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Algemene gegevens  

Tabel 1. Autorisatie tabel  

Rol Naam Functie Paraaf akkoord 

Procedure-eigenaar Helger Tielke Manager Operations RZB  

Autorisatie 

eindverantwoordelijke(n) 

Jan Maarten van der Steen Manager SHEQ & Laboratoy  

Toetser Han v/d Meiracker 

Marco Abelskamp 

Stralingsdeskundige / Hoofd 

onderhoud 

 

 

Tabel 2. Versiebeheer 

Versie Datum Naam Aard van de wijziging 

2 20-3-2012 M. Klauwer Actualisatie en controle 

3 22-5-2014 M. Klauwer Actualisatie en controle 

4 27-2-2017 R. Hetterschijt Controle 

5 17-11-2017 R. Hetterschijt Aanpassen nummering nav CKI audit 

1. Doel 

Blootstelling aan ioniserende straling kan gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van 

werknemers. De werkgever is verplicht het bedrijf zo in te richten dat onnodig risico wordt 

vermeden. Tevens zijn er maatregelen die in het bedrijf toegepast moeten worden. Ook kan het 

werken met stralingsbronnen meldings- of vergunning plichtig zijn. In deze procedure wordt 

beschreven hoe moet worden omgegaan met ioniserende stralingsbronnen. 

 

2. Toepassingsgebied 
Deze instructie is van toepassing op de AVR medewerkers van: 
☒ AVR Rozenburg 
☐ AVR Duiven 
☒ Contractors 
☐ Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

☐  Overslagstation Binckhorstlaan 
☐  Overslagstation Utrecht 
☐  Overslagstation Keilehaven 
☐  Overslagstation Brielselaan 

 

3. Definities en afkortingen 
 

Tabel 3. Definities en afkortingen 

Definitie / afkorting  Verklaring 
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4. Werkwijze 

 

4.1 Voorschriften 

Wettelijke voorschriften: 
 

• Besluit Stralingsbescherming Kernenergiewet 

• Kernenergiewet 

• Arbeidsomstandighedenwet  

 
4.2  Situatie bij AVR, locatie Rozenburg 
Voor de procesvoering zijn bij AVR-Afvalverwerking diverse ioniserende stralingsbronnen aanwezig.  
In de volgende operationele gebieden zijn stralingsbronnen aanwezig die vallen onder de wettelijke 
voorschriften van het Besluit stralingsbescherming : 
 

• Laboratorium (X-ray) 

• Analyseruimte schoorstenen VO’s 

• Analyseruimte schoorsteen BEC 

4.3 Stralingsdeskundigen 

Het werken met gesloten bronnen van radioactiviteit moet onder toezicht van een stralingsdeskundige 
gebeuren (stralingsdeskundige met diploma Nivo 5A, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit 
Stralingsbescherming).  De deskundige helpt bij het opstellen van een risicoanalyse voor het werk en 
adviseert over te nemen beschermingsmaatregelen. 
 
Op de locatie Rozenburg is Hoofd Onderhoud opgeleid tot stralingsdeskundige en in bezit van diploma nivo 
5A. De stralingsdeskundige is verantwoordelijk voor de volgende taken: 

 
1. Het optreden als stralingsdeskundige voor de organisatie 
2. Het veiligstellen van een radioactieve bron in geval van storingen of andere ongewone voorvallen 
3. Het verwijderen en/of het plaatsen van radioactieve bronnen voor het vrijgeven van de bronhouder 

voor onderhoud 
4. Assistentie leveren bij het verzorgen van meldingen overeenkomstig de vergunningsvoorwaarden en 

het aanvragen van wijzigingen van de vergunning 
5. De controle op de naleving van de voorschriften 
6. Het bijhouden van de administratieve voorwaarden 
7. Controleren van de stralingsbelasting doormiddel van stralingsmeetapparatuur en het rapporteren bij 

een eventuele afwijking hiervan 

4.4 Locatie stralingsbronnen  

Zie overzicht met status per datum deze procedure. 
 

• Bij alle bronnen is een documentatiekaart aanwezig voorzien van de voor onderhoud en inspectie van 
belang zijnde coderingen 

• Alle bronnen zijn ingekapseld, waardoor minimaal eenmaal per jaar een visuele controle van de bron en 
bronhouder moet plaatsvinden 

• Minimaal jaarlijks moet de ingekapselde bron en/of bronhouder volgens een schriftelijk vastgelegde 
procedure worden gecontroleerd op lekken, radioactieve besmetting en op het dosisequivalent tempo aan 
de buitenzijde van de bronhouder 

• De lektest en/of besmettingscontrole behoeft niet te worden uitgevoerd bij ingekapselde bronnen van 
minder dan 1 MBq en van minder dan 0,02 Re of bij gasvormige ingekapselde bronnen. 
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AVR-Afvalverwerking BV -                  
Locatie Rozenburg.         

