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LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN SYMBOLEN 

 

Afkortingen en symbolen die in deze cursus gebruikt worden, worden hieronder opgesomd. 

 

INES : International Nuclear and radiological Event Scale  

FANC : Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 

NIRAS: Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen 

Bq : Becquerel - de eenheid van activiteit 

Sv : Sievert – de eenheid van equivalente dosis 

t1/2 : Halveringstijd of halfwaardetijd 

KB : Koninklijk Besluit 

NORM: Naturally Occurring Radioactive Material 

HAIB : Hoog Actief Ingekapselde Bronnen 

WBGI : Weesbrongevoelige inrichtingen 
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1. INLEIDING 

Deze cursus is een hulpmiddel om op een correcte mannier om te gaan met radioactieve 

“weesbronnen” in de klassieke afval- en recyclagesector. Deze cursus kadert in één van de 

kerntaken van het FANC, namelijk het informeren van de bevolking, werknemers en werkgevers 

inzake ioniserende stralingen.   

 

In de loop van de 20
e
 eeuw gebeurde de aanwending van ioniserende stralingen niet altijd binnen 

een zo strikt reglementair kader en met een zo strenge controle als vandaag. De traceerbaarheid 

van bepaalde radioactieve bronnen kon met name verloren gaan bij een stopzetting van de 

activiteiten. Bepaalde toepassingen van ioniserende stralingen - die vandaag de dag verboden 

zijn- werden dagdagelijks gebruikt zoals bv. uurwerkindustrie met lichtgevende radiumhoudende 

verf, radioactieve bliksemafleiders, .... Hierdoor worden de niet-nucleaire afvalverwerkende en -

recyclagesector vandaag de dag geconfronteerd met het risico dat er in bepaalde soorten 

afvalstromen radioactieve bronnen, namelijk weesbronnen, worden aangetroffen. 

 

Om te vermijden dat dergelijke “weesbronnen” kunnen voorkomen, houdt het FANC heden ten 

dage een strenge controle op het gebruik van bronnen die ioniserende stralingen kunnen 

uitzenden. Het is echter niet uit te sluiten dat de klassieke afval- en recyclagesectoren worden 

geconfronteerd met radioactieve “weesbronnen”.   

 

Diverse internationale gebeurtenissen
[1]

 hebben de noodzaak aangetoond om deze wereldwijde 

problematiek aan te pakken. Een uitgebreide lijst is te vinden in Bijlage A. Ook in België werd 

recent een dergelijke gebeurtenis gesignaleerd te Duferco – La Louvière Produits Longs (BE):  

een radioactieve Cesium-bron (Cs) is terecht gekomen in de oven met een besmetting van de 

volledige ontstoffingsinstallatie tot gevolg.  Deze gebeurtenis werd als niveau 1 op de INES-

schaal geklasseerd
[2]

. 

 

Daarom is het noodzakelijk om ook voor deze niet-nucleaire sectoren een reglementair kader uit 

te werken dat een afdoende bescherming tegen ioniserende stralingen biedt. 
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Deze “afdoende bescherming” omvat verschillende aspecten waaronder : 

• het verplicht opleggen van de plaatsing van meetinstrumenten voor de detectie van 

radioactieve stoffen in optimaal gekozen inrichtingen in deze sectoren; 

• het opleggen van richtlijnen inzake het gebruik van de meetinstrumenten; 

• controle op het gebruik van de meetinstrumenten en de richtlijnen terzake; 

• eventuele maatregelen inzake de afvoer van de radioactieve stoffen; 

• bepaalde maatregelen opleggen aan de inrichtingen in deze sectoren waar het niet 

optimaal geacht wordt  om het gebruik van een meetpoort te verplichten. 

 

2. BASISBEGRIPPEN VAN RADIOACTIVITEIT 

Omdat een zekere basiskennis van de basisbegrippen van radioactiviteit noodzakelijk is voor het 

verder begrip van deze cursus, worden deze hieronder kort toegelicht. 

 

2.1. Radioactiviteit en ioniserende straling 

Radioactiviteit is een natuurlijk fenomeen dat zijn oorsprong vindt in de kern van de materie. De 

materie is opgebouwd uit atomen met zijn atoomkern waarrond elektronen bewegen. Deze 

atoomkern bestaan uit een welbepaald aantal neutronen en protonen.  

 

In de meeste gevallen is de kern stabiel d.w.z. het aantal neutronen en protonen zijn in 

evenwicht. Bepaalde elementen zijn echter instabiel en dan spreken we van radioactieve 

isotopen. Deze isotopen hebben een te veel aan energie en zullen dit teveel aan energie afstoten 

door middel van straling, ioniserende straling genoemd. 

 

Figuur 1: Atoomstructuur 
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Men onderscheidt 3 hoofdtypes ioniserende stralingen: 

 

Figuur 2: Atoomkern met ioniserende straling 

• Alfa-straling (α-straling): de uitgezonden straling is een deeltje, opgebouwd uit twee 

protonen en twee neutronen (m.a.w. een Helium-kern). Alfa-deeltjes hebben een laag 

doordringingsvermogen en zijn bijgevolg gemakkelijk tegen te houden, maar 

daarentegen niet te detecteren met meetpoorten. Ze zijn vooral gevaarlijk indien deze 

worden opgenomen in het lichaam. Eens in het lichaam kunnen ze lokaal veel schade 

aanrichten. 

• Bèta-straling (β-straling): de uitgezonden straling is eveneens een deeltje, een 

elektron of een positron uitgezonden door de atoomkern.  Deze deeltjes hebben een 

zeer kleine massa (ongeveer 4000 maal kleiner dan het a-deeltje). 

• Gamma-straling (γ-straling): de uitgezonden straling is in dit geval geen deeltje, 

maar een elektromagnetische straling met een zeer groot doordringingsvermogen. 

Gamma-straling kan relatief eenvoudig gedetecteerd worden. 

De detectie van ioniserende stralingen kan enkel gebeuren met specifieke apparatuur aangezien 

deze straling onzichtbaar, geurloos, kleurloos en niet voelbaar is. De (negatieve) effecten op 

levend weefsel komen vaak pas na lange tijd tot uiting. 

2.2. Protonen, neutronen, elektronen, isotopen 

Een chemisch element bestaat uit drie soorten deeltjes : protonen, neutronen en elektronen. Een 

atoomkern is samengesteld uit protonen en neutronen. De verzamelnaam voor de deeltjes waaruit 

atoomkernen zijn opgebouwd (protonen en neutronen) is nucleonen. Rondom de kern bewegen 

de elektronen. De atoomkern met daaromheen de wolk elektronen vormt een atoom. In 

natuurlijke vorm bestaan er verschillende atomen, die in de tabel van Mendelejev gerangschikt 
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zijn van het lichtste (waterstof – één proton en één elektron) – naar het zwaarste (uranium – 92 

protonen en 92 elektronen). De elementen die nog zwaarder zijn dan uranium worden 

transuranen genoemd. Ze bestaan meestal niet in natuurlijke vorm. Protonen zijn positief 

elektrisch geladen, elektronen hebben een negatieve elektrische lading. Elk atoom heeft evenveel 

protonen als elektronen en is daardoor elektrisch neutraal. Een atoom wordt gekenmerkt door het 

aantal protonen (Z) en het aantal neutronen (N) waaruit het is samengesteld. De som van die 

twee geeft het massagetal (A). Het aantal protonen wordt ook het atoomnummer genoemd. Dit 

atoomnummer bepaalt de plaats in de tabel van Mendelejev :  (bv.  ). 

Isotopen zijn elementen met hetzelfde atoomnummer, maar met een verschillend aantal 

neutronen. Zo zijn de isotopen van waterstof bijvoorbeeld waterstof (1 proton, 0 neutronen), 

deuterium (1 proton en 1 neutron) en tritium (1 proton en 2 neutronen). De kernfysica houdt zich 

bezig met de studie van de atoomkernen. 

 

2.3. Blootstellingswegen 

Figuur 3: Blootstellingswegen 
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De mens wordt continu blootgesteld aan radioactieve straling via verschillende 

blootstellingswegen. We kunnen de blootstellingswegen opsplitsen in natuurlijke en kunstmatige 

radioactiviteit. 

2.3.1. Natuurlijke radioactiviteit 

Natuurlijke radioactiviteit vertegenwoordigt iets meer dan de helft van de gemiddelde 

blootstelling en wordt meestal;opgesplitst in 4 delen : kosmische straling, aardstraling, interne 

straling en radon.  

Kosmische straling (8 %) is erg energierijke straling die afkomstig is uit de ruimte : al miljarden 

jaren bombardeert zij onophoudelijk onze planeet. Een groot deel van deze straling wordt 

geabsorbeerd door de atmosfeer, waardoor de kosmische straling sterker is op grotere hoogte. 

Tevens draagt het magnetisch veld rond de aarde bij tot de afscherming tegen deze kosmische 

straling. Op zeespiegelniveau bedraagt ze zo’n 0,3 millisievert (mSv) per jaar per individu; op 

12.000 meter bereikt ze gemiddeld zowat 40 millisievert per jaar. De equivalente dosis (ook wel 

het dosisequivalent) tijdens een trans-Atlantische vlucht bedraagt zo’n 0,05 millisievert. 

Personeel van luchtvaartmaatschappijen of mensen die heel vaak reizen, worden blootgesteld aan 

doses die meer dan 1 mSv/jaar kunnen bedragen.  

De bodem, gebouwen en de algemene leefomgeving is de andere natuurlijke bron van 

radioactieve straling (aardstraling - 9%). Deze straling is afhankelijk van de bodemgesteldheid, 

en de equivalente doses op jaarbasis kunnen dan ook sterk variëren van streek tot streek. De 

hoogste doses worden geregistreerd in regio’s waar de bodem rijk is aan graniet, uranium en 

thorium.  

Verder worden we ook blootgesteld aan de aanwezigheid van radon. Radon is een radioactief gas 

dat wordt gevormd door uranium in de bodem en in gesteentes. Het is kleurloos en reukloos. 

Overal in de ondergrond is er radon aanwezig, in veranderlijke hoeveelheden, naargelang de 

geologische kenmerken. Vanuit de ondergrond kan het om het even welk type gebouw 

binnendringen: woonhuizen, kantoren, scholen, ... . In België bedraagt de gemiddelde 

radonconcentratie in woningen 53 Bq/m³. Gemiddeld is radon verantwoordelijk voor 32% van de 

totale jaardosis in België. De radonconcentratie kan echter sterk verschillen van de ene streek tot 

de andere en van het ene gebouw tot het andere (meer info hieromtrend kan gevonden worden op 

www.fanc.fgov.be).  
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Figuur 4: Radonconcentraties België 

Een deel van de radioactiviteit moeten we ook bij onszelf zoeken (intern - 7%) : de mens is van 

nature radioactief. In ons organisme schuilt ongeveer 4.500 Bq aan kalium-40, 3.700 Bq aan 

koolstof-14 en 13 Bq aan radium-226.  

2.3.2. Kunstmatige radioactiviteit 

De industriële activiteitsdomeinen (industrieel – 1%) waarbinnen de mens geconfronteerd wordt 

met het risico op blootstelling aan ioniserende straling kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

· nucleaire installaties zoals kerncentrales, deeltjesversnellers, de aanmaak of verwerking 

van radioactieve stoffen enz.; 

· het transport van radioactieve stoffen; 

· ioniserende straling : of ze nu afkomstig is van radionucliden of opgewekt werd door 

elektrische apparaten (X-stralen), ze wordt gebruikt in vele domeinen zoals de 

geneeskunde, de menselijke biologie, de onderzoekswereld, de industrie, maar 

bijvoorbeeld ook voor toepassingen in de dierengeneeskunde of voor de bewaring van 

voedingsproducten; 

· radioactief afval en daaraan gerelateerde opslag- en verwerkingssites; 
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· activiteiten waarbij materialen worden gebruikt (grondstoffen, bouwmaterialen, 

industriële restproducten) die natuurlijke radionucliden bevatten, maar die niet om die 

eigenschap worden aangewend (NORM-industrie). Het kan onder meer gaan om 

industrietakken zoals de extractie van fosfaat of kleurpigmenten, of de exploitatie van 

zeldzame aardmineralen zoals monaziet. 

 

De geneeskunde (Medisch - 43 %) is verantwoordelijk voor vrijwel alle kunstmatige straling 

waaraan wij tijdens ons leven blootstaan. De ontdekking van de radioactiviteit wekte al zeer snel 

de belangstelling van de geneeskunde. Hieruit ontstonden bijvoorbeeld de radiotherapie en nog 

later de nucleaire diagnostiek. Eén van de belangrijkste bronnen van kunstmatige straling is de 

radiologie (gebruik van ioniserende straling voor beeldvorming). Een radiografie van het 

menselijke gebit stemt overeen met een dosis van 0,02 millisievert. Voor een radiografie van de 

longen of een ander orgaan is al gauw een dosis nodig van zowat 0,05 millisievert. Voor 

diagnostisch onderzoek (scan van het hele lichaam, schildklierscan enz.) kan de straling oplopen 

tot een paar millisievert per onderzoek, maar hoe dan ook wegen de doses waaraan de patiënt 

wordt blootgesteld op tegen de nadelen van de gebruikte technieken.  

2.4. Activiteit en dosis 

De activiteit van een radioactieve bron wordt meestal uitgedrukt in het aantal deeltjes dat per 

seconde wordt uitgezonden. De activiteit is dus een maat voor de ‘sterkte’ van de bron zelf. Deze 

wordt uitgedrukt in de eenheid Becquerel (afkorting Bq) of de oude eenheid Curie (afkorting Ci).  

