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0. ABSTRACT 

ALARA (As Low As Reasonably Achievable), in Nederland aangeduid 
met de: term "optimalisatie" en één van de drie uitgangspunten 
van het stralenbeschermingsbeleid, is een vaak toegepaste 
methode om stralenbescherming te optimaliseren, rekening hou
dend met economische en sociaal-maatschappelijke aspecten. 
Echter, hoewel veel toegepast, ontbreekt het bij ALARA/opti
malisatie aan een duidelijke verantwoordingskader, verant
woordingsprocedures, inhoudelijke procedures en methodische 
invulling van het concept. 
De centrale beleidsvraag voor dit onderzoek betreft vooral de 
procedurele kant: 
op welke wijze kan verantwoording worden afgelegd over de toe
passing van ALARA/optimalisatie en welke knelpunten kunnen 
daarbij worden verwacht in relatie tot de verschillende cate
gorieën toepassingen van activiteiten met straling? 
Doel van het project is het aangeven van een verantwoordings
systeem*), voor toepassing van ALARA/optimalisatie en daaruit 
voortvloeiende knelpunten. 
Daarbij is (voor dit deelproject) ALARA gedefinieerd als opti
malisatie van de stralenbescherming beneden, de in een ander 
kader vast te stellen, risico-limiet. 

De aanpak van het project vond plaats in twee fasen. 
Het resultaat van de eerste fase is een verantwoordingssysteem 
voor toepassing van ALARA/optimalisatie bestaande uit drie 
elementen: 

een formeel verantwoordingsniveau 
een verantwoordingskader (organisatie) 
een verantwoordingsprocedure (tussen de toezichthouder en 
de formeel verantwoordelijke voor ALARA/optimalisatie). 

Vervolgens is in de tweede fase de vraag aan de orde gesteld 
of dit systeem ingepast kan worden in het bestaande systeem 
van beleid, wetgeving en praktijk. 

Uit een analyse van het bestaande systeem, onder andere middels 
gesprekken met mensen uit de praktijk * * ) , blijkt dat in veel 
gevallen (een vorm van) ALARA/optimalisatie wordt toegepast. 
Overheidsinstanties hebben nu niet voldoende inzicht in de 
wijze waarop ALARA/optimalisatie op decentraal niveau wordt 
toegepast. 

*) zie begrippenlijst (bijlage 1) 
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Conclusies en aanbevelingen 

Invoering van het uitgewerkte verantwoordingssysteem is niet 
zonder meer mogelijk binnen de huidige wettelijke-, beleids-en 
praktijkkaders. 
Enkele belangrijke conclusies (uitgewerkt in paragraaf 5.1.): 

verantwoording voor ALARA/optimalisatie kan vorm krijgen 
in het voorgestelde systeem, maar dit systeem kan niet 
zonder meer in de huidige situatie worden ingevoerd 
een nadere uitwerking van ALARA/optimalisatie zelf is 
wenselijk 
er zijn lacunes in wetgeving geconstateerd ten aanzien 
van de verplichting tot toepassing van ALARA/optimalisa
tie, aanwijzing van een stralenbeschermingsdeskundige, 
verantwoordingsprocedures en afweging door de overheid 
een belangrijk deel van ruimte onder de risicolimiet 
wordt nu "opgevuld" door vergunningvoorschriften en alge
mene regels 
er bestaan verschillen tussen en binnen de toepassings-
categoriën in de ontwikkelingsfase van een verantwoor
dingssysteem voor toepassing van ALARA/optimalisatie 
afweging door de overheid vindt meestal impliciet en 
ongestructureerd plaats 
systematische uitvoering van ALARA/optimalisatie legt een 
claim op de beschikbare personele capaciteit 

Enkele aanbevelingen: 
nadere uitwerking van de veranwoordingsprocedure 
onderzoek naar gefaseerde invoering van het verantwoordings
systeem 
nader onderzoek gewenst naar lacunes en knelpunten in de 
wetgeving 
inhoudelijke aspecten van ALARA/optimalisatie zouden 
nader onderzocht moeten worden 

) zie bijlage 2; kernpunten interviews 
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1. INLEIDING 

1.1. Beleidskader 

Achtergrond 

ALARA/optimalisatie*) vormt vaak onderwerp van soms verhitte 
discussies. Het mag dan ook geen wonder heten dat de project
groep BNS zich niet zonder het opzetten van een deelproject 
wilde wagen aan. een definitieve formulering van de uitgangs
punten van ALARA/optimalisatie in de Beleidsnotitie Normstel
ling Stralingshygiëne. 

Het ALARA/optimalisatie-concept is een in de praktijk veel ge
bruikte methode om de kans op schade door blootstelling aan 
ioniserende straling te beperken. Het is toepasbaar in de vele 
uiteenlopende situaties, waarin blootstelling aan ioniserende 
straling kan plaats vinden. Er kan maatwerk geleverd worden. 
Er is echter veel discussie over ALARA, die soms het karakter 
heeft van een geloofsstrijd. Volgens de projectgroep komt veel 
van de discussie over ALARA/optimalisatie voort uit de ondoor
zichtigheid van het concept voor de niet-deskundigen en buiten
staanders . 
Voor dit project wordt onder ALARA/optimalisatie per individuele 
toepassing/activiteit verstaan; het optimaliseren van stralen-
bescherming beneden de risicolimiet. De risicolimiet geldt als 
een absolute bovengrens en wordt in een ander kader vastgesteld. 
Daarnaast kan door de overheid c.q. overheidsinstantie een 
afweging worden gemaakt voor meerdere (individuele) toepassingen/ 
activiteiten tegelijk. 

