (Raad van State) was van mening dat '... uit de stukken niet 

blijkt dat toetsing aan het justification-beginsel en het ALARA-principe 

op enigerlei wijze heeft plaatsgevonden in het kader van de beoordeling 

van de toelaatbaarheid van de aangevraagde activiteiten' (1) en ver

nietigde de beschikking waarin de vergunning werd verleend. 

Het belang van deze uitspraak gaat verder dan de opslag en het gebruik 

van dichtheidsmeters alleen. Er is jurisprudentie gevormd om het 

uitblijven van toetsing aan genoemde principes aan te klagen. Voor 

milieu- en bewonersgroepen is dit een goede zaak. Het gaat daarbij 

uitdrukkelijk niet om het beoordelen van een reëel risico van bloot

stelling aan ioniserende straling, maar om de principiële beoordeling 

van de 'onontkoombaarheid' van activiteiten waarbij blootstelling aan 

ioniserende straling kan optreden. Zolang de vergunningverlener deze 

beoordeling niet of niet voldoende maakt, kan de verlening van dergelijke 

vergunningen met (meer) succes worden bestreden. 

9 mei 1989, C.M. Ree (Chemiewinkel RuG) 

(1) Afdeling voor de Geschillen van Bestuur: Uitspraak in het 

geschil tussen R. Blom-de Ridder en de Minister van VROM; 

Raad van State G05.87.0294.428.88, 17 maart 1989 