Eén curie komt ongeveer overeen met de activiteit van 1 gram Radium-226 (226Ra). Vermits Bq 

een kleine eenheid is, spreken we meestal over grotere afgeleiden zoals hieronder wordt 

weergegeven: 

Tabel 1: Becquerel en afgeleiden 

Afkorting Benaming Aantal Becquerel 

Bq Becquerel 1 

kBq Kilo Becquerel 1000 

MBq Mega Becquerel 1000 000 

GBq Giga Becquerel 1000 000 000 

TBq Terra Becquerel 1000 000 000 000 
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Wanneer ioniserende straling invalt op het menselijk lichaam geeft dit een zekere dosis. Deze 

dosis is afhankelijk van het aantal stralen, de energie (afhankelijk van het uitzendend 

radioisotoop), de geometrie, lichaamsweefsel, … ). In deze cursus zullen we spreken over 

equivalent of effectieve dosis uitgedrukt in Sievert (afkorting Sv) en is dus een maat voor de 

schade die de straling teweegbrengt in het menselijk lichaam. Vermits Sv een relatief grote 

eenheid is, spreken we meestal over kleinere afgeleiden zoals hieronder wordt weergegeven: 

Tabel 2: Sievert en afgeleiden 

Afkorting Benaming Aantal Sv 

Sv Sievert 1 

mSv milli Sievert 0,001 

μSv micro Sievert 0,000001 

nSv nano Sievert 0,000000001 

 

Wanneer we de dosis op een bepaald moment willen weergeven, gebruiken we de term 

dosisdebiet. Dit is het aantal Sievert per tijdseenheid (Sv/h). De natuurlijke achtergrondstraling 

in België bepalen we voor de eenvoudigheid gemiddeld op 0,1 μSv/h. Dit is uiteraard afhankelijk 

van de regio waar men zich bevindt. Hieronder is een kaart van België weergegeven met de 

overeenkomstige natuurlijke achtergrondwaarden. 
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Figuur 5: Kaart isodoses België 

Gemiddeld ontvangt elke Belg een dosis van 4500 μSv/jaar ten gevolge van natuurlijke 

achtergrondstraling (radon, kosmische straling, bodem, …), medische blootstellingen, industriële 

toepassingen en inwendige straling. 

2.5. Halveringstijd 

De meeste atomen op aarde zijn stabiel. Sommige zijn echter onstabiel en evolueren via het 

verschijnsel radioactiviteit na verloop van tijd naar een stabiele toestand. Deze radioactieve 

atomen vallen spontaan uit elkaar, zenden daarbij ioniserende stralen uit en verdwijnen op die 

manier snel of minder snel, binnen een periode die voor elk specifiek isotoop kenmerkend is. In 

dat verband spreekt men van halveringstijd, of de tijd waarin de helft van de oorspronkelijk 

aanwezige radioactieve atomen verdwijnt.  

De activiteit van een radioactieve stof neemt dus af in de tijd. De halveringstijd [t1/2] of 

halfwaardetijd wordt gedefinieerd als de tijd [t] die nodig is om de activiteit [A] te laten 

terugvallen tot de helft van het oorspronkelijke niveau. De halveringstijd is voor elk radionuclide 

verschillend. Volgende grafiek geeft een voorbeeld van een verloop van de activiteit in de loop 

van de tijd van een radionuclide met 15 dagen halfwaardetijd. 
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Figuur 6: Grafische voorstelling halveringstijd 

De halveringstijd kan variëren van enkele fracties van een seconde tot verschillende miljarden 

jaren. Hoe korter de halveringstijd, hoe instabieler het isotoop, hoe meer desintegratie er zal 

plaatsvinden en hoe sneller het radio-isotoop zich zal omvormen in een ander isotoop of stabiel 

zal worden. De afname van de radioactiviteit of het radioactief verval verloopt systematisch over 

de tijd (halvering tijdens elke periode). Zo zal na 10 halfveringstijden de radioactiviteit 1.000 

keer lager zijn (1.024 keer of 2
10

). In tegenstelling tot chemische substanties, worden 

radioactieve stoffen na verloop van tijd dus minder schadelijk.  

 

Volgende tabel geeft enkele halveringstijden voor verschillende radionucliden. 

Tabel 3: Tabel halveringstijden 

Halveringstijden 

Jodium-131 (I-131) 8 dagen 

Jodium – 125 (I-125) 60 dagen 

Technetium-99m (Tc-99m) 6 uur 

Kobalt-60 (Co-60) 5,3 jaar 

Strontium-90 (Sr-90) 28 jaar 

Cesium-137 (Cs-137) 30 jaar 

Americium-241 (Am-241) 432 jaar 

Uranium-235 (U-235) 704 miljoen jaar 

Uranium-238 (U-238) 4,5 miljard jaar 
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De radionucliden met een relatief korte halfwaardetijd (enkele uren, dagen, maanden) worden 

hoofdzakelijk gebruikt in de medische wereld zoals 
131

I, 
125

I en 
99m

Tc. 

De radionucliden met een gemiddelde levensduur (enkele jaren) worden hoofdzakelijk gebruikt 

in de industriële wereld zoals 
60

Co, 
137

Cs, 
90

Sr en 
241

Am. 

De radionucliden met een zeer lange levensduur bv. 
235

U (duizenden, miljoenen jaren) zijn 

hoofdzakelijk radionucliden van natuurlijke oorsprong of kunnen afkomstig zijn van de 

splijtstofcyclus. 

2.6. Bestraling vs. besmetting 

Er bestaat veel verwarring tussen de termen “bestraling” en “besmetting”. Toch is het essentieel 

een goed onderscheid te maken tussen beide begrippen. De beide fenomenen houden een 

potentieel risico in voor het individu, maar de beschermingsmaatregelen en oplossingen zijn van 

een heel verschillende aard.  

Er wordt gesproken van bestraling indien een individu zich in het stralingsveld bevindt van een 

radioactieve bron. Deze bron is echter niet noodzakelijk in contact met het individu en kan zich 

dus bijvoorbeeld op een grote afstand bevinden. 

Besmetting kan optreden wanneer een voorwerp, de omgeving of de persoon in contact komt met 

de radionuclide (bv. radionucliden onder vorm van vloeistof, stofdeeltjes of aerosolen). De 

radionucliden zijn dan aanwezig op het besmette voorwerp, de omgeving of de persoon. We 

maken verder nog onderscheid tussen twee types besmetting van personen: 

· Uitwendige besmetting: de radionucliden zijn uitwendig aanwezig op het lichaam of 

kledij van de persoon; 

· Inwendige besmetting: de radionucliden zijn inwendig aanwezig in het lichaam van de 

persoon door ingestie, inhalatie of open wonden. 

De bescherming tegen bestraling is te vergelijken met de bescherming tegen zonnestralen : om 

zich daartegen te beschermen, zoekt men de schaduw op of opent men een parasol. De 

bescherming tegen besmetting is vergelijkbaar met de bescherming tegen de regen : om zich 

daartegen te beschermen, trekt men waterdichte kleren aan. 
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2.6.1. Beschermingsmaatregelen tegen bestraling 

Om zich te beschermen tegen bestraling is het belangrijk deze 3 basisprincipes optimaal te 

gebruiken: 

· duur van de blootstelling minimaliseren: hoe korter de blootstellingsduur, hoe kleiner het 

risico. Indien men niet bij radioactieve stoffen moet zijn, blijft men beter weg. Personen 

die niet aanwezig hoeven te zijn, dienen verwijderd te worden. 

· afstand tot de bron maximaliseren: hoe groter de afstand tussen een individu en de bron, 

hoe kleiner het risico. De omgekeerde kwadratenwet is in de natuurkunde een wet die 

aangeeft dat een grootheid omgekeerd evenredig verloopt met het kwadraat van de 

afstand tot de bron van die grootheid. Met andere woorden: door de afstand tussen de 

bron en jezelf te verdubbelen zal het stralingsniveau met een factor 4 (2 in het kwadraat) 

verminderen. 

 

Figuur 7: Omgekeerde kwadratenwet 

· Afscherming: om zich te beschermen tegen de negatieve effecten van ioniserende straling 

kan afscherming gebruikt worden om de dosistempi voor personen rondom de 

radioactieve bron te verminderen. Echter de efficiëntie van deze methode is sterk 

afhankelijk van de gebruikte materialen, de geometrie en is niet altijd toepasbaar in de 

praktijk. 
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2.6.2. Beschermingsmaatregelen tegen besmetting 

Wanneer men denkt in contact te komen met radioactieve producten die een besmettingsrisico 

vormen zijn specifieke maatregelen noodzakelijk. 

De volgende maatregelen kunnen helpen om uitwendige besmetting te voorkomen:  

· Het dragen van wegwerp handschoenen; 

· Het dragen van wegwerp overschoenen; 

· Het dragen van een wegwerp overal; 

· Het wassen van de handen na een interventie. 

Deze maatregelen kunnen helpen om inwendige besmetting te voorkomen: 

· Niet eten, niet drinken en niet roken tijdens een interventie; 

· Het dragen van een stofmasker; 

· Het wassen van de handen na een interventie; 

· Open wonden dienen adequaat afgeplakt te worden. 

Verder kan men zichzelf controleren nadat men in contact geweest is met radioactieve stoffen 

door middel van een meting van bv. de handen en wegwerpkledij. Indien met onzeker is over de 

afwezigheid van besmetting op gebruikte beschermingskledij, dient deze opgeborgen te worden 

tot wanneer een erkend deskundige langs komt, zoals voorzien in de procedure in geval van 

detectie van radioactieve producten.  

2.7. Risico’s 

Of het nu gaat om geladen deeltjes, bijvoorbeeld een elektron (bètastraling) of een heliumkern 

(alfastraling), dan wel om fotonen bij elektromagnetische straling (X- of gammastralen), 

ioniserende stralen zullen hoe dan ook interageren met de atomen en moleculen waaruit levende 

materie is opgebouwd en kunnen dus ook chemische veranderingen veroorzaken in menselijke 

cellen. De belangrijkste letsels die op die manier kunnen worden veroorzaakt, zijn diegene met 

betrekking tot het cel-DNA. Ze verschillen niet fundamenteel van de letsels veroorzaakt door de 

chemische stoffen afkomstig van het celmetabolisme. Indien ze niet worden gerepareerd door de 

cellen zelf, kunnen ze leiden tot celsterfte en tot het optreden van gezondheidseffecten van zodra 

het weefsel zijn functies niet meer behoorlijk kan vervullen.  

Deze deterministische effecten zijn al heel lang gekend, de eerste effecten werden reeds 

vastgesteld op het einde van de 19e eeuw, kort nadat Röntgen de X-stralen ontdekte. Ze zijn niet 

afhankelijk van toeval, verschijnen al na korte termijn en automatisch van zodra een bepaalde 
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drempeldosis wordt overschreden (boven die drempeldosis treden letsels op). Het gaat hier heel 

duidelijk om hoge doses. Afhankelijk van de dosis kunnen de gevolgen voor de mens sterk 

variëren. De eerste weefselletsels die door ioniserende straling worden veroorzaakt, staan in 

verhouding tot de geabsorbeerde dosis. Van zodra de dosis hoger is dan 0,5 Sv, zullen er effecten 

optreden na een periode die varieert van een paar uur tot een paar weken. Bij doses tussen 1 en 4 

Sv stelt men misselijkheid en braakneigingen vast. Voor doses boven 4 Sv zijn de biologische 

verstoringen veel groter en kunnen ze dodelijk zijn.  

 

De stochastische effecten, ook wel probabilistische effecten genoemd, treden daarentegen niet 

met absolute zekerheid op. De statistische kans dat ze zich voordoen, staat in verhouding tot de 

dosis. Met andere woorden, hoe hoger de dosis, hoe groter de kans dat er zich effecten voordoen. 

Deze effecten kunnen zich voordoen meerdere jaren na de blootstelling aan de straling en 

kunnen ook een lichte verhoging veroorzaken van de frequentiegraad van reeds bestaande 

ziekten. Over het algemeen is het bijna onmogelijk om de effecten vast te stellen van (erg) lage 

doses.. . 

2.8. Fundamenten (ALARA) 

De Internationale Commissie voor Stralingsbescherming (ICRP) beveelt voor de dosislimieten 

het onderstaande systeem aan : 

· handelingen die blootstelling aan ioniserende straling met zich brengen, dienen te 

worden gerechtvaardigd door economische, sociale of andere voordelen - het 

“principe van de rechtvaardiging van de praktijk”. 

· de doses moeten zo laag gehouden worden als redelijkerwijze mogelijk is. Hierbij 

wordt rekening gehouden met economische en sociale factoren. In het vakjargon 

noemt men dit het ALARA-principe (“As Low As Reasonably Achievable”) - het 

“principe van de optimalisatie van de bescherming”. 

· zowel voor de bevolking als voor de werknemers die door hun beroep blootgesteld 

worden, zijn individuele dosislimieten bepaald - het “principe van de individuele 

dosislimieten”. 
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2.9. Radioactiviteitsmetingen 

Alhoewel ioniserende straling niet door onze zintuigen kan waargenomen worden, is ze relatief 

eenvoudig te detecteren. De detectie van deze straling gebeurt op indirecte wijze. Dit wil zeggen 

dat het niet de ioniserende straling is die gemeten wordt, maar wel de gevolgen van de interactie 

van destraling met de materie waaruit de detector is opgebouwd.. We onderscheiden hierin de 

scintillatie detectoren en de ionisatiedetectoren. 

 

Voor het veilig kunnen toepassen van de richtlijnen bij alarm aan een meetpoort dient men te 

beschikken over één of meerdere toestellen die volgende functies waarborgen: 

· een gevoelige detectie van radioactiviteit voor het opsporen van de radioactieve bron: 

vooral scintillatie detectoren; 

·  een constante dosisregistratie om het stralingsrisico te kunnen inschatten en veilig de 

richtlijnen te kunnen volgen:  dosistempometer vooral op basis van ionisatiedetectoren.  

2.9.1. Scintillatie detectoren 

Detectoren op basis van scintillatie zijn gebaseerd op het principe van excitatie en desexcitatie. 

