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Publiekssamenvatting

Processen met natuurlijke radioactiviteit in de niet-nucleaire
industrie in Nederland – geactualiseerde basisinformatie
Onderzoek voor de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom
Het RIVM heeft op verzoek van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming (ANVS) een geactualiseerd overzicht gemaakt van
de niet-nucleaire industrieën in Nederland die handelingen uitvoeren
met materialen die van nature radioactiviteit bevatten. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan de olie- en gasindustrie.
Radioactiviteit van natuurlijke oorsprong kan zitten in grondstoffen,
maar ook in producten, rest- en afvalstoffen. In veel gevallen zijn de
concentraties radioactieve stoffen laag, maar in sommige gevallen kan
de radioactiviteit zodanig ‘ophopen’ dat maatregelen nodig zijn om
personen (werknemers en de bevolking) te beschermen tegen
onbedoelde blootstelling aan straling.
Aanleiding voor de uitgevoerde actualisatie zijn nieuwe Europese
voorschriften voor het beschermen van mensen tegen bronnen van
straling. Op basis van deze actualisatie is op hoofdlijnen bepaald wat de
te verwachten gevolgen zijn van deze nieuwe Europese voorschriften. Te
denken valt aan bedrijven die door de nieuwe regelgeving in 2018 een
(uitgebreidere) vergunning moeten aanvragen. Geconcludeerd wordt dat
er over het totaal gezien niet veel wijzigingen zijn maar op individuele
materiaalstromen wel.
De nieuwe Europese voorschriften moeten uiterlijk 6 februari 2018 zijn
opgenomen in de Nederlandse regelgeving. Als onderdeel van de
uitwerking van deze voorschriften is een lijst opgesteld van soorten
handelingen waarbij personen kunnen worden blootgesteld aan
natuurlijke bronnen van straling.
Kernwoorden: natuurlijke radioactiviteit, industrie, radioactiviteit van
natuurlijke oorsprong, NORM, vrijstelling, vrijgave, besluit
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs), richtlijn
2013/59/Euratom

Pagina 3 van 93

RIVM Briefrapport 2017-0042

Pagina 4 van 93

RIVM Briefrapport 2017-0042

Synopsis

Processes involving naturally occurring radioactive materials in
the non-nuclear industry in the Netherlands – updated basic
information
Research to support the implementation of Directive 2013/59/Euratom
At the request of the Dutch Authority for Nuclear Safety and Radiation
Protection (ANVS), RIVM has prepared an updated overview of the
(types of) non-nuclear industries in the Netherlands that engage in
activities involving materials that contain relevant quantities of naturally
occurring radioactive materials. In addition, based on this information,
the main outlines were determined of the expected consequences of the
recent new European regulations regarding the protection against
exposure to ionising radiation.
Naturally occurring radioactive materials can be present in raw materials
as well as in semi-finished products, finished products, residual
materials and waste. In many cases, the concentrations of radioactivity
are low, but in some cases the radioactivity can ‘pile up’ to such an
extent that measures are required to protect persons (workers and
members of the public) against unintended exposure to radiation.
The new European regulations must be implemented into the Dutch
legal framework by 6 February 2018 at the latest. In addition, member
states shall prepare a list of the types of activities that can cause
exposure to natural sources of radiation. The list that was prepared for
that purpose in 2001 can be updated based on this research.
Keywords: natural radioactivity, industry, radioactivity of natural origin,
naturally occurring radioactive material, NORM, exemptions, clearance,
besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs), guideline
2013/59/Euratom, basic safety standards
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Samenvatting

Als gevolg van de implementatie van richtlijn 2013/59/Euratom in de
Nederlandse regelgeving zullen de voorschriften voor generieke
vrijstelling en vrijgave voor radionucliden van natuurlijke oorsprong
worden herzien. Daarnaast moet de, reeds in de vigerende regelgeving
opgenomen lijst met handelingen met van nature voorkomend
radioactief materiaal, worden geactualiseerd.
Om een beeld te krijgen van de gevolgen van de voorgenomen
regelgeving heeft het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu
(RIVM) op verzoek van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming (ANVS), en in samenwerking met Nuclear
Research and consultancy Group (NRG) en Philips, een geactualiseerd
overzicht gemaakt van de niet-nucleaire industrieën in Nederland die
handelingen uitvoeren met materialen die relevante hoeveelheden
radionucliden van natuurlijke oorsprong bevatten. Daarnaast is onder de
verschillende sectoren en ondernemers een enquête uitgezet om een
gedetailleerder beeld te krijgen van de actuele processen en
materiaalstromen met radionucliden van natuurlijke oorsprong in
Nederland. De op deze manier verkregen informatie kan dienen als basis
voor actualisatie van de hiervoor genoemde lijst.
Dit briefrapport geeft een, waar mogelijk kwantitatieve, samenvatting
en analyse van de gegevens die via de enquête verzameld zijn,
aangevuld met informatie die aangeleverd is door NRG en Philips in de
vorm van twee rapporten. Op basis hiervan is op hoofdlijnen bepaald
wat de te verwachten gevolgen zijn van de voorgenomen regelgeving,
waaronder de gevolgen met betrekking tot het toepasselijke niveau van
wettelijke controle voor verschillende materiaalstromen.
Het verlagen van de grenswaarden voor Pb-210, Po-210 en K-40 is de
belangrijkste oorzaak voor het verschuiven naar een hoger niveau van
wettelijke controle voor een aantal materiaalstromen. Echter, door het
vervallen van de voorschriften voor (gewogen) sommatie van nucliden
van natuurlijke oorsprong mogen nucliden uit verschillende reeksen
slechts worden getoetst aan hun individuele grenswaarde, zonder deze
gewogen te sommeren. Dit resulteert voor een aantal andere
materiaalstromen in een verschuiving naar een lager niveau van
wettelijke controle. Netto, bezien over alle respons op de enquête,
resulteren de verschillen tussen de vigerende en voorgenomen
regelgeving in een relatief kleine verzwaring van het systeem van
wettelijke controle. Echter, op het niveau van individuele
materiaalstromen vindt er een aantal duidelijke verschuivingen plaats.
De belangrijkste verschuivingen van het niveau van wettelijke controle
die in deze studie in beeld zijn gekomen worden hier samengevat. In de
eerste plaats zal titaanerts (een belangrijke grondstof in de
pigmentindustrie), dat momenteel meldingsplichtig is, straks deels
vrijgesteld zijn. Ten tweede zal een groot aantal materialen dat K-40
bevat (bijvoorbeeld kaliumchloride) straks mogelijk meldingsplichtig
worden of materialen met of Lu-176 (waaronder lutetiumoxide) zelfs
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vergunningplichtig, tenzij hiervoor specifieke vrijstelling of vrijgave
wordt aangevraagd en toegekend. Verzwaringen van het niveau van
wettelijke controle verwachten we voor kobalt en koperkoek, beide rest/afvalstoffen afkomstig van zinkproductie. Tot slot zullen in de
staalindustrie naar verwachting grote hoeveelheden filterkoek en
doekfilterstof van een vrijgesteld naar een registratie- of
vergunningplichtig regime verschuiven.
Aanvullend aan het bovenstaande zijn in dit rapport ook de verschillende
afvoerroutes voor rest- en afvalstoffen beschouwd, en zijn de bedrijven
in kaart gebracht die rest- en afvalstoffen verwerken die vrijgestelde,
meldings- of registratieplichtige of vergunningplichtige concentraties
radionucliden van natuurlijke oorsprong bevatten.
Tot slot wordt de in dit onderzoek gevonden informatie over lozingen
van radioactiviteit van natuurlijke oorsprong naar water en lucht en over
consumentenproducten die natuurlijke bronnen bevatten kort
besproken.
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1

Aanleiding

In december 2013 is door de Raad van Ministers van de Europese Unie
Richtlijn 2013/59/Euratom (hierna: de Richtlijn) gepubliceerd. Hierin zijn
geactualiseerde Europese basisnormen vastgelegd voor de bescherming
tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende
straling. Deze basisnormen vormen het kader voor nationale regelgeving
van de Lidstaten, en dienen uiterlijk op 6 februari 2018 te zijn
geïmplementeerd. Voorschriften in de Richtlijn zullen in Nederland onder
meer worden opgenomen in een nieuwe Algemene Maatregel van
Bestuur, het zogenoemde “Besluit basisveiligheidsnormen
stralingsbescherming” (hierna: Bbs). Op 27 maart 2017 is hiervan een
ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant [1] (deze versie wordt hierna
aangeduid als: ontwerpBbs). Tevens wordt op dit moment gewerkt aan
ministeriële regelingen en verordeningen, waarin de voorschriften uit het
ontwerpBbs nader worden uitgewerkt.
De Richtlijn kent onder meer geactualiseerde voorschriften voor het
systeem van wettelijke controle van gerechtvaardigde handelingen die
leiden tot blootstelling aan ioniserende straling, en de wijze waarop
daarvan vrijstelling kan worden verleend (zie hoofdstuk 3). Met name
dit laatste kan van invloed zijn op de mate van controle op processen in
de (niet-nucleaire) industrie waarbij natuurlijke radioactiviteit een rol
speelt. Verder kent de Richtlijn, op grond van artikel 23, de verplichting
tot het vaststellen van een lijst van handelingen met van nature
voorkomend radioactief materiaal die leiden tot blootstelling van
personen aan ioniserende straling die niet kan worden verwaarloosd.
1.1

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is het creëren van een actueel en, waar
mogelijk, kwantitatief overzicht van de industriële processen die in
Nederland plaatsvinden waarbij materialen worden toegepast met daarin
radionucliden van natuurlijke oorsprong. Een dergelijk overzicht kan de
ANVS in staat stellen de op grond van artikel 23 van de Richtlijn
verplichtte lijst vast te stellen. Daarnaast is deze informatie te gebruiken
voor de ontwikkeling van (overig) beleid dat is gericht op de
bescherming tegen blootstelling aan ioniserende straling bij deze
processen. Ook helpt dit overzicht om te bepalen welke (industriële)
processen onder het regime van wettelijke controle vallen of dat in de
toekomst mogelijk gaan doen. Zo kan een beeld worden verkregen van
de effecten van implementatie van de voorschriften uit de Richtlijn voor
de industrie.
Bij de totstandkoming van het huidige Besluit stralingsbescherming
(hierna: Bs) is een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. In opdracht van
het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM) heeft KEMA in 1993 een studie verricht naar
processen en materiaalstromen in de niet-nucleaire industrie in
Nederland. In de rapportage over dat onderzoek zijn de processen in
deze industrieën kort omschreven [2]. Daarbij is ook aangegeven welke
radionucliden van natuurlijke oorsprong een rol spelen in de
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verschillende industrieën, en in welke processen verhoogde
concentraties worden aangetroffen.
Omdat bovenstaande en andere rapportages verouderd zijn heeft de
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) het RIVM
gevraagd om de informatie uit deze rapportages te actualiseren. Ook is
gevraagd om, waar mogelijk, de verzamelde informatie kwantitatief te
toetsen aan het nieuwe systeem van wettelijke controle.
1.2

Afbakening
•
•
•

•
•
•
•
•

1.3

Dit rapport zal alleen ingaan op radionucliden van natuurlijke
oorsprong (zie §2.3.1);
de focus ligt op het presenteren van kwantitatieve informatie
over materiaalstromen;
het uitgangspunt voor dit rapport is het gebruik van generieke
vrijstellings- en vrijgave grenzen, het ontwerpBbs biedt
daarnaast ook de mogelijkheid van specifieke vrijstelling of
vrijgave;
de scope van het onderzoek beperkt zich tot de niet-nucleaire
industrie in Nederland;
het vervoer van radioactieve stoffen valt buiten de scope van dit
onderzoek;
bouwmaterialen die van nature radionucliden bevatten of
waaraan reststoffen met daarin natuurlijke bronnen zijn
toegevoegd, zijn niet meegenomen in dit onderzoek;
in dit onderzoek zijn geen scenario-/dosisberekeningen
uitgevoerd; er worden geen uitspraken gedaan over de mogelijk
op te lopen dosis door blootstelling aan natuurlijke bronnen;
in dit rapport zal niet ingegaan worden op de processen die de
ophoping van natuurlijke radionucliden veroorzaken, daarvoor
wordt verwezen naar bestaande literatuur [2-27].

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste definities zoals opgenomen in de
huidige en de voorgenomen Nederlandse wet- en regelgeving
samengevat en worden de verschillen hiertussen uiteengezet. Hierbij
wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de afbakening van de term
“radionucliden van natuurlijke oorsprong”. In hoofdstuk 3 worden zowel
het huidige als voorgenomen Nederlandse systeem van wettelijke
controle (vrijstelling, vrijgave, registratie en vergunning) uitgelegd en
worden de bijbehorende grenswaarden gegeven.
Daarna wordt in hoofdstuk 4 een algemene inleiding gegeven op de
problematiek met betrekking tot natuurlijke radioactiviteit in de (nietnucleaire) industrie. Hoofdstuk 5 biedt een overzicht van de Nederlandse
industrieën die te maken hebben met natuurlijke radioactiviteit.
In de daarop volgende hoofdstukken (6, 7 en 8) wordt achtereenvolgens
een overzicht gegeven van welke grondstoffen, producten en rest/afvalstoffen er in Nederland worden gebruikt of geproduceerd die
radionucliden van natuurlijke oorsprong bevatten. Over deze
materiaalstromen wordt waar mogelijk kwantitatieve informatie gegeven
over activiteitsconcentraties en hoeveelheden.
Hoofdstuk 9 biedt een overzicht van de in Nederland (en enkele in het
buitenland) beschikbare afvoer- en verwerkingsroutes van rest- en
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afvalstoffen, waarna hoofdstuk 10 kort ingaat op de lozingen van
radionucliden van natuurlijke oorsprong in Nederland naar zowel water
en lucht. Hoofdstuk 11 gaat kort in op consumentenproducten die
radionucliden van natuurlijke oorsprong bevatten, hoofdstuk 12 vat tot
slot de conclusies van dit onderzoek samen.
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2

Terminologie

Het is van belang te signaleren dat de Richtlijn niet alleen nieuwe of
aangepaste voorschriften introduceert, maar dat ook de structuur en
terminologie daarvan afwijkt van de huidige (Europese en) Nederlandse
voorschriften. Als gevolg hiervan zijn in het ontwerpBbs niet alleen
kwantitatieve, maar ook conceptuele aanpassingen doorgevoerd ten
opzichte van de vigerende regelgeving. Hieronder worden, ter
verduidelijking van de in dit briefrapport gebruikte terminologie, enkele
definities opgesomd en toegelicht. In dit briefrapport wordt zo veel als
mogelijk aangesloten bij definities uit de nieuwe regelgeving.
2.1

Definities in de vigerende regelgeving
Voor onderstaande definities uit de vigerende regelgeving zijn de
Kernenergiewet (hierna: Kew), het Besluit stralingsbescherming (hierna:
Bs), de Uitvoeringsregeling stralingsbescherming EZ (hierna:
Uitvoeringsregeling) en de wet milieubeheer (Wm) geraadpleegd. De
volgende definities en termen zijn relevant voor dit onderzoek:
Radioactieve stoffen: “Stoffen met uitzondering van splijtstoffen en
ertsen, die in zodanige mate radionucliden bevatten dat zij, voorzover
het de bescherming tegen ioniserende straling betreft, niet mogen
worden verwaarloosd” (art. 1, onder d, van de Kew).
Natuurlijke bron: “Kosmische straling of bron van natuurlijke
oorsprong, niet zijnde een toestel”, waarbij bron is gedefinieerd als
“toestel dan wel radioactieve stof” (art. 1 Bs).
Radioactieve afvalstof: “Radioactieve stof die krachtens artikel 38 als
zodanig is aangemerkt en die niet wordt geloosd” (art. 1 Bs). Een
radioactieve stof kan, conform artikel 38, door de Minister van
Infrastructuur en Milieu of de ondernemer als radioactieve afvalstof
worden aangemerkt, indien voor deze stof geen gebruik of product- of
materiaalhergebruik is voorzien door deze Minister of door de
ondernemer en er geen sprake is van lozing van de stof.
Afval van natuurlijke bronnen: Wordt genoemd in artikel 110 van het
Bs, maar is niet gedefinieerd.
Radioactieve afvalstoffen afkomstig van natuurlijke bronnen:
Worden genoemd in artikel 110a van het Bs, maar zijn niet gedefinieerd.
Hiermee wordt vermoedelijk hetzelfde bedoeld als in artikel 110 van dit
besluit.
Afvalstoffen: “Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de
houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet
ontdoen” (art. 1.1, Wm). Van belang is op te merken dat deze definitie
niet van toepassing is op radioactieve (afval)stoffen. Deze definitie is
daarmee complementair aan de definitie voor “radioactieve afvalstof”.