Het meer doorzichtig (c.q. controleerbaar) maken van ALARA/op
timalisatie kan op verschillende wijzen vorm worden gegeven. De 
projectgroep heeft twee manieren onderscheiden: een inhou
delijke invulling van het begrip ALARA/optimalisatie en een 
procedurele inkadering van het toepassen van ALARA/optimali
satie. 
Het onderhavige deelproject heeft betrekking op het procedurele 
aspect van ALARA/optimalisatie. Hiermee wordt bedoeld dat er 
een verantwoordingssysteem *) moet worden ontwikkeld, waarin de 
verantwoordelijkheid voor het toepassen van ALARA/optimalisatie 
kan worden waargemaakt. ALARA/optimalisatie houdt immers, naast 
een afwegingsprincipe, ook een wijze van verantwoording in. 
Naar de mening van de projectgroep is het van belang om na te 
gaan in hoeverre ALARA/optimalisatie aan verantwoordingskaders 
is te binden. Daarbij is het uitgangspunt, dat deze verantwoor
dingskaders zo dicht mogelijk bij de individuele gebruikers c.q. 
toepassers van radioactieve stoffen/ioniserende straling moeten 
worden gelegd. 

) zie begrippenlijst (bijlage 1) 
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Beleidsvraag 

Wanneer toepassing van ALARA/optimalisatie mede een wijze van 
verantwoording impliceert, welke vorm kan er dan worden gegeven 
aan die verantwoording en wat zijn daarbij de mogelijk te ver
wachten knelpunten? Dit mede in relatie tot de verschillende 
categorieën toepassingen van/activiteiten met straling. 

Onderzoeksvragen 

De beleidsvraag is door de projectgroep BNS verwoord in een 
aantal concrete onderzoeksvragen: 

kan een indeling worden gemaakt in categorieën handelingen/ 
activiteiten waarbij radio-actieve stoffen en/of straling 
vrijkomen of kunnen komen 
kunnen criteria voor splitsing van deze handelingen/activi
teiten in een generieke of individuele aanpak worden 
gegeven, mede in relatie tot besluitvormingsviveaus 
wat zijn de bestuurlijke consequenties van het voorgestelde 
systeem 
wat is de haalbaarheid/werkelijkheid/volledigheid van de 
voorgestelde procedure? 

Toelichting 
De projectgroep heeft onderkend dat het niet voor elke toe
passing en activiteit mogelijk is ALARA/optimalisatie te ple
gen. Er dient daarom onderscheid te worden gemaakt tussen toe
passingen waarvoor dit wel op uitvoeringsniveau mogelijk is en 
toepassingen waarvoor dit niet mogelijk is. Voor de laatste 
categorie zou een afweging centraal niveau kunnen worden 
uitgevoerd en vastgelegd in bijvoorbeeld produkt-eisen, ontwerp
eisen, codes of practice, etc. Ook een combinatie, waarbij 
zowel door de toepasser als door de overheid zinvol een deel 
van de afwegingsruimte wordt ingevuld, is mogelijk. Het is 
daarom echter noodzakelijk over criteria te beschikken ten 
einde te kunnen differentiëren tussen de verschillende formele 
verantwoordingsniveau's. 

1.2. Doel van dit deelproject 

In aansluiting op de onderzoeksvragen heeft het projectteam het 
volgende onderzoeksdoel geformuleerd: 
Doel van dit deelproject is het ontwikkelen van een verantwoor
dingssysteem voor toepassing van ALARA/optimalisatie (c.q. af
wegingsproces) waarbij, tegen de achtergrond van de huidige 
situatie, de knelpunten globaal worden geanalyseerd. 

Toelichting: 
Het ontwikkelen van een verantwoordingssysteem voor toepassing 
van ALARA/optimalisatie staat centraal in dit deelproject. Dit 
verantwoordingssysteem bestaat uit drie elementen: 
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* formeel verantwoordingsniveau: wie is formeel verantwoor
delijk voor toepassing van ALARA/optimalisatie of een 
andere vorm van afweging 

* veranttvoordings/cader: welke elementen moeten binnen een 
organisatie aanwezig zijn wanneer er sprake is van verant
woording voor toepassing van ALARA/optirnalisatie/afweging 

* verantwoordingsprocedure: op welke wijze kan verantwoording 
worden afgelegd voor toepassing van ALARA/optimalisatie of 
het maken van een andere vorm van afweging-

De opbouw van het verantwoordingssysteem kan per toepassing/acti
viteit variëren. 
In verband hiermee zal worden onderzocht welke indeling van 
categorieën toepassingen/activiteiten voor dit onderzoek het 
meest doelmatig is. 
Implementatie van een nieuw verantwoordingssysteem, in het 
bestaande kader van beleid, wetgeving en praktijk van de 
stralenbescherming, kan knelpunten opleveren, zowel van inhoude
lijke als procedurele aard. Doel van het onderzoek is dan ook 
mede het analyseren van deze knelpunten. 

1.3. Aanpak 

Kern van het project is het verantwoordingssysteem voor toepassing 
van ALARA/optimalisatie. In hoofdstuk 2 wordt hier nader op 
ingegaan. 
In dit hoofdstuk wordt eerst aangegeven welke categorieën 
toepassingen/activiteiten worden onderscheiden. Daarna worden 
de elementen van het verantwoordingssysteem Uader uitgewerkt. 
In hoofdstuk 3 volgt een bespreking van de huidige wetgeving, 
het huidige beleid (nationaal en internationaal), gegroeide 
praktijk ten aanzien van ALARA/optimalisatie en de daaruit 
voortvloeiende randvoorwaarden. 
In hoofdstuk 4 tenslotte worden de resultaten van hoofdstuk 2 
belicht op bestuurlijke consequenties tegen de achtergrond van 
de huidige situatie, als geschetst in hoofdstuk 3. 
Ten behoeve van het inzicht in de huidige praktijk van ALARA/ 
optimalisatie en de bestuurlijke consequenties van het in 
hoofdstuk 2 uitgewerkte systeem zijn enkele gesprekken gevoerd 
met o.a. stralenbeschermingsdeskundigen. De kernpunten van deze 
interviews zijn weergegeven in bijlage 2. 
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VEIUNTWOORDINGSSYSTEEM VOOR ALARA/OPTIMALISATIE 

Inleiding 

Bij de bespreking van het doel en de aanpak van dit deelproject 
is al aangegeven dat het onderzoek naar het verantwoordingssysteem 
voor toepassing van ALARA/optimalisatie, in eerste instantie 
niet client te worden ingeperkt door de randvoorwaarden die de 
huidige situatie (beleid, wet, praktijk) stelt. 
In hoofdst.uk 4 zal worden aangegeven in hoeverre het voor
gestelde systeem kan worden gerealiseerd binnen het bestaande 
kader van, met name, wetgeving en praktijk. 