Wanneer een gammastraling invalt op scintillatiemateriaal zal deze daar een elektron naar een 

hogere energieschil brengen (excitatie). Dit elektron zal na een korte tijd terugkeren  naar zijn 

grondtoestand (desexcitatie) en dit gaat gepaard met de uitzending van een kleine lichtpuls. Deze 

lichtpuls zal vervolgens aan de hand van een fotomultiplicator worden versterkt en zal 

vervolgens kunnen gedetecteerd worden door een elektronisch meetsysteem.  

 

Figuur 8: Principe schema scintillatie detectoren 
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Voorbeelden van dergelijke scintillatiedetectoren zijn de meest gebruikte meetpoorten (plastic 

scintillatoren) en bepaalde handmeettoestellen. In veel gevallen is dit een louter kwalitatieve 

meting: 

· Voor het vaststellen van de aan- of afwezigheid van straling; 

· Voor het opsporen van radioactieve voorwerpen 

De meting gebeurt vaak in cps (counts per seconds) hetgeen niet onmiddellijk iets zegt over de 

activiteit van de bron of de gevaren die hieraan gekoppeld zijn. Hiervoor dienen ook volgende 

parameters in rekening te worden gebracht: 

· Geometrie (afstand, reflectie, afscherming, …); 

· Detector-efficiëntie (afhankelijk van isotoop, energie, type straling, type, … ); 

· Zelfabsorptie van de bron; 

· Achtergrondstraling 

De karakterisering (bepaling isotoop en activiteit) van radioactieve producten is de 

verantwoordelijkheid van de erkend deskundige.  

 

 

Figuur 9: Scintillatie meetpoort 

 

Figuur 10: Scintillatie handmeettoestel (Mini 900) 
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2.9.2. Ionisatiedetectoren 

De werking van detectoren met een ionisatiekamer is gebaseerd op het ioniserend karakter van 

radioactieve straling. Wanneer straling invalt op een met gas gevulde ionisatiekamer zal deze 

interageren met het aanwezige gas en een ionisatie teweegbrengen van het gas:  er onstaan op 

deze manier vrije elektronen (negatief) en ionen(positief) . Als men nu een electrische spanning 

aanlegt op de twee electrodes van de ionisatiekamer zullen deze geladen deeltjes aangetrokken 

worden door de electrodes en zal een stroom meetbaar zijn. De efficiëntie van deze 

ionisatiekamers is afhankelijk van o.a. de samenstelling van het gebruikte gas,  de gasdruk, het 

aangelegde elektrisch veld en de exacte methode waarop de ontstane ladingen worden 

opgevangen en gemeten. 

Eén van de belangrijkste toepassingen van ionisatiekamers is het meten van de blootstelling 

(μSv/h) aan γ-straling. Gasgevulde ionisatiekamers zijn bijzonder geschikt voor dergelijke 

metingen.  

 

Figuur 11: Werkingsprincipe ionisatiekamer 

 

 

Figuur 12: Ionisatiedetectoren (Babyline) 
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3. WETTELIJK KADER 

Het wettelijk kader is gebaseerd op twee documenten: 

· het KB 14 oktober 2011 - Koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve 

stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen en betreffende het beheer van 

weesbrongevoelige inrichtingen
[3]

. De volledige tekst is terug te vinden op de website van 

het FANC: www.fanc.fgov.be 
[5]

. 

· Besluit 17 november 2014- Besluit houdende richtlijnen van het FANC op te volgen bij 

de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de 

niet-nucleaire sector
[4]

. 

3.1. KB van 14 oktober 2011 

Dit koninklijk besluit is het resultaat van een unieke samenwerking van het FANC met de 

verschillende beroepsfederaties en professionele sectoren die zich proactief inzetten om de 

problematiek van “de weesbronnen” op het gehele Belgisch grondgebied op te lossen en hierdoor 

de veiligheid van de werknemers en bevolking te garanderen. België is met dit initiatief één van 

de koplopers in de wereld. 

De redenering achter dit koninklijk besluit is de volgende: 

• Er wordt gedefinieerd wat weesbrongevoelige stromen zijn, gebaseerd op 

ervaringsgegevens uit eigen land en buitenland. De volledige lijst van weesbrongevoelige 

stromen is te vinden in bijlage 1 van het KB van 14 oktober 2011; 

• Sites waar dergelijke stromen behandeld worden, zijn weesbrongevoelige inrichtingen en 

vallen onder het toepassingsgebied van dit koninklijk besluit; 

• Voor al deze inrichtingen gelden minimale maatregelen qua waakzaamheid en reactie in 

geval van het aantreffen van een weesbron; 

• Voor bepaalde inrichtingen geldt de verplichting om al de aangevoerde 

weesbrongevoelige stromen systematisch te screenen op de mogelijke aanwezigheid van 

weesbronnen door het plaatsen van een meetinstrument. Deze volledige lijst van 

weesbrongevoelige inrichtingen die verplicht zijn een meetinstrument (meetpoort) te 

plaatsen, is te vinden in bijlage 2 van het KB van 14 oktober 2011. 
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Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende aspecten die zijn opgenomen in het 

KB van 14 oktober 2011. Slechts enkele belangrijke aandachtspunten worden in dit document 

vermeld. 

 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 

Hoofdstuk 2: Maatregelen na te leven door uitbaters van alle weesbrongevoelige 

inrichtingen. 

 Afdeling 1 Meldings- en informatieplicht. 

• De uitbater van een weesbrongevoelige inrichting is ertoe gehouden bij het 

Agentschap  aangifte te doen van het aantreffen van een radioactieve stof 

(standaardformulier  beschikbaar op website www.fanc.fgov.be 
[5]

). 

• De uitbaters van weesbrongevoelige inrichtingen zijn ertoe gehouden een register 

bij te  houden. Een kopie van dit register wordt aan het Agentschap overgemaakt 

op 1 oktober  van elk jaar (standaardformulier beschikbaar op de website 

www.fanc.fgov.be 
[5]

). 

 Afdeling 2 Vormingsplicht 

 Afdeling 3 Maatregelen betreffende interventies. 

• Het terugsturen van de lading wordt enkel toegelaten in de drie volgende gevallen 

en voor zover het stralingsniveau van 5 µSv/u op de wand van het voertuig dat de 

lading  bevat, niet wordt overschreden: 

   1) wanneer de lading afkomstig is van een ziekenhuis, vergunningsplichtig 

   met toepassing van artikel 3.1.b.3. van het algemeen reglement
[7]

; 

   2) wanneer de afzender over een bij het Agentschap geregistreerd   

   meetinstrument beschikt; 

   3) wanneer de lading afkomstig is uit het buitenland. 

  In de gevallen omschreven onder 1) en 2) wordt het terugsturen niet onderworpen 

  aan een voorafgaand akkoord van het Agentschap. In het geval omschreven onder 

  3) is het voorafgaand akkoord van het Agentschap vereist. 

• De uitbater van een weesbrongevoelige inrichting is ertoe gehouden één of 

meerdere personen aan te stellen waarop beroep kan worden gedaan voor het 

uitvoeren van een interventie (intervenant). 
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• De uitbater is er toe gehouden beroep te doen op een erkende deskundige voor het 

uitvoeren van de interventie wanneer één of meerdere van de limieten worden 

overschreden. 

• De uitbaters van weesbrongevoelige inrichtingen moeten de richtlijnen volgen. 

 Afdeling 4 Besmettingscontroles 

 Afdeling 5 Naleven van de richtlijnen voor het gebruik van meetinstrumenten 

Hoofdstuk 3 Aanvullende maatregelen na te leven door uitbaters van de specifieke 

weesbrongevoelige inrichtingen vermeld in bijlage 2 

 Afdeling 1 Plaatsing en gebruik van een meetinstrument voor de detectie van 

 radioactieve stoffen. 

Elk meetinstrument dient geregistreerd te zijn bij het FANC. Er dient een jaarlijks onderhoud te 

gebeuren en een maandelijkse functionaliteitstest. 

 Afdeling 2 Aanvullende informatieplicht naar het Agentschap voor homogene  alarmen 

Driemaandelijks dient een lijst verstuurd te worden van de homogene alarmen naar het FANC 

indien van toepassing. 

Hoofdstuk 4 Maatregelen na te leven door de erkende deskundigen 

Dit hoofdstuk is vooral van toepassing voor de erkend deskundigen 

Hoofdstuk 5 Minimale kwaliteits- en performantievereisten van de meetinstrumenten 

Hierin worden een aantal technische eisen beschreven waaraan de meetinstrumenten minimaal 

dienen te voldoen.  

Hoofdstuk 6 Informatie gewestelijke administraties 

Van toepassing voor het Agentschap om betere handhaving mogelijk te maken. 

Hoofdstuk 7 Richtlijnen van het Agentschap 

Besluit 17 november 2014 - Richtlijnen van het FANC op te volgen bij de detectie of het 

aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector
[4]

. 

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen  

 

Dit KB vormt de wettelijke kapstok tot het verplicht maken van de richtlijnen van het FANC op 

te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in 

de niet-nucleaire sector
[4]

. Deze richtlijn wordt in detail verder toegelicht in volgende paragraaf. 
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3.2. Richtlijn van 17 november 2014 

Reeds in 2006 had het FANC richtlijnen opgesteld voor de uitbaters van installaties uit de niet-

nucleaire sector die een meetpoort voor de detectie van radioactieve stoffen bezitten. Deze 

richtlijnen werden op 4 september 2006 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 

 

Door de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 14 oktober 2011 dienden deze 

richtlijnen geactualiseerd te worden. Het FANC-besluit houdende richtlijnen op te volgen bij de 

detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-

nucleaire sector
[4]

 werd op 3 november 2011 ondertekend en op 25 november 2011 

bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit werd gewijzigd op 17 november 2014. 

 

Deze richtlijnen bevatten alle standaardformulieren die gebruikt moeten worden bij de detectie 

van radioactieve stoffen op een niet-nucleaire site: registratieformulier van het meetinstrument, 

aangifteformulieren van een interventie, register van de gevonden radioactieve stoffen. Deze 

richtlijnen bevatten eveneens de te volgen procedure in het geval van een alarm aan een 

meetinstrument of het vermoeden op het aantreffen van een radioactieve stof. 

 

Om het hoofd te kunnen bieden aan eventueel toekomstige wijzigingen van de richtlijnen, is er 

voor geopteerd om de te volgen procedure in geval van een meetpoortalarm niet verder in deze 

cursus stap voor stap te beschrijven. Deze procedure is immers gedetailleerd beschreven aan de 

hand van flow-schema’s die integraal zijn terug te vinden in bijlage van de richtlijn
[4]

. Er kan 

tevens gebruik gemaakt worden van het on-line hulpmiddel “radioactivity-wizard” om zich 

makkelijk door de procedure te loodsen. Deze wizard is beschikbaar op de website van het 

FANC: http://www.fanc.fgov.be 
[5]

. We vestigen wel de aandacht op de definities van de drie 

belangrijke drempels: 

 

· Alarmdrempel: De alarmdrempel wordt softwarematig vastgelegd op niveau van de 

meetpoort op maximum 5σ (=sigma) boven de natuurlijke achtergrondstraling. Sigma σ is de 

standaardafwijking van de natuurlijke achtergrondstraling. Door het instellen van deze 

alarmdrempel wordt het aantal valse alarmen beperkt. 5 sigma komt overeen met een 

waarschijnlijkheid van 99,9% (foutmarge van 1/10000) dat een alarm een “echt” alarm is. Dit 

wil praktisch zeggen dat men, door de alarmdrempel op 5 sigma boven de achtergrond te 
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leggen, bijna 100% zeker is dat er zich een radioactief voorwerp in de lading bevindt. Dit kan 

gaan om medisch afval, maar even goed om een ingekapselde radioactieve bron met een niet 

te verwaarlozen activiteit. Op het niveau van de meetpoort is dit onderscheid onmogelijk te 

maken gezien de volgende factoren: 

ü Afscherming van de vrachtwagenwand en lading; 

ü Energieonafhankelijkheid van de meetpoort: ondanks lage dosisdebieten worden toch 

relatief veel cps gegenereerd (typisch bij laag-energetische medische isotopen); 

ü Eventuele afscherming rond de bron (vooral bij ingekapselde bronnen ! ); 

Een bijkomende analyse en interpretatie van een alarm blijft dus steeds noodzakelijk en dit 

wordt beschreven aan de hand van de richtlijnen. De meetpoorten worden net geplaatst om 

deze ingekapselde bronnen te detecteren. 

 

· Actiedrempel: Dit is een bijkomende drempel die enkel nodig is in het geval van een 

homogene verspreiding van de radioactiviteit in de lading. Door het toepassen van deze 

drempel kunnen in sommige gevallen zogenaamde NORM-ladingen toch zonder beperkingen 

aanvaard worden op de site (indien de oorzaak van de anomalie gekend is). De actiedrempel 

wordt vastgelegd op 2 maal de natuurlijke achtergrondstraling. Een voorbeeld van dergelijke 

anomalie kan een lading van vuurvaste stenen, inert materiaal of industrieel afval zijn 

waarvoor reeds een analyse werd uitgevoerd. 

 

· Waarschuwingsdrempel: De waarschuwingsdrempel wordt vastgelegd op 20 maal de 

natuurlijke achtergrondstraling. Het overschreiden van deze drempel geeft onmiddellijk aan 

dat het gaat over een abnormaal hoge meting die onmiddellijk een tussenkomst van een 

erkend deskundige vereist. 
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4. AFVOER VAN BRONNEN 

4.1. Wettelijk kader 

4.1.1. Tijdelijke opslag  

 

Het Koninklijk Besluit van 14 oktober 2011
[3]

 bepaalt dat radioactieve stoffen, gevonden in een 

weesbrongevoelige inrichting, tijdelijk opgeslagen kunnen worden op de site van de 

weesbrongevoelige inrichting zonder dat de uitbater hiervoor over een oprichtings- of 

exploitatievergunning beschikt. 

 

Conform artikel 5 van dit KB dient een register van deze radioactieve stoffen bijgehouden te 

worden. Dit register dienst jaarlijks op 1 oktober aan het Agentschap overgemaakt te worden. 