Pagina 15 van 93

RIVM Briefrapport 2017-0042

Voor “radioactief materiaal” en voor “nucliden van natuurlijke
oorsprong” zijn momenteel geen definities opgenomen in de
regelgeving.
Verder is van belang dat er in het Bs onderscheid wordt gemaakt tussen
handelingen en werkzaamheden, deze zijn in artikel 1 van het Bs als
volgt gedefinieerd:
Handeling: “Het bereiden, voorhanden hebben, toepassen of zich
ontdoen van een kunstmatige bron of van een natuurlijke bron, voor
zover deze natuurlijke bron is of wordt bewerkt met het oog op zijn
radioactieve eigenschappen dan wel het gebruiken of voorhanden
hebben van een toestel, uitgezonderd bij een interventie, een ongeval of
een radiologische noodsituatie”.
Werkzaamheid: “Het bereiden, voorhanden hebben, toepassen van of
zich ontdoen van een natuurlijke bron voor zover die niet wordt of is
bewerkt wegens zijn radioactieve eigenschappen, uitgezonderd bij een
interventie, een ongeval of een radiologische noodsituatie”.
Met deze definities wordt momenteel dus een onderscheid gemaakt
tussen “werkzaamheden”, waarbij radionucliden van natuurlijke
oorsprong een onbedoeld bijverschijnsel zijn, en “handelingen”, waarbij
radioactiviteit bewust en bedoeld wordt toegepast. De begrippen
handelingen en werkzaamheden zijn complementair, en voor beide
gelden verschillende regimes. Processen en verrichtingen waarbij
natuurlijke bronnen, die niet worden gebruikt vanwege de radioactieve
eigenschappen, zijn betrokken in de (niet-nucleaire) industrie vallen op
grond van bovenstaande definities nu nog onder het regime van
werkzaamheden. Het voorhanden hebben van materialen met daarin
natuurlijke bronnen, alsmede het verwerken van natuurlijke bronnen,
die niet worden gebruikt vanwege de radioactieve eigenschappen, zijn
voorbeelden van werkzaamheden.
2.2

Definities en concepten in nieuwe regelgeving
Hieronder zijn de definities en termen opgesomd die in de nieuwe
regelgeving worden gehanteerd. Deze komen uit het ontwerpBbs zoals
gepubliceerd in de Staatscourant [1] en het ontwerp van de ministeriële
regeling van 3 juli 2017 (hierna: ontwerpMR). Enkele ongewijzigde
definities zijn ten behoeve van een volledig overzicht herhaald.
In de nieuwe regelgeving vervalt de term “werkzaamheden”, en wordt
enkel nog gesproken van “handelingen”. Een handeling is gedefinieerd
als:
Handeling: “Menselijke handeling die de blootstelling van personen aan
van een bron afkomstige straling kan doen toenemen en die krachtens
artikel 6.17 wordt aangemerkt als een geplande blootstellingsituatie,
waaronder het bereiden, voorhanden hebben, bewerken, toepassen of
zich ontdoen van een bron” (Bijlage 1 van het ontwerpBbs).
Hiervoor zijn de volgende drie definities van belang:
Bron: toestel, “versneller of radioactieve stof” (Bijlage 1 van het
ontwerpBbs).
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Radioactieve stoffen: “Stoffen met uitzondering van splijtstoffen en
ertsen, die in zodanige mate radionucliden bevatten dat zij, voorzover
het de bescherming tegen ioniserende straling betreft, niet mogen
worden verwaarloosd” (ongewijzigd, art. 1, onder d, van de Kew).
Radioactief materiaal: “Materiaal dat radioactieve stoffen bevat”
(Bijlage 1 van het ontwerpBbs).
Binnen het begrip handelingen is een deelbegrip ”handeling met een
natuurlijke bron” geïntroduceerd:
Handeling met een natuurlijke bron: “Handeling met betrekking tot
van nature voorkomend radioactief materiaal als bedoeld in artikel 3.2”
(Bijlage 1 van het ontwerpBbs).
Op grond van dit artikel worden door de Minister van Infrastructuur en
Milieu en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
“categorieën of soorten handelingen aangewezen waarbij van nature
voorkomend radioactief materiaal is betrokken en werknemers of leden
van de bevolking daardoor een blootstelling ondergaan of kunnen
ondergaan die vanuit het oogpunt van stralingsbescherming niet kan
worden verwaarloosd”. Een dergelijke aanwijzing vindt uitsluitend plaats
indien een vrijstellingsgrens of vrijgavegrens voor de desbetreffende
handeling of het desbetreffende materiaal is of kan worden
overschreden.
Een belangrijk verschil met de huidige regelgeving is dus dat voor een
handeling met een natuurlijke bron niet een apart regime geldt, maar
dat het regime voor dergelijke handelingen (daar waar nodig) op een
bijzondere manier wordt ingevuld. Een ander verschil is dat handelingen
met natuurlijke bronnen worden gedefinieerd via de hiervoor genoemde
lijst.
Het begrip “natuurlijke bron” is gedefinieerd als:
Natuurlijke bron: “Bron van ioniserende straling van natuurlijke,
terrestrische of kosmische oorsprong” (Bijlage 1 van het ontwerpBbs).
De term “van nature voorkomend radioactief materiaal”, die in artikel
3.2 van het ontwerpBbs wordt gebruikt is niet apart gedefinieerd, maar
het ligt voor de hand dat dit op het snijvlak van de concepten
“natuurlijke bron” en “radioactief materiaal” ligt.
Binnen het concept “radioactieve stof” valt het begrip “radioactieve
afvalstof”:
Radioactieve afvalstof: “Radioactief materiaal in gasvormige,
vloeibare of vaste staat die krachtens artikel 10.7 als radioactieve
afvalstof wordt aangemerkt” (Bijlage 1 van het ontwerpBbs). Een
radioactieve stof kan, conform artikel 10.7, door de ANVS of de
ondernemer als radioactieve afvalstof worden aangemerkt, indien voor
deze stof geen gebruik of product- of materiaalhergebruik is voorzien
door de ANVS of door de ondernemer en er geen sprake is van lozing
van de stof.
Op grond van het voorgaande kan worden afgeleid dat de volgende twee
termen vallen binnen het concept “radioactieve afvalstof”:
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“Afval afkomstig van handelingen met van nature voorkomende
radionucliden”: Deze term wordt genoemd in artikel 4.21, tweede lid
van het ontwerpBbs, maar is niet verder gedefinieerd.
“Radioactieve afvalstoffen afkomstig van handelingen met van nature
voorkomende radionucliden”: Deze term wordt genoemd in artikel 10.7,
zesde lid van het ontwerpBbs, maar is niet verder gedefinieerd.
Ten slotte wordt opgemerkt dat in de voorgenomen regelgeving wordt
gesproken over “van nature voorkomende radionucliden”. Hiervoor is
geen definitie opgenomen. Omdat deze term in de context van dit
onderzoek kan leiden tot verwarring wordt in dit briefrapport gesproken
van “radionucliden van natuurlijke oorsprong”.
2.3

In dit briefrapport gehanteerde aanvullende definities
Bij het beschrijven van materiaalstromen is het belangrijk om
onderscheid te maken tussen grondstoffen, reststoffen, (radioactieve)
afvalstoffen en producten.
Aangezien het afhankelijk is van de activiteitsconcentratie van een stof
of het onder het Kew of het Wm regime valt, varieert daarmee ook
welke definitie van afval van toepassing is. Om verwarring te voorkomen
is in dit briefrapport een vaste definitie van afval gehanteerd. De in dit
briefrapport gehanteerde definities staan hieronder uiteengezet.
Grondstoffen: Materialen zoals ertsen, oxides, zouten, bouwmaterialen
of installatieonderdelen die doelbewust worden gebruikt in een
productieproces worden in dit briefrapport als grondstof beschouwd.
Reststoffen: Materialen die bedoeld of onbedoeld ontstaan, vrijkomen
of overblijven bij een (productie) proces. Een stof die een positieve
economische waarde heeft in het handelsverkeer en die nog gescheiden
kan of moet worden in product(en) en afvalstof(fen) en eventueel
secundaire grondstoffen.
Afvalstoffen: Materialen die onbedoeld ontstaan, vrijkomen of
overblijven bij een (productie)proces en waarvoor geen hergebruik is
voorzien.
Producten: Materialen van economische waarde die doelbewust
gemaakt worden.
Ondanks het onderscheid tussen rest- en afvalstoffen dat hierboven
wordt gemaakt zullen in dit briefrapport deze twee materiaalstromen
meestal gezamenlijk worden weergegeven omdat het onderscheid in de
praktijk niet altijd even duidelijk is.

2.3.1

Radionucliden van natuurlijke oorsprong
Radionucliden zijn in te delen in “radionucliden van kunstmatige
oorsprong” en “radionucliden van natuurlijke oorsprong”. Radionucliden
van kunstmatige oorsprong zijn nucliden die zijn ontstaan als product of
als bijproduct als gevolg van processen die door de mens zijn
geïnitieerd. Naast radionucliden van kunstmatige oorsprong kennen we
ook radionucliden van natuurlijke oorsprong. Radionucliden van
natuurlijke oorsprong omvatten “primordiale” nucliden, eventuele
vervalproducten daarvan, en kosmogene nucliden. Met primordiale
nucliden wordt gedoeld op nucliden die, als gevolg van een zeer lange
halfwaardetijd, in de natuur aanwezig zijn sinds het ontstaan van het
universum. Primordiale nucliden en hun vervalproducten worden overal
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op aarde aangetroffen. Dit geldt ook voor kosmogene nucliden, die
continu worden gegenereerd als gevolg van kernreacties in de
atmosfeer, waarna deze vervallen naar stabiele vervalproducten.
De primordiale radionucliden zijn, vanwege de mate waarin deze
voorkomen in materialen het meest van belang voor de niet-nucleaire
industrie. In veel natuurlijke materialen (zoals in mineralen en ertsen)
komen (zeer) lage concentraties van radionucliden van natuurlijke
oorsprong voor. De radionucliden die typisch voorkomen in grondstoffen
die gebruikt worden in de niet-nucleaire industrie zijn voornamelijk ook
kalium (K-40), uranium (99,3% U-238 en 0,7% U-235) en thorium (Th232) en hun vervalproducten. U-238, U-235 en Th-232 hebben alle drie
een serie radioactieve vervalproducten en vormen daarmee
vervalreeksen (zie bijlagen 14.2, 14.3 en 14.4 voor de belangrijkste
vervalproducten). In deze reeksen worden U-238, U-235 en Th-232 de
“moedernucliden” genoemd en alle vervalproducten de
“dochternucliden”.
Omdat de halfwaardetijden van alle dochternucliden uit de U- en Threeksen veel korter zijn dan die van de moedernucliden geldt voor
diverse materialen die in de onverstoorde aardkorst aanwezig zijn dat de
gehele vervalreeksen van nature in seculair evenwicht (“sec”) zijn. Dit
houdt in dat de activiteitsconcentratie van alle nucliden binnen dezelfde
vervalreeks in een dergelijk materiaal gelijk is. In de praktijk komen we
seculair evenwicht tegen in grondstoffen die uit de onverstoorde
aardkorst worden gewonnen, zoals ertsen.
Door verwerking van grondstoffen en ruwe materialen kan het seculair
evenwicht in de vervalreeksen worden verbroken, en kunnen verhoogde
concentraties radionucliden voorkomen in bepaalde materiaalstromen.
Concentraties radionucliden kunnen door de bewerking van materialen
zo hoog worden dat blootstelling aan deze materialen tot risico’s voor de
gezondheid kan leiden en regulering noodzakelijk wordt. In de literatuur
worden materialen met radionucliden van natuurlijke oorsprong ook wel
aangeduid als “Naturally Occurring Radioactive Materials” (NORM).
Van de primordiale radionucliden worden K-40 en de nucliden uit de U238, U-235 en Th-232 reeksen het meest aangetroffen in de
Nederlandse industrie, maar ook andere primordiale nucliden zullen
behandeld worden in dit briefrapport. De kosmogene radionucliden
worden buiten beschouwing gelaten, omdat deze in de praktijk niet in
hoge concentraties voorkomen.
Op processen en verrichtingen met radionucliden van natuurlijke
oorsprong die kan leiden tot blootstelling van personen die niet kan
worden verwaarloosd is, volgens het ontwerpBbs, het regime voor
“handelingen met natuurlijke bronnen” van toepassing. Dit geldt niet
voor processen en verrichtingen met radionucliden van natuurlijke
oorsprong die worden toegepast vanwege de radioactieve, splijt- of
kweekeigenschappen.
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Samengevat wordt in deze publicatie de volgende definitie gebruikt:
Radionucliden van natuurlijke oorsprong: “Primordiale
radionucliden en hun vervalproducten die niet worden toegepast
vanwege de radioactieve, splijt- of kweekeigenschappen”.
2.4

Methode
De informatie uit het voorliggende briefrapport is verkregen door middel
van een enquête die door het RIVM is opgesteld (zie Bijlage 14.1). Deze
is breed verspreid onder Nederlandse bedrijven waarvan verwacht kan
worden dat ze in aanraking komen met radionucliden van natuurlijke
oorsprong. De respons op deze enquête omvat 26 bedrijven, waaronder
9 bedrijven uit de olie- en gassector. Daarnaast heeft het RIVM de
Nuclear Research en Consultancy Group (NRG) en Philips Innovation
Services gevraagd om de hen bekende processen waarbij radionucliden
van natuurlijke oorsprong een rol spelen te rapporteren. In deze
rapporten is ook kwantitatieve informatie opgenomen zoals doorzetten,
activiteitsconcentraties en lozingen naar lucht en water [3-4].
Op basis van de binnengekomen enquêtes, de twee hiervoor genoemde
rapporten en een selectie van bestaande literatuur is in dit briefrapport
een overzicht op hoofdlijnen samengesteld. Hierbij is eventuele
bedrijfsgevoelige informatie geanonimiseerd. Bij de analyse en
presentatie van de resultaten is een ketenbenadering toegepast. Dat wil
zeggen dat er onderscheid is gemaakt tussen (1) jaarlijkse doorzet aan
grondstoffen, (2) jaarlijkse productie van producten, rest- en
afvalstoffen en (3) jaarlijkse verwerking/opslag van afvalstoffen. Op
basis van een toetsing aan de nieuwe grenswaarden 1 voor vrijstelling en
vrijgave uit het ontwerpBbs, en toepassing van de voorschriften met
betrekking tot sommatie van activiteitsconcentraties 2 zijn de materialen
onderverdeeld in vrijgestelde, meldingsplichtige (straks
registratieplichtige) en vergunningplichtige materialen. Deze
onderverdeling is gedaan voor de vigerende en voorgenomen
regelgeving, en onderling vergeleken. Ook is er gekeken naar de
gerapporteerde lozingen naar lucht en water en komen
consumentenproducten met daarin radionucliden van natuurlijke
oorsprong kort aan bod.

2.5

Disclaimer
Hoewel is gestreefd naar een zo compleet mogelijk beeld, brengt de
hierboven beschreven aanpak met zich mee dat de in dit rapport
gepresenteerde informatie als indicatief moet worden beschouwd, en
mogelijk niet volledig is. Dit is het gevolg van het door respondenten in
een aantal gevallen niet of niet volledig beantwoorden van de vragen in
de enquêtes, en het beschouwen van (schattingen van) gemiddelden.
Verder is van belang dat het RIVM niet in alle gevallen de in de enquêtes
opgegeven informatie heeft kunnen verifiëren. Daarom valt niet uit te
sluiten dat gerapporteerde cijfers in individuele gevallen in de praktijk
anders kunnen uitvallen.

1
2

Er is alleen getoetst aan generieke grenswaarden.
Toelichting op de grenswaarden en de gebruikte somregel wordt gegeven in Hoofdstuk 3 en Bijlage 14.5.
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Verder geldt dat het moeilijk is gebleken om vrijgestelde
materiaalstromen in beeld te krijgen. Deze materialen hoeven onder de
vigerende regelgeving niet gemeld te worden. Dit maakt het lastig om
eventuele verschuivingen van een vrijgesteld naar een mogelijk
registratie- of vergunningplichtige regime vast te stellen.
Ten slotte is van belang te benadrukken dat het in dit briefrapport
gepresenteerd overzicht een momentopname betreft, en dat de in dit
onderzoek uitgevoerde inventarisatie bij voorkeur periodiek zou moeten
worden geactualiseerd.
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3

Het systeem van wettelijke controle van handelingen met
natuurlijke bronnen

3.1

Vigerende regelgeving
Voor gerechtvaardigde werkzaamheden met natuurlijke bronnen geldt
momenteel op grond van artikel 103, eerste lid, of artikel 107, eerste lid
van het Bs een meldings- of vergunningplicht. Dit systeem van
meldings- en vergunningplicht (en toezicht) wordt ook wel “wettelijke
controle” of “controlestelsel” genoemd. Voor de ondernemer geldt een
aantal verplichtingen, welke zijn gekoppeld aan deze meldings- en/of
vergunningplicht. Echter, voor (werkzaamheden met) materialen die
beperkte hoeveelheden radionucliden bevatten, geldt dat vrijstelling van
wettelijke controle kan worden verleend. Voor deze vrijstelling moet
worden getoetst aan de grenswaarden die zijn vastgelegd in Tabel 1 in
Bijlage 1.1 van de Uitvoeringsregeling (zie ook Tabel 1 in dit
briefrapport). Het betreft nuclidespecifieke grenswaarden voor activiteit
(Bq) en activiteitsconcentratie (Bq/g), waarbij geldt dat vrijstelling kan
worden verleend indien één van beide grenswaarden wordt
onderschreden. Vrijstelling van wettelijke controle houdt in dat een
handeling met het materiaal kan worden aangevangen zonder dat
daarvoor een vergunning of melding nodig is. Er kan worden volstaan
met een melding indien de activiteitsconcentratie lager is dan tienmaal
de nuclidespecifieke grenswaarde 3.
Verder geldt, op grond van artikel 37, tweede lid, van het Bs, dat
radioactieve stoffen na afloop van een gerechtvaardigde handeling
kunnen worden vrijgegeven indien de activiteit of de
activiteitsconcentratie in het materiaal lager is dan de hierboven
genoemde grenswaarden. Vrijgave houdt in dat materialen kunnen
worden (her)gebruikt of afgevoerd, zonder dat de regelgeving op grond
van de Kernenergiewet nog van toepassing is. Vrijgave is, net als
vrijstelling, in het huidige systeem mogelijk op basis van onderschrijding
van slechts één van de twee grenswaarden.
Opgemerkt wordt nog dat in industriële processen de doorzet aan
materialen doorgaans zo groot is, dat de grenswaarden voor totale
activiteit al snel overschreden worden. Daarom kennen in deze sectoren
eigenlijk alleen de grenswaarden voor activiteitsconcentratie een
praktische toepassing.
Tot slot kan de ondernemer, op grond van artikel 108, tweede lid, van
het Bs, worden vrijgesteld van de vergunningplicht voor het lozen van
natuurlijke bronnen indien de totale activiteit van de in een kalenderjaar
te lozen radionucliden bij het verlaten van de locatie lager is dan de
grenswaarden die zijn vastgelegd in Tabel 2 in Bijlage 1.1 van de
Uitvoeringsregeling (zie Tabel 3 in dit briefrapport).