In dit hoofdstuk wordt het verantwoordingssysteem nader uitgewerkt. 
De drie elementen van het verantwoordingssysteem en de onderlinge 
relaties daartussen, zijn hieronder in figuur 2.1. aangegeven. 

Toezichthoudende overheid 

t 
verantwoordingsprocedure 

Formeel verantwoordingsniveau 

Verantwoordingskader (organisatie) 

X 
Toepassing straling 

Figuur 2.1. - Verantwoordingssysteem voor ALARA/optimalisatie 

Essentieel in het verantwoordingssysteem is het antwoord op de 
vraag of het formele verantwoordingsniveau gekoppeld kan worden 
aan de individuele*) toepassing/activiteit, dus zo dicht mogelijk 
bij de praktijk. Om het in de termen van het Besluit Stralenbe-
scherming KEW (Bsb) te zeggen: kan degene die radio-actieve stoffen 
aanwendt of een toestel gebruikt ook formeel verantwoordelijk 
worden gesteld voor toepassing van ALARA/optimalisatie? 

Zo nee, dan zal eventueel een deel van de afweging op een hoger 
niveau, dus voor meerdere individuele gevallen tegelijk, moeten 
plaatsvinden. 
De formele verantwoordelijkheid voor afweging ligt dan bij een 
overheidsorgaan. 

De verantwoordingsprocedure speelt zich wat betreft ALARA/opti
malisatie af tussen het formele verantwoordingsniveau en de 
toezichthouder (overheid). Wanneer een overheidsorgaan verant-
woordelijk is voor het maken van een afweging, dan legt deze 
verantwoording af aan een ander overheids (c.q. politiek) 
orgaan. 

zie begrippenlijst (bijlage 1) 

http://hoofdst.uk
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Om een indeling te kunnen maken naar verschillende verantwoor
dingsniveaus, is het nodig om een systematiek aan te brengen in 
de te beschouwen categorieën toepassingen/activiteiten. 

Ervan uitgaande dat het Bsb de toepassing van ALARA/optimalisatie 
verplicht stelt (zie ook paragraaf 3.3.) lijkt het zinvol bij 
de indeling rekening te houden met/aan te sluiten bij de 
benadering van de wetgever. 
Het blijkt dat toepassingen en activiteiten vaak in combinatie 
met elkaar worden gebruikt, bijvoorbeeld: bereiding van radio
actieve stoffen, gebruik van toestellen, bewaren van afval, 
vervoer van splijtstoffen (KEW), etc. 
Ten behoeve van dit project zijn categorieën toepassingen en 
activiteiten, als genoemd in de kernenergiewetgeving (met 
uitzondering van ontwerp van toepassingen) van elkaar onder
scheiden. 
Op deze wijze kan een matrix worden opgesteld ten behoeve van 
de indeling naar formeel verantwoordingsniveau (zie paragraaf 2.6.). 

De onderstaande categorieën toepassingen en daarmee samenhan
gende activiteiten zullen worden beschouwd: 

Categorieën toepassingen 
1. Laboratoria (werken met open en ingekapselde bronnen) 
2. Vaste ingekapselde bronnen (inclusief gebruiksartikelen) 
3. Radiofarmaca 
4. Splijtstoffen (reactoren, kerncentrales, opwerkingsfabrie

ken) 
5. Röntgentoestellen 

Activiteiten 
a. Ontwerp 
b. Feitelijke produktie (locatie) *) 
c. Transport *) (extern) 
d. Gebruik 
e. Beheer *) 
f. Afvalverwerking *) (incl. transport van afval) 

N.B. Vanzelfsprekend zijn de categorieën toepassingen nog ver
der te differentiëren (bijvoorbeeld ingekapselde bronnen: 
rookmelders, ijkmeters, bestralingsbronnen voor medische 
toepassingen of het steriliseren van voedsel, e t c ) . 

Voor het doel van dit deelproject is dit echter niet in 
eerste instantie noodzakelijk. Bij de bespreking van be
stuurlijke implicaties wordt, indien nodig, een categorie 
toepassingen verder onderverdeeld. 

voor de toepassing "Laboratoria" gaat het in deze gevallen om 
activiteiten met radioactieve stoffen. 
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Formeel verantwoordingsniveau 

Op basis van een vijftal uitgangspunten en daaruit afgeleide 
criteria zal worden bepaald in hoeverre de formele verantwoorde
lijkheid voor ALARA/optimalisatie ligt op het niveau van de 
individuele toepasser (= aanwenden van radio-actieve stoffen of 
gebruiker van toestellen in termen van het Bsb). 

Uitgangspunten 

Uitgangspunt 1: 

De verantwoordelijkheid voor toepassing van ALARA/optimalisatie 
moet duidelijk en controleerbaar zijn. 

Een algemeen uitgangspunt dat in feite van toepassing is op 
elke organisatie waar een verantwoordingskader aanwezig is 
(c.q. aanwezig zou moeten zijn). 
Wanneer er verantwoordelijkheid voor toepassing van ALARA/op-
timalisatie is dan impliceert dit tevens dat het verantwoor
dingskader duidelijk en controleerbaar moet zijn. 