 

OPGEPAST: de tijdelijke opslag is enkel toegestaan als de voorwaarden, bepaald door het 

FANC worden gerespecteerd
[4]

: 

· Het gemeten dosistempo aan de buitenwand van het opslaglokaal mag, additioneel aan       

de achtergrondstraling, in geen enkel geval 1 µSv/u bedragen (in geval er een permanente 

bezette werkplaats aan dit lokaal betreft, is deze limietwaarde 0,5 µSv/u); 

· Het dosistempo binnen het lokaal (gemeten ter hoogte van de borst van de persoon die 

zich in het lokaal bevindt) mag in geen geval de 100 µSv/u overschrijden. 

4.1.2. Afvoer  

De radioactieve stoffen dienen te worden afgevoerd door de uitbater indien: 

· de bovenstaande voorwaarden niet gerespecteerd kunnen worden; 

· binnen het jaar na het ontdekken van de radioactieve stof. 

4.1.3. Factuur 

· Als een weesbroncertificaat wordt gegeven door het FANC, worden de kosten 

voor karakterisatie, transport en berging gedragen door het insolvabiliteitsfonds van 

NIRAS; 
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· Als geen weesbroncertificaat wordt gegeven door het FANC
1
, zal door het NIRAS 

een forfait-factuur overgemaakt worden aan de uitbater. Dit laat toe dat de uitbater 

de kosten snel kan terugvorderen van de leverancier en dat voor de verwijdering van 

weesbronnen en niet-weesbronnen dezelfde werkwijze gevolgd kan worden. 

4.2. Werkwijze 

Telkens wanneer er in een weesbrongevoelige inrichting een radioactieve stof gevonden wordt, 

wordt deze in een afzonderlijke plastieken zak opgeborgen, met een duidelijke vermelding van 

het ID-nummer
2
. Deze plastieken zak wordt opgeborgen in een vat dat enkel bestemd is voor de 

tijdelijke opslag van radioactieve stoffen
3
. Het betreft geen vat van een goedgekeurd type gezien 

het enkel dienst doet voor de tijdelijke opslag en niet voor het eventueel transport achteraf.   

 

Een inventaris met vermelding van alle gevonden radioactieve stoffen, en het ID-nummer wordt 

bijgehouden. Deze inventaris wordt aangebracht op het vat en wordt telkens aangevuld wanneer 

een radioactieve stof wordt toegevoegd. Deze inventaris wordt eveneens in elektronische vorm 

bewaard
4
. 

 

 

Figuur 13: Tijdelijke opslag 

 

                                                 
1 Bv. de eigenaar is gekend, bij een buitenlandse bron, bij niet-naleving van de richtlijnen, … 
2 Indien de grootte en vorm van het radioactief materiaal dit onmogelijk maakt, wordt een andere oplossing gezocht om 

de verspreiding van radioactiviteit te vermijden (bv. plastieken zeil). Het ID-nummer wordt verkregen van het FANC na 

de melding. 
3 Voor de inzameling van rookmelders op een containerpark is een specifiek vat voorzien. Hieraan mogen geen andere 

radioactieve stoffen worden toegevoegd. 
4 Voor inrichtingen met meerdere sites kan deze inventaris centraal bijgehouden worden. 
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4.2.1. Opslag voldoet WEL aan de voorwaarden 

UITBATER 

Op 1 oktober maken alle uitbaters van een weesbrongevoelige inrichting de volledige inventaris 

over aan het FANC. 

Dit gebeurt via: 

- Standaardformulier dat per mail (radioactivity@fanc.fgov.be) wordt overgemaakt, 

- On-line (www.surveymonkey.com/s/FANC) 
 

OPGEPAST: Alle weesbrongevoelige inrichtingen moeten een inventaris doorgeven! Indien er 

geen radioactieve stoffen werden gevonden, moet “nihil” vermeld worden.  

 

FANC 

Een administratief medewerker maakt de lijst van alle uitbaters die een inventaris overgemaakt 

hebben, inclusief de inventaris, over aan Controlatom en aan NIRAS. Controlatom en NIRAS 

doen beide een analyse van de inventaris. Een overleg tussen beide partijen vindt plaats. 

 

CONTROLATOM  

Een planning voor het uitvoeren van de karakterisaties en verpakkingen bij de uitbaters wordt 

opgesteld en overgemaakt aan het FANC en NIRAS. Controlatom neemt vervolgens contact met 

de uitbaters om een datum vast te leggen (alle bezoeken worden ingepland in loop van het 

eerste kwartaal). 

 

Na alle bezoeken maakt Controlatom de noodzakelijke informatie rechtrstreeks over aan NIRAS 

(karakterisatieverslagen, S/L formulieren).  

NIRAS 

NIRAS organiseert de ophaling. NIRAS maakt het ophalingscertificaat over aan de uitbaters, 

Controlatom en het FANC teneinde het dossier te kunnen afsluiten. 

4.2.2. Opslag voldoet NIET aan de voorwaarden 

UITBATER 

Indien de voorwaarden zoals opgenomen in het FANC-besluit van 17 november 2014 voor de 

opslag van radioactieve stoffen niet meer kunnen gerespecteerd worden, dient de uitbater zelf 

contact op te nemen met Controlatom.  
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CONROLATOM 

Controlatom gaat zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen een week, langs bij de uitbater voor 

de karakterisatie en verpakking van de radioactieve stoffen en maakt de noodzakelijke informatie 

over aan NIRAS (karakterisatieverslag, S/L formulieren). 

 

NIRAS 

NIRAS organiseert de ophaling binnen een termijn van twee maanden na de aanvraag door 

Controlatom. NIRAS maakt het ophalingscertificaat over aan de uitbaters, Controlatom en 

FANC teneinde het dossier te kunnen afsluiten. 

4.2.3. Dringende ophaling 

Op verschillende momenten  tijdens de interventie kan het noodzakelijk zijn dat er beroep wordt 

gedaan op een erkende deskundige. Afhankelijk van het gemeten dosistempo, zal de erkende 

deskundige onmiddellijk of de dag nadien langskomen voor het uitvoeren van de interventie. 

 

Na het isoleren van de radioactief stof, zal de erkende deskundige nagaan of er een dringende 

ophaling vereist is. 

Een dringende ophaling is vereist indien het FANC dit beslist op basis van diverse redenen: 

· dosislimiet voor personen van het publiek (1mSv/jaar) overschreden kan 

worden; 

· er een ernstig risico is op bestraling en/of besmetting van milieu, 

werknemers en personen van het publiek; 

· de aard van de inrichting een voldoende veilige tijdelijke opslag niet kan 

garanderen; 

· elke andere gejustifieerde reden die de erkende deskundige aan het FANC 

voorlegt. 

De ophaling zal vervolgens onder coördinatie van het FANC zo snel mogelijk worden 

opgehaald. De administratieve modaliteiten worden achteraf in orde gebracht. 
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5. FINANCIERING 

Het FANC, NIRAS en de betrokken beroepsfederaties ondertekenden op 19 oktober 2007 een 

convenant dat vanaf nu ook een structurele financiële oplossing biedt voor de gevonden 

weesbronnen. Naast de bestaande technische oplossingen is er nu dus ook een financiële regeling 

uitgewerkt via het convenant. Elk van de leden van deze federaties wordt verzocht persoonlijk 

tot dit convenant toe te treden om zo van de financiële regeling te kunnen genieten. 

 

Als er in het verleden een radioactieve bron werd ontdekt, en er geen eigenaar kon worden 

geïdentificeerd, kwamen de kosten van karakterisering en inbeslagname en verwerking van dit 

materiaal – ook wel weesbron genoemd - voor rekening van de ‘vinder'. 

 

Het FANC en NIRAS hebben een financiële regeling uitgewerkt voor het beheer en de 

behandeling van weesbronnen als radioactief afval. Deze regeling is getroffen vanuit de zorg dat 

de bescherming van de bevolking en het leefmilieu niet afhankelijk mag zijn van kosten die 

opgelegd worden aan de vinder van de weesbronnen. 

 

Wanneer een radioactieve bron ontdekt wordt, zal het FANC, met toepassing van het principe 

“de vervuiler betaalt”, in de eerste plaats trachten om deze vervuiler te identificeren en hem te 

vervolgen. Wordt de vervuiler niet opgespoord of staan de inspanningen voor het opsporen niet 

in verhouding tot de kosten die hier tegenover staan, dan wordt de bron tot weesbron verklaard 

en zullen de financiële kosten via het Insolvabiliteitfonds van NIRAS worden gedragen. 

 

Om te kunnen genieten van deze financiële tussenkomst, dient de inrichting geregistreerd te zijn 

bij het FANC als weesbrongevoelige inrichting. Dit kan met behulp van het registratieformulier 

dat beschikbaar is op de website van het FANC: www.fanc.fgov.be 
[5]

. 
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OPGEPAST 

In het geval van buitenlandse afzenders  kan er geen beroep gedaan worden op het 

insolvabiliteitsfonds van NIRAS. De detectie van radioactieve stoffen kan bijgevolg extra kosten 

met zich meebrengen. Het toevoegen van een bijkomende clausule (boven op de algemene 

voorwaarden) in het contract met diegene die goederen aanlevert is bijgevolg aanbevolen. Deze 

clausule kan volgende aspecten bevatten: 

·  De aanlevering van radioactieve stoffen is verboden.  

·  In geval er toch detectie van radioactiviteit plaatsvindt zullen het KB van 14/10/2011 en 

de richtlijnen van 3/11/2011 worden toegepast. 

·  Eventuele bijkomende kosten hieraan verbonden kunnen aangerekend worden aan de 

aanbieder. 
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6. ERVARINGSGEGEVENS 

Hierbij kan u de cijfergegevens terugvinden vanaf de inwerkingtreding van het KB
5
 m.b.t. 

weesbrongevoelige inrichtingen op 01/01/2012 tot 01/01/2015. 

 

Figuur 14: Aantal alarmen tussen 01/01/2012 en 01/01/2015 

 

In het totaal werden 873 alarmen geregistreerd bij het FANC op 36  maanden tijd. Dit betekent 

gemiddeld ongeveer 24 alarmen per maand of één alarm per werkdag. Deze alarmen worden 

hoofdzakelijk gedetecteerd bij inrichtingen met een meetpoort (95%) waarbij de meeste bij 

verbrandingsovens (57%). Hier wordt bijna hoofdzakelijk medisch kortlevend afval 

teruggevonden. Ook bij de schrootverwerking worden veel alarmen (14%) geregistreerd. Dit gaat 

dan hoofdzakelijk over besmette metalen.  

                                                 
5 14 oktober 2011 – Koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde 

materiaal- en afvalstromen en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen. 
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6.1. Geregistreerde meetpoorten  

Figuur 15: Meetpoorten geregistreerd in 2015 

Hoofdzakelijk worden de meeste alarmen (95%) ontdekt bij uitbaters van een meetpoort, hetgeen 

logisch is gezien er systematisch gescreend wordt. In België zijn in het totaal 210 meetpoorten 

geregistreerd. De meerderheid van de meetpoorten zijn terug te vinden in de schrootsector 

(47%). Opmerkelijk is dat het aantal meetpoorten bij verbrandingsovens slechts 10% bedraagt. 

Toch zijn deze verantwoordelijk voor 57% van de alarmen. Dit is een specifieke problematiek 

van medisch radioactief afval dat een specifieke aanpak vereist. Indien de “vervuiler” bekend is, 

zal het afval indien mogelijk worden teruggestuurd (zie STAP 3 van de richtlijnen) en zal deze 

zich tevens moeten verantwoorden ten aanzien van het FANC. De overige verdeling van de 

meetpoorten over de verschillende sectoren in België, is te vinden in de bovenstaande grafiek.  
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6.2. Aantal noodzakelijke  interventies door een erkend deskundige 

Wanneer er bepaalde stralingsdosissen dreigen overschreden te worden dient men beroep te doen 

op een erkend deskundige voor de verdere afhandeling van het alarm. Deze kunnen we dus 

beschouwen als de ‘meer gevaarlijke alarmen’. Dit is 61 keer nodig gebleken, hetgeen 

overeenkomt met ongeveer 7% van de alarmen. In absolute cijfers is dit het meest nodig 

gebleken bij de sector van de schrootverwerking en verbrandingsinstallaties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 16: Aantal noodzakelijke interventies door erkend deskundige 
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6.3. Oorsprong van de radioactieve ladingen 

De meest gedetecteerde alarmen zijn afkomstig van de ophaling van huisvuil (27%) en van 

tussenhandelaars (25%) d.w.z. tussenstations zoals kleinere schroothandelaars, sorteercentra, … 

die geen meetpoort bezitten.  

Daarnaast komt 10% van buitenlandse vrachten. Deze worden hoofdzakelijk gedetecteerd aan de 

landsgrenzen (havens, douane, …) of bij schrootverwerkers. 

 Een relatief groot aandeel is afkomstig van een gekende medische inrichting (23%) (bv. gekend 

ziekenhuis). In deze gevallen neemt het FANC acties om te voorkomen dat deze nog radioactief 

medisch afval naar buiten sturen. Een inspecteur van het FANC zal contact opnemen met de 

medische inrichting en een actieplan vragen om te vermijden dat er in de toekomst nog 

radioactief afval de site verlaat. Na meerdere alarmen veroorzaakt door eenzelfde medische 

inrichting zal een inspectie ter plaatste uitgevoerd worden door  een inspecteur van het FANC. 

Een kleiner aandeel (1%) is te wijten aan particulieren (bv. afleveren van mineralen, chemische 

radioactieve producten, bliksemafleiders). 