3

Dit geldt alleen voor “werkzaamheden”
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Toepassing van de instrumenten vrijstelling en vrijgave voorkomt het
onnodig reguleren van handelingen en werkzaamheden waarvan het
radiologische risico zeer beperkt is (geworden).
3.2

Voorgenomen regelgeving
In het kader van de implementatie van de Richtlijn zijn herziene
voorschriften vastgesteld voor “generieke” vrijstelling en vrijgave. In het
ontwerpBbs, Bijlage 3, onderdeel B, Tabel A deel 2, zijn grenswaarden
voor vrijstelling en vrijgave opgenomen voor de nucliden uit de U-238,
U-235 en Th-232 reeksen en K-40, zoals weergegeven in Tabel 1, kolom
3, in dit briefrapport. De grenswaarden gelden voor vaste materialen, in
seculair evenwicht met hun dochternucliden. In aanvulling daarop zijn in
de ontwerpMR voor 9 aanvullende primordiale nucliden vergelijkbare
grenswaarden opgenomen (eveneens opgenomen in Tabel 1, kolom 3, in
dit briefrapport). De grenswaarden voor vrijstelling van lozingen, zoals
opgenomen in het ontwerpBbs, Bijlage 3, onderdeel B, Tabel C, zijn
ongewijzigd ten opzichte van het Bs.
Naast “generieke” vrijstelling en vrijgave wordt er in het ontwerpBbs de
mogelijkheid geboden om “specifieke” vrijstelling en vrijgave aan te
vragen. Een ondernemer kan een aanvraag bij de ANVS indienen voor
een beschikking, houdende een specifieke vrijstelling voor bepaalde
handelingen of toepassingen, of een specifieke vrijgave voor bepaalde
radioactieve materialen, voor radioactieve materialen afkomstig van
specifieke soorten handelingen, of voor materialen behorende tot
specifieke categorieën handelingen of toepassingen. Op de mogelijke
gevolgen van specifieke vrijstelling en vrijgave wordt in dit rapport niet
ingegaan.
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de grenswaarden in Bijlage 3,
onderdeel B, Tabel B, kolom 2 en 3 van het ontwerpBbs niet van
toepassing zijn op handelingen met natuurlijke bronnen die niet worden
toegepast vanwege hun radioactieve eigenschappen. 4

3.3

Vergelijking grenswaarden in huidige en voorgenomen
regelgeving
In deze paragraaf worden de grenswaarden voor de
activiteitsconcentratie (Bq/g) voor vrijstelling en vrijgave van materialen
met radionucliden van natuurlijke oorsprong in de vigerende en de
voorgenomen regelgeving met elkaar vergeleken. Deze waarden zijn
weergegeven in Tabel 1.
Zoals hiervoor aangegeven geldt voor natuurlijke bronnen dat de
grenswaarden voor totale activiteit en grenswaarden voor materialen,
anders dan vaste stoffen, in de voorgenomen regelgeving komen te
vervallen.

4

De vrijstellingswaarden voor de totale activiteit en voor de activiteitsconcentratie voor handelingen met
matige hoeveelheden tot 1.000 kg van elk type materiaal zoals opgenomen in Bijlage 3, onderdeel B, Tabel B
van het ontwerpBbs mogen worden gebruikt voor sommige van nature voorkomende radionucliden die in
gezuiverde vorm in bijvoorbeeld consumentenproducten of onder laboratoriumomstandigheden worden
toegepast.
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De grenswaarden en bijbehorende voorschriften in het ontwerpBbs,
overgenomen uit de nieuwe Richtlijn, verschillen op enkele punten van
de vigerende Nederlandse regelgeving. Zo geldt dat voor een aantal
nucliden de grenswaarde voor de activiteitsconcentratie is aangescherpt
ten opzichte van de vigerende regelgeving. Daarnaast is de
meldingsplicht vervangen door een registratieplicht. Ten slotte zijn de
voorschriften met betrekking tot sommatie van activiteitsconcentraties
van verschillende radionucliden in een materiaal aangepast. Op dit
laatste wordt in paragraaf 3.4 nader ingegaan.
Voor de volledigheid wordt verder opgemerkt dat de grenswaarden in de
voorgenomen regelgeving, in tegenstelling tot de vigerende regelgeving,
niet meer zijn gebaseerd op dosiscriteria en scenarioberekeningen. In
paragraaf 3.5 wordt hierop nader ingegaan.
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Tabel 1: Vrijstellings- en/of vrijgavegrenswaarden in vigerende en voorgenomen
regelgeving

Radionuclide
Toepassingsgebied:
K-40
Rb-87
Cd-113
In-115
La-138
Sm-147
Gd-152
Lu-176
Re-187
Pt-190
Pb-210+
Pb-212+
Bi-210
Po-210
Rn-220+
Rn-222+
Ra-223+
Ra-224+
Ra-226+
Ra-228+
Ac-227
Ac-228
Th-227
Th-228+
Th-230
Th-232
Th-232sec
Th-234+
Pa-231
U-234
U-235+
U-235sec
U-238+
U-238sec

Uitvoeringsregeling
(Bq/g)a
- Vrijstelling en vrijgave
- Onbeperkte hoeveelheden
- Alle materialen
1·102
1·104
1·103
1·103
1·101
1·101
1·101
1·102
1·106
1·102
1·101
1·103
1·102
1·104
1·101
1·102
1·101
1·100
1·100
1·100
1·101
1·101
1·100
1·100
1·101
1·100
1·103
1·100
1·101
1·101
1·100
1·101
1·100

OntwerpBbs en
OntwerpMR (Bq/g)b
- Vrijstelling en vrijgave
- Onbeperkte hoeveelheden
- Vaste materialen
1·101
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100
1·100

a) Vrijstellings- en vrijgavegrenzen voor kunstmatige en natuurlijke bronnen [28].
b) Generieke waarden voor de vrijstelling of vrijgave van van nature voorkomende
radionucliden in vaste materialen in seculair evenwicht met hun dochternucliden [1, 29].
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Tabel 2: Verdisconteerde dochternucliden behorend bij Tabel 1

Verdisconteerde dochternucliden in Bs en ontwerpBbsa
Bi-210, Po-210
Bi-212, Po-212 (0,64), Tl-208 (0,36)
Po-216
Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Po-212 (0,64), Tl-208
(0,36)
Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po210
Ac-228
Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Po-212 (0,64), Tl208 (0,36)
Pa-234m
Th-231
Th-234, Pa-234m
Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212,
Bi-212, Po-212 (0,64), Tl-208 (0,36)
Th-231, Pa-231, Ac-227, Th-227, Ra-223, Rn-219, Po-215,
Pb-211,
Bi-211, Tl-207
Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214,
Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Radionuclide
Pb-210+
Pb-212+
Rn-220+
Rn-222+
Ra-223+
Ra-224+
Ra-226+
Ra-228+
Th-228+
Th-234+
U-235+
U-238+
Th-232sec
U-235sec
U-238sec

a) De grenswaarden in kolom 3 van Tabel 1 gelden voor alle nucliden uit de U-238,
U-235 en Th-232 reeksen in seculair evenwicht met al hun dochternucliden

Tabel 3: Vrijgavewaarden voor lozingen in water en lucht van radionucliden ten
gevolge van handelingen met van nature voorkomende radionucliden

Radionuclide
Pb-210+
Po-210
Rn-222+
Ra-223+
Ra-224+
Ra-226+
Ra-228+
Ac-227+
Th-227
Th-228+
Th-230
Th-232sec
Th-234+
Pa-231
U-234
U-235+
U-238sec

a

Activiteit waterlozingen
(GBq/jaar)
1·101
1·101
–
1·103
1·103
1·101
1·102
1·102
1·103
1·103
1·102
1·102
1·104
1·104
1·103
1·103
1·103

Activiteit luchtlozingen
(GBq/jaar)
1·101
1·101
1·104
–
–
1·101
1·100
1·101
–
1·100
1·100
1·100
–
1·10-1
1·101
1·101
1·101

a) Radionucliden met het achtervoegsel «+» of «sec» betreffen, in lijn met RP135,
moedernucliden die in evenwicht zijn met hun kortlevende dochternucliden [7]. Dat wil
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zeggen dat t1/2 van de dochter ≪ t1/2 van de moeder. In dit geval hebben de in de tabel
vermelde waarden betrekking op het moedernuclide, maar zijn de dochternucliden die
ingroeien daarin reeds verdisconteerd. Dat wil zeggen dat er bij evenwicht uitsluitend
getoetst wordt aan de waarde voor het moedernuclide.

3.4

Sommering van activiteitsconcentraties van verschillende
radionucliden

3.4.1

Volgens de vigerende regelgeving
Indien materiaal meerdere soorten radionucliden bevat worden volgens
artikel 25, derde lid, van het Bs de activiteitsconcentraties van de
radionucliden, ten behoeve van toetsing aan de grenswaarden, gewogen
gesommeerd. Aan de grenswaarde wordt voldaan indien de uitkomst
van de sommatie kleiner dan of gelijk is aan 1. Deze somregel ziet er in
de Uitvoeringsregeling als volgt uit:
�
i

𝐶𝐶i
≤1
𝐶𝐶i,v

Waarin: Ci de activiteitsconcentratie in Bq/g van radionuclide i in een
materiaal is en Ci,v de grenswaarde in Bq/g voor de
activiteitsconcentratie voor radionuclide i, is zoals weergegeven in Tabel
1, kolom 2.
Aanvullend hierop staat in de Uitvoeringsregeling en de toelichting
daarop een aantal rekenregels dat men in de praktijk mag toepassen bij
het gebruiken van deze somregel [30-31]. Deze rekenregels hebben
voor een belangrijk deel betrekking op welke dochternucliden moeten
worden meegenomen bij toetsing aan de grenswaarde voor het
moedernuclide.
Wanneer U-238, U-235 en/of Th-232 in seculair evenwicht is met de
dochternucliden mag direct getoetst worden aan de grenswaarden voor
deze moedernucliden in seculair evenwicht. Als er geen sprake is van
evenwicht moeten de individuele moeder en dochternucliden aan hun
eigen grenswaarden getoetst worden, en moet er gewogen gesommeerd
worden. Ook wanneer er nucliden uit de verschillende reeksen of
enkelvoudige primordiale nucliden aanwezig zijn moet er gewogen
gesommeerd worden.
3.4.2

Volgens de voorgenomen regelgeving
De exacte voorschriften voor sommeren van activiteitsconcentraties van
verschillende radionucliden in een materiaal onder het regime van de
voorgenomen regelgeving zijn op het moment van publicatie van dit
rapport nog niet volledig uitgewerkt. Echter, de ANVS is voornemens
om, gebaseerd op Bijlage VII, onderdeel 2d, uit de Richtlijn, voor te
schrijven dat voor mengsels met natuurlijke radionucliden, elk nuclide
afzonderlijk getoetst dient te worden aan haar grenswaarde zonder deze
(gewogen) te sommeren. 5

5

In geval van toetsing aan grenswaarden voor specifieke vrijgave van materialen met radionucliden van
natuurlijke oorsprong moet er wel worden getoetst op basis van een gewogen sommatie.
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Om te toetsen of materiaal vrijgesteld of vrijgegeven is, wordt er dan in
feite getoetst aan een limiterend nuclide. Hieruit volgt de volgende
formule:
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐶𝐶i
≤1
𝐶𝐶i,v

Waarin Ci de activiteitsconcentratie in Bq/g van radionuclide i in een
materiaal is en Ci,v de grenswaarde in Bq/g voor de
activiteitsconcentratie voor radionuclide i, is zoals weergegeven in Tabel
1, kolom 3.
De in dit briefrapport gehanteerde toetsing aan grenswaarden volgt de
twee gegeven formules. Hierbij wordt de gewogen activiteitsconcentratie
conform de huidige regelgeving aangegeven met Csom en die conform de
voorgenomen regelgeving met Cmax. De exacte formules die gebruikt zijn
staan uitgewerkt in Bijlage 14.5.
3.5

Dosiscriteria in Bs en ontwerpBbs
Over het algemeen worden grenswaarden bepaald door middel van
scenario berekeningen. Hierbij wordt gekeken wat redelijkerwijs de
blootstelling van representatieve personen ten gevolge van een bepaald
radionuclide kan zijn. Vervolgens wordt een grenswaarde vastgesteld
door te toetsen aan een dosiscriterium [9, 32-34]
Voor de generieke grenswaarden voor natuurlijke radionucliden in
ontwerpBbs, Bijlage 3, onderdeel B, Tabel A deel 2, zijn echter geen
scenariostudies uitgevoerd. In plaats daarvan zijn deze grenswaarden
gebaseerd op de wereldwijd waargenomen concentraties van natuurlijke
radionucliden, en liggen daar met ongeveer een factor 20 boven [33].
De dosiscriteria die ten grondslag liggen aan de vigerende grenswaarden
zijn terug te vinden in de Nota van toelichting bij het Bs 2001 [35]. Een
overzicht van deze criteria is gegeven in Tabel 4.
Tabel 4: Dosiscriteria die zijn toegepast bij vaststelling van grenswaarden voor
vrijstelling en vrijgave en lozingen van natuurlijke bronnen (voor de vigerende
regelgeving)

Vrijstelling en vrijgave van natuurlijke bronnen
Normale omstandigheden
Niet blootgestelde
Ongunstige, doch realistische
werknemers
omstandigheden
Leden van de bevolking
Lozing van radioactiviteit naar water en lucht
Leden van de
bevolking

6

Dosiscriteria
0,1 mSv/j effectieve dosis
1,0 mSv/j effectieve dosis
0,3 mSv/j effectieve dosis en
1 mSv
omgevingsdosisequivalent 6
0,01 mSv/j effectieve dosis

Bron: Nota van toelichting bij het Besluit stralingsbescherming 2001. Vermoedelijk is hier bedoeld: 1 mSv/j.
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4

Natuurlijke radioactiviteit in industriële processen

Zeer uiteenlopende industriële sectoren hebben te maken met
materiaalstromen met daarin radionucliden van natuurlijke oorsprong.
In diverse ertsen en andere grondstoffen worden natuurlijke
concentraties primordiale radionucliden aangetroffen. In natuurlijke
omstandigheden zijn deze radionucliden meestal in seculair evenwicht
met hun vervalproducten. Als gevolg van natuurlijke of industriële
processen is het mogelijk dat concentraties van bepaalde radionucliden
in grondstoffen, producten, rest- en afvalstoffen zijn veranderd ten
opzichte van de natuurlijke concentraties. Afhankelijk van de verhouding
van halfwaardetijden van de verschillende nucliden kan het natuurlijk
evenwicht met dochternucliden vervolgens (tijdelijk) verbroken zijn.
Het concentreren van radionucliden of het onderbreken van het seculaire
evenwicht van een vervalreeks is sterk procesafhankelijk. Vanwege de
verschillende fysische en chemische eigenschappen van radionucliden in
een vervalreeks kan een bewerkingsproces leiden tot verlaagde of
verhoogde concentraties van bepaalde vervalproducten in
materiaalstromen. De halfwaardetijd (t1/2) is een belangrijke eigenschap
van radionucliden, die onder andere bepaalt of ze stabiel genoeg zijn om
vrij te kunnen komen tijdens een proces en of ze geïsoleerd voor
kunnen komen. Daarnaast spelen fysisch-chemische eigenschappen
zoals aggregatietoestand, wateroplosbaarheid en vluchtigheid een rol.
Een voorbeeld van een industrieel proces dat leidt tot verhoogde
activiteitsconcentraties is het verhitten van ertsen. Hierdoor kunnen
vluchtige componenten als lood en polonium vrijkomen en vervolgens
neerslaan op bijvoorbeeld schoorsteenwanden. Hierdoor ontstaat scale
met activiteitsconcentraties die op kunnen lopen tot enkele honderden
Bq/g. Scales ontstaan in een breed scala aan industriële processen,
waaronder de olie- en gasindustrie (zie Figuur 1), geothermie,
kolencentrales, glasindustrie en staalindustrie. Een ander voorbeeld is
het onttrekken van water uit een geologische formatie met daarin
oplosbare componenten zoals radiumverbindingen die neer kunnen slaan
op buizen. Dit soort radiumscale wordt onder andere aangetroffen bij de
winning van aardgas, aardolie of aardwarmte.
De exhalatie van radon uit de aardkorst is een voorbeeld van een
natuurlijk proces dat kan leiden tot een gedeeltelijke “verplaatsing” van
radionucliden naar buiten de aardkorst. Voor al deze processen geldt
dat, als gevolg van radioactief verval, vervolgens ook vervalproducten
van deze vrijgekomen nucliden worden aangetroffen.
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Figuur 1: Scale in een oliepijpleiding

Verreweg de belangrijkste radionucliden van natuurlijke oorsprong zijn
K-40 en de nucliden uit Th-232-, U-238- en U-235-reeksen. Ook van de
(enkelvoudige) nucliden La-138, Lu-176, Sm-147 en Rb-87 is bekend
dat deze in bepaalde industriële processen kunnen worden
geconcentreerd. Van de overige primordiale radionucliden, die van
nature aanwezig zijn in de aardkorst, is de abundantie dermate laag dat
deze in de praktijk geen rol van betekenis spelen.
Afhankelijk van de concentratie en de radiologische eigenschappen van
de nucliden aanwezig in een materiaal kan de bewerking of het
voorhanden hebben daarvan leiden tot een verhoogde blootstelling aan
ioniserende straling.
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5

Handelingen met natuurlijke bronnen in Nederland

5.1

Sectoren in Nederland waar handelingen worden verricht met
natuurlijke bronnen
De niet-nucleaire industrie in Nederland is in dit briefrapport ingedeeld
in 14 sectoren, zoals weergegeven in Tabel 5. In deze tabel is tevens
per sector aangegeven hoeveel bedrijven een vergunning hebben op
grond van de Kernenergiewet voor, dan wel een melding hebben gedaan
van, het uitvoeren van werkzaamheden met natuurlijke bronnen. In de
ontwerpMR zijn deze sectoren verder uitgesplitst naar 29 subsectoren.
In de vierde kolom van Tabel 5 zijn de nummers van deze subsectoren
gelinkt aan de hier gebruikte sectoren.
Tabel 5: Sectoren in Nederland die werken met natuurlijke bronnen

1. Olie- of gasexploratie en olie- of
gasproductie, gastransport en
hieraan dienstverlenende bedrijven
2. Bewerking en verwerking van
minerale delfstoffen, minerale
zanden, zeldzame aarden en ertsen
3. Verwerking, toepassing en op- en
overslag van zirkoonmaterialen
4. Verwerking, toepassing en op- en
overslag van overige minerale
zanden
5. Energieproductie in kolencentrales
6. Geothermie en warmte/koude
opslag
7. Cementproductie, onderhoud van
(Portland)-klinkerovens
8. Chemische industrie
9. Onderzoeksinstituten en
laboratoria
10. Sloopbedrijven en industriële
reinigings- of schoonmaakbedrijven,
ontmanteling en decontaminatie
11. Verwerking/recycling van
reststoffen waaronder schroothandel
en schroot verwerkende bedrijven
12. Opslag van afval op aangewezen
deponieën
13. Voorhanden hebben van
slakkenwol
14. Overig
14.1. Thoriumhoudende producten
14.2. Lutetiumoxide bij PETdetectoren

