Opzoeking van de homogene bron
1. Schematische voorstelling van de module “opzoeking van de homogene bron”
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2. Toelichting
c.1) De stoffen worden gelost en voorlopig opgeslagen op een geïsoleerde plaats van de site; indien de
stoffen zich in een container bevinden, kan de uitbater deze container eveneens voorlopig op een
geïsoleerde plaats op zijn site zetten zonder deze te lossen.
Voorzorgsmaatregelen (bijvoorbeeld het afdekken met een zeil) worden getroffen om de verspreiding van
de stoffen te vermijden. Een veiligheidsperimeter op 1 µSv/u (of op 0,5 µSv/u in geval er zich vlakbij deze
perimeter een permanent bezette werkplaats bevindt) wordt afgebakend met behulp van afsluitingen of van
een lint.
c.2) De afzender bepaalt het bedrijf waarvan deze lading afkomstig is. De uitbater neemt met dit bedrijf
contact op en vraagt of de aard van de radioactieve stoffen die in de lading aanwezig zijn, gekend zijn.
c.3) Radioactief afval met halveringstijd kleiner dan 9 dagen
In het geval van een verbrandingsinstallatie kan het afval zonder beperkingen worden verbrand wanneer
het dosistempo in contact is afgenomen tot tweemaal het dosistempo van de natuurlijke achtergrondstraling
(of indien het alarm niet meer afgaat wanneer men het afval opnieuw door de poort laat passeren).
In het geval van een stortplaats kan het afval worden gestort zodra het gemeten dosistempo in contact
lager ligt dan 5 µSv/u.
c.4) De erkende deskundige meet de activiteitsconcentratie van de stoffen en vergelijkt deze met de
drempels die door het Agentschap werden vastgesteld. De erkende deskundige meldt het resultaat van de
metingen aan het Agentschap.
De karakterisatie kan eveneens via een analyse door een gespecialiseerd laboratorium worden uitgevoerd.