Industriële inrichtingen (0%) zijn inrichtingen die bij het FANC bekend zijn en een vergunning 

hebben om deze stoffen te gebruiken onder strenge voorwaarden en controles. ‘Firms’ 

daarentegen zijn bedrijven die niet vergund zijn, maar toch alarmen genereren (bv. NORM 

materiaal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 17: Oorsprong alarmen 
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6.4. Weesbronnen 

 

Figuur 18: Weesbronnen 2012-2014 

Het FANC beslist wanneer een gevonden bron beschouwd wordt als een weesbron. Dit wil in 

grote lijnen zeggen dat de eigenaar niet kan opgespoord worden, dat de vereiste registraties in 

orde zijn en de richtlijnen goed zijn gevolgd. De kosten worden aldus gedragen door het 

insolvabiliteitsfonds. 21% van de alarmen leidt tot het opmaken van een weesbroncertificaat 

voor de gevonden voorwerpen. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met het feit dat een groot aantal 

van alarmen nooit leidt tot een weesbroncertificaat (bv. medisch afval, buitenlands afval en 

NORM afval). De verdeling van welk materiaal er hoofdzakelijk als weesbron wordt beschouwd, 

is hieronder te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 19: types weesbronnen 2012-2014 
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6.5. Wat wordt zoal gevonden? 

 

Figuur 20: Overzicht van gevonden materiaal 

Bovenstaand taartdiagram geeft de verschillende categorieën weer van gevonden materiaal. 

Verder zullen deze individueel worden besproken geïllustreerd met praktisch beeldmateriaal.  

6.5.1. Medisch afval 

Radioactief medisch afval kan terecht komen in de klassieke afvalsector doordat de algemene 

procedures bij ziekenhuizen niet gevolgd worden of de patiënt onvoldoende bewust is dat het 

afval dat hij produceert radioactief kan zijn. Het gaat over patiënten die behandeld zijn met 

radionucliden in kader van nucleaire geneeskunde (radio-diagnostiek) of (in-vivo) radiotherapie.  

 

De diagnostische toepassingen van de nucleaire geneeskunde vallen uiteen in een luik in vivo-

technieken, waarbij de patiënt radio-elementen toegediend krijgt, en een luik in vitro-technieken, 

waarbij een staal dat bij de patiënt werd afgenomen (bloed, urine, biopsie enz.) in het 

laboratorium onderzocht wordt. Nucleaire beeldvorming is de meest courante in vivo-toepassing, 

terwijl radio-immunologische dosering (zoals de hormonale dosering in het bloed) de meest 

verspreide techniek is binnen de in vitro-diagnostiek. Via de nucleaire geneeskunde is men in 

staat om tot functionele beeldvorming te komen (d.w.z. met betrekking tot de werking), en deze 

techniek is dan ook een belangrijke aanvulling op de puur morfologische beeldvorming via 

conventionele radiologie, scanner, echografie of magnetische resonantie. 
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Radiotherapie is één van de meest gebruikte technieken voor de behandeling van kankertumoren. 

Bij radiotherapie wordt gebruik gemaakt van ioniserende straling, afkomstig uit een externe of 

interne bron, om kwaadaardige cellen te vernietigen. De toegediende doses worden op die 

manier berekend dat de straling zoveel mogelijk geconcentreerd wordt op de tumor en dat de 

omliggende, gezonde cellen zo weinig mogelijk bestraald worden. 

 

Het medisch afval, verantwoordelijk voor 57% van alle alarmen, komt hoofdzakelijk in de 

afvalcyclus terecht via besmette luiers en allerhande verzorgingsmateriaal. De hoofdzakelijk 

aangetroffen radionucliden zijn Tc-99m, I-123, Tl-201, In-111. Medische isotopen zijn 

hoofdzakelijk kortlevend (korte halfwaardetijd). De dosisdebieten kunnen sterk variëren tot 

enkele µSv/h tot mSv/h afhankelijk van het type behandeling en de verstreken tijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 21: Besmet medisch afval 
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6.5.2. Besmette materialen 

Besmette materialen zijn verantwoordelijk voor 9% van alle geregistreerde alarmen. Ze worden 

hoofdzakelijk aangetroffen in havens en douanes. Het kan zowel gaan over ruwe materialen als 

afgewerkte eindproducten waar in het productieproces een radioactieve bron is ingesmolten. 

Vaak gaat het over besmetting met de radionucliden: Cs-137, Co-60, Ir-192 of Sr-90. De 

dosistempi kunnen sterk variëren van enkele µSv/h tot mSv/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 22: Besmette ruwe metalen 

Figuur 23: Besmet afgewerkt product 
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6.5.3. Radiumhoudende producten 

Halverwege de 20
e
 eeuw werd in sommige gebruiksgoederen radium toegepast voor zijn 

specifieke eigenschappen. Radiumverf werd oa. toegepast in horloges, klokken, kompassen en 

allerhande wijzerplaten. De radiumverf heeft de eigenschap om op te lichten in het donker 

waardoor de wijzerplaten ook in het donker afgelezen kunnen worden. Deze techniek werd 

vooral gebruikt voor militaire en huishoudelijke toepassingen maar is heden ten dage verboden. 

Over het algemeen is het dosisdebiet relatief laag (enkele µsv/h). 

 

6.5.4. Chemische producten 

Chemische producten op basis van uranium of thorium worden regelmatig aangetroffen in de 

klassieke afvalsector. Deze zijn meestal afkomstig van oude apotheken, scholen, universiteiten 

of laboratoria. Deze komen vaak voor in poedervorm (geelkleuring) in een glazen of plastieken 

flacon. Voorbeelden van radioactieve producten zijn Thoriumacetaat, Thoriumnitraat, 

Uranylacetaat en Uraniumnitraat.  

 

 

Figuur 24: Radiumhoudende wijzerplaat 

Figuur 25: Uranylacetaat 
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6.5.5. Bliksemafleiders 

Tot in het midden van de jaren '80 waren er in de handel bliksemafleiders verkrijgbaar die 

voorzien waren van één of meer radioactieve stralingsbronnen, zoals radium-226, americium-

241 of krypton-85. Geschat wordt dat over heel België enkele duizenden van zulke toestellen 

werden geplaatst. Ze stonden meestal op grote kantoorgebouwen, appartementsblokken of 

andere hoge constructies, zoals klokkentorens en pylonen. Sporadisch werden ze ook 

aangetroffen op privé-woningen. Er bestaan vele verschillende modellen. Op een speciale 

webpagina
[6]

 van het FANC vindt u afbeeldingen van de meest voorkomende types aan de hand 

waarvan u ze visueel kan herkennen. 

 

De aanwezigheid van een radioactieve bron op een bliksemafleider draagt op geen enkele wijze 

bij tot de goede werking ervan. De radioactieve bronnen op het toestel geven een bepaald soort 

straling af die een ionisatie veroorzaakt van de lucht rondom het toestel, waardoor de 

bliksemschicht beter zou worden aangetrokken. In de praktijk heeft men echter geen verschil in 

de efficiëntie van de werking kunnen aantonen tussen de radioactieve en niet-radioactieve 

bliksemafleiders. De aanwezigheid van een radioactieve bron is dan ook volstrekt overbodig. 

Daarom werd het plaatsen van deze radioactieve bliksemafleiders (RABA's) in 1985 verboden.  

 

De stralingsniveau’s kunnen vaak oplopen tot enkele mSv/h. 

 

Figuur 26: Radioactieve bliksemafleider 
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6.5.6. NORM materiaal 

Bepaalde materialen bezitten een natuurlijke bron van radioactiviteit. Algemeen wordt gesproken 

van NORM-materiaal (Naturally Occurring Radioactive Material). Het is dus mogelijk dat 

bepaalde (meestal grote hoeveelheden) ladingen een radioactief alarm genereren die te wijten is 

aan natuurlijke radioactiviteit. Bv. lading vuurvaste stenen, rotswol, glasvezel, fosfaten, … . 

 

 

Figuur 27: Glasvezel - NORM materiaal 
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6.5.7. Ingekapselde bronnen 

Ingekapselde bronnen zijn radioactieve bronnen waarbij er geen risico is op besmetting bij 

normaal gebruik. Dergelijke bronnen worden zeer vaak gebruikt in de industrie en de medische 

sector. De activiteit van deze bronnen kan variëren tot enkele kBq (bv. kalibratiebronnetjes) tot 

enkele TBq (Hoog Actief Ingekapselde Bronnen – HAIB). Dergelijke hoogactieve bronnen 

houden het meeste risico in voor mens, omgeving en installatie. De hele regelgeving rond de 

plaatsing van meetpoorten is hoofdzakelijk bedoeld om dit type bronnen tijdig te detecteren 

vooraleer ze nog meer schade kunnen aanrichten. Deze bronnen worden heden ten dage streng 

gecontroleerd door een vergunnings-, controle- en inspectiesysteem. Toch is het nooit uit te 

sluiten dat een ongecontroleerde bron in de afvalsector kan terecht komen.  

 

 

Figuur 28: Ingekapselde bron in de bronhouder 

  

Figuur 29: Kalibratiebron 
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6.5.8. Mineralen 

 Vrijwel alle scheikundige elementen kunnen deel uitmaken van mineralen. Er komen dus ook 

radioactieve elementen in een mineraalstructuur voor. Bepaalde mineralen zoals uraniumertsen 

zijn radioactief. Het uitzicht is een gesteente met zeer variabele afmetingen, uitzicht, dosistempi, 

… . Als het radioactieve element een belangrijk bestanddeel is van het mineraal, spreken we van 

een radioactief mineraal. Een bekend radioactief mineraal is uraniniet of 'pekblende'. Dit was het 

mineraal dat door Marie Curie werd gebruikt bij haar onderzoek. Hierin ontdekt zij het element 

radium. Radium is een radioactief element, en een zogenaamde dochterisotoop in de vervalreeks 

van uranium. Andere radioactieve mineralen zijn coffiniet (U(SiO4)(OH)4) en thorianiet 

(ThO2). Mineralen die vrij veel uranium en thorium kunnen bevatten zijn zirkoon en vooral 

monaziet. 

 

 

Figuur 30: Radioactief erts 
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Bijlage 1: Overzicht belangrijke incidenten (1945 – 1999) 
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Bijlage 3: Richtlijnen van 17 november 2014 

 

























FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE

[C − 2014/00872]

17 NOVEMBER 2014. — Besluit houdende richtlijnen op te volgen
bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbronge-
voelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle,

Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de
bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen
voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle, artikel 3 gewijzigd bij de wet van 2 april 2003,
artikel 14bis, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008, en artikel 15
ingevoegd bij wet van 30 maart 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen
reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en
het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen inzonder-
heid de artikelen 66bis, 66ter, 72bis, 72ter en 74.6;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 2011 betreffende het
opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstro-
men, en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen,
artikelen 4 § 1, 5 § 2, 6 § 3, 7 § 3, 10 § 4, 11, 12, 14 § 1 en § 2 en 17;

Gelet op het besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle van 3 november 2011 houdende richtlijnen op te volgen bij de
detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige
inrichtingen in de niet-nucleaire sector;

Overwegende dat het besluit van het Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle van 3 november 2011 houdende richtlijnen op te
volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbron-
gevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector, gewijzigd moet
worden teneinde een procedure toe te voegen voor het afhandelen van
alarmen te wijten aan de aanwezigheid van kortlevende radionucliden,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. — Algemene bepaling

Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit gelden de definities
opgenomen in artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 oktober 2011
betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal-
en afvalstromen, en betreffende het beheer van weesbrongevoelige
inrichtingen.

HOOFDSTUK 2. — Maatregelen na te leven
door uitbaters van weesbrongevoelige inrichtingen

Plicht tot aangifte van een interventie bij het Agentschap

Art. 2. § 1. De interventies worden aan het Agentschap meegedeeld
via een formulier dat tenminste de informatie bevat als vermeld op het
formulier opgenomen in bijlage 1 van dit besluit. Na de interventie vult
de uitbater de luiken A, B en C van het formulier in en stuurt dit zo snel
als mogelijk maar uiterlijk 24 uur na het ontdekken van de radioactieve
stof, naar het Agentschap.

§ 2. Indien de door de uitbater aangeduide intervenant niet zelf de
interventie uitvoert, vult hij de luiken A en B van het formulier in en
stuurt hij dit zo snel als mogelijk maar uiterlijk 24 uur na het ontdekken
van de radioactieve stof, naar het Agentschap. Het luik C wordt
ingevuld door de erkende deskundige en wordt zo snel als mogelijk,
maar uiterlijk één week na het alarm, verstuurd naar het Agentschap.

Inventaris van radioactieve stoffen

Art. 3. De uitbater houdt een inventaris bij van al de radioactieve
stoffen die op zijn site werden opgeslagen. Het register moet ten minste
de informatie bevatten als vermeld op het formulier in bijlage 2 van dit
besluit.

Registratieplicht van het meetinstrument

Art. 4. Het meetinstrument dient geregistreerd te worden bij het
Agentschap aan de hand van het formulier gevoegd in bijlage 3 van dit
besluit.

AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE

[C − 2014/00872]

17 NOVEMBRE 2014. — Arrêté fixant les directives à suivre en cas de
détection ou de découverte d’une source orpheline dans des
établissements sensibles en matière de sources orphelines du
secteur non nucléaire

L’Agence fédérale de Contrôle nucléaire,

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et
de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l’article 3
modifié par la loi du 2 avril 2003, l’article 14bis, inséré par la loi du
22 décembre 2008 et l’article 15, inséré par la loi du 30 mars 2011;

Vu l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la
protection de la population, des travailleurs et de l’environnement
contre le danger des rayonnements ionisants, en particulier les
articles 66bis, 66ter, 72 bis, 72ter et 74.6;

Vu l’arrêté royal du 14 octobre 2011 relatif à la recherche de
substances radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et
relatif à la gestion des établissements sensibles en matière de sources
orphelines, les articles 4 § 1, 5 § 2, 6 § 3, 7 § 3, 10 § 4, 11, 12, 14 § 1er et
§ 2 et 17;

Vu l’arrêté de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 3 novem-
bre 2011 fixant les directives à suivre en cas de détection ou de
découverte d’une source orpheline dans des établissements sensibles en
matière de sources orphelines du secteur non nucléaire;

Considérant que l’arrêté de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire
du 3 novembre 2011 fixant les directives à suivre en cas de détection ou
de découverte d’une source orpheline dans des établissements sensibles
en matière de sources orphelines du secteur non-nucléaire, doit être
modifié afin d’y ajouter une procédure pour le traitement des alarmes
du fait de la présence de radionucléides à courte durée de vie,

Décide :

CHAPITRE 1er. — Disposition générale

Définitions

Article 1er. Pour l’application de cet arrêté, les définitions reprises à
l’article 2 de l’arrêté royal du 14 octobre 2011 relatif à la recherche de
substances radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et
relatif à la gestion des établissements sensibles en matière de sources
orphelines, s’appliquent.