Uitgangspunt 2: 

Toepassing van ALARA moet aan verantwoordingskader gebonden 
zijn. 

Uitgangspunt 3: 

De (formele) verantwoordelijkheid voor toepassing van ALARA/ 
optimalisatie moet zo dicht mogelijk bij de praktijk, dus op 
het niveau van de individuele toepassing/activiteit*) liggen. 

Uitgangspunt 4: 

Overheid maakt slechts afweging wanneer dit noodzakelijk of 
doelmatiger is. 

Dit uitgangspunt past in de filosofie van een terugtredende 
overheid: meer individuele verantwoordelijkheid en efficiënte 
werkwijze, waarbij bedrijven en instanties binnen hun organi
satie vorm moeten geven aan een (verantwoordings)kader voor 
interne milieuzorg, i.e. zorg voor uitvoering van een optima
lisatieprocedure. 

zie begrippendefinities (bijlage 1) 
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Uitgangspunt 5: 

ALARA/optimalisatie moet bij voorkeur niet leiden tot gedrags
beperkingen. 

Dit uitgangspunt is door de projectgroep BNS ten aanzien van 
het te ontwikkelen normstelsel (als geheel) geformuleerd. 
Eén en ander betekent dus dat ALARA/optimalisatie alleen ge
richt is op beperking van emissies (bronnen) en niet op beper
ken van blootstelling via gedragsregels. 

Criteria 

De onderstaande criteria vloeien voort uit de gestelde uit
gangspunten en zijn geformuleerd in de vorm van vragen D». 
vragen kunnen bevestigend of ontkennend worden beantwoord. 
Om tot een indeling naar formele verantwoordelijkheid voof 
toepassing van ALARA/optimalisatie c.q. het maken van een 
afweging te kunnen komen, dient duidelijk te zijn: 
1. welke niveau's van verantwoording kunnen worden onder

scheiden; 
2. hoe de criteria moeten worden gehanteerd. 

Ad I - Verantwoordingsniveau's 
Decentraal (D) niveau: niveau, zo dicht mogelijk bij de 
praktijk (individuele toepasser * ) . 
Centraal (C) niveau: overheidsinstanties 
zowel centraal als decentraal (C/D) 
geen (n.v.t.) 

Ad 2 - Hantering criteria 
Wanneer de vragen (= criteria) 1 t/m 3 geheel bevestigend kun
nen worden beantwoord, dan zou de verantwoordelijkheid voor 
toepassing van ALARA/optimalisatie in principe zo dicht moge
lijk bij de praktijk moeten liggen, dus op D-niveau. 
Worden één of meerdere vragen (deels) ontkennend beantwoord, 
dan ligt de verantwoordelijkheid voor het maken van een afweging 
in ieder geval voor een deel op C-niveau. 
Het blijkt niet mogelijk om op voorhand een algemeen criterium 
aan te geven op basis waarvan kan worden bepaald in hoeverre de 
overheid een deel van de afweging zinvol kan uitvoeren. 
Dit zal per geval bekeken moeten worden. 

Criteria voor indeling: 
1. Is er een verantwoordingskader aanwezig of mag deze 

(potentieel) aanwezig worden geacht? 

2. Is er voldoende deskundigheid aanwezig of mag deze aan
wezig worden geacht? 

zie begrippendefinities (bijlage l) 
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3. Is het doelmatig om de verantwoordelijkheid voor ALARA/ 
optimalisatie op D-niveau te leggen? 

Elk criterium is opgebouwd uit enkele elementen, die ieder af
zonderlijk bepalend zijn voor een bevestigende of ontkennende 
beantwoording. 

Criterium 1; verantwoordingskader 

Is er een verantwoordingskader aanwezig of mag deze (potentieel) 
aanwezig worden geachl• 
Er is een verantwoord-.ogsheidskader aanwezig c.q. mag worden 
geacht (in potentie) aanwezig te zijn wanneer ten aanzien van 
ALARA/optimalisatie duidelijk is/zou kunnen zijn: 

wie de procedure uitvoert 
ut . de procedure wordt uitgevoerd 
hoe de interne verantwoordelijkheden (formeel) liggen 
*üe de eindverantwoordelijkheid heeft (= formeel verantwoor
dingsniveau) . 

Zoals ook blijkt uit figuur 2.1. heeft het verantwoordingskader 
veel te maken met de organisatie binnen een bedrijf of instelling. 
Het gaat hier om de vraag of een organisatie in potentie 
geschikt is om de verantwoordelijkheid voor toepassing van 
ALARA/optimalisatie waar te kunnen maken. Op dit punt zijn er 
duidelijke parallellen met de verantwoordelijkheid voor een 
goede interne milieuzorg. 
Een aantal organisaties waar radio-activiteit wordt toegepast 
zijn zeer complex (b.v. universiteiten), waardoor er ook intern 
sprake is van diverse verantwoordingsniveaus. 
De verantwoordelijkheid voor het maken van een afweging moet in 
het kader van deze systematiek uitsluitend op C-niveau liggen 
wanneer er op D-niveau geen verantwoordingskader voor toepassing 
van ALARA/optimalisatie aanwezig is of aanwezig mag worden 
geacht. Dit is bijvoorbeeld het geval bij (extern) transport 
van produkten uit alle toepassingscategorieën, met uitzondering 
van röntgentoestellen. 

Criterium 2: deskundigheid 

Is er voldoende deskundigheid aanwezig of mag deze aanwezig 
worden geacht? 