Status per : 28-2-2017     

 Installatie 
onderdeel   
(doel) 

nuclide activiteit bronnr. AVR-tagnr. producent / leverancier 

WT 
(stofmeting) 

          

VO-11   C-14 450 kBq PB 775 12 QI 1801 Verewa F-904-20 

VO-12   C-14 450 kBq PB 777 12 QI 2801 Verewa F-904-20 

VO-13   C-14 450 kBq PB778 12 QI 3801 Verewa F-904-20 

VO-14    C-14 450 kBq OO 146 12 QI 14801 Verewa F-904-20 

            

Laboratorium X-Ray 60 kV nvt nvt ARL Advant X 

  

type C-10 
serie 264 

MHA 
(2004) 

30kV .. 11 QIS 7822 Hobre Instruments bv 

BEC 
(stofmeting) 

          

  C-14 450 kBq BW 297 nnb Verewa F-904-20 

 

4.5 Onderhoud, controle en registratie  

Geïnstalleerde stralingsbronnen dienen eenmaal per jaar  te worden gecontroleerd. In een register dienen 
aantekeningen te worden gemaakt van elke controle, onder vermelding van: 
 

• De datum waarop het onderzoek is verricht 

• Het nummer van de bron die is gecontroleerd 

• De wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd 

• De resultaten van de controle 

• De naam van de deskundige die het onderzoek heeft verricht 

• Ook moet minimaal eenmaal per jaar de bronhouder worden gecontroleerd op het lekken van 
radioactieve straling en de mate van de radioactieve besmetting   

 
Bij het werken aan de opstelling en/of het demonteren van aansluitende leidingen waarin een stralingsbron is 
geplaatst, moet het venster van de bronhouder gesloten worden. Eventueel moet de bron worden opgeborgen 
in de speciale bergplaats.  
 
Alleen de aangewezen deskundige(n) mogen het venster openen of sluiten. 
 
Indien er werkzaamheden uitgevoerd worden aan de opgestelde stralingsbron dient dit door de 
stralingsdeskundige te worden vermeld in het betreffende register. Het gaat daarbij om de volgende 
werkzaamheden: 
 

• Monteren of demonteren van de stralingsbron met houder 

• Transporteren van of naar de opstelplaats 

• Gegevens meten met stralingsmeetapparatuur 
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De resultaten van deze aantekeningen dienen gedurende 10 jaar te worden bewaard. 
Indien uit het onderzoek blijkt dat besmetting is opgetreden, moet de detector waarin de radioactieve bron 
zich bevindt, opgeborgen worden in de daarvoor bestemde bergplaats: de bunker. 
Bovendien moet ILT en de Arbeidsinspectie zo snel als mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld.  
 
In het KEW (Kern Energie Wet) register, dat zich bevindt bij het Hoofd 
Onderhoud aantekeningen worden bijgehouden van de inhoud van de 
bergplaats. 

4.6 Markering van de stralingsbronnen 

De omgeving van de stralingsbronnen dient gemarkeerd te zijn met het 
betreffende  waarschuwingspictogram voor radioactiviteit.   
Dit wordt aangegeven door borden en/of stickers met   
het waarschuwingssymbool  “Radioactieve stoffen”.  

4.7 Bergplaats radioactieve bronnen 

Er moet een altijd een specifiek ingerichte bergplaats aanwezig zijn voor het veilig opbergen van de meetkop 
met bronhouder. Voor de AVR-locatie Rozenburg bevindt deze bergplaats zich ondergronds naast de 
koelwater-inlaatgoot tussen voormalig gebouw 4 en het Rookgasreinigings-gebouw en wordt aangegeven met 
een waarschuwingsbord met het opschrift  “Radioactieve stoffen”. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de 
bron met houder, behoort deze in de bergplaats te zijn opgeborgen.  
 
Wanneer door werkzaamheden het installatiedeel waarvan de stralingsbron deel uitmaakt, voor meer dan 72 
uur (= 3 dagen) niet wordt gebruikt, moet de stralingsbron met haar houder in deze bergplaats opgeborgen 
worden. De bergplaats wordt daarna van een hangslot  voorzien. Het Hoofd Onderhoud zal deze tijdslimiet 
van 72 uur laten bewaken. Bij overschrijding of te verwachten overschrijding van deze tijd zal hij als 
deskundige de stralingsbron in de speciale bergplaats opslaan.  
 
Afwijkingen van de genoemde 72 uur is ter beoordeling en goedkeuring van de gediplomeerd 
stralingsdeskundige. 
 