CHAPITRE 2. — Mesures à respecter par les exploitants
des établissements sensibles en matière de sources orphelines

Obligation de déclarer une intervention auprès de l’Agence

Art. 2. § 1er. Les interventions sont notifiées à l’Agence en utilisant
un formulaire qui comprend au minimum l’information du formulaire
figurant à l’annexe 1re de cet arrêté. Après l’intervention, l’exploitant
remplit les volets A, B et C du formulaire et le renvoie à l’Agence dès
que possible et, au plus tard, dans un délai de 24 heures après la
découverte de la substance radioactive.

§ 2. Si l’intervenant désigné par l’exploitant n’effectue pas lui-même
l’intervention, il remplit les parties A et B du formulaire et le renvoie à
l’Agence dès que possible et, au plus tard, dans un délai de 24 heures
après la découverte de la substance radioactive. La partie C est remplie
par l’expert agréé et est renvoyée à l’Agence dès que possible et au plus
tard, une semaine après l’alarme.

Inventaire de sources radioactives

Art. 3. L’exploitant tient à jour un inventaire de toutes les substances
radioactives entreposées sur son site. Le registre doit comprendre au
minimum les informations du formulaire en annexe 2 de cet arrêté.

Enregistrement obligatoire de l’instrument de mesure

Art. 4. L’instrument de mesure doit être enregistré auprès de
l’Agence en utilisant le formulaire figurant à l’annexe 3 de cet arrêté.
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Te volgen procedure bij een interventie

Art. 5. § 1. Voor de uitbaters van specifieke weesbrongevoelige
inrichtingen vermeld in bijlage 2 van het koninklijk besluit van
14 oktober 2011 betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in
bepaalde materiaal- en afvalstromen, en betreffende het beheer van
weesbrongevoelige inrichtingen, dient de interventie uitgevoerd te
worden conform de procedure bepaald in bijlage 4 van dit besluit.

§ 2. Indien het, bij het herkennen van een radioactieve stof of het
vermoeden van herkennen ervan, of in voorkomend geval, een alarm
van een meetinstrument, een gelokaliseerde bron betreft, dient het
opsporen, de eventuele opslag en de besmettingscontrole te gebeuren
conform de procedure bepaald in bijlage 5 van dit besluit.

§ 3. Indien het, bij het herkennen van een radioactieve stof of het
vermoeden van herkennen ervan, of in voorkomend geval, een alarm
van een meetinstrument, een homogene bron betreft, dient de eventuele
opslag te gebeuren conform de procedure bepaald in bijlage 6 van dit
besluit.

HOOFDSTUK 3. — Maatregelen na te leven door de erkende deskundigen

Art. 6. Wanneer het radionucliden met een halveringstijd kleiner
dan 9 dagen betreft, kan de bron in het algemeen op de site blijven in
afwachting van het bijna volledige verval van zijn activiteit. De
tijdelijke opslag van deze bron moet gebeuren met naleving van de
voorwaarden vermeld in bijlage 5 punt b.4 van dit besluit.

Art. 7. Wanneer het radionucliden betreft met een halveringstijd
groter dan 9 dagen, is een karakterisatie van de bron vereist en wordt
de finale bestemming bepaald conform de procedure in bijlage 7 van dit
besluit.

Art. 8. Het karakterisatierapport wordt systematisch aan het Agent-
schap overgemaakt. Dit verslag vermeldt, bijkomend aan de karakte-
risatiegegevens voor elke stof, het identificatienummer van het Agent-
schap en het volgnummer van de stof, zoals het in het register van de
uitbater voorkomt.

Het verslag van de karakterisering wordt bij de vervoersdocumenten
gevoegd, indien de stoffen naar een andere site worden overgebracht.

Voor de materialen die een verhoogde concentratie aan natuurlijke
radionucliden bevatten, dient het rapport niet noodzakelijk door een
erkende deskundige opgesteld te worden, maar kan het gebaseerd zijn
op een staalanalyse uitgevoerd door een gespecialiseerd laboratorium.
Het karakterisatierapport dient, conform aan de “Technische leidraad
voor de operatoren van installaties voor de verwerking, de opwaarde-
ring en de recyclage van de NORM reststoffen”, de volgende gegevens
te bevatten:

- het type materiaal geanalyseerd;

- de analysetechniek – eventueel te verduidelijken of de analyseme-
thode al dan niet geaccrediteerd werd en de gevolgde norm vermelden;

- de geïdentificeerde radionucliden met vermelding van hun activi-
teitsconcentratie – vermelden of de concentratie direct bepaald werd of
op basis van een dochter-element (in dit laatste geval het dochter-
element verduidelijken);

- de onzekerheid van de meting;

- het totaal volume.

HOOFDSTUK 4. — Slotbepalingen

Art. 9. Het besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle van 3 november 2011 houdende richtlijnen op te volgen bij de
detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige
inrichtingen in de niet-nucleaire sector, en zijn bijlagen, worden
opgeheven.

Brussel, 17 november 2014.

De directeur-generaal,

Jan Bens

Procédure à suivre pour une intervention

Art. 5. § 1er. Pour les exploitants des établissements spécifiques
sensibles en matière de sources orphelines mentionnés à l’annexe 2 de
l’arrêté royal du 14 octobre 2011 relatif à la recherche de substances
radioactives dans certains flux de matières et de déchets, et relatif à la
gestion des établissements sensibles en matière de sources orphelines,
l’intervention doit être effectuée conformément à la procédure définie à
l’annexe 4 de cet arrêté.

§ 2. Si, en cas de reconnaissance ou de présomption de reconnais-
sance d’une substance radioactive ou, le cas échéant, en cas de
déclenchement de l’alarme d’un instrument, de mesure, cela concerne
une source localisée, la recherche, le stockage éventuel et le contrôle de
la contamination doivent s’effectuer conformément à la procédure
définie à l’annexe 5 de cet arrêté.

§ 3. Si, en cas de reconnaissance ou de présomption de reconnais-
sance d’une substance radioactive ou, le cas échéant, en cas de
déclenchement de l’alarme d’un instrument, de mesure, cela concerne
une source homogène, le stockage éventuel doit s’effectuer conformé-
ment à la procédure définie à l’annexe 6 de cet arrêté.

CHAPITRE 3. — Mesures à suivre par les experts agréés

Art. 6. Lorsqu’il s’agit de radionucléides ayant un temps de demi-
vie de moins de 9 jours, la source peut en général rester sur le site en
attendant que la décroissance de son activité soit quasi complète. Le
stockage temporaire de cette source doit respecter les conditions visées
au point b.4 de l’annexe 5 de cet arrêté.

Art. 7. Lorsqu’il s’agit de radionucléides à temps de demi-vie de
plus de 9 jours, la source doit être caractérisée et sa destination finale est
déterminée conformément à la procédure définie à l’annexe 7 de cet
arrêté.

Art. 8. Le rapport de caractérisation est systématiquement transmis
à l’Agence. Ce rapport mentionne, complémentairement aux données
de caractérisation pour chaque substance, le numéro d’identification de
l’Agence et le numéro d’ordre de la substance, tel qu’il figure dans le
registre de l’exploitant.

Le rapport de caractérisation est joint aux documents de transport si
les substances sont transférées vers un autre site.

Pour les matériaux contenant une concentration renforcée en radio-
nucléides naturels, le rapport ne doit pas nécessairement être établi par
un expert agréé mais peut être basé sur une analyse d’échantillon
effectuée par un laboratoire spécialisé. Le rapport de caractérisation
doit également mentionner les données suivantes, conformément au «
Guide technique de l’Agence à l’intention des opérateurs d’installations
de traitement, de valorisation et de recyclage de résidus NORM » :

- le type de matériau analysé ;

- la technique d’analyse – le cas échéant, préciser si la méthode
d’analyse est accréditée ou non et mentionner la norme suivie ;

- les radionucléides identifiés avec mention de la concentration
d’activité – mentionner si la concentration d’un radionucléide est
déterminée directement ou sur base d’un élément-fille (dans ce dernier
cas, préciser quel élément-fille) ;

- l’incertitude de mesure ;

- le volume total.

CHAPITRE 4. — Dispositions finales

Art. 9. L’arrêté du 3 novembre 2011 de l’Agence fédérale de Contrôle
nucléaire fixant les directives à suivre en cas de détection ou de
découverte d’une source orpheline dans des établissements sensibles en
matière de sources orphelines du secteur non nucléaire, et ses annexes,
sont abrogés.

Bruxelles, le 17 novembre 2014.

Le Directeur général,

Jan Bens
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 16 december 2014
houdende richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van
een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire
sector.

Brussel, 17 november 2014.

De directeur-generaal,

Jan Bens

Vu pour être annexé à l’arrêté du 16 décembre 2014 fixant les
directives à suivre en cas de détection ou de découverte d’une source
orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources
orphelines du secteur non nucléaire.

Bruxelles, le 17 novembre 2014.

Le Directeur général,

Jan Bens
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 16 december 2014
houdende richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van
een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire
sector.

Brussel, 17 november 2014.

De directeur-generaal,

Jan Bens

Vu pour être annexé à l’arrêté du 16 décembre 2014 fixant les
directives à suivre en cas de détection ou de découverte d’une source
orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources
orphelines du secteur non nucléaire.

Bruxelles, le 17 novembre 2014.

Le Directeur général,

Jan Bens
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 16 december 2014
houdende richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van
een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire
sector.

Brussel, 17 november 2014.

De directeur-generaal,

Jan Bens

Vu pour être annexé à l’arrêté du 16 décembre 2014 fixant les
directives à suivre en cas de détection ou de découverte d’une source
orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources
orphelines du secteur non nucléaire.

Bruxelles, le 17 novembre 2014.

Le Directeur général,

Jan Bens
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4.2 Toelichting:

a.1) De alarmdrempel wordt vastgelegd op maximum 5σ boven de
natuurlijke achter-grondstraling (σ is de standaardafwijking van de
natuurlijke achtergrondstraling).

Bij het passeren door het meetinstrument, moet de snelheid van het
voertuig beperkt worden. Een typische waarde van deze maximale
snelheid is 10 km/u. Deze snelheid kan aan het type van meetinstru-
ment en voertuig aangepast worden en wordt vermeld op het
registratieformulier.

In geval van alarm kan de uitbater het voertuig opnieuw minstens
twee maal langs het meetinstrument doorsturen: indien dit geen nieuw
alarm geeft, kan het voertuig op de site aanvaard worden.

a.2) N is het aantal tellen per seconde (counts per second, cps)
gemeten door het meetinstrument. Het is de maximale waarde voor de
detectoren (links of rechts voor een meetinstrument met twee detecto-
ren). De waarschuwingsdrempel wordt vastgelegd op 20 maal de
natuurlijke achtergrondstraling.

a.3) Sommige soorten industriële reststoffen (zand, afval uit de
fosfaatindustrie), ladingen inert of vuurvast materiaal, slib uit zuive-
ringsstations, worden gekenmerkt door een homogene verspreiding
van radioactiviteit. Het alarm wordt meestal door natuurlijke radionu-
cliden veroorzaakt. Het betreft hier ladingen die geen gelokaliseerde
radioactieve bronnen bevatten.

De aanwezigheid van meerdere radioactieve bronnen in een lading
kan soms de indruk geven van een homogene verspreiding van
radioactiviteit: voor dergelijke onduidelijke gevallen is het de aard van
de lading die het vervolg van de interventie oriënteert naar hetzij de
gelokaliseerde bron module, hetzij de homogene module.

a.4) De actiedrempel wordt vastgelegd op maximum 2 maal de
natuurlijke achtergrondstraling. Indien het aantal cps lager ligt dan de
actiedrempel (die van toepassing is bij homogene verspreiding van de
radioactiviteit) en indien de oorzaak van de anomalie gekend is (d.w.z.
een radiologische analyse werd uitgevoerd op het materiaal zelf of op
gelijkaardig materiaal), kan de lading zonder beperkingen worden
aanvaard. Een voorbeeld van een dergelijke anomalie kan een lading
van vuurvaste stenen, inert materiaal of industrieel afval zijn waarvoor
reeds een analyse werd uitgevoerd.

a.5) Het meten van het dosistempo gebeurt door het voertuig
geleidelijk te naderen. Van zodra het gemeten dosistempo 5 µSv/u
overschrijdt, wordt de meting stopgezet en een veiligheidsperimeter op
5 µSv/u ingesteld. Indien de grenswaarde van 5 µSv/u niet overschre-
den werd in de naderingsfase, wordt gezocht naar de maximale waarde
van het dosistempo bij contact met de wand van het voertuig.

Indien bovenstaande meting met een spectrometer wordt uitgevoerd
en er bepaald kan worden dat het over Ca-47, Cu-67, Ga-67, Y-90,
Tc-99m, In-111, I-123, I-131, Sm-153, Lu-177, Re-186, Re-188, Tl-201, of
een ander radionuclide met een halveringstijd kleiner dan 9 dagen gaat,
kan de lading aanvaard worden zolang N lager is dan 5 keer de
natuurlijke achtergrondstraling.