Aantal
ondernemers
met vergunning

Aantal
ondernemers
met melding

OntwerpMR

17

9

4

2

5

1, 6, 7, 11, 15, 18

4

24

1, 2, 8, 9, 10, 12, 16

2
3

7
2

1
14

6

2

5

2

2

13
20

10

2

23

7

-

21, 26

2

2

25, 27

1

1

22

13
6
6

6
2

13, 14, 20
17, 19, 24, 28, 29
2, 3

3
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5.2

Radionucliden gerapporteerd door geënquêteerde bedrijven
In de enquête die door het RIVM is uitgezet is, in de eerste plaats, bij de
verschillende sectoren geïnventariseerd welke radionucliden van
natuurlijke oorsprong worden aangetroffen. Tabel 6 geeft deze
radionucliden weer, met daarbij het aantal bedrijven dat heeft
aangegeven het betreffende nuclide (uit evenwicht) tegen te komen.
Tabel 6: Radionucliden van natuurlijke oorsprong met daarbij het aantal
ondernemers dat heeft aangegeven het betreffende nuclide wel eens aan te
treffen

Radionuclide
Pb-210
Ra-226
Ra-228
U-238sec
K-40
Th-228
Th-232sec
U-238
Th-232
Ac-228
Bi-210
Po-210
Th-234
La-138
Lu-176
U-235sec
Ac-227
Pa-231
Pb-212
Ra-223
Ra-224
Rb-87
Sm-147
Th-227
Th-230
U-234
U-235
Rn-219a
Rn-220b
Rn-222

Element
Lood
Radium
Radium
Uranium
Kalium
Thorium
Thorium
Uranium
Thorium
Actinium
Bismut
Polonium
Thorium
Lanthaan
Lutetium
Uranium
Actinium
Protactinium
Lood
Radium
Radium
Rubidium
Samarium
Thorium
Thorium
Uranium
Uranium
Radon
Radon
Radon

a) Vaak aangeduid als actinon
b) Vaak aangeduid als thoron

Aantal
ondernemers
14
13
13
11
10
10
9
5
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lozingen

t1/2
22,23 jaar
1,59·103 jaar
5,74 jaar
4,47·109 jaar
1,25·109 jaar
1,91 jaar
1,41·1010 jaar
4,47·109 jaar
1,41·1010 jaar
6,14 uur
5,01 dagen
138,38 dagen
24,07 dagen
1,02·1011 jaar
3,76·1013 jaar
7,04·108 jaar
21,79 jaar
3,28·104 jaar
10,64 uur
11,43 dagen
3,66 dagen
4,97·1010 jaar
1,06·1011 jaar
18,68 dagen
7,54·104 jaar
2,46·105 jaar
7,04·108 jaar
4 seconden
55 seconden
3,82 dagen

Uit de tabel blijkt dat K-40, Pb-210, Ra-226, Ra-228, Th-228, Th-232sec
en U238sec, en in mindere mate, ook Bi-210, Po-210, Ac-228, Th-232,
Th-234, U-235, La-138, en Lu-176 (uit evenwicht) worden aangetroffen
in de niet-nucleaire industrie in Nederland. Hierbij zijn bewust geen
deelreeksen aangegeven (+-jes), omdat per proces zal verschillen welke
nucliden met elkaar in evenwicht zijn.
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Uit de enquête blijkt dat op locatie aanwezige materialen met
radionucliden van natuurlijke oorsprong doorgaans in een gesloten
opslag worden bewaard. Er is meestal geen extra afscherming aanwezig
en de gemiddelde afstand van werknemers tot de opslag ligt tussen de 1
en 10 m. Wel wordt er regelmatig gebruik gemaakt van persoonlijke
beschermingsmiddelen zoals adembescherming.
5.3

Voorhanden hebben en verwerken van natuurlijke bronnen
In de volgende hoofdstukken wordt de verzamelde informatie over de bij
Nederlandse bedrijven voorhanden zijnde materialen met daarin
radionucliden van natuurlijke oorsprong beschreven. In hoofdstuk 6
wordt ingegaan op de jaarlijkse doorzet van grondstoffen. In hoofdstuk
7 wordt beschreven welke producten, zij het in zeer lage concentraties,
radionucliden van natuurlijke oorsprong bevatten. Hoofstuk 8 beschrijft
de jaarlijks voorhanden zijnde of afgevoerde hoeveelheden
(radioactieve) rest- en afvalstoffen afkomstig van handelingen met van
nature voorkomende radionucliden. In hoofdstuk 9 zal vervolgens
worden ingegaan op het beheer (d.w.z. de verwerking en opslag) van
deze afvalstoffen.
Bij de interpretatie van de kwantitatieve informatie beschreven in de
volgende hoofdstukken is het belangrijk om te realiseren dat deze vooral
is gebaseerd op de binnengekomen enquêtes. Hierdoor is de informatie
in een aantal gevallen gebaseerd op een enkel bedrijf, en geeft het geen
gemiddeld beeld over een volledige sector. Ook betreft het vaak
gemiddelde waarden over verschillende jaren. Daarnaast is er een
aantal sectoren met een relatief grote doorzet aan materialen, deze
wegen dus relatief zwaar mee in het totaalbeeld.
Tabel 7 en Tabel 10 geven samen een overzicht van de materialen die
radionucliden van natuurlijke oorsprong bevatten die in Nederland
worden verwerkt. De hoeveelheden worden aangegeven in doorzet in
ton per jaar per bedrijf. Ook is de totale jaarlijkse doorzet per
materiaalstroom in Nederland weergegeven. Deze totale doorzet zal
echter een onderschatting van de werkelijke hoeveelheid zijn, omdat er
slechts van een beperkt aantal bedrijven een reactie op de enquête is
ontvangen. In combinatie met de informatie uit Tabel 5, waarin het
aantal bedrijven per bedrijfstak staat weergegeven, is in hoofdlijnen een
beeld te krijgen van de totale doorzet van meldingsplichtige en
vergunningplichtige materialen in Nederland. Voor zover bekend worden
ook de vrijgestelde materiaalstromen weergegeven.
In de volgende hoofdstukken wordt verder, voor zover mogelijk, een
inschatting gegeven van de verschuivingen in het toepasselijke niveau
van wettelijke controle die optreden ten gevolge van het van kracht
worden van de voorgenomen regelgeving. Dit is gedaan op basis van
een vergelijking van de activiteitsconcentraties met de huidige en
voorgenomen grenswaarden voor vrijstelling en vrijgave, in combinatie
met de voorschriften voor sommatie van activiteitsconcentraties.
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6

Grondstoffen met natuurlijke radionucliden

In Tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de grondstoffen met
natuurlijke bronnen, de toepassing daarvan, de daarin aanwezige
radionucliden en de al dan niet gewogen gesommeerde
activiteitsconcentratie (Csom/Cmax). De methode waarmee de Csom en Cmax
zijn berekend is weergegeven in Bijlage 14.5. Per grondstof worden één
of meerdere toepassingen aangeven, dit betreft slechts voorbeelden,
vaak zijn er meer toepassingen denkbaar. Voor meer gedetailleerde
informatie over deze grondstoffen en de processen waarin deze worden
gebruikt wordt verwezen naar de rapporten van NRG en Philips [3-4].
6.1

Huidige situatie
Uit Tabel 7 blijkt dat over het algemeen de (gewogen gesommeerde)
activiteitsconcentratie (Csom) in grondstoffen laag tot zeer laag is, en dat
een groot deel van deze materialen op basis daarvan in het vrijgestelde
regime vallen. Voor een aantal grondstoffen (bijvoorbeeld kaliumoxide,
titaanerts en zirkoniumoxide) geldt dat de activiteitsconcentraties
enigszins kunnen variëren. Dit is vooral afhankelijk van de herkomst van
de materialen, waaronder het land waar de ertsen gewonnen zijn. Voor
deze grondstoffen is geen eenduidige uitspraak te doen over het
toepasselijke niveau van wettelijke controle, en zal daarom in de
praktijk per batch moeten worden getoetst aan de grenswaarden voor
vrijstelling.
Voor het voorhanden hebben van fosfaaterts, vuurvaste materialen,
ZAC-stenen, zandfilters en zirkoniumsilicaat geldt dat op grond van de
vigerende regelgeving in elk geval een meldingsplicht van toepassing is.

6.2

Verschuivingen als gevolg van voorgenomen regelgeving
In de vijfde kolom van Tabel 7 zijn de maximale activiteitsconcentraties
(Cmax) weergegeven. Op basis hiervan is het toepasselijke niveau van
wettelijke controle voor het voorhanden hebben en verwerken van de
gerapporteerde grondstoffen te bepalen. Indien dit wordt vergeleken
met de huidige situatie blijkt slechts een minimale verschuiving op te
treden: het overgrote deel (> 99%) van de grondstoffen blijft
vrijgesteld. Een kleine verschuiving van circa 80.000 ton/jaar titaanerts
(0,1%) van meldingsplichtig naar vrijgesteld wordt verwacht (zie Tabel
8). Deze verschuiving is het gevolg van het vervallen van de gewogen
sommatie van activiteitsconcentraties. Er vindt een verschuiving van
circa 800 ton/jaar (0,01%) in tegenovergestelde richting plaats. Deze
verschuiving is het gevolg van het verlagen van de grenswaarden voor
K-40 (met name in brine) en Lu-176.
In Figuur 2 is weergegeven hoeveel van de, in de bovenstaande Tabel 7,
vermelde grondstoffen vergunningplichtig, meldings-/registratieplichtig
of vrijgesteld zijn op grond van zowel de huidige als voorgenomen
regelgeving. In het vervolg van deze paragraaf wordt nog verder
ingegaan op enkele specifieke materialen.
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Tabel 7: Overzicht van grondstoffen met radionucliden van natuurlijke oorsprong

Belangrijkste
nucliden
K-40
Pb-210, Po-210

Csom
Bs
0,2
0,0003

U-238, Th-232, K-40

1

0,95

Restpartij van
1000 ton

Totale
doorzet NL
(ton/jaar)
>820
7.400.000
Restpartij
van 1000
ton

K-40

0,05-0,3

0,5-3

-

-a

3

K-40

0,16

1,6

-

-

1, 8,
14

Lu-176

0,5

50

0,05

0,05

14

Pb-210, Po-210
U-238, Ra-226, Pb210, U-235, Ra-228,
Th-228

0,001

0,05

15.000.000

15.000.000

5

1,8-2,6

0,7-1,1

100.000

100.000

2

U-238, Pb-210

1

1

-

2, 14

Glasproductie
Waterzuivering, olie- en
gasproductie

U-238, Th-232
Ra-226, Pb-210, Ra228, Th-228

4

2

40.0002.000.000
aanwezig

>2500

3

21,5

13

0,5

>0,5

1

Katalysatorproductie

U-238, Th-232, La-138
U-238, Ra-226, Pb210, Ra-228, Th-228

0,19

0,40

-

-

14

0,21

0,2

400.000

400.000

2

U-238, Th-232, K-40
U-238, Th-232

0,6-1,8
3,3

0,4
2,8

0,04-1,5
0,5

>1,5
> 0,5

3
3

Voorbeelden van
toepassing
Olie- en gasproductie
Staalproductie

Grondstof
Brine
IJzererts
Fosfaaterts
Kaliumoxide
Kaliumchloride
Lutetiumoxide
Steenkool
Titaanerts
Vuurvaste materialen
(zirkoon houdend)
ZAC stenen
(zirkoon houdend)
Zandfilters
Zeldzame aardmetaal
chloriden
Zinkconcentraat (ZnS)
Zirkoniumoxide
(Zirkonia)
Zirkoniumsilicaat

Fosfor- en
fosfaatproductie
Glas-, kunst- en
cementproductie
Chemische industrie,
brines, strooizout,
smaakstof
LED productie, PET
detectoren
Elektriciteits- en
staalproductie
Pigmentproductie
Glas-, elektriciteits- en
staalproductie,
chemische industrie

Zinkproductie
Glasproductie,
keramische materialen,
oppervlakte behandeling
Glasproductie

a) Een “-“geeft aan dat hier verder geen gegevens over beschikbaar zijn (gesteld).
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2
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Doorzet per
bedrijf
(ton/jaar)
50-500
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1
1
1
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Figuur 2: Relatieve hoeveelheden vrijgesteld, meldings-/registratieplichtig en
vergunningplichtige grondstoffen onder de huidige en voorgenomen regelgeving
Tabel 8: Hoeveelheden vrijgestelde, meldings-/registratieplichtige en
vergunningplichtige grondstoffen

Vrijgesteld
Meldings/registratieplichtig
Vergunningplichtig
Totaal
6.2.1

Bs (ton/jaar)
22.906.789
101.003
23.007.792

99,5%
0,5%
0,0%

ontwerpBbs (ton/jaar)
22.986.974
99,9%
20.818
23.007.792

Kalium-40
Net als hierboven staat aangegeven voor brines die K-40 bevatten, geldt
in het algemeen voor lichte kaliumzouten dat deze, als gevolg van de
introductie van nieuwe grenswaarde voor K-40 (van 100 naar 10 Bq/g),
van het vrijgestelde naar het registratieplichtige regime zullen
verschuiven. Kaliumzouten worden veelvuldig en in grote hoeveelheden
toegepast in industriële processen. Denk hierbij onder andere aan het
gebruik van kaliumchloride (KCl) als strooizout en kaliumoxide (K2O) als
grondstof voor kunstmest 7 en glas. Hieronder in Tabel 9 staat een aantal
veel gebruikte kaliumverbindingen met hun specifieke activiteit, die
onder de voorgenomen regelgeving registratieplichtig zullen worden. De
verschillende toepassingen van kalium(zouten) zijn echter niet allemaal
goed in beeld, omdat deze onder de huidige regelgeving op grond van
toetsing aan een grenswaarde van 100 Bq/g altijd vrijgesteld zijn.
Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat kaliumverbindingen “in
gezuiverde vorm in bijvoorbeeld consumentenproducten of onder
laboratoriumomstandigheden” wel vrijgesteld zijn, omdat deze getoetst
mogen worden aan de vrijstellingswaarden voor matige hoeveelheden
(< 1 ton) voor activiteitsconcentratie van 100 Bq/g en voor totale
activiteit van 1·106 Bq (Bijlage 3, onderdeel B, Tabel B van het
ontwerpBbs) 8.

7

Producten in de kunstmestindustrie kunnen niet-vrijgestelde hoeveelheden K-40 bevatten. Er is uit deze
sector echter geen respons op de enquête gekomen waardoor we hier geen kwantitatieve informatie over
kunnen rapporteren.
8
Zie artikelsgewijze toelichting op het ontwerpBbs.

Pagina 39 van 93

0,1%
0,0%

RIVM Briefrapport 2017-0042

Tabel 9: Kaliumverbindingen die in hoeveelheden > 1 ton op grond van de
voorgenomen regelgeving niet meer vrijgesteld zijn

Kaliumverbinding
Metallisch kalium
Kaliumoxide
Kaliumhydroxide
Kaliumcarbonaat
Kaliumfosfaat
Kaliumchloride
Kaliumsulfaat
Kaliumbicarbonaat
Kaliumnitraat

Brutoformule
K
K2O
KOH
K2CO3
K3PO4
KCl
K2SO4
KHCO2
KNO3

Specifieke activiteit (Bq/g)
31,7
25,7
21,6
17,5
17,1
16,3
13,9
12,1
12,0

6.2.2

Lanthaan-138
Bij de productie van katalysatoren worden zeldzame
aardmetaalchloriden verwerkt die, naast zeer lage concentraties U238sec en Th-232sec, La-138 bevatten. In de grondstoffen zijn deze
concentraties onder de 1 Bq/g, en daarmee vrijgesteld. Echter, in de
filterzakken hopen de concentraties radionucliden (vooral Th-232sec) op
tot het vergunningplichtige regime (zie ook Tabel 10).

6.2.3

Lutetium-176
Lutetiumoxide is als grondstof vrij op de markt verkrijgbaar, zonder
indicatie dat dit een natuurlijke hoeveelheid radioactief Lu-176 bevat.
Lutetiumoxide wordt onder andere gebruikt voor de productie van lightemitting diodes (LEDs) en voor de productie van lutetiumkristallen. Deze
kristallen worden toegepast in positronenemissietomografie (PET)
scanners, die worden gebruikt voor medische diagnostische
beeldvorming.
De activiteitsconcentratie van lutetiumoxide is ongeveer 50 Bq/g, met
de aanpassing van de grenswaarde van 100 naar 1 Bq/g zal het gebruik
van deze grondstof dus van het vrijgestelde naar het
vergunningplichtige regime verschuiven.