Het gaat expliciet om deskundigheid voor de uitvoering van 
ALARA/optimalisatie, derhalve om deskundigheid op het gebied 
van: 

stralenbescherming/techniek 
financieel/economische aspecten 
sociaal-maatschappelijke aspecten 
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Omdat dit project uitsluitend ingaat op de procedurele kant van 
ALARA/optimalisatie wordt het criterium alleen marginaal 
getoetst: 
de vraag wordt ontkennend beantwoord wanneer duidelijk is dat 
de deskundigheid op één of meerdere van de genoemde terreinen 
niet aanwezig is of aanwezig mag worden geacht. 

Voor dat deel waar de deskundigheid op D-niveau ontoereikend is 
om ALARA/optimalisatie te kunnen toepassen, zal door de overheid 
(C-niveau) een afweging moeten worden gemaakt. 

Soms kan een organisatie zelf in de kennis-lacune voorzien door 
deze extern te betrekken van bijvoorbeeld onderzoeksinstituten 
of inspecties. Ook tijdens het proces van vergunningverlening 
ex KEW kan door de vergunningverlener informatie worden ver
strekt, die de aanvrager vervolgens in een AIARA-procedure kan 
gebruiken. 

Kennisproblemen kunnen zich met name voordoen bij ontwerp van 
laboratoria, beheer van open en ingekapselde bronnen en ook 
bij transport van radio-actieve stoffen. 

In veel gevallen zal het gaan om een gebrek aan de combinatie 
tussen stralingshygiënische en technische deskundigheid en wel 
in het bijzonder met betrekking tot bouwkundige constructies 
met (mede) een stralingsafschermende functie. 

1. Ontwerp van laboratoria 

Het is meestal de gebruiker die specifieke wensen heeft aan
gaande de functies van een (nieuw) laboratorium, maar de kennis 
mist om geheel zelfstandig en op basis van ALARA een stra-
lingshygiënisch verantwoord bouw- en inrichtingsontwerp te 
maken. Een architect/aannemer mist deze kennis eveneens. 
ALARA ten aanzien van detailontwerp, met name de voorzieningen 
die rechtstreeks te maken hebben met de toekomstige werkwij ze 
in het laboratorium (onderzoek of produktie), zou overigens op 
decentraal niveau moeten worden toegepast. 

2. Gebruik van vaste ingekapselde bronnen en toestellen 

Bij de gebruiker van vaste ingekapselde bronnen en toestellen 
ontbreekt over het algemeen de kennis voor het treffen van 
bouwtechnische voorzieningen om blootstelling aan strooistraling 
tegen te gaan. 

3. Beheer van open en ingekapselde bronnen 

Het betreft hier in de eerste plaats opslag waarbij zich ver
gelijkbare kennisproblemen voordoen als ten aanzien van het 
ontwerp van laboratoria/uitvoering en situering van de opslag
voorziening (in relatie tot de hoeveelheid aanwezige radio-ac
tiviteit) . 
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Toepassing van ALARA op andere deelactiviteiten van beheer 
(zoals beveiliging tegen diefstal, omgaan met verpakkingen, 
intern transport) zal mogelijk wel op D-niveau kunnen plaats
vinden. 

2.5. Criterium 3; doelmatigheid 

Is het doelmatig om de verantwoordelijkheid voor ALARA/optima
lisatie op D-niveau te leggen? 

De vraag naar de doelmatigheid moet ontkennend worden beant
woord wanneer toepassing van ALARA/optimalisatie voor verge
lijkbare situaties (in stralingshygiënisch, economisch en so
ciaal-maatschappelijk opzicht) tot dezelfde maatregelen leidt. 
In dergelijke situaties is het doelmatiger om voor meerdere 
individuele toepassingen tegelijk een afweging te maken. 

ALARA, uitgevoerd door een aantal overeenkomstige toepassers, 
kan tot een bepaald punt parallellen vertonen waardoor (min of 
meer) dezelfde maatregelen worden genomen. Daarna treden dif
ferentiaties op ten gevolge van bijvoorbeeld: 

concurrentiepositie 
beleid van de organisatie 
sociaal-maatschappelijke invloeden 
specifieke situatie. 

Voor sommige categorieën toepassingen/activiteiten zijn de 
overeenkomstige maatregelen vastgelegd in (interne) "codes of 
practice" en dergelijke. In enkele gevallen zijn deze codes 
door de overheid overgenomen en vastgelegd in de vorm van (al 
dan niet bindende) richtlijnen, algemene voorschriften en 
produkteisen. Tot het niveau van de gemeenschappelijke maat
regelen wordt decentrale ALARA/optimalisatie niet (meer) 
toegepast, maar vervangen door een afweging door de overheid. 
Hierbij moet wel worden bedacht dat de gemeenschappelijke 
maatregelen meestal niet het gevolg zijn van een logische 
ontwikkeling (onafhankelijk van anderen), maar van een bewuste 
keuze (afspraken). 

Naast de gemeenschappelijke maatregelen, die per (sub-)catego-
rie toepassingen/activiteiten kunnen verschillen, wordt ALARA 
op D-niveau toegepast. 
Voorbeelden van toepassingen/activiteiten waarop dit criterium 
betrekking heeft zijn: 

ontwerp van vaste ingekapselde bronnen 
ontwerp van röntgentoestellen 

maar ook: 
ontwerp van laboratoria en beheer van open en ingekapselde 
radio-actieve bronnen 
gebruik van vaste ingekapselde bronnen en toestellen. 
transport van radio-actieve stoffen 
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2.6. Geen toepassing van ALARA of een afweging ten aanzien van 
bronemissie 

In een aantal gevallen is het niet nodig of zinvol ALARA/af-
weging toe te passen, namelijk: 

wanneer er geen ioniserende straling vrijkomt (produktie, 
transport, beheer en afvalverwerking van Röntgentoestel
len) 
wanneer ALARA/afweging ten aanzien van de betreffende bron 
al eerder is toegepast (bijvoorbeeld in de lijn van pro
duktie naar gebruik van vaste ingekapselde bronnen en 
röntgentoestellen). 