Een melding aan het Agentschap is bijgevolg niet vereist, tenzij de
inrichting van oorsprong gekend is.

a.6) Indien de grenswaarde van 5µSv/u wordt overschreden, mag
het voertuig de site in geen enkel geval verlaten. Het voertuig wordt
naar een geïsoleerde plaats op de site gebracht en een veiligheidsperi-
meter op 5 µSv/u wordt ingesteld. De veiligheidszone wordt afgeba-
kend met afsluitingen of met een lint. Er wordt onmiddellijk beroep
gedaan op een erkende deskundige en het Agentschap wordt verwit-
tigd.

a.7) Het terugkeren naar de afzender van de lading is slechts mogelijk
indien er wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 7 § 2 van het
koninklijk besluit van 14 oktober 2011 betreffende het opsporen van
radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen en betref-
fende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 16 december 2014
houdende richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van
een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire
sector.

Brussel, 17 november 2014.

De directeur-generaal,

Jan Bens

4.2 Explications:

a.1) Le seuil d’alarme est fixé à maximum 5σ au-dessus du bruit de
fond naturel (σ étant l’écart-type du bruit de fond naturel).

Lors du passage sous l’instrument de mesure, la vitesse du véhicule
doit être limitée. Une valeur typique de cette vitesse-maximale est de
10 km/h. Cette vitesse peut être adaptée au type d’instrument de
mesure et au type de véhicule et est mentionnée sur le formulaire
d’enregistrement.

En cas d’alarme, l’exploitant peut refaire passer au moins deux fois le
véhicule à travers l’instrument de mesure : s’il n’y a pas de nouveau
déclenchement de l’alarme, le véhicule peut être accepté sur le site.

a.2) N est le nombre de coups par seconde (cps) mesuré par
l’instrument de mesure. Il s’agit de la valeur maximale des détecteurs
(gauche ou droit pour un portique à deux détecteurs). Le seuil d’alerte
est fixé à 20 fois le bruit de fond naturel.

a.3) Certains déchets industriels (sables, déchets de l’industrie des
phosphates), des chargements d’inertes ou de matériaux réfractaires,
des boues de station d’épuration, sont caractérisés par une distribution
de radioactivité homogène. L’alarme est le plus souvent due à des
radionucléides naturels. Il s’agit de chargements qui ne contiennent pas
de sources radioactives localisées.

La présence de plusieurs sources radioactives dans un chargement
peut parfois donner l’impression d’une distribution homogène de
radioactivité: pour de tels cas ambigus, la nature du chargement permet
d’orienter la suite de l’intervention vers le module source localisée ou
vers le module homogène.

a.4) Le seuil d’action est fixé à deux fois maximum le bruit de fond
naturel. Si le nombre de cps est inférieur au seuil d’action (d’application
lorsque la distribution de radioactivité est homogène) et si l’origine de
l’anomalie est connue (c’est à dire qu’une analyse radiologique a eu lieu
sur le matériau lui-même ou un matériau similaire) , le chargement
peut être accepté sans restrictions. Pour illustrer ce genre d’anomalie,
on se référera à l’exemple d’un chargement de pierres réfractaires, de
matières inertes ou de déchets industriels ayant déjà fait l’objet d’une
analyse.

a.5) La mesure du débit de dose s’effectue en se rapprochant
progressivement du véhicule. Dès que le débit de dose mesuré dépasse
5 µSv/h, la mesure est arrêtée et un périmètre de sécurité à 5 µSv/h est
mis en place. Si le seuil de 5 µSv/h n’a pas été dépassé dans la phase
d’approche, la valeur maximum du débit de dose au contact de la paroi
du véhicule est recherchée.

Si la mesure mentionnée ci-dessus est effectuée au moyen d’un
spectromètre et si il peut être déterminé qu’il s’agit de Ca-47, Cu-67,
Ga-67, Y-90, Tc-99m, In-111, I-123, I-131, Sm-153, Lu-177, Re-186, Re-188,
Tl-201 ou un autre radionucléide avec un temps de demi-vie inférieur
à 9 jours, le chargement peut être accepté tant que N est inférieur à 5
fois le bruit de fond naturel.

Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’en informer l’Agence à
moins que l’établissement d’origine ne soit connu.

a.6) En cas de dépassement du seuil de 5 µSv/h, le véhicule ne peut
en aucun cas quitter le site. Il est déplacé vers une partie isolée du site
et un périmètre de sécurité à 5 µSv/h est établi. Le périmètre de sécurité
est délimité à l’aide de barrières ou d’un ruban. Un expert agréé est
appelé sans délai et l’Agence est avertie.

a.7) Le retour du chargement à l’expéditeur est uniquement possible
si les conditions visées à l’article 7 § 2 de l’arrêté royal du 14 octo-
bre 2011 relatif à la recherche de substances radioactives dans certains
flux de matières et de déchets, et relatif à la gestion des établissements
sensibles en matière de sources orphelines sont remplies.

Vu pour être annexé à l’arrêté du 16 décembre 2014 fixant les
directives à suivre en cas de détection ou de découverte d’une source
orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources
orphelines du secteur non nucléaire.

Bruxelles, le 17 novembre 2014.

Le Directeur général,

Jan Bens
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5.2. Toelichting :

b.1) Voor het eventueel opsporen van de bron :

- wordt een specifieke losplaats voorzien ;

- wordt de lading gelost op een oppervlak met een harde ondergrond.
Om een eventuele bodembesmetting te voorkomen, kan de intervenant
de loszone afdekken met een plastieken dekzeil ;

- worden bij het lossen de ramen van het voertuig gesloten en de
ventilatie uitgeschakeld. Indien de aanwezigheid van de bestuurder in
het voertuig niet vereist is om tot het lossen over te gaan, dan
verwijdert deze zich van de interventieplaats ;

- worden beschermingshandschoenen, een antistofmasker, een weg-
werpoverall en overschoenen gedragen door de intervenant en dit
tijdens het lossen en het onderzoek van de lading ;

- gebeurt het lossen stapsgewijs ;

- wordt gedurende de ganse operatie het dosistempo permanent
gemeten door de intervenant. Hij/zij kan ook een dosimeter met
rechtstreekse aflezing ter hoogte van de borst dragen waarvan het
alarmniveau is ingesteld op 20 µSv/u.

b.2) Zodra het dosistempo dat wordt gemeten ter hoogte van de borst
van de intervenant, 20 µSv/u overschrijdt (hetgeen in voorkomend
geval door het alarm van de dosimeter met rechtstreekse aflezing
gesignaleerd zal worden) of indien het dosistempo op 10 cm afstand
van de bron 500 µSv/u overschrijdt :

- moet de interventie onderbroken worden ;

- moet een veiligheidsperimeter op 5 µSv/u worden ingesteld rond
deze zone ;

- moet er onmiddellijk beroep worden gedaan op een erkende
deskundige om het opsporen verder te zetten ;

- moet het Agentschap verwittigd worden.

b.3) Medisch afval

Indien het afval dat het alarm heeft veroorzaakt duidelijk van
medische oorsprong is (luier, maandverband,...), is dit waarschijnlijk
afval met een korte halveringstijd. Dit kan worden nagegaan via de
toepassing van de methode die in punt b.7. wordt beschreven.

b.4) Opslag :

De radioactieve stoffen die gevonden worden, moeten zo vlug
mogelijk in een geschikte opslagplaats op de site van de uitbater
worden opgeslagen in afwachting van hun latere behandeling.

Beschermingshandschoenen, een antistofmasker, een wegwerpover-
all en overschoenen moeten bij het behandelen van de radioactieve
stoffen gedragen worden.

De stoffen worden in een genummerde plastieken zak geplaatst en
vervolgens opgeborgen in een recipiënt in een af te sluiten lokaal. Het
waarschuwingsteken voor ioniserende stralingen wordt op het reci-
piënt aangebracht opdat het zichtbaar zou zijn voor elke persoon die
het lokaal betreedt. Indien meerdere recipiënten gebruikt worden,
wordt elk recipiënt duidelijk genummerd. Het gemeten dosistempo aan
de buitenwand van dit lokaal mag, additioneel aan de achtergrondstra-
ling, in geen enkel geval 1 µSv/u overschrijden. In geval er een
permanent bezette werkplaats aan dit lokaal grenst, is deze grens-
waarde 0,5 µSv/u. Elke persoon die dit lokaal betreedt, dient een
handtoestel voor het meten van het dosistempo of een ter hoogte van
de borst gedragen dosimeter met rechtstreekse aflezing, waarvan het
alarmniveau is ingesteld op 20 µSv/u, te gebruiken. Het dosistempo
binnen het lokaal (gemeten ter hoogte van de borst van de persoon die
zich in het lokaal bevindt) mag in geen enkel geval 100 µSv/u
overschrijden.

De stoffen met korte halveringstijd mogen niet worden vermengd
met stoffen met lange halveringstijd. Zij worden fysiek gescheiden
binnen het opslaglokaal en, indien mogelijk, in verschillende lokalen
ondergebracht. De stoffen met korte halveringstijd die verpakt zijn in
een plastieken zak, hoeven niet in een recipiënt te worden geplaatst
voor zover zij beschut worden tegen elke beschadiging: de zakken
moeten dan in een uitlekbak in een gesloten en verlucht lokaal geplaatst
worden. Het dosistempo binnen het lokaal (gemeten ter hoogte van de
borst van de persoon die zich in dit lokaal bevindt) mag in geen geval
100 µSv/u overschrijden.

Indien de afmetingen van het voorwerp te groot zijn om in een
recipiënt te kunnen worden geplaatst, kan het als dusdanig op de site
worden opgeslagen voor zover de dosistempo grenswaarden die in dit
punt b.4 worden beschreven, worden nageleefd. Het voorwerp wordt
dan wel met een zeil afgeschermd.

5.2. Explications :

b.1) Pour la recherche éventuelle de la source :

- une aire de déchargement spécifique est prévue ;

- le déchargement s’effectue sur une surface en sol dur. Pour éviter
une éventuelle contamination du sol, l’exploitant peut recouvrir la zone
de déchargement d’une bâche en plastique;

- lors du déchargement, les fenêtres du véhicule sont fermées et la
ventilation coupée. Si la présence du chauffeur dans le véhicule n’est
pas nécessaire pour effectuer le déchargement, le chauffeur s’éloigne du
lieu d’intervention ;

- des gants de protection, un masque anti-poussière, une combinai-
son jetable et des couvre-chaussures doivent être portés par l’interve-
nant pendant le déchargement et l’investigation de la cargaison ;

- le déchargement s’effectue progressivement ;

- pendant toute la durée de l’opération, l’intervenant mesure le débit
de dose en permanence. Il peut également se munir d’un dosimètre à
lecture directe, placé au niveau de la poitrine, et dont le seuil d’alarme
est fixé à 20 µSv/h.

b.2) Dès que le débit de dose mesuré au niveau de la poitrine de
l’intervenant dépasse 20 µSv/h (ce qui sera signalé, le cas échéant, par
le déclenchement de l’alarme du dosimètre à lecture directe) ou si le
débit de dose à 10 cm de la source dépasse 500 µSv/h :

- l’intervention doit être interrompue ;

- un périmètre de sécurité à 5 µSv/h doit être mis en place autour de
cette zone ;

- un expert agréé doit être immédiatement appelé pour poursuivre la
recherche ;

- l’Agence doit être avertie.

b.3) Déchets médicaux :

Si le déchet ayant causé l’alarme est visiblement d’origine médicale
(lange, serviette hygiénique,...), il est probable qu’il s’agisse d’un déchet
à décroissance radioactive rapide. Cela peut être vérifié en appliquant
la méthode décrite au point b.7.

b.4) Stockage :

Les substances radioactives découvertes doivent être stockées, le plus
vite possible, dans un lieu de stockage adéquat sur le site de
l’exploitant, dans l’attente de leur traitement ultérieur.

Des gants de protection, un masque anti-poussière, une combinaison
jetable et des couvre-chaussures doivent être portés pour manipuler les
substances radioactives.

La substance est placée dans un sac en plastique numéroté puis dans
un récipient situé dans un local fermée à clef. Le signal d’avertissement
pour les rayonnements ionisants est apposé sur le récipient afin qu’il
soit visible pour toute personne entrant dans le local. Si plusieurs
récipients sont utilisés, chaque récipient est clairement numéroté. Le
débit de dose mesuré sur la paroi externe de ce local, additionnel au
bruit de fond, ne peut pas dépasser 1 µSv/h dans tous les cas et 0,5
µSv/h si un poste de travail permanent est contigu à ce local. Toute
personne qui entre dans ce local doit se munir d’un radiamètre portable
ou d’un dosimètre à lecture directe, placé au niveau de la poitrine, et
dont le seuil d’alarme est fixé à 20 µSv/h. Le débit de dose à l’intérieur
du local (mesuré au niveau de la poitrine de la personne qui se trouve
dans le local) ne peut en aucun cas excéder 100 µSv/h.

Les substances à courte durée de demi-vie ne doivent pas être
mélangées aux substances à longue durée de demi-vie. Elles sont
séparées physiquement dans le local de stockage et placées, si possible,
dans des locaux différents. Les substances à courte durée de demi-vie,
emballées dans un sac en plastique, peuvent ne pas être placées dans un
récipient pour autant qu’elles soient mises à l’abri de toute détériora-
tion : les sacs doivent être placés sur un bac de rétention dans un local
fermé et aéré. Le débit de dose à l’intérieur du local (mesuré au niveau
de la poitrine de la personne qui se trouve dans ce local) ne peut en
aucun cas excéder 100 µSv/h.

Si les dimensions de l’objet sont trop grandes pour qu’il puisse être
placé dans un récipient, il peut être déposé tel quel sur le site pour
autant que les seuils de débit de dose décrites dans ce point b.4 soient
respectées. L’objet est alors protégé par une bâche.
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b.5) Besmetting

Indien een erkende deskundige ter plaatse geroepen werd, voert
deze zelf de controle op de besmetting uit.

Indien de erkende deskundige niet ter plaatse geroepen werd,
verifieert de intervenant, nadat de radioactieve stof(fen) uit de lading
geïsoleerd werd(en), of het voertuig en de rest van de lading niet
besmet werden.

Indien dit het geval is, wordt beroep gedaan op een erkende
deskundige.

De erkende deskundige controleert dan ter plaatse de besmetting van
de lading, van het voertuig en de eventuele besmetting van de bodem
en van de intervenant.