6.2.4

Verlaging van de Csom als gevolg van de voorgenomen regelgeving
Uit Tabel 7 kunnen we concluderen dat, in vergelijking met de vigerende
regelgeving, de gewogen activiteitsconcentratie (Cmax, zie §3.4.2) onder
de voorgenomen regelgeving in enkele gevallen lager uitpakt dan de
huidige Csom (zie §3.4.1). Deze afname is op het eerste gezicht
opmerkelijk, want door het verlagen van een aantal grenswaarden zou
men in eerste instantie verwachten dat deze uitkomst zou kunnen
toenemen in plaats van afnemen. Indien bij het bepalen van de
gewogen activiteitsconcentratie gedeeld wordt door lagere
grenswaarden zou de gewogen som (Cmax) toenemen.
Echter, dat de waarde van Cmax voor hetzelfde materiaal afneemt ten
opzichte van de huidige Csom is grotendeels te wijten aan het feit dat de
rekenregels zijn aangepast zoals omschreven staat in §3.4. In plaats
van de activiteitsconcentraties van de verschillende nucliden gewogen te
sommeren worden de nucliden uit de verschillende reeksen aan hun
individuele grenswaarden getoetst. Dit komt er op neer dat er wordt
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gekeken naar het limiterende nuclide die de hoogste gewogen
activiteitsconcentratie oplevert.
Daarnaast is het zo dat in de vigerende regelgeving de meeste
grenswaarden bedoeld zijn voor een individueel nuclide of een klein
stukje van een vervalreeks. Daarentegen hebben de voorgenomen
grenswaarden voor de nucliden uit de U- en Th-reeksen uit het
ontwerpBbs betrekking op de gehele (deel)reeks tot aan stabiel lood. Als
twee nucliden uit dezelfde vervalreeks in evenwicht zijn, dan hoeft er
dus maar aan één nuclide getoetst te worden, waardoor de Cmax lager
kan uitvallen. Als er geen sprake is van evenwicht, dan moet de
verschil-activiteitsconcentratie apart getoetst worden. Ook in dat geval
zou de Cmax lager kunnen uitvallen. Het effect hiervan is naar
verwachting relatief klein ten opzichte van het vervallen van de
sommatie.
Algemeen kunnen we concluderen dat de gewogen
activiteitsconcentratie, Cmax, onder de voorgenomen regelgeving
mogelijk lager zou kunnen uitvallen dan de huidige Csom, ook al zijn de
voorgenomen grenswaarden aangescherpt. Dit effect is waargenomen
voor zowel grondstoffen als ander type materialen zoals later in dit
rapport nog benoemd zal worden.
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7

Producten met natuurlijke radionucliden

Er zijn op dit moment drie producten (bouwmaterialen worden in dit
rapport buiten beschouwing gelaten [36-37]) in beeld waarvan bekend
is wat ongeveer de activiteitsconcentratie aan radionucliden van
natuurlijke oorsprong is. Dit betreft zink, dat geproduceerd wordt uit
zinkconcentraat, lutetiumkristallen, die worden geproduceerd uit
lutetiumoxide, en kaliumverbindingen. Deze laatste zijn reeds besproken
in §6.2.1 omdat deze ook vaak als grondstof worden gebruikt.
In zink zijn in ieder geval de radionucliden U-238, Ra-226, Pb-210, Ra228 en Th-228 aanwezig. De activiteitsconcentratie in zink is zeer
beperkt (Csom: 0,01, Cmax: 0,04), en zowel onder de vigerende als de
voorgenomen regelgeving zal het zink vrijgesteld zijn. Jaarlijks wordt er
ongeveer 300.000 ton geproduceerd.
Voor het product lutetiumkristal geldt dat, door vermenging met andere
grondstoffen, de activiteitsconcentratie lager is dan die van de grondstof
lutetiumoxide. In lutetiumkristal is de uiteindelijke concentratie
maximaal 42 Bq/g. Dat betekent dat er onder de voorgenomen
regelgeving waarschijnlijk sprake is van een vergunningplichtig product.
Tot slot kunnen vuurvaste materialen, ZAC-stenen, straalmiddelen en
thermal barrier coatings ook worden beschouwd als producten. De
eigenschappen van deze materialen staan besproken onder grondstoffen
(§6.1) of rest- en afvalstoffen (§8.1).
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8

Rest- en afvalstoffen met natuurlijke radionucliden

In dit hoofdstuk is de jaarlijkse afvoer van (al dan niet als radioactief
aan te merken) rest- en afvalstoffen in kaart gebracht. Tabel 10 biedt
een overzicht van deze materialen, de herkomst ervan, de belangrijkste
aanwezige radionucliden en de gewogen gesommeerde en maximale
activiteitsconcentratie (Csom en Cmax) volgens zowel de huidige als de
voorgenomen regelgeving. Ook worden de huidige afvoerroute, de
doorzet per jaar per bedrijf, de totale doorzet per jaar in Nederland en
tot slot het type sector waarin de betreffende materialen ontstaan
gegeven.
Afhankelijk van de eigenschappen van de rest- of afvalstof, het
bijbehorende niveau van wettelijke controle en de beschikbare
verwerkingscapaciteit wordt dit afgevoerd ter decontaminatie,
verwerking, verbranding, stort of opslag voor eindberging bij een
daarvoor gespecialiseerde en/of vergunde onderneming. De
hoeveelheden rest- en afvalstoffen die in dit hoofdstuk worden
besproken gaan over het algemeen niet direct naar een deponie of de
COVRA maar worden eerst nog verwerkt, alleen de daarna resterende
afvalstoffen worden afgevoerd voor stort of langetermijn opslag. In
Hoofdstuk 9 worden de verschillende afvalbeheerroutes uitgebreid
worden besproken.
8.1

Huidige situatie
Uit Tabel 10 blijkt dat bodemas, gips en vliegas afkomstig van
elektriciteitsproductie, glasovenonderdelen, hoogovenslakken,
koperkoek, roostergoed, thermal barrier coating (TBC) en wastoren-slib
(WT-slib) op grond van een toetsing aan de vigerende grenswaarden
kunnen worden vrijgegeven. Calcinaat, fosforslak, fosforslik en
Rotschlamm afkomstig van fosforproductie, kobaltkoek, TBC en ZACsteen, -species en mortel moet als meldingsplichtig worden aangemerkt.
Slakkenwol is in veel gevallen vergunningplichtig.
Voor zirkoonhoudende coatpoeders, filters, filterkoek, persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM’s), scales en sludges geldt dat de
(gewogen gesommeerde) activiteitsconcentraties kunnen variëren. Voor
deze afvalstoffen is niet eenduidig te zeggen of deze op basis van de
Cmax concentratie kunnen worden vrijgegeven of als meldingsplichtig of
vergunningplichtig moeten worden aangemerkt. Voor deze materialen
zal daarom in de praktijk per batch moeten worden getoetst aan de
grenswaarden voor vrijgave.
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Tabel 10: Overzicht van rest- en afvalstoffen met radionucliden van natuurlijke oorsprong

Rest- of
afvalstof

Herkomst
Elektriciteitsproductie
Zinkproductie

Bodemas
CaF2
Calcinaat
Zirkoonhoude
nde
coatpoeders

Fosforproductie
Straalmiddelen

Filters

Varia

Filterkoek

Varia
o.a. staal- en
pigmentindustrie

Belangrijkste
nucliden

Csom
Bs

Cmax
ontwerp
Bbs

U-238, Th-232
U-238, Pb-210,
Th-232, K-40

<1
-

<1
-

Belangrijkste huidige
afvoerroute
Vliegasunie, hergebruik in
bouwmaterialen
Van Gansewinkel

1,5

150

0,4-1,8

U-238, Th-232,
K-40
U-238, Ra-226,
Pb-210, Po210, Th-232,
Ra-228, Th228, K-40,
La-138
U-238, Ra-226,
Pb-210, Po210, Ra-228,
Th-228, U-235,
K-40

0,11133

0,03-8

Doorzet per
bedrijf
(ton/jaar)

Totale
doorzet NL
(ton/jaar)

Sector

COVRA

15.000
1500
Restpartij
van 1500 ton

>450.000
1500
Restpartij
van 1500 ton

5
2
2, 11,
12

0,4-1,4

Deponie (via Brenntag)

1,5

100

3

1,4-2300

Stort op (aangewezen)
deponie of opslag bij
COVRA

5-10.000

>11.000

varia

1,5-12,5

Stort op (aangewezen)
deponie of opslag bij
COVRA

< 45.000
Restpartij
van 40.000
ton
Restpartij
van 3500 ton

>78.000
Restpartij
van 40.000
ton
Restpartij
van 3500 ton

2
2, 11,
12

Fosforslak

Fosforproductie

U-238

1,7

1,7

Hergebruik in wegenbouw

Fosforslik

Fosforproductie
Elektriciteitsproductie

Pb-210
U-238, Th-232,
K-40

2

200

Verwerking

<1

<1

40.000

>40.000

5

Glasproductie

U-238, Th-232

0,5

0,3

Vliegasunie, hergebruik
Retour leverancier of
verwerker, recycling,
(aangewezen) deponie

0,300-1,3

>4

3

Staalproductie

U-238, Th-232

0,2

0,1

Hergebruik in cement

-

-a

2

Gips
Glasovenonderdelen
Hoogovenslak
ken
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Csom
Bs

Cmax
ontwerp
Bbs

1,4

13

0,5

2,5

0,017,5

0,01-700

Overgedragen aan 5N
Plus Belgium (BE) SA
Metallo Chimique in
Beerse (BE), Elmet in
Berango (ES), JGI –
Hydrometal in Engis (BE)
of Umicore (BE/DE)
Stort op (aangewezen)
deponie of opslag bij
COVRA

0,03

0,08

Afgevoerd als
conventioneel afval

8,0

7,2

Rest- of
afvalstof

Herkomst

Kobaltkoek

Zinkproductie

Belangrijkste
nucliden
U-238, Ra-226,
Pb-210, Ra228, Th-228

Koperkoek

Zinkproductie

U-238, Ra-226,
Pb-210, Ra228, Th-228

PBM’s

Varia

Roostergoed
(ZnO)

Zinkproductie

Rotschlamm

Fosforproductie

U-238, Ra-226,
Pb-210, Ra228, Th-228
U-238, Th-232,
K-40

Scales

Olie- en
gasproductie en
geothermie

Ra-226, Pb210, Ra-228,
Th-228

1-2100

1-11.000

Varia

U-238, Ra-226,
Pb-210, Po210, Th-232,
K-40

0,5-15

18-150

Scales
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Belangrijkste huidige
afvoerroute

Decontaminatie bij NRG,
Hoondert, Damen
Verolme, Reym, Hofstede,
Applus RTD, of
Cleanstream of
omsmelten bij
Siempelkamp, Studsvik of
Energysolutions
Decontaminatie bij NRG,
Hoondert, Damen
Verolme, Reym, Hofstede,
Applus RTD of
Cleanstream of
omsmelten bij
Siempelkamp, Studsvik of
Energysolutions

Doorzet per
bedrijf
(ton/jaar)

Totale
doorzet NL
(ton/jaar)

Sector

500

500

2

2500

2500

2

circa 1 ton

>10

varia

50.000
Restpartij
van 1100 ton

50.000
Restpartij
van 1100 ton

2

1-70 (incl.
metaal)

>165
(circa 3 ton
excl. metaal)

1, 6

15 (incl.
metaal)

>20

2, 3, 5

2
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Rest- of
afvalstof
Slakkenwol
Sludges
Thermal
barrier coating
(TBC)
TBC
afvalstoffen

Herkomst
Hittebestendige
installaties
Olie- en
gasproductie
Metaaloppervlak
behandeling
Metaaloppervlak
behandeling

Belangrijkste
nucliden

Csom
Bs

Cmax
ontwerp
Bbs

U-238, Th-232
Ra-226, Pb210, Ra-228,
Th-227

5-20

5-15

02001

0-2000

5,5

3

0,35

0,2

<1

0,2

0,1

1

U-238 en Th232

Vliegas

Elektriciteitsproductie

WT-slib

Zinkproductie

U-238, Th-232
U-238, Th-232,
Pb-210, Po210
U-238, Ra-226,
Pb-210, Ra228, Th-232

Gebruikte ZAC
stenen

Glasovens

U-238, Th-232

4

2

ZAC specie en
mortels

Glasovens

U-238, Th-232

1,3-3,5

1-2
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Doorzet per
bedrijf
(ton/jaar)

Totale
doorzet NL
(ton/jaar)

Sector

Van Gansewinkel
Verwerking bij BMT,
Reym, AVR, ATM, Van
Gansewinkel

-

50

13

1-200

>750

1, 6

Retour leverancier
Chemisch afval, zware
metalen

0,7

>1

3

1,5

>1,5

3

135.000

1.000.000

5

200

>200

2

100

>200

3

0,2-1

>2

3

Belangrijkste huidige
afvoerroute

Hergebruik in
bouwmaterialen
Van Kali & Salz in Herfa
Neurode (DE),
ondergrondse deponie
Retour leverancier of
verwerker, recycling,
(aangewezen) deponie
Retour leverancier of
verwerker, recycling,
(aangewezen) deponie
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8.2

Verschuivingen als gevolg van voorgenomen regelgeving
Een verschuiving van het meldingsplichtige naar vergunningplichtige
regime is aan de orde voor calcinaat en fosforslik, beide betreft dit een
restpartij afkomstig van voormalige elementaire fosforproductie. Deze
verschuiving is het gevolg van het verlagen van de vrijgavegrenswaarde
voor Pb-210+ van 100 naar 1 Bq/g. Daarnaast zal het momenteel
meldingsplichtige kobaltkoek, afkomstig van zinkproductie, onder de
voorgenomen regelgeving, vergunningplichtig worden. Het momenteel
vrijgegeven koperkoek, eveneens afkomstig van zinkproductie, zal in de
toekomst vallen onder het registratieplichtige regime. Dit is beide het
gevolg van het vervallen van de vrijgavegrenswaarde voor U-238+ van
10 Bq/g, welke wordt vervangen door de U-238(sec) grenswaarde van 1
Bq/g. Voor sludges afkomstig van de olie- en gasindustrie en de
geothermie, met sterk variërende activiteitsconcentraties, geldt dat een
groter aandeel in plaats van vrijgesteld als registratieplichtig zal moet
worden behandeld. Tegelijkertijd neemt het aandeel vergunningplichtige
sludge af [38]. 9 Tot slot zullen scales over het algemeen ook
verschuiven naar een zwaarder regime. De activiteitsconcentratie van
scales is erg variabel, maar aangezien Pb-210 en Po-210, waarvan de
grenswaarden verlaagd worden van 100 naar 1 Bq/g, vaak de hoogste
activiteitsconcentratie hebben en daarom limiterend zijn, zal dit in een
verzwaring van het niveau van wettelijke controle resulteren.
Slakkenwol, daarentegen, zal naar verwachting gedeeltelijk verschuiven
van het vergunning- naar registratieplichtige regime. Slakkenwol bevat
zowel Th-232 als U-238, beiden in seculair evenwicht met hun dochters.
De grenswaarden voor deze nucliden veranderen niet maar door het
vervallen van de gewogen sommatie zal de Cmax lager uitvallen dan de
Csom.
Voor bodem- en vliegassen, CaF2, coatpoeders, fosforslak, gips,
glasovenonderdelen, hoogovenslakken, roostergoed, rotschlamm, TBC’s,
PBM’s, WT-slib en ZAC-materiaal vindt naar verwachting geen
verandering plaats voor wat betreft het niveau van wettelijke controle.
Op basis van de bovenstaande informatie bedraagt de totale stroom van
rest- en afvalstoffen die door de in Tabel 10 genoemde industrieën
worden afgevoerd ongeveer 650.000 ton/jaar, waarvan (met 86%) het
overgrote deel momenteel vrijgesteld is (Figuur 3, links). De rest is bijna
allemaal meldingsplichtig, en slechts een zeer kleine stroom van minder
dan 1% is vergunningplichtig. Onder de voorgenomen regelgeving zal na
ingang van het ontwerpBbs nog 79% van deze materialen vrijgesteld
zijn, 16% registratieplichtig en 5% vergunningplichtig (Figuur 3, rechts).
Dit houdt in dat er gemiddeld genomen een verschuiving naar een hoger
niveau van wettelijke controle wordt verwacht. Dit speelt voornamelijk
in de staalindustrie, zinkindustrie, geothermie en olie- en gasindustrie.
De jaarlijks afgevoerde hoeveelheden vrijgestelde, meldings/registratieplichtige of vergunde rest- en afvalstoffen zijn opgenomen in

9

Voor sludges afkomstig uit de olie- en gasindustrie en de geothermie worden hogere, specifieke grenswaarden
opgenomen in de verordening. Op deze restmateriaal stroom en de invloed van nieuwe specifieke
grenswaarden wordt in meer detail ingegaan in een aparte RIVM rapportage [38].
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Tabel 11. Indien er gebruik gemaakt gaat worden van het middel
specifieke vrijgave zullen de verschuivingen hier van afwijken.