2.7. Indeling naar formeel verantwoordingsniveau 

Met behulp van de criteria kan nu voor toepassingen/activiteiten 
het formele verantwoordingsniveau worden aangegeven. 
De resultaten zijn weergegeven in de onderstaande matrix. 

Matrix - Indeling naar formeel verantwoordingsniveau 

Toelichting op de matrix: 
1. produktie, transport, gebruik, beheer en afvalverwerking 

van radio-actieve stoffen en niet-vaste ingekapselde bron
nen 
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2. vaste ingekapselde bronnen (ingekapselde bron wordt tij
dens produktie in vaste omhulling (apparaat) geplaatst); 
produktie komt in Nederland niet voor 

3. - ontwerp van kernreactoren, -centrales en opwerkings
fabrieken 
extern beheer komt in Nederland niet voor (altijd bij 
gebruiker of be-/verwerker) 

4. röntgentoestellen; bij produktie, transport, beheer en 
afvalverwerking is ALARA/optimalisatie niet van toepassing 
omdat er geen sprake is van straling en ten aanzien van 
"gebruik" is ALARA al eerder toegepast op de bron (bij het 
ontwerp) 

5+8. de gedeeltelijke afweging op C-niveau is het gevolg van 
een gebrek aan deskundigheid en/of doelmatigheid op 
D-niveau (zie specificatie in paragraaf 2.3. en 2.4.) 

6. bij transport is de verzender verantwoordelijk voor 
verpakking e.d., een verantwoordingskader voor toepassing 
van ALARA/optimalisatie mag in deze systematiek niet 
aanwezig worden geacht; ook ontbreken van kennis en doel-
matigheidsaspecten spelen een rol 

7. de formele verantwoordelijkheid voor toepassing van ALARA/ 
optimalisatie ten aanzien van het gebruik van vaste inge
kapselde bronnen en toestellen is deels op C-niveau, name
lijk maatregelen betreffende afscherming van de ruimte 
waar de bron/toestel staat opgesteld. 

2.8. Verantwoordingsprocedure 

Als uitgangspunt voor ALARA/optimalisatie is in paragraaf 2.2.1. 
geformuleerd, dat de verantwoordelijkheid duidelijk en contro
leerbaar en er een verantwoordingskader aanwezig moet zijn. Het 
verantwoordingskader is in 2.2. verder geëxpliciteerd in een 
criterium. Er is een verantwoordingskader aanwezig wanneer ten 
aanzien van de toepassing van ALARA/optimalisatie of een andere 
vorm van afweging duidelijk is: 

wie de procedure uitvoert 
hoe de procedure wordt uitgevoerd 
hoe de interne, verantwoordelijkheden formeel liggen 
wie de eindverantwoordelijkheid heeft 

Deze informatie zal dus beschikbaar moeten zijn indien de 
toezichthouder inzicht wil hebben in de wijze van verantwoording. 
In principe kunnen er twee situaties worden onderscheiden: 
a. er wordt een nieuwe toepassing/activiteit gestart en/of er 

wordt voor het eerst systematisch ALARA/optimalisatie of 
afweging toegepast 

b. ALARA/optimalisatie of afweging vindt al systematisch 
plaats 
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In de eerste situatie zou de procedure er als volgt uit kunnen 
zien: 

1. Initiatiefnemer dient verzoek in bij besluitnemer. 

2a. Toepassing ALARA/optimalisatie op D-niveau: 
Initiatiefnemer geeft besluitnemende instantie inzicht in 
het verantwoordingskader voor toepassing van ALARA/optima
lisatie, 

2b. Afweging op C-niveau: 
Besluitnemende instantie wijst een (C) orgaan aan dat een 
afweging moet uitvoeren. C-orgaan geeft besluitnemende 
instantie inzicht in verantwoordingskader. 

3. De besluitnemende instantie (= degene aan wie verantwoor
ding moet worden afgelegd (een overheidsinstantie), 
toetst: 

de aanwezigheid van een verantwoordingskader voor 
toepassing van ALARA/optimalisatie (formeel) 
of de initiatiefnemer c.q. het C-orgaan redelijker
wijs tot de gevonden maatregelen heeft kunnen komen 
(inhoudelijk, marginaal). 

In de tweede situatie zou er periodiek verantwoording moeten 
worden afgelegd over de toepassing van ALARA/optimalisatie of 
andere vorm van afweging. Wat betreft ALARA/optimalisatie zou 
dit kunnen in de vorm van jaarlijkse verslaglegging in het 
kader van een (complex-)vergunning ex KEW, de Arbeidsomstandig
hedenwet en/of financiële verantwoording. Mogelijk kan ook 
worden aangesloten bij verantwoordingssystemen voor interne 
milieuzorg (periodieke audits). 
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HUIDIGE SITUATIE 

Inleiding 

Het in hoofdstuk 2 besproken verantwoordingssysteem is uitge
werkt op basis van algemene (beleids)uitgangspunten en daaruit 
afgeleide criteria. 
Dit verantwoordingssysteem kan echter niet zonder meer worden 
geïmplementeerd in het huidige kader van beleid, wetgeving en 
praktijk. 

In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie besproken en de 
daaruit voorvloeiende randvoorwaarden. Er wordt (in onderdeel 
3.2. t/m 3.4.) nagegaan welke rol de toepassing van ALARA/op-
timalisatie speelt in beleid, wetgeving en praktijk. Of er bij 
de huidige toepassing van ALARA/optimalisatie sprake is van een 
verantwoordingssysteem komt daarbij expliciet aan de orde. 
Informatie en interpretaties door de geïnterviewde personen, 
betreffende ondermeer inhoudelijke aspecten van AIARA/optima
lisatie, zijn als zodanig weergegeven in paragraaf 3.4. 
Tenslotte volgen conclusies ten aanzien van de randvoorwaarden. 