Indien de intervenant over een besmettingsmeter beschikt, contro-
leert hij/zij de werkkledij (handschoenen, wegwerpoverall, stofmasker
en overschoenen) op besmetting. De besmette kledij wordt in een
recipiënt in het opslaglokaal geplaatst.

Indien deze persoon niet over een besmettingsmeter beschikt,
worden de handschoenen, stofmasker, wegwerpoverall en overschoe-
nen systematisch in een recipiënt in het opslaglokaal geplaatst na iedere
interventie.

b.6) De kennisgeving aan het Agentschap gebeurt door terugzending
van het aangifteformulier voor de interventie, waarvan het model is
opgenomen in bijlage 1.

b.7) Radioactief afval met halveringstijd kleiner dan 9 dagen

Een meting van het dosistempo wordt, hetzij in contact met het afval,
hetzij in contact met het vat, uitgevoerd.

Een nieuwe meting van het dosistempo wordt 9 dagen later opnieuw
in contact met het afval of in contact met het vat, onder dezelfde
meetomstandigheden als bij de oorspronkelijke meting, uitgevoerd.

Indien het dosistempo lager ligt dan 1/2 van het initiële dosistempo,
kan het afval worden beschouwd als afval met een korte halveringstijd.

In het geval van een verbrandingsinstallatie kan het afval, zonder
beperkingen vanuit het standpunt van radioactiviteit, worden verbrand
van zodra het dosistempo in contact met het afval is afgenomen tot
tweemaal het dosistempo van de natuurlijke achtergrondstraling (of
indien het alarm niet meer afgaat wanneer men het afval opnieuw door
het meetinstrument laat passeren).

In het geval van een industriële stortplaats kan het afval zonder
beperkingen vanuit het standpunt van radioactiviteit, worden gestort
zodra het gemeten dosistempo in contact met het afval lager ligt
dan 5 µSv/u.

b.8) De inhoud van het recipiënt wordt gecontroleerd door een
erkende deskundige van zodra één van de dosistempo grenswaarden
uit punt b.4 overschreden wordt en in ieder geval wanneer een erkende
deskundige op de site langskomt, bijvoorbeeld ten gevolge van een
dringende interventie. Deze controle kan eveneens op eenvoudige
vraag van het Agentschap plaatsvinden. Het Agentschap zal de inhoud
van het recipiënt jaarlijks evalueren op basis van de inventaris die door
de uitbater werd overgemaakt. De erkende deskundige karakteriseert
de verschillende stoffen en vergelijkt de metingen met de drempels die
door het Agentschap werden vastgesteld. De erkende deskundige
meldt het resultaat van de metingen aan het Agentschap.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 16 december 2014
houdende richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van
een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire
sector.

Brussel, 17 november 2014.

De directeur-generaal,

Jan Bens

b.5) Contamination

Si un expert agréé a été appelé sur place, il effectue lui-même le
contrôle de la contamination.

Si l’expert agréé n’a pas été appelé sur place, l’intervenant vérifie,
après avoir isolé la (ou les) substance(s) radioactive(s) du chargement,
que le véhicule et le reste du chargement n’ont pas été contaminés.

Si c’est le cas, il est fait appel à un expert agréé.

L’expert agréé contrôle alors sur place la contamination du charge-
ment, du véhicule et l’éventuelle contamination du sol et de l’interve-
nant.

Si l’intervenant dispose d’un contaminamètre, il vérifie que ses
vêtements de travail (gants, combinaison jetable, masque anti-poussière
et couvre-chaussures) n’ont pas été contaminés. Les vêtements conta-
minés seront placés dans un récipient dans le local de stockage.

Si cette personne ne dispose pas d’un contaminamètre, les gants, la
combinaison jetable, le masque anti-poussière et les couvre-chaussures
sont systématiquement placés dans un récipient dans le local de
stockage après chaque intervention.

b.6) La notification à l’Agence s’effectue en renvoyant le formulaire
de déclaration d’intervention dont le modèle est repris à l’annexe 1.

b.7) Déchet radioactif à temps de demi-vie de moins de 9 jours

Une mesure de débit de dose est effectuée soit au contact du déchet,
soit au contact du fût.

Une nouvelle mesure de débit de dose est effectuée 9 jours plus tard
au contact du déchet ou au contact du fût, dans les mêmes conditions
de mesures que lors de la mesure initiale.

Si le débit de dose est inférieur à 1/2 du débit de dose initial, le
déchet est considéré comme un déchet à décroissance rapide.

Dans le cas d’un incinérateur, le déchet pourra être incinéré, sans
restrictions du point de vue de sa radioactivité, dès que le débit de dose
au contact du déchet sera devenu inférieur à deux fois le débit de dose
du bruit de fond naturel (ou si l’alarme ne se déclenche plus en refaisant
passer le déchet sous l’instrument de mesure).

Dans le cas d’un centre d’enfouissement technique (CET), le déchet
pourra être enfoui, sans restrictions du point de vue de sa radioactivité,
dès que le débit de dose mesuré au contact du déchet devient inférieur
à 5 µSv/h.

b.8) Le contenu du récipient est contrôlé par un expert agréé dès
qu’un des seuils de débit de dose énoncées au point b.4 est dépassé et,
en tout cas, lors du passage d’un expert agréé sur le site, suite, par
exemple, à une intervention d’urgence. Ce contrôle peut aussi avoir lieu
sur simple demande de l’Agence. Dans ce but, l’Agence évalue
annuellement le contenu du récipient sur base de l’inventaire transmis
par l’exploitant. L’expert agréé caractérise les différentes substances et
compare ses mesures aux seuils définis par l’Agence. L’expert agréé
notifie à l’Agence le résultat de ses mesures.

Vu pour être annexé à l’arrêté du 16 décembre 2014 fixant les
directives à suivre en cas de détection ou de découverte d’une source
orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources
orphelines du secteur non nucléaire.

Bruxelles, le 17 novembre 2014.

Le Directeur général,

Jan Bens
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6.2. 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 achter-
grondstraling (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 gespeciali-
seerd laboratorium worden uitgevoerd.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 16 december 2014
houdende richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van
een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire
sector.

Brussel, 17 november 2014.

De directeur-generaal,

Jan Bens

6.2. Explications:

c.1) Les substances sont déchargées et provisoirement stockées sur
une partie isolée du site; si les substances se trouvent dans un container,
l’exploitant peut également entreposer provisoirement ce container sur
une partie isolée du site sans le décharger.

Des mesures de précautions (par exemple, recouvrir d’une bâche)
sont prises pour éviter la dispersion des substances. Un périmètre de
sécurité à 1 µSv/h (ou 0,5 µSv/h si un poste de travail permanent est
contigu à ce périmètre) est établi à l’aide de barrières ou d’un ruban.

c.2) L’expéditeur désigne l’entreprise dont est originaire le charge-
ment. L’exploitant prend contact avec cette entreprise et lui demande si
elle connaît la nature des substances radioactives présentes dans le
chargement.

c.3) Déchet radioactif à temps de demi-vie de moins de 9 jours

Dans le cas d’un incinérateur, le déchet pourra être incinéré lorsque
le débit de dose au contact sera devenu inférieur à deux fois le débit de
dose du bruit de fond naturel (ou si l’alarme ne se déclenche plus en
refaisant passer le déchet sous le portique).

Dans le cas d’un CET, le déchet pourra être enfoui dès que le débit de
dose mesuré au contact devient inférieur à 5 µSv/h.

c.4) L’expert agréé mesure la concentration d’activité des substances
et la compare aux seuils définis par l’Agence. L’expert agréé notifie à
l’Agence le résultat de ses mesures.

La caractérisation peut également être effectuée via une analyse par
un laboratoire spécialisé.

Vu pour être annexé à l’arrêté du 16 décembre 2014 fixant les
directives à suivre en cas de détection ou de découverte d’une source
orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources
orphelines du secteur non nucléaire.

Bruxelles, le 17 novembre 2014.

Le Directeur général,

Jan Bens
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7.2. Toelichting:

Over de eindbestemming van het radioactieve voorwerp wordt, in
sommige gevallen, beslist in overleg met het Agentschap, volgens het
schema in 7.1.

De drempels die in dit deel worden gegeven, zijn enkel geldig indien
de gedetecteerde radioactieve stoffen niet afkomstig zijn van een
ingedeelde inrichting. In dit laatste geval zijn de bepalingen van het
koninklijk besluit van 20 juli 2001 met betrekking tot het radioactief
afval van toepassing.

De bestemming van het voorwerp hangt af van de gemeten
activiteitsniveaus of van de activiteitsconcentratie, van de halverings-
tijd van de radionucliden en van de oorsprong van het voorwerp.

Ingekapselde bronnen worden systematisch naar NIRAS verstuurd.

Voor de andere types van radioactieve stoffen, bepaalt de erkende
deskundige de totale activiteit of de activiteitsconcentratie van elke
radionuclide. In geval van een lading die een homogene verspreiding
van radioactiviteit vertoont, is het de activiteitsconcentratie die in alle
gevallen gebruikt wordt als criterium. Verschillende drempels worden
gebruikt voor natuurlijke en kunstmatige radionucliden.

N geeft de activiteitsconcentratie weer.

Kunstmatige radionucliden:

d.1) De drempelwaarden voor de activiteitsconcentratie voor de
kunstmatige radionucliden zijn de vrijgaveniveaus gedefinieerd in
bijlage IB (Tabel A) bij het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende
algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de
werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende
stralingen. Indien de activiteitsconcentratie die wordt gemeten lager
ligt dan de vrijgaveniveaus, dan kunnen de stoffen door de uitbater op
de site worden aanvaard zonder beperkingen vanuit het standpunt van
radioactiviteit.

d.2) De decontaminatie wordt door een gespecialiseerde instelling
uitgevoerd.

Natuurlijke radionucliden:

d.3) Indien de gemeten activiteitsconcentratie lager is dan de
waarden gedefinieerd in het besluit van hetAgentschap van 1maart 2012
houdende de vaststelling van de beroepsactiviteiten bedoeld in artikel 4
van het ARBIS en gewijzigd door het besluit van het Agentschap van
1 maart 2013, kan de uitbater de stoffen zonder beperking op zijn site
aanvaarden. In geval deze waarden worden overschreden, kunnen
deze stoffen slechts aanvaard worden door een installatie die een
melding ingediend heeft bij het Agentschap conform de voorschriften
van artikel 9 van het ARBIS.

Deze sectie is van toepassing zonder afbreuk te doen aan alle andere
voorschriften van het Agentschap betreffende de behandeling van
stoffen die een verhoogde natuurlijke radioactiviteit vertonen.

Specifieke problemen

Indien de bepaling van de activiteitsconcentratie praktische proble-
men stelt (bv. : hoe wordt de activiteitsconcentratie bepaald indien de
besmetting beperkt is tot de « scaling » van een metalen voorwerp?),
neemt de erkende deskundige contact op met het Agentschap om de
meest gepaste oplossing te bepalen.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 16 december 2014
houdende richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van
een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire
sector.

Brussel, 17 november 2014.

De directeur-generaal,

Jan Bens

7.2. Explications:

La destination finale de l’objet radioactif est, dans certains cas,
décidée en concertation avec l’Agence, en respectant le schéma en 7.1.

Les seuils donnés dans cette section ne sont valables que si les
substances radioactives détectées n’ont pas pour origine un établisse-
ment classé. Dans ce dernier cas, les dispositions de l’arrêté royal du
20 juillet 2001 relatives aux déchets radioactifs sont d’application.

La destination de l’objet dépend des niveaux d’activité ou de
concentration d’activité mesurés, de la demi-vie des radionucléides et
de l’origine de l’objet.

Les sources scellées sont systématiquement évacuées vers l’ONDRAF.

Pour les autres types de substances radioactives, l’expert agréé
détermine les activités totales ou les concentrations d’activité de chaque
radionucléide. Dans le cas d’un chargement présentant une distribution
de radioactivité homogène, c’est la concentration d’activité qui sert de
critère de référence dans tous les cas. Des seuils différents sont
employés pour les radionucléides naturels et artificiels.

N désigne la concentration d’activité.

Radionucléides artificiels:

d.1) Les seuils d’alarme de concentration d’activité pour les radionu-
cléides artificiels sont les niveaux de libération définis à l’annexe IB
(Tableau A) de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement
général de la protection de la population, des travailleurs et de
l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants. Si la
concentration d’activité mesurée est inférieure aux niveaux de libéra-
tion, les substances pourront être acceptées sur le site par l’exploitant
sans restrictions du point de vue de leur radioactivité.

d.2) La décontamination est effectuée par un organisme spécialisé.

Radionucléides naturels:

d.3) Si la concentration d’activité mesurée est inférieure aux niveaux
définis dans l’arrêté de l’Agence du 1er mars 2012 fixant les activités
professionnelles visées à l’article 4 du RGPRI et modifié par l’arrêté de
l’Agence du 1er mars 2013 , les substances pourront être acceptées par
l’exploitant sur son site sans restrictions. En cas de dépassement de ces
niveaux, ces substances ne pourront être acceptées que par une
installation ayant introduit auprès de l’Agence une déclaration confor-
mément aux prescriptions de l’article 9 du RGPRI.

La présente section s’applique sans préjudice de toutes autres
prescriptions de l’Agence relatives au traitement des matières présen-
tant une radioactivité naturelle renforcée.

Problèmes spécifiques

Si la détermination de la concentration d’activité pose des probles
pratiques (ex. : comment déterminer la concentration d’activité si la
contamination est limitée au « scaling » d’une pièce métallique ?),
l’expert agréé contacte l’Agence pour déterminer la solution la plus
adaptée.

Vu pour être annexé à l’arrêté du 16 décembre 2014 fixant les
directives à suivre en cas de détection ou de découverte d’une source
orpheline dans des établissements sensibles en matière de sources
orphelines du secteur non nucléaire.

Bruxelles, le 17 novembre 2014.

Le Directeur général,

Jan Bens
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