Figuur 3: Relatieve hoeveelheden vrijgesteld, meldings-/registratieplichtig en
vergunningplichtige rest- en afvalstoffen onder de huidige en het voorgenomen
regelgeving
Tabel 11: Totale jaarlijkse hoeveelheden vrijgesteld, meldings-/registratieplichtig en
vergunningplichtige (al dan niet radioactieve) rest- en afvalstoffen onder de huidige
en voorgenomen regelgeving

Vrijgesteld
Meldings-/registratieplichtig
Vergunningplichtig
Totaal

Bs (ton/jaar)
560.818
85,9%
91.827
14,1%
259
0,1%
652.904

OntwerpBbs (ton/jaar)
515. 579
79,0%
106. 776
16,4%
30.550
4,7%
652.904

Bij de interpretatie van deze getallen is het belangrijk om te weten dat
er een aantal sectoren is met een zeer grote doorzet aan grondstoffen,
vergeleken met de andere bedrijven waarvoor in dit onderzoek cijfers
beschikbaar zijn gekomen. Deze sectoren wegen dus relatief zwaar mee
in het totaalbeeld. Dit betreft vooral de staal-, zink- en
titaniumdioxideproductie en de kolencentrales. Voor deze grote stromen
van rest- en afvalstoffen geldt over het algemeen dat er geen
verschuivingen optreden in het niveau van wettelijke controle als gevolg
van de voorgenomen regelgeving. Op basis van, de in het kader van de
enquête, verstrekte informatie is het beeld dat de staalindustrie hierop
een uitzondering vormt: in deze sector verschuiven grote stromen van
rest- en afvalstoffen van vrijgesteld naar registratie- en
vergunningplichtig (zie §8.2.3).
8.2.1

Rest- en afvalstoffen met een doorzet van minder dan 5000 ton/jaar
Indien de rest- en afvalstofstromen groter dan 5000 ton/jaar buiten
beschouwing worden gelaten, dan blijft er in termen van jaarlijkse
hoeveelheid (ton/jaar) nog een kleine 1% over. Voor deze kleinere
stromen zien de gevolgen van de nieuwe regelgeving er significant
anders uit, zoals weergegeven in Figuur 4. Hieruit blijkt dat een
aanzienlijk grotere verschuiving wordt verwacht van zowel vrijgesteld
naar registratie- of vergunningplichtig en meldingsplichtig naar
vergunningplichtig. Dit betreft een grote variatie aan materialen, welke
voor zover bekend zijn beschreven in paragraaf 8.1.2.
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Figuur 4: Relatieve hoeveelheden vrijgesteld, meldings-/registratieplichtig en
vergunningplichtige rest- en afvalstoffen onder het Bs en ontwerpBbs exclusief de
rest- en afvalstofstromen > 5000 ton/jaar
Tabel 12: Totale jaarlijkse hoeveelheden vrijgesteld, meldings-/registratieplichtig
en vergunningplichtige (al dan niet radioactieve) rest- en afvalstoffen onder het Bs
en ontwerpBbs exclusief de rest- en afvalstofstromen > 5000 ton/jaar

Vrijgesteld
Meldings-/registratieplichtig
Vergunningplichtig
Totaal
8.2.2

Bs (ton/jaar)
2.601
41,4%
3.427
54,5%
259
4,1%
6.287

OntwerpBbs (ton/jaar)
362
5,8%
3.776
60,1%
2.150
34,2%
6.287

Olie- en gasindustrie en geothermie
Op basis van een analyse van de jaarrapportages uit 2015 is bepaald
dat de olie- en gasindustrie en de geothermie jaarlijks gezamenlijk in de
orde van 1000 ton aan reststoffen met daarin radionucliden van
natuurlijke oorsprong produceren [38]. Dit bestaat voor het overgrote
deel (750 ton per jaar) uit natte sludges uit de olie- en gasindustrie.
Sludge is een verzamelnaam voor mengsels van vloeibare en vaste
stoffen die ontstaan en/of vrijkomen bij diverse processen in de olie- en
gasproductie en de geothermie. Afhankelijk van de precieze herkomst
bevatten deze mengsels in verschillende verhoudingen water, zand,
zout, scale, koolwaterstoffen en kwik. Onder de huidige regelgeving is
naar schatting een kwart van deze sludges vergunningplichtig, iets
minder dan de helft meldingsplichtig en ongeveer een derde vrijgegeven
[38]. Naar verwachting zal onder de voorgenomen regelgeving, op basis
van de generieke vrijstellings- en vrijgavegrenzen, minder dan een
vijfde van deze sludges vergunningplichtig worden, meer dan de helft
registratieplichtig, en ongeveer een kwart vrijgegeven. Naast deze
sludges uit de olie- en gasindustrie ontstaan er in de geothermie ook
sludges. Omdat de geothermie nog een relatief jonge sector is, zijn hier
nog relatief weinig cijfers over beschikbaar. Een eerste schatting is dat
het momenteel gaat het om circa 60-100 ton/jaar, en dat deze
hoeveelheden toe zullen nemen. Een onderverdeling naar vrijgestelde,
meldingsplichtige en vergunningplichtige sludges is nog niet te maken.
Naast sludges, vormt scale op installatieonderdelen een belangrijke
stroom van afvalstoffen. Uit de informatie die in het kader van de
enquête is verzameld blijkt dat er jaarlijks circa 170 ton aan besmette
installatieonderdelen wordt afgevoerd. Een belangrijk deel van deze
massa betreft de onderdelen zelf, de totale massa aan verwijderde
(vaak radioactieve) scale omvat jaarlijks circa 3 ton. Overige stromen
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van rest- en afvalstoffen met radionucliden van natuurlijke oorsprong
zijn onder andere brine, PBM’s en filters.
Zoals weergegeven in Figuur 5 is, op basis van de informatie die via de
respons op de enquête is verzameld, te verwachten dat het aandeel
vrijgestelde rest- en afvalstoffen uit de olie- en gasindustrie en
geothermie in zijn geheel gezien zal toenemen van 9 tot 24%. De
hoeveelheid meldings-/registratieplichtige stoffen blijft vergelijkbaar. En
de hoeveelheid vergunningplichtige rest- en afvalstoffen verlaagt naar
verwachting van 38% naar 24%. Netto wordt dus een verlichting van
het niveau van wettelijke controle verwacht. Dit is vooral het gevolg van
het feit dat er niet meer gewogen gesommeerd hoeft te worden maar
dat de nucliden uit de verschillende reeksen ieder apart aan hun
grenswaarde getoetst mogen worden (zie §6.2.4). Er zijn echter ook
rest- en afvalstofstromen waarvoor een verzwaring van het niveau van
wettelijke controle is voorzien, dit is vooral het gevolg van het verlagen
van de vrijstellingsgrenswaarden van Pb-210+ en Po-210 van 100 naar
1 Bq/g.

Figuur 5: Relatieve hoeveelheden vrijgesteld, registratieplichtig en
vergunningplichtige rest- en afvalstoffen uit de olie- en gasindustrie en de
geothermie onder het Bs en ontwerpBbs

8.2.3

Staalindustrie
Jaarlijks wordt er in de staalindustrie ruim 43.000 ton aan rest- en
afvalstoffen geproduceerd die radionucliden van natuurlijke oorsprong
bevatten en worden afgevoerd naar aangewezen deponieën. Het betreft
filterkoek, doekfilterstof en een relatief kleine hoeveelheid scale. Deze
materialen bevatten de radionucliden Pb-210 en Po-210, waarvoor beide
de vrijgavegrenswaarden met een factor 100 worden aangescherpt. Dit
heeft tot gevolg dat 18.000 ton/jaar verschuift van het vrijgestelde naar
het registratieplichtige regime en 25.000 ton/jaar van het vrijgestelde
naar het vergunningplichtige regime. Er wordt dus een verzwaring van
het niveau van wettelijke controle verwacht.
Op basis van informatie uit het jaarverslag van 2015 is in de rest- en
afvalstoffen een variatie van de activiteitsconcentraties waar te nemen.
Dit kan in sommige jaren, onder de voorgenomen regelgeving, het
verschil uitmaken tussen registratie of vergunningplicht.
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8.2.4

Afvalstoffen afkomstig van de productie van lutetiumkristallen
De afvalstoffen die ontstaan tijdens de productie van lutetiumkristallen
bevat ongeveer 1 massa% lutetiumoxide, wat inhoudt dat de
activiteitsconcentratie Lu-176 circa 0,5 Bq/g bedraagt. Deze afvalstof
wordt momenteel afgevoerd als vrijgesteld chemisch afval, en zal ook
onder de voorgenomen regelgeving vrijgegeven kunnen worden.
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9

Beheer van rest- en afvalstoffen met natuurlijke
radionucliden

In dit hoofdstuk worden de beheerroutes beschreven die beschikbaar
zijn voor de in dit briefrapport beschreven rest- en afvalstoffen.
Daarnaast wordt op basis van de in dit onderzoek verkregen informatie
een beeld gegeven van de hoeveelheden en typen rest- en afvalstoffen
die via deze routes worden afgevoerd.
Afhankelijk van de chemische en radiologische eigenschappen bestaan
voor rest- en afvalstoffen met radionucliden van natuurlijke oorsprong
verschillende beheerroutes. Deze routes worden bepaald door
regelgeving, beschikbaarheid van verwerkingsinstallaties en
kostenoverwegingen.
In Nederland zijn diverse ondernemingen speciaal ingericht op de
verwerking van bijzondere rest- en afvalstofstromen volgens de
daarvoor geldende voorschriften. Daarnaast bestaat in een aantal
gevallen de mogelijkheid om rest- en afvalstoffen in het buitenland te
laten verwerken. In sommige gevallen wordt daarbij als voorwaarde
gesteld dat residuen moeten worden terug genomen door de aanbieder.
Qua regelgeving is van belang dat, conform de voorschriften op grond
van Wet milieubeheer, zoveel mogelijk dient te worden ingezet op
(materiaal) hergebruik, en dat milieugevaarlijke stoffen binnen
voorgeschreven randvoorwaarden moeten worden verwerkt. Indien
sprake is van (niet vrijgegeven) radioactieve (afval)stoffen, dan geldt
dat de voorschriften op grond van de Kernenergiewet (bij voorrang) van
toepassing zijn. Deze voorschriften zijn gerelateerd aan het type
radioactieve afvalstof, zoals samengevat in de onderstaande Tabel 13.
Figuur 6 geeft de verschillende verwerkings- en afvoerroutes
schematisch weer.
Tabel 13: Typen (radioactieve) afvalstoffen en toegestane beheerroutes
(vigerend beleid)

Type Afval

Hoogradioactief
afval
Laag- en
middelradioacti
ef afval (LMRA)

Gesommeerde
Activiteit
Csom>100
10<Csom<100

Kenmerken

Afvoer route

Warmteproducerenda
Nietwarmteproducerenda
α-houdend afvala
Afkomstig van
nucleaire installatiea
t1/2 > 15 jaara
t1/2 < 15 jaara
Van natuurlijke
oorsprong

COVRA
COVRA

COVRA of hergebruik mits
nuttige toepassing en < 0,3
mSv/j voor leden van de
bevolking (MR-EZ art. 7.8)
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Type Afval
Zeer
laagradioactief
afval (ZELA)
[39-40]b
Kortlevend
radioactief afval
Vrijgesteld afval

Gesommeerde
Activiteit
1<Csom<10

Kenmerken

Afvoer route

Van natuurlijke
oorsprong

N.v.t.

t1/2 < 100 dagen

Csom<1

N.v.t.

Aangewezen deponie of
hergebruik mits nuttige
toepassing en < 0,3 mSv/j
voor leden van de bevolking
(MR-EZ art. 7.8)
Verval op locatie toegestaan,
mits opslag korter is dan 2 jaar
Diverse afvalbeheerroutes
volgens de voorschriften
krachtens de Wet milieubeheer

a) Alleen van toepassing op kunstmatige radionucliden.
b) Zie Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Dit materiaal is meldingsplichtig
volgens het Bs.

Figuur 6: Schematische weergave van de verschillende materiaalstromen met
radionucliden van natuurlijke oorsprong. Met nadere uitwerking van
verwerkings- en afvoerroutes van (radioactieve) rest- en afvalstoffen. Groen:
vrijgegeven (rest-) materiaalstromen, oranje: meldings-/registratieplichtige
afvalstofstromen en rood: vergunningplichtige afvalstofstromen.

9.1

Bewerkings- en verwerkingsroutes van rest- en afvalstoffen met
radionucliden van natuurlijke oorsprong

9.1.1

Huidige situatie
In Tabel 14 is een overzicht gegeven van een aantal belangrijke in
Nederland momenteel beschikbare ondernemers of installaties voor
bewerking en verwerking van (radioactieve) rest- en afvalstoffen met
daarin radionucliden van natuurlijke oorsprong. Voor de volledigheid zijn
aan deze tabel ook drie buitenlandse installaties toegevoegd. In de rest
van deze paragraaf wordt hierop een nadere toelichting gegeven.
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Tabel 14: Rest- en afvalstoffen be- en verwerkingsondernemers

Ondernemer

Activiteit

Type rest- of afvalstof

Afvalzorg

Storten
Ontmanteling van installaties
(werkzaamheden t.b.v. het lokaliseren
en onder controle brengen van bronnen,
splijtstoffen en ertsen)

Varia

Filtering, ontwatering, pyrolyse
Ontmanteling alleen vrijgestelde
materialen
Verwerking van reststoffen
Vacuümdestillatie
Distributie van materialen
Decontaminatiea en tijdelijke opslag
scale en sludge
Opslag radioactief afval

Sludges en filters

Omsmelten schroot
Ontmanteling, verwijderen slakkenwol
Ontmanteling (o.a. gebouwen en olie- en
gasinstallaties), decontaminatiea en
tijdelijke opslag sludges

Besmet schroot
Slakkenwol

Tijdelijke opslag van besmet schroot

Besmet schroot

Ontmanteling (olie- en gasinstallaties)
Decontaminatie van radioactief besmette
voorwerpena, ontmanteling

Installatieonderdelen
Installatieonderdelen en
equipment, scale

Applus RTD
ATM
Attero
AVR
BMT
Brenntag
Cleanstream
COVRA
Energy
Solutions (VS)
Hofstede
Hoondert
Jewometaal
Damen
Verolme
NRG

Installaties en besmet
schroot

Sludges
Sludges
Zirconia poeders
Installatieonderdelen en
equipment

Installatieonderdelen,
tijdelijke opslag, slakkenwol

Kew-regime
Aangewezen voor
storten van
meldingsplichtige
materialen

Doorzet/maximaal
voorhanden

-

Vergunning
Ketenmelding met
Reym

-

Vrijgesteld
Vrijgesteld
Vergunning
Vrijgesteld

-

Vergunning
Vergunning

200 ton/jaar
-

Vergunning VS
Vergunning

-

Vergunning
Vergunning (tijdelijke
opslag)

0,1 ton/jaar aan verwijderde
scaling
Max 100.000 Csom
voorhanden

Vergunning

-

Vergunning

40 ton/jaar

-
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Ondernemer

Activiteit

Type rest- of afvalstof

Oryx Stainless

Tijdelijke opslag van besmet schroot

Besmet schroot

Reym

Mengen, ontwatering, pyrolyse,
decontaminatiea

Sludges, installatie
onderdelen

Siempelkamp
(DE)
Studsvik (SE)

Omsmelten schroot
Omsmelten schroot

Unitech

Wassen besmette wasbare artikelen

Van
Gansewinkel

Hergebruik als stabilisator en stort op
deponie

Besmet schroot
Besmet schroot
Laboratoriumjassen,
ondergoed, andere kleding,
waszakken
Sludges, vaste materialen
(o.a. scale, koeken, filters,
PBM’s)

a) Waaronder het verwijderen van scale.
b) Een “-“geeft aan dat hier verder geen gegevens over beschikbaar zijn (gesteld).
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Kew-regime
Vergunning (tijdelijke
opslag)
Ketenmelding met ATM
en vergunning voor
decontaminatie
Duitse vergunning
Zweedse vergunning

Doorzet/maximaal
voorhanden
Max 10.000 Csom
voorhanden
250 ton/jaar
Capaciteit 2000 ton/jaar
(incl. metaal), uit NL ca. 150
ton/jaar
< 1100 ton/jaar

Vergunning en
aangewezen deponie

2.000 ton per jaar met Csom
van maximaal 100
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Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) is een verwerkingsbedrijf voor
gevaarlijke rest- en afvalstoffen. Ze verwerken voornamelijk
verontreinigde grond, chemisch afval, oliehoudend slip en afvalwater. De
belangrijkste verwerkingstechnieken zijn thermische reiniging, pyrolyse,
slibverwerking en waterzuivering. ATM verwerkt onder andere
meldingsplichtige sludges afkomstig van de olie- en gasexploratie en productie en de geothermie. Deze sludges worden gefiltreerd waarna
het residu met daarin de radionucliden van natuurlijke oorsprong
(eventueel na verwijdering van kwik bij BMT) afgevoerd wordt naar een
(aangewezen) deponie.
Applus RTD beschikt over een Kew-vergunning voor onder andere het
ontmantelen van industriële installaties en het inspecteren en verwerken
van radioactief schroot (bijvoorbeeld uit de olie- en gasindustrie).
Applus RTD is een servicebedrijf, en is niet betrokken bij de verwerking
en/of recycling van rest- en afvalstoffen die besmet zijn met
radionucliden van natuurlijke oorsprong. Na ontsmetting wordt het
verwijderde radioactieve materiaal afgevoerd naar een erkende
verwerker.
Attero verwerkt conventioneel bedrijfs- en huishoudelijk afval. Bodemas
uit verbrandingsinstallatie kent via Attero onder andere toepassingen in
de wegenbouw als funderings- en ophoogmateriaal. Attero heeft ook
vier operationele stortplaatsen voor conventioneel afval.
AVR is een verwerker van bedrijfs- en huishoudelijk afval. AVR verwerkt
onder meer vrijgestelde sludges en afvalwater afkomstig van diverse
sectoren, door middel van een thermisch proces. AVR heeft momenteel
geen Kew-vergunning voor de verwerking van vergunningplichtige
materialen.
Begemann Milieutechniek (BMT) verwerkt door middel van
vacuümdestillatie kwikhoudende materialen. Het gaat onder meer om
natte vrijgestelde, meldingsplichtige en vergunningplichtige sludges.
BMT verwerkt ongeveer 35% van de totale hoeveelheid sludges die in
Nederland worden verwerkt. De verschillende fracties na destillatie gaan
naar ATM, een aangewezen deponie of de COVRA.
Brenntag is een dienstverlenend bedrijf voor onder andere de olie- en
gasindustrie. Het bedrijf heeft geen Kew-vergunning. Wel worden er
onder andere meldingsplichtige zirkonia bevattende coatpoeders en
doekenfilters uit de plasmacoating industrie verwerkt. Resterende
afvalstoffen worden daarna gestort op een (aangewezen) deponie.
Cleanstream is onderdeel van de Norsco Group en heeft, net als NRG,
een Kew-vergunning voor decontaminatie van installatieonderdelen en
apparatuur. Na decontaminatie wordt het materiaal zo veel mogelijk
hergebruikt. De resterende radioactieve afvalstroom wordt afgevoerd
naar een aangewezen deponie of naar de COVRA. Cleanstream verwerkt
geen sludges.
Hofstede is gespecialiseerd in sloop, ontmanteling, demontage en het
verwijderen van asbest en radioactieve bronnen. Op het gebied van
Pagina 59 van 93