Beleid 

ICRP 

De International Commission on Radiological Protection (ICRP) 
is de belangrijkste internationale organisatie op het gebied 
van stralenbescherming. 

De term "ALARA" (As Low As Reasonably Achievable) is afkomstig 
van de ICRP. In de reeks publicaties die door de ICRP zijn 
uitgebracht wordt herhaaldelijk expliciet aandacht besteed aan 
ALARA als zijnde een belangrijk uitgangspunt voor optimalisatie 
van de stralenbescherming in de praktijk. 

De ICRP-publicaties 26 en 37 gaan hoofdzakelijk in op de 
inhoudelijke aspecten van ALARA. 
Men onderscheidt drie typen optimalisatie: 

bij het ontwerpen van installaties en stralenbescher-
mingsvoorzieningen 
bij gebruik van gegeven installaties en stralingsbronnen 
bij werkzaamheden met open bronnen. 

Optimalisatie kan volgens de ICRP op veel verschillende ma
nieren worden uitgevoerd. Eén methode is een kosten/baten
analyse, waarbij alle criteria worden gemonetariseerd. Risico 
krijgt daarmee een geldswaarde. 
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In de ICRP-visie blijft ALARA in wezen echter een intuïtief 
proces, maar een kosten/baten-analyse kan een waardevolle 
ondersteuning leveren (zie ICRP 37, blz. 5, nr. 34). Bovendien 
is toepassen van ALARA moeilijk en kan soms tot tegenstrijdigheden 
leiden (bescherming van een groep kan tot (extra) blootstelling 
van een andere groep leiden). 

Verantwoording voor toepassing ALARA/optimalisatie 

ICRP geeft in haar publicaties 26 en 37 niet aan hoe een ver
antwoordingssysteem er uit zou moeten zien. Het accent voor 
toepassing van ALARA/optimalisatie wordt impliciet gelegd bij 
de praktijk: 

stralingsdeskundige speelt centrale rol in kosten/baten
analyse 
constatering "ALARA is in wezen een intuïtief proces" 

IMP-S 1985-1989 

Het Indicatief Meerjarenprogramma Straling 1985-1989 noemt 
ALARA als één van de drie uitgangspunten van het stralings-
hygiënische beleid, naast rechtvaardiging en de dosislimite
ring. Aan de toepassing van ALARA wordt echter in het IMP-S 
geen nadere aandacht besteed. 

Verantwoording voor toepassing van ALARA/optimalisatie 

Het IMP-S geeft geen verantwoordingssysteem aan voor ALARA/ 
optimalisatie. 

3.3. Wetgeving 

Ter uitvoering van de Europese Richtlijn van 15 juli 1980 
(basisnormen blootstelling bevolking en radiologische werkers) 
is in 1986 het Besluit stralenbescherming Kernenergiewet (Bsb) 
vastgesteld. Daartoe zijn ondermeer het Radio-actieve stoffen-
besluit KEW en het Toestellenbesluit KEW samengevoegd. 
Het Bsb regelt de verplichting tot toepassing van ALARA, 
wanneer de term "redelijkerwijs" wordt geïnterpreteerd als 
verwijzing naar optimalisatie in de betekenis die de ICRP eraan 
toekent. De term "redelijkerwijs" wordt algemeen (artikel 21) 
en expliciet genoemd: 

blootstelling zwangere vrouwen (artikel 32 lid 2) 
open bronnen (artikel 39 en 40 lid 1: verspreiding in 
milieu respectievelijk bestraling van mensen door be
smetting van planten en dieren) 
ontdoen van afval (artikel 43) 
bewaren van radio-actieve afvalstoffen (artikel 45) 
opslag van radio-actief afval (artikel 46) 
inrichting, opstelling en werkwijze van toestellen (ar-
tiekel 58). 
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ALARA ten aanzien van ontwerp van toepassingen is niet ver
plicht gesteld. 

Het besluit geeft echter niets aan over de feitelijke toepas
sing, met uitzondering van artikel 45 lid 1 waarin wordt aan
gegeven dat de optimalisatie van de stralingsbescherming bij 
het bewaren van afvalstoffen zich moet richten op voorkomen van 
"verloren gaan" van afvalstoffen, met name ten gevolge van 
brand en diefstal. Ook artikel 58 geeft aan waarop optimalisatie 
zich moet richten: opstelling, inrichting en werkwijze van 
toestellen. 

Verantwoording voor toepassing van ALARA/optimalisatie 

Het Bsb legt de formele verantwoordelijkheid voor toepassing 
van ALARA/optimalisatie bij de aanwender van radio-actieve 
stoffen c.q. de gebruiker van een toestel. Wanneer dit aan
wenden of gebruiken vergunningplichtig is ingevolge de KEW, dan 
is de vergunninghouder (-aanvrager) het formele verantwoordings
niveau. 
In geval van niet-vergunningplichtige activiteiten legt het 
Bsb de verantwoordelijkheid dus zo dicht mogelijk bij de prak
tijk. 
Voor een breed scala van activiteiten geeft het Bsb dus een 
verplichting tot toepassing van ALARA/optimalisatie en een 
formeel verantwoordingsniveau, maar stelt verder geen eisen ten 
aanzien van de wijze van verantwoording. 
Alleen de aanvrager van een vergunning is verplicht (ex artikel 
lid 1 sub d) om aan te geven welke beschermingsmaatregelen hij 
zal nemen, maar niet hoe hij juist tot deze maatregelen is 
gekomen (het optimalisatieproces). 
Het Bsb verlangt ook geen inzicht in het verantwoordingskader 
voor toepassing van ALARA/optimalisatie, met uitzondering van 
de aangewezen stralingsdeskundigen (artikel 11, lid 1 sub e jo 
artikel 22 lid 1 Bsb). 