4.8  Brand of ongeval met radioactieve bronnen 

Bij een stralingsincident worden onverwijld zodanige maatregelen getroffen, dat (verdergaande) besmetting 
en/of blootstelling, zoals bedoeld in artikel 13, eerste lid van het Besluit Stralingsbescherming, van personen 
wordt tegengegaan. 
 
In geval van brand of ongeval met een radioactieve bron zal de dienstdoende wachtchef  naast het op de 
gebruikelijke manier alarmeren van politiemeldkamer en gezamenlijke brandweer via een CIN-melding de 
volgende personen/instanties informeren: 
 

• De Coördinerende stralingsdeskundige van AVR 

• Hoofd van de afdeling waar de bron was geplaatst 

• Inspectie SZW kantoor Utrecht , Kernenergiewet-zaken, tel. 030-2305600 

• ILT, via het alarm-incidentennummer 070-3832425 van het Ministerie van I&M 

4.9   Te nemen maatregelen bij brand 

Bij bluswerkzaamheden dient adembescherming gebruikt te worden. Na de brand moeten bluskleding, 
bronhouder en omgeving door de stralingsdeskundige(n) onderzocht worden op mogelijke radioactieve 
besmetting. 

4.10  Radiologische werkzaamheden door externe firma's 

Firma's die in opdracht van AVR radiologische werkzaamheden uitvoeren, moeten in het bezit zijn van een 
vergunning die is verleend door de Nederlandse overheid in het kader van de Kernenergiewet. 
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Indien de betreffende firma eigen veiligheidsprocedures heeft, die meer beperkingen opleggen dan de regels 
van AVR, dan prevaleren deze voorschriften boven díe van AVR.  De directie van de firma en/of haar perso-
neel is in zo’n geval verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke voorschriften.   
 

4.11  Vergunningaanvraagprocedure 
Het werken met radioactieve bronnen of met toestellen die ioniserende straling produceren kan meldings- of 
vergunning plichtig zijn. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid radioactiviteit of het vermogen van toestellen. 
Vergunningen en meldingen voor de AVR-locatie Rozenburg worden bij Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland aangevraagd door de afdeling SHEQ. De coördinerende stralingsdeskundige levert hiervoor de 
gewenste informatie aan. Elke wijziging van het aantal in de inrichting aanwezige radioactieve bronnen dient 
bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te worden gemeld. Ontvangen vergunningen worden zowel 
fysiek als digitaal bewaard op afdeling SHEQ en KEW dossier. 
 
Aanvragen voor vergunningwijziging en overige briefwisseling met het Bevoegd Gezag dient te allen tijde te 
worden ondertekend door de Director van AVR-Afvalverwerking B.V.  

4.12  Afvoeren van radioactieve stoffen 

Vergunning plichtig radioactief in het afvalstadium moet worden afgevoerd naar de Centrale Organisatie voor 
Radioactief Afval (COVRA).  De afvoer wordt in opdracht van AVR uitgevoerd door de RTD (Röntgen 
Technische Dienst). Controle op de afvoer hierbij van de Coördinerende stralingsdeskundige. De afvoerde 
bronnen worden door de Analyzer Technicus schriftelijk afgemeld bij Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, met een informatieverplichting naar afdeling SHEQ. 
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5. Overige gegevens 

Archivering 

Tabel 4. Archiveren van documenten  

Naam document Functie beheerder  Bewaarplaats Bewaartijd (maanden) 

Onderhoudsregister 
RTD (Röntgen 
Technische Dienst) 

Stralingsdeskundige 
Afd. Onderhoud 

Dossier Stralings-
deskundige 
Afd. Onderhoud 

onbeperkt 

Overzicht 
radioactieve 
bronnen 

Stralingsdeskundige 
ism. SHEQ 

Q-schijf onbeperkt 

 

 

Gerelateerde documenten 

- (Wijzigings-)Vergunning onder voorwaarden ingevolge het Besluit Stralingsbescherming  
- d.d. 4 maart 1992, onder nr. 92/635 S,DGA/G/SHV, laatstelijk gewijzigd onder nr. 2007/2433-

06 , d.d. 29 oktober 2007. 
- Intrekken vergunningsplicht in het kader van de Kernenergiewet, d.d. 30 april 2014, 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, referentie 2014/0377-06. 
- 50.015B01 Documentatiekaart stralingsbron 
- 50.015B02 Locatie radioactieve bronnen / röntgenbuizen 

 

Referenties / Verwijzingen  

- Besluit stralingsbescherming 
- Wet op de Kernenergie 
- Wet Milieubeheer 
- Arbowet 

 