RIVM Briefrapport 2017-0042

radioactiviteit heeft het bedrijf ervaring met het verwijderen van
radioactief slakkenwol. Hiervoor is door het bedrijf een melding gedaan.
Hoondert heeft een Kew-vergunning voor ontmanteling en
decontaminatie van installatieonderdelen en apparatuur. Daarnaast is
vergunning verleend voor het tijdelijk opslaan van een beperkte
hoeveelheid sludges in afwachting van afvoer. Na decontaminatie wordt
het materiaal zo veel mogelijk hergebruikt. Eventuele radioactieve
afvalstromen worden afgevoerd naar een aangewezen deponie of de
COVRA.
Jewometaal en Oryx zijn bedrijven die handelen in schroot. Beide
bedrijven hebben een Kew-vergunning voor het voorhanden hebben en
tijdelijk opslaan van radioactief besmet schroot, voor het geval zij dit
onbedoeld ontvangen.
Damen Verolme (tot voor kort Keppel Verolme) is een scheeps- en
offshore werf dat gespecialiseerd is in reparatie, onderhoud,
ontmanteling en verbouwen van zeeschepen en offshore installaties. Het
bedrijf beschikt sinds kort over een Kew-vergunning voor ontmanteling
van installaties die zijn besmet met radionucliden van natuurlijke
oorsprong.
Nuclear Research and consultancy Group (NRG) heeft een Kewvergunning voor decontaminatie van installatieonderdelen en
apparatuur. Na decontaminatie zullen de materialen zo veel mogelijk
hergebruikt worden. De resterende radioactieve afvalstroom wordt
afgevoerd naar een aangewezen deponie of naar de COVRA.
Reym is een dienstverlener op het gebied van industriële reiniging,
transport en afvalstoffenmanagement. Het bedrijf verwerkt vrijgestelde
en meldingsplichtige sludges, vaste stoffen, filters en heeft een
ketenmelding gedaan voor afvoer naar en verdere verwerking bij ATM.
Een groot deel van de in Nederland jaarlijks geproduceerde sludges uit
de olie- en gasindustrie en de geothermie worden bij Reym, ATM en BMT
verwerkt. Na verwerking worden de afvalstromen die radionucliden
bevatten, afhankelijk van de activiteitsconcentratie, verwerkt in
bouwmaterialen, afgevoerd naar een deponie of naar de COVRA. Het is
onbekend of Reym voor verwerking van materiaal dat na introductie van
de voorgenomen vrijstellingsgrenswaarden vergunningplichtig wordt een
vergunning zal aanvragen. Zo niet, dan zal, (een deel van) deze
materialen via een andere route verwerkt moeten worden.
Reym beschikt over een Kew-vergunning voor onder meer het scheiden
van radioactief en niet-radioactief materiaal van natuurlijke oorsprong.
Onder deze vergunning doet Reym ook aan het reduceren van zowel
meldings- als vergunningplichtige sludges. Na decontaminatie zullen de
materialen zo veel mogelijk hergebruikt worden, en is er een
radioactieve afvalstroom die wordt afgevoerd naar een aangewezen
deponie of de COVRA.
Bij Siempelkamp in Duitsland kan op dit moment besmet metaal
omgesmolten worden. Afhankelijk van de besmetting leidt dit proces
deels tot homogenisering van de besmetting, en deels tot afscheiding
hiervan in slakken. Uiteindelijk leidt dit tot metaal dat hergebruikt kan
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worden, ook een deel van de slakken worden in Duitsland hergebruikt.
De eventuele radioactieve afvalstoffen met een activiteitsconcentratie >
100 Bq/g die hierbij overblijven (zoals stoffilters) worden terug gevoerd
naar het land van herkomst. Terug gestuurde radioactieve afvalstoffen
worden in Nederland, afhankelijk van de activiteitsconcentratie,
vervolgens afgevoerd naar een aangewezen deponie (zie paragraaf 9.4)
of de COVRA. Er is in het geval van besmetting met radionucliden van
natuurlijke oorsprong geen maximale activiteitsconcentratie die wordt
geaccepteerd door Siempelkamp.
Belangrijk is om op te merken dat de "GERTA” installatie die met
natuurlijke radionucliden besmet schroot verwerkt, volgens planning per
30 juni 2018 geen nieuwe ladingen meer in ontvangst neemt, in
verband met de geplande sluiting in 2018. Eventuele alternatieven voor
Siempelkamp zijn Studsvik in Zweden en Energy Solutions in de
Verenigde Staten.
UniTech Services reinigt persoonlijke beschermingsmiddelen die
besmet zijn met radioactieve materialen. UniTech heeft een capaciteit
van 600 kg/uur en ongeveer 1100 ton/jaar en heeft drie gescheiden
wasinstallaties voor kleding besmet met alfa-stralers, bèta- en gammastralers en een voor niet-radioactief besmette kleding. UniTech wast
zowel kleding dat besmet is met natuurlijke als kunstmatige
radionucliden. UniTech heeft geen vergunning voor handelingen met
natuurlijke bronnen, wellicht kunnen ze PBM’s die ze nu wel behandelen
straks niet meer wassen zonder vergunning voor handelingen met
natuurlijke bronnen.
9.1.2

Verschuivingen als gevolg van voorgenomen regelgeving
Het is moeilijk te voorspellen of en hoe de hierboven beschreven be- en
verwerkingsbedrijven zich zullen aanpassen aan de voorgenomen
regelgeving. Een aantal bedrijven zal een vergunning moeten aanvragen
of registratie moeten doen, indien ze dezelfde materialen willen blijven
verwerken. Het kan echter ook zijn dat bedrijven zullen stoppen met
bepaalde activiteiten, indien het aanvragen van een dergelijke
vergunning als ongewenst wordt beschouwd. Echter, de voorgenomen
regelgeving kan ook het omgekeerde effect hebben. Wanneer bedrijven
namelijk een vergunning aan zullen vragen voor het voorzetten van de
huidige activiteiten, dan opent dit ook de mogelijkheid om hun
activiteiten uit te breiden.

9.2

Hergebruik als vrijgesteld materiaal

9.2.1

Huidige situatie
Een aantal typen vrijgestelde rest- of afvalstoffen die radionucliden van
natuurlijke oorsprong bevatten, wordt, eventueel na bewerking of
verwerking, nuttig hergebruikt in bouwmaterialen. Voorbeelden hiervan
zijn, vliegas en bodemas afkomstig van kolencentrales. Deze worden
verhandeld door de Vliegasunie ten behoeve van nuttige toepassing. De
vliegas wordt nuttig toegepast in de beton-, cement- en
asfaltvulstofindustrie. Bodemas wordt toegepast in de wegenbouw en in
betonblokken. Ook de materialen die overblijven na het verwerken van
vrijgestelde en meldingsplichtige sludges worden nuttig hergebruikt in
bouwmaterialen, na afscheiding van eventueel aanwezige kwik en
koolwaterstoffen.
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Verder geldt voor enkele typen rest- en afvalstoffen dat de radioactieve
componenten fysiek worden gescheiden van de niet-radioactieve
onderdelen. Voorbeelden hiervan zijn installatieonderdelen, die na
decontaminatie worden hergebruikt of omgesmolten, waarna het metaal
hergebruikt wordt. Het omsmelten van niet-vrijgegeven besmet schroot
gebeurt momenteel alleen in het buitenland. Afhankelijk van de
dienstverlener en de hoeveelheid radioactiviteit moet door de aanbieder
soms een hoeveelheid niet-vrijgesteld restafval worden teruggenomen.
9.2.2

Verschuivingen als gevolg van voorgenomen regelgeving
Het (her)gebruik van rest- en afvalstoffen met daarin radionucliden van
natuurlijke oorsprong zal volgens het ontwerpBbs (art. 3.23 derde lid en
art. 4.21 tweede lid) per verordening apart gereguleerd worden. Wat
hierin zal worden opgenomen is nog niet bekend.

9.3

Hergebruik als meldings-/registratieplichtig materiaal

9.3.1

Huidige situatie
Meldingsplichtige zirkoonhoudende materialen (Tabel 7 en Tabel 10)
zoals straalmiddelen en vuurvaste Zirkoon Alumina Casting (ZAC)
stenen of andere ovenonderdelen worden na gebruik doorgaans op de
locatie verzameld en retour gestuurd naar de leverancier, waar ze tot
tweedehands materialen verwerkt worden.
Meldingsplichtig kobalt- en koperkoeken uit de zinkindustrie wordt in het
buitenland hergebruikt.
Diverse typen afvalstoffen met radionucliden van natuurlijke oorsprong
worden nuttig hergebruikt bij Van Gansewinkel Minerals op de
Maasvlakte. Deze afvalstoffen worden onder het regime van een Kewvergunning bijgemengd met vrijgestelde materialen en hergebruikt als
(vrijgesteld of meldingsplichtig) stabilisatiemateriaal. De acceptatie
criteria hiervoor zijn Csom < 100 Bq/g.

9.3.2

Verschuivingen als gevolg van voorgenomen regelgeving
Voor kobaltkoek afkomstig van zinkproductie is in paragraaf 8.2
gesignaleerd dat een verschuiving plaatsvindt van een meldingsplichtig
naar een vergunning regime. Aangezien het materiaal naar het
buitenland wordt afgevoerd, is het de vraag of deze verschuiving een
impact zal hebben op de verwerkingsroute [41-42]. Hetzelfde geldt voor
koperkoek afkomstig van zinkproductie, waarvoor een verschuiving
plaatsvindt van een vrijgesteld naar een meldings-/registratieplichtig
regime.
De overige momenteel meldingsplichtige hergebruikroutes zullen naar
verwachting ongewijzigd blijven.

9.4

Stort en opslag van (radioactieve) afvalstoffen

9.4.1

Huidige situatie
Indien hergebruik, recycling en verbranding niet mogelijk is, kunnen
vrijgestelde en vrijgegeven afvalstoffen worden afgevoerd naar een
conventionele deponie. Om aan de acceptatiecriteria, bijvoorbeeld met
betrekking tot uitloging, van deze deponieën te voldoen moeten deze
stoffen in sommige gevallen nog worden bewerkt. Meldingsplichtige
afvalstoffen die voldoen aan de hiervoor genoemde voorwaarden kunnen
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in beginsel ook worden afgevoerd naar een deponie, op voorwaarde dat
de deponie is aangewezen op grond van artikel 37, achtste lid, van het
Besluit stralingsbescherming, en de eigenaar van de deponie een
melding heeft gedaan aan de ANVS. In het geval van
vergunningplichtige afvalstoffen resteert afvoer naar de COVRA voor
langdurige opslag, gevolgd door eindberging over circa 100 jaar.
Afvalzorg is, krachtens art. 37.8 van het Bs jo. art. 7.13 van de
Uitvoeringsregeling aangewezen voor het ontvangen van
meldingsplichtige (onder ontwerpBbs registratieplichtige) radioactieve
afvalstoffen van natuurlijke bronnen, en heeft twee deponie locaties
(Nauerna en Zeeasterweg) waarvoor melding is gedaan voor het
voorhanden hebben van meldingsplichtige radioactieve afvalstoffen [40].
De acceptatiecriteria komen bijgevolg overeen met tienmaal de
grenswaarden voor vrijstelling.
Jaarlijks verwerkte Afvalzorg tussen 2006 en 2016 gemiddeld 2200 ton
per jaar aan meldingsplichtige afvalstoffen. In de afgelopen jaren is een
lichte daling waar te nemen.
Van Gansewinkel Maasvlakte (incl. VBM Maasvlakte) is een deponie
die, krachtens art. 37.8 van het Bs jo. art. 7.13 van de
Uitvoeringsregeling aangewezen is voor het ontvangen van
meldingsplichtige radioactieve afvalstoffen van natuurlijke bronnen.
Hiervoor heeft Van Gansewinkel een melding gedaan voor het
voorhanden hebben van meldingsplichtige afvalstoffen.
COVRA is aangewezen als erkende ophaaldienst voor radioactieve
afvalstoffen. COVRA slaat vergunningplichtige radioactieve afvalstoffen
op in speciaal daartoe ontworpen gebouwen voor een periode van 100
jaar, en is uiteindelijk verantwoordelijk voor het realiseren van een
eindberging voor deze afvalstoffen.
De grootste stroom radioactieve afvalstoffen met radionucliden van
natuurlijke bronnen die bij COVRA wordt ontvangen, wordt gevormd
door een varia aan filters. Verder ontvangt COVRA radioactieve
afvalstoffen van rest- en afvalstofverwerkingsbedrijven. De meeste
andere stromen afvalstoffen met radionucliden van natuurlijke
oorsprong zijn zeer beperkt in omvang of vinden slechts incidenteel
plaats.
Van de jaarlijks geproduceerde hoeveelheden radioactief afval van
natuurlijke oorsprong wordt relatief weinig (direct) naar de COVRA
afgevoerd. De meeste afvalstoffen worden eerst bewerkt en/of zo veel
mogelijk nuttig hergebruikt. De vergunningplichtige afvalstoffen die
hierna nog overblijven worden opgeslagen bij COVRA. Dit betreft onder
andere vaste afvalstoffen die resteren na verwerking van sludges en
scale die overblijft na decontaminatie van installaties.
9.4.2

Verschuivingen als gevolg van voorgenomen regelgeving
Een deel van de meldingsplichtige afvalstromen die nu naar de
hierboven genoemde aangewezen deponieën worden afgevoerd zullen
onder de voorgenomen regelgeving boven de grens voor registratieplicht
(Cmax >10) uitkomen, en daarom niet meer via deze route afgevoerd
kunnen worden. In plaats daarvan zal het naar de COVRA moeten
worden afgevoerd, of nuttig moeten worden hergebruikt bij Van
Gansewinkel.
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Er is slechts informatie beschikbaar over gemiddelde
activiteitsconcentraties en totale massa’s, dus hoe groot de
bovengenoemde verschuiving is, is niet bekend.
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Lozing van natuurlijke radionucliden naar water en lucht

Als gevolg van het uitvoeren van handelingen met natuurlijke bronnen
kan lozing plaatsvinden van radionucliden van natuurlijke oorsprong
naar lucht en/of water. Dergelijke lozingen zijn vergunningplichtig, tenzij
de jaarlijkse hoeveelheid per locatie kleiner is dan de nuclidespecifieke
“vrijgavewaarden voor lozingen”, zoals vastgelegd in Bijlage 3,
onderdeel B, Tabel C bij het ontwerpBbs (zie ook paragraaf 3.3). Deze
vrijgavewaarden zijn identiek aan die in het vigerende Bs, en zijn
opgenomen in Tabel 3 in dit briefrapport.
Dit hoofdstuk vat de informatie samen die is verzameld over lozingen
van radioactiviteit van natuurlijke oorsprong door Nederlandse
bedrijven.
10.1

Lozingen naar water
Aan twee Nederlandse olie- en gasproductiebedrijven en één
pigmentproductiebedrijf is vergunning verleend op grond van de
Kernenergiewet voor het lozen van radioactiviteit van natuurlijke
oorsprong naar het oppervlaktewater. Conform de voorschriften aan
deze vergunningen blijven deze bedrijven ruim onder de vergunde
waarden en wordt jaarlijks aan de ANVS gerapporteerd over deze
lozingen. Daarnaast rapporteren nog zes andere olie- en
gasproductiebedrijven aan de ANVS over hun jaarlijkse lozingen. In
Tabel 15 zijn de gemiddelde jaarlijkse lozingen naar water van deze
bedrijven geanonimiseerd weergegeven. De vrijgavewaarden voor
lozingen naar water van de betreffende radionucliden zijn voor de
volledigheid ook opgenomen in Tabel 15 (zie ook Tabel 3).
Tabel 15: Gemiddelde lozingen van olie- en gasproductiebedrijven naar water
(GBq/jaar)

Maatschappij

Vrijgavewaarden
1
2a
3
4
5
6
7
8a

Ra-226
(GBq/jaar)
10
0,97
66
0,62
10,4
0,15
0,24
0,04
36

Pb-210
(GBq/jaar)
10
1,76
2,6
0,36
1,21
0,05
0,54
0,08
3,1

Ra-228
(GBq/jaar)
100
0,86
100
0,70
11,8
0,31
0,28
0,04
15,0

a) Dit betreft de totale lozing vanaf twee productieplatformen

Th-228
(GBq/jaar)
1000
0,04
4,7
0,05
15,5
0,04
0,02
0,00
1,5

Verder wordt er in de pigmentindustrie geloosd naar het
oppervlaktewater. Tabel 16 geeft een overzicht van de gemiddelde
lozingen over een periode van vier jaar. Hoewel deze waarden ruim
onder de huidige en voorgenomen vrijgavewaarden blijven is er een
vergunning die toestaat om eventueel grotere hoeveelheden radium te
lozen.
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Tabel 16: Gemiddelde lozingen van pigmentindustrie naar water

Gemiddeld
geloosd

Ra-226+a
Ra-228+a
U-238sec
Th-232sec
(GBq/jaar) (GBq/jaar) (GBq/jaar) (GBq/jaar)
3
2,5
3
2,5

a) inclusief kortlevende dochters (t1/2 < 5 dagen)

Tot slot is bekend dat elektriciteitscentrales ook lozen naar water, onder
andere in havengebieden. Dit betreft afvalwater na zuivering er wordt
aangenomen dat deze ruim onder de “vrijgavewaarden voor lozingen”
liggen.
10.2

Lozingen naar lucht
Over het algemeen wordt er in Nederland zeer weinig radioactiviteit
geloosd naar de lucht. Met de beëindiging van de productie van
elementair fosfor in Nederland is de – qua stralingsbelasting belangrijkste bron van lozing van radioactiviteit van natuurlijke
oorsprong naar de lucht verdwenen. De enige lozing van radioactiviteit
van natuurlijke oorsprong naar de lucht waarvoor momenteel
vergunning is verleend, is de lozing door de staalindustrie. Bij de
productie van staal wordt radioactiviteit van natuurlijke oorsprong
geloosd in de vorm van stof of gas, via een schoorsteen op een hoogte
van meer dan 50 m. De lozingslimieten in de vergunning bedragen 8 en
33 GBq per megaton geproduceerde ruwijzer per jaar voor Pb-210 en
Po-210, respectievelijk. Bij een productie van 20.000 ton/dag gedurende
300 dagen/jaar komt dat neer op een totale toegestane lozing van ca.
50 GBq Pb-210 en 200 GBq Po-210 per jaar. De aan de ANVS
gerapporteerde lozingen bedragen 4,4 GBq Pb-210 en 35 GBq Po-210
per jaar.
In kolengestookte elektriciteitscentrales wordt het overgrote deel (>
99,75%) van het geproduceerde vliegas afgevangen door
elektrostatische filters. Echter, de 0,25% die niet afgevangen wordt,
wordt via de schoorsteenpijpen op een hoogte van meer dan 50 m naar
de lucht geloosd. De jaarlijkse hoeveelheid die per centrale wordt
geloosd bevat in totaal circa 50 MBq U-238sec, 50 MBq Th-232sec,
50 MBq Pb-210/Po-210 en 26 GBq Rn-222. Dit is lager dan de
vrijgavewaarden voor lozingen naar de lucht, en daarmee niet
vergunningplichtig.
Bij de op- en overslag van bulkgoederen (bijvoorbeeld zirkoon- en
minerale zanden) komt doorgaans stof in de lucht terecht. Omdat dit
gebeurt op lage hoogte is de verwachting dat hierbij geen significante
hoeveelheden stof buiten de terreingrens terecht komen.
Een punt van aandacht is de lozing van radon (Rn-222) naar de lucht
ten gevolge van het verbranden of afblazen van aardgas. Op basis
artikel 2, onder j, van het Bs is de blootstelling aan radon en
dochternucliden die vrijkomen bij het verbranden of afblazen van
aardgas uitgezonderd van de regelgeving op grond van de
Kernenergiewet. In de voorgenomen regelgeving worden deze
handelingen echter niet meer uitgezonderd, tenzij dit specifiek wordt
vrijgesteld. Tegelijkertijd geldt dat, zolang de lozingen per locatie onder
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de vrijgave waarden voor lozingen blijven, dergelijke handelingen zijn
vrijgesteld van vergunningplicht.
Affakkelen en afblazen van aardgas vindt plaats in de olie- en
gasindustrie en geothermie. Wanneer de druk in een installatie te hoog
dreigt te worden, wordt er gas geloosd (“afblazen”) en eventueel
verbrand (“affakkelen”). Deze vorm van lozen gebeurt meestal op een
hoogte van 20 tot 50 meter. Aardgas bevat radon, in concentraties die
per gasveld sterk variëren: door de Nederlandse Aardolie maatschappij
(NAM) zijn activiteitsconcentraties tussen de 82 en 7500 Bq/m3
gemeten, met een gemiddelde van ongeveer 900 Bq/m3 (dit komt
overeen met circa 720 Bq/g) [43]. Indien voor al het afgefakkelde en
afgeblazen aardgas de maximaal gemeten radonconcentratie wordt
aangehouden, is de totale hoeveelheid radon die 2015 door de NAM is
afgefakkeld en afgeblazen twee ordes van grootte kleiner dan de
betreffende “vrijgavewaarde voor lozing” naar de lucht. De lozing van
radon door de gehele geothermie-sector is nog drie ordes van grootte
kleiner. Meer informatie over affakkelen en afblazen is te vinden in een
recente publicatie van het RIVM [43].
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Consumentenproducten met natuurlijke radionucliden

Er is een aantal typen (consumenten)producten in gebruik of nog in
omloop waarin materialen zijn verwerkt die van nature radioactief zijn,
maar welke niet worden gebruikt vanwege deze radioactieve
eigenschappen. Een voorbeeld hiervan zijn thorium bevattende
producten. Het (van nature radioactieve) element thorium heeft als
thoriumoxide een hoog smeltpunt en een hoge elektronenemissie, en
wordt in de praktijk vanwege deze eigenschappen toegepast in
thoriumhoudende laselektroden.
Binnen de Nederlandse regelgeving is speciaal aandacht besteed aan dit
soort producten. In het Bs en de Uitvoeringsregeling gebeurt dit onder
de noemer “gebruiksartikelen”, “aanwijsinstrumenten waaraan
radioactiviteit is toegevoegd” en “melders”. In de voorgenomen
regelgeving worden deze producten “consumentenproducten” genoemd.
Deze zijn als volgt gedefinieerd: “apparaten of producten waarin
doelbewust een of meer radionucliden zijn ingebracht, of die bij
activering radionucliden voortbrengen of die ioniserende straling
uitzenden, en die zonder toezicht of controle als bedoeld in afdeling 3.2
na verkoop aan leden van de bevolking kunnen worden verkocht of ter
beschikking gesteld”. Vrijwel alle consumentenproducten zijn momenteel
vrijgesteld van wettelijke controle. In de voorgenomen regelgeving
mogen vrijstellingswaarden voor matige hoeveelheden (< 1 ton) zoals
opgenomen in Bijlage 3, onderdeel B, Tabel B, kolom 2 van het
ontwerpBbs worden gebruikt voor “sommige van nature voorkomende
radionucliden die in gezuiverde vorm in bijvoorbeeld
consumentenproducten worden toegepast”. 10 De in de zelfde tabel in
kolom 3 opgenomen vrijstellingswaarden voor totale activiteit mogen
ook worden toegepast. Tevens mogen de generieke vrijstellings- en
vrijgavewaarden uit Bijlage 3, onderdeel B, Tabel A, deel 2 van het
ontwerpBbs worden gebruikt.
Een overzicht van consumentenproducten met radionucliden van
natuurlijke oorsprong is weergegeven in Tabel 17. Op het gebruik een
aantal van deze producten wordt hieronder nader ingegaan.

10

Zie artikelsgewijze toelichting op het ontwerpBbs.
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Tabel 17: Consumentenproducten met van natuurlijke radioactiviteit

Consumentenproduct Nucliden
Thoriumhoudende
Th-232, Thlampen
230, Th-228
Thoriumhoudende
optische componenten

Th-232

Thoriumhoudende
laselektroden

Th-232, Th230

Lutetium kristallena
Gloeidraden van
elektronenbuizen
Kwikdamplampen

Lu-176

Gloeikousjes
Tandprothesen
Kleurglas

Th-232
U-238
U-238
Th-232
(monaziet)

Tape dispenser
Munitie met verarmd
uranium

Th-232
Th-232

U-238

a) Zie ook paragraaf 6.2.3 en hoofdstuk 7.

11.1

Activiteit of
activiteitsconcentratie Doorzet
74-143 Bq/g
±65-1500
Bq/compone
nt
9 bedrijven
2 vergund
180 Bq/staaf uitfasering
0,25
< 42 Bq/g
ton/jaar

Afvoer na
gebruik
Retour
leverancier
Leverancier,
regulier,
COVRA
COVRA
Slib: chemisch
afval

1800 Bq/stu
k
-

-

-

uitfasering
uitfasering
-

-

-

-

-

-

-

-

Thoriumhoudende lampen
Thoriumhoudende lampen worden vooral gebruikt in bioscopen en de
semi-conductor industrie. Omdat thorium voor deze toepassingen is
gezuiverd is het niet meer in natuurlijk evenwicht met haar dochters.
Analyse van de thoriumelektrode van een lamp heeft uitgewezen dat de
isotopen Th-228, Th-230 en Th-232 aanwezig zijn met een
activiteitsconcentratie variërend van 74 tot 143 Bq/g. De Nederlandse
doorzet aan zulke lampen is onbekend. Na gebruik kunnen lampen
onder andere verwerkt worden bij RTD Applus waar de Th-houdende
onderdelen uit de lampen worden verwijderd. Ook gaan ze soms retour
naar de leverancier buiten Nederland.

11.2

Thoriumhoudende optische componenten
Vroeger werden er thoriumhoudende cameralenzen gebruikt, deze
toepassing is inmiddels niet meer gerechtvaardigd, en deze lenzen
worden nauwelijks meer gebruikt. Incidenteel worden ze nog wel
aangetroffen, dan worden ze afgevoerd naar de COVRA.
Verder worden hiermee de thoriumhoudende optische componenten
bedoeld die worden gebruikt in de semiconductor industrie. De
thoriumhoudende spiegels die hierin worden gebruikt hebben een
activiteitsconcentratie variërend van 65 tot 1500 Bq/g. Afhankelijk van
de activiteitsconcentratie worden gebruikte of beschadigde componenten
afgevoerd naar de leverancier of de COVRA, of afgevoerd als
conventioneel afval.
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11.3

Thoriumhoudende laselektroden
Naar aanleiding van het aanwijzen van thoriumhoudende laselektroden
als “niet gerechtvaardigde toepassing, is in 2008 door VROM-inspectie
(nu: ANVS-inspectie) onderzoek gedaan naar het aantal in omloop
zijnde thoriumhoudende laselektroden [44]. Onderdeel hiervan waren
voorlichting van de branche en het uitvoeren van bedrijfscontroles.
Nadien was de bekendheid van de regelgeving groot en de sanering van
thoriumhoudende laselektroden zo goed als voltooid na het afvoeren van
circa 38.000 laselektroden. Toch zijn er tot op heden nog ongeveer 9
bedrijven die thoriumhoudende laselektroden gebruiken waarvan er
twee een vergunning hiervoor hebben. Elke laselektrode bevat ongeveer
180 Bq aan thorium.
Voorheen waren er laselektroden tot en met een activiteit van 1000 Bq
per stuk in omloop, nu is dit nog maar maximaal 180 Bq.

11.4

Verschuivingen als gevolg van voorgenomen regelgeving
De concentraties radionucliden van natuurlijke oorsprong in
bovenstaande consumentenproducten overschrijden over het algemeen
de vigerende grenswaarden voor vrijstelling, en vallen vaak in het
vergunningplichtige regime. Dit zal door het veranderen van de
grenswaarden voor de activiteitsconcentratie niet wijzigen. Echter, in
tegenstelling tot de grote schaal waarop materialen in de industrie
worden gebruikt, komen consumentenproducten vaak in kleinere
hoeveelheden voor. Daarom zal het hiervoor ook relevant zijn om te
toetsen een de grenswaarden voor de activiteit die wel mogen worden
gebruikt voor van nature voorkomende radionucliden die in gezuiverde
vorm in consumentenproducten worden toegepast (zie §3.3). Deze
grenswaarden blijven onveranderd, wel moet worden opgemerkt dat
deze straks alleen nog gebruikt mogen worden voor vrijstellen en niet
meer voor vrijgave zoals nu wel het geval is.
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Conclusies

In dit briefrapport is geactualiseerde informatie samengevat over de
processen en materiaalstromen met radionucliden van natuurlijke
oorsprong in Nederland. Deze informatie is grotendeels gebaseerd op de
informatie die is ontvangen in respons op een enquête, aangevuld met
informatie uit recente rapporten van NRG en Philips. Tevens is, waar
mogelijk, beoordeeld wat de te verwachten gevolgen zullen zijn van de
voorgenomen regelgeving, zoals opgenomen in het ontwerpBbs en de
ontwerpMR.
De twee belangrijkste verschillen tussen de vigerende en de
voorgenomen regelgeving, die de grootste invloed zullen hebben op het
verschuiven van het niveau van wettelijke controle voor
materiaalstromen zijn: in de eerste plaats het verlagen van de
grenswaarden voor Pb-210 en Po-210 van 100 naar 1 Bq/g en in
mindere mate de grenswaarde van K-40 van 100 naar 10 Bq/g. En ten
tweede is dat het vervallen van de voorschriften voor (gewogen)
sommatie van nucliden uit verschillende vervalreeksen, dus het
vervangen van Csom voor Cmax. Verder wordt voor de volledigheid
opgemerkt dat voor natuurlijke bronnen de grenswaarden voor
materialen, anders dan vaste materialen (dus onder andere vloeistoffen
en gassen), volledig komen te vervallen. Tevens biedt het ontwerpBbs
de mogelijkheid voor ondernemers om specifieke grenswaarden aan te
vragen. Het gebruik van specifieke grenswaarden is niet meegenomen in
dit onderzoek maar zal het niveau van wettelijke controle dat van
toepassing zal zijn wel beïnvloeden.
Gemiddeld genomen over alle materiaalstromen die in deze studie in
kaart zijn gebracht, zal naar verwachting het niveau van systeem van
controle onder de voorgenomen regelgeving zeer vergelijkbaar zijn met
de huidige situatie. Het is hierbij belangrijk om te weten dat de grote
materiaalstromen relatief zwaar meewegen in het totaalbeeld. De grote
materiaalstromen zijn voornamelijk afkomstig uit de staal-, zink- en
titaniumdioxideproductie en de kolencentrales. Op het niveau van
individuele materiaalstromen vindt er echter een aantal verschuivingen
plaats. De belangrijkste zullen hieronder worden samengevat.
De meeste grondstoffen met natuurlijke bronnen zijn en blijven
vrijgesteld, netto vindt een kleine verlichting van het systeem van
controle plaats. De drie belangrijkste verschuivingen die worden
verwacht naar aanleiding van de voorgenomen regelgeving zijn dat
titaanerts dat momenteel meldingsplichtig is straks deels is vrijgesteld.
Verder zullen grondstoffen die K-40 (bijvoorbeeld kaliumchloride) of Lu176 (waaronder lutetiumoxide en lutetiumkristallen) bevatten straks
mogelijk registratie- of vergunningplichtig worden.
Producten die natuurlijke bronnen bevatten zijn onder andere zink, dat
geproduceerd wordt uit zinkconcentraat, lutetiumkristallen, die worden
geproduceerd uit lutetiumoxide, en kaliumverbindingen. De concentratie
radionucliden in zink is zeer laag waardoor zink vrijgesteld is en dit zal
blijven onder de voorgenomen regelgeving. In lutetiumkristal is de
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uiteindelijke concentratie Lu-176 maximaal 42 Bq/g. Dat betekent dat er
onder de voorgenomen regelgeving waarschijnlijk sprake is van een
vergunningplichtig product, terwijl dit momenteel is vrijgesteld. Tenzij er
gebruik kan worden gemaakt van de vrijstellingswaarden voor matige
hoeveelheden of totale activiteit zoals opgenomen in Bijlage 3, tabel B
van het ontwerpBbs.
Voor rest- en afvalstoffen wordt voorzien dat er een aantal, momenteel
vrijgestelde, materialen straks registratie- of vergunningplichtig zal
worden. Dit betreft netto ruim 45.000 ton aan materialen waarvan circa
een derde registratieplichtig wordt en twee derde vergunningplichtig.
Veel van deze materialen worden eerst nog verwerkt voor deze
gedeeltelijk als afval worden afgevoerd. Voor de kleinere
materiaalstromen worden gemiddeld genomen grotere gevolgen van de
voorgenomen regelgeving voorzien dan voor de bulk stromen met
enorme massa’s.
Een verschuiving van het meldingsplichtige naar vergunningplichtige
regime is aan de orde voor kobaltkoek en momenteel vrijgegeven
koperkoek, zal in de toekomst vallen onder het registratieplichtige
regime, beiden zijn afkomstig van zinkproductie.
In de staalindustrie zijn Pb-210 en Po-210 vaak de limiterende nucliden,
aangezien voor beiden de vrijgavegrenswaarden met een factor 100
worden aangescherpt, zullen naar verwachting grote stromen van resten afvalstoffen van vrijgesteld naar registratie- en vergunningplichtig
verschuiven. Dit betreft met name filterkoek, doekfilterstof.
Sludges afkomstig van de olie- en gasindustrie en de geothermie komen
voor met sterk variërende activiteitsconcentraties. Maar algemeen geldt
dat, op basis van de voorgenomen generieke grenswaarden, een groter
aandeel in plaats van vrijgesteld als registratieplichtig zal moet worden
behandeld. Tegelijkertijd neemt het aandeel vergunningplichtige sludge
af. Tot slot zullen scales, uit de olie- en gasindustrie en de geothermie
over het algemeen verschuiven naar een zwaarder regime.
Slakkenwol, vooral aanwezig in de installaties van hoge temperatuur
processen, zal door het vervallen van de gewogen sommatie naar
verwachting gedeeltelijk verschuiven van het vergunning- naar
registratieplichtige regime.
Het is lastig om te voorzien hoe de verschillende rest- en afvalstoffen
verwerkingsbedrijven zich zullen aanpassen aan de veranderingen in
materiaal stromen naar aanleiding van de voorgenomen regelgeving.
Naar verwachting zullen de volumes radioactieve afvalstoffen van
natuurlijke oorsprong die, onder de voorgenomen regelgeving
vergunningplichtig zijn enigszins toenemen. Ook zal een deel van de
vergunningplichtige rest- en afvalstoffen mogelijk kunnen worden
hergebruikt, en slechts een klein deel zal als afval worden afgevoerd
voor opslag bij COVRA.
Het is belangrijk om op te merken dat het bovenstaande voor een
belangrijk deel is gebaseerd op informatie die is verstrekt door
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deelnemers aan de enquête. Daarvoor geldt dat het niet in alle gevallen
exact bekend is hoe de, door de bedrijven, verstrekte gegevens tot
stand zijn gekomen. In enkele gevallen is gesignaleerd dat deze
gegevens enigszins afwijken van cijfers in recente jaarverslagen. Een
verklaring daarvoor kan zijn dat de in de enquête vermelde gegevens
gemiddelden betreffen van de afgelopen jaren.
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Bijlage 5: Methode van gewogen (sommering) in dit briefrapport
In dit rapport zijn de volgende formules gebruikt voor het berekenen
van Csom en Cmax. Waarin Ci de activiteitsconcentratie van het
betreffende nuclide i in Bq/g aangeeft en Ci,v of GWi de vigerende of
voorgenomen grenswaarde voor het betreffende nuclide. Voor de
gebruikte grenswaarden en verdisconteerde dochters zie Tabel 1 en
Tabel 2.
Voor de vigerende Csom, onder het Bs:
�
i

𝐶𝐶i
𝐶𝐶i,v

Dit is als volgt uitgewerkt voor de (verdisconteerde) nucliden waarover
informatie vanuit de enquêtes beschikbaar was:
Csom = CU-238sec/GWU-238sec+IF((CU-234+>CU-238sec),(CU-234+−CU-238sec)/GWU234+,0)+IF((CRa-226+>CU-238sec),(CRa-226+−CU-238sec)/GWRa-226+,0)+IF((CRn222+>(MAX(CU-238sec,CRa-226+))),(CRn-222+−MAX(CU-238sec,CRa-226+))/GWRn222+,0)+IF((CPb-210+>(MAX(CU-238sec,CRa-226+))),(CPb-210+−MAX(CU-238sec,CRa226+))/GWPb-210+,0)+IF((CPo-210+>(MAX(CU-238sec,CRa-226+,CPb-210+))),(CPo210−MAX(CU-238sec,CRa-226+,CPb-210+))/GWPo-210,0)+CU-235sec/GWU-235sec+CTh232sec/GWTh-232sec+IF((CRa-228+>CTh-232sec),(CRa-228+−CTh-232sec)/GWRa228+,0)+IF((CTh-228+>CTh-232sec),(CTh-228+−CTh-232sec)/GWTh-228+,0)+CK40/GWK-40+CLa-138/GWLa-138+CLu-176/GWLu-176
Voor de Cmax, zoals verwacht onder het ontwerpBbs:
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐶𝐶i
𝐶𝐶i,v

Dit is als volgt uitgewerkt voor de (verdisconteerde) nucliden waarover
informatie vanuit de enquêtes beschikbaar was:
Cmax = MAX(CU-238sec/GWU-238sec,CU-234+/GWU-234+,CRa-226+/GWRa-226+,CRn222+/GWRn-222+,CPb-210+/GWPb-210+,CPo-210/GWPo-210,CU-235sec/GWU-235sec,CTh232sec/GWTh-232sec,CRa-228+/GWRa-228+,CTh-228+/GWTh-228+,CK-40/GWK-40,CLa138/GWLa-138,CLu-176/GWLu-176)
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