Ten aanzien van niet vergunningplichtige activiteiten worden 
geen eisen gesteld betreffende aangeven van maatregelen of 
deskundigheid (met uitzondering van het gebruik van toestellen). 
Het wettelijke kader (KEW en Bsb) sluit vormen van afweging op 
centraal niveau niet bij voorbaat uit. 

Praktijk 

Om een beeld te krijgen van de toepassing van ALARA/optimali
satie in de praktijk zijn enkele vraaggesprekken gevoerd met 
stralenbeschermingsdeskundigen (zie voor de kernpunten van deze 
interviews bijlage 2). 
De geïnterviewde personen vertegenwoordigen niet het hele scala 
van toepassingen/activiteiten, maar de interviews geven wel de 
mogelijkheid om een globaal overzicht te krijgen van de huidige 
ALARA-praktijk. 
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Toepassing van ALARA/opt imal i sa t ie 

ALARA/optimalisatie blijkt in de praktijk van de stralenbe-
scherming vaak te worden beschouwd als het belangrijkste uit
gangspunt voor een verantwoorde toepassing van radio-actieve 
stoffen en toestellen. De huidige toepassing laat zich als 
volgt kenmerken: 
a. ALARA/optimalisatie wordt met name toegepast in situaties 

waar beroepshalve met radio-activiteit en/of straling 
wordt gewerkt 

b. over het algemeen gebeurt de toepassing van ALARA/opti-
malisatie niet gestructureerd. 
Een expliciete afweging in de zin van bijvoorbeeld een 
kosten/baten-analyse, volgens een bepaalde methodiek, 
wordt meestal ad hoc gemaakt en slechts door bedrijven en 
instellingen die een aanzienlijke hoeveelheid radioacti
viteit gebruiken (bijvoorbeeld kerncentrales, grote labo
ratoria, producenten van radionucliden). De methodiek die 
ICRP-publicatie 37 aangeeft wordt daarbij niet strikt 
gevolgd. 
Voor het overige is ALARA voornamelijk kwalitatief van 
aard (zie ook f.). 

c. ALARA-methodieken zijn vrijwel nooit schriftelijk vast
gelegd. 

d. coördinator van het ALARA-proces is de stralenbescher-
mingsdeskundige 

e. het ontbreken van een monetaire richtwaarde en methodische 
richtlijnen voor toepassing van ALARA/optimalisatie wordt 
over het algemeen als problematisch ervaren 

f. onder een bepaald niveau wordt ALARA niet meer (kwanti
tatief) toegepast omdat de kosten van toepassing naar 
verwachting al niet meer zullen opwegen tegen de mogelijke 
stralingsreductie 

g. formalisering van toepassing van ALARA/optimalisatie kan 
in de praktijk een claim gaan leggen op de beschikbare 
personele capaciteit 

h. het sociale aspect in het optimalisatieproces komt in 
arbeidssituaties het sterkst naar voren. Het betreft dan 
vooral (perceptie ten aanzien van) blootstelling van 
werknemers 

i. de benodigde kennis voor toepassing van ALARA/optimali
satie is over het algemeen voldoende. Een kennisaspect, 
dat bijvoorbeeld bij laboratoria blijkt te ontbreken, be
treft (bouw)technische ontwerp van stalingsbeschermings-
voorzieningen en inrichting van ruimten waar met radio
activiteit wordt gewerkt. De brochure "radionucliden 
laboratoria" van de hoofdinspectie Milieuhygiëne fungeert 
in een dergelijk geval vaak als uitgangspunt bij het ont
werp van laboratoria. 
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Verantwoording voor toepassing van ALARA/optimalisatie 

De vraaggesprekken zijn gevoerd met personen die te maken heb
ben met het vergunningensysteem KEW. Ook is een beleidsmedewer
ker van DGM geïnterviewd vanwege zijn betrokkenheid bij beleids
vorming ten aanzien van bedrijfsinterne milieuzorg. 
In het vergunningensysteem KEW is de vergunninghouder verant
woordelijk voor aanwenden van radio-actieve stoffen of het ge
bruik van toestellen. Volgens de terminologie van hoofdstuk 2 
is de vergunninghouder het formele verantwoordingsniveau voor 
toepassing van ALARA/optimalisatie. De stralingsbeschermings-
deskundige, als bedoeld in het Bsb, blijkt binnen de organisatie 
meestal belast te zijn met de directe verantwoordelijkheid voor 
toepassing ALARA/optimalisatie. 

In de praktijk wordt een deel van de verantwoordelijkheid ge
legd bij de radiologische werker ("good practice"). 

Drie elementen van het verantwoordingskader (zie paragraaf 2.3.) 
wie de procedure uitvoert 
hoe (intern) de formele verantwoordelijkheden liggen 
wie de eindverantwoordelijkheid heeft 

blijken in verschillende mate herkenbaar in de organisaties van 
de geïnterviewde personen, maar zijn (nog) niet altijd (formeel) 
als zodanig vastgelegd. 
Zelfs binnen bepaalde categorieën toepassingen (bijvoorbeeld 
laboratoria) blijken aanzienlijke verschillen voor te komen in 
de mate waarin het verantwoordingskader voor ALARA/optimalisatie 
vorm heeft gekregen. 

Met name in meer complexe instellingen, bijvoorbeeld universi
teiten met meerdere laboratoria, is het verantwoordingskader 
ingewikkelder (verantwoordelijkheden in de lijnorganisatie; 
lab-hoofden). De vraag wie budgetverantwoordelijkheid heeft 
(voorzieningen!) blijkt ook van belang. 

Het vierde element, hoe de procedure wordt uitgevoerd, is 
slechts indidenteel (bijvoorbeeld Kerncentrale Borssele) al 
uitgewerkt. 

De ervaring leert, dat in de enkele gevallen waar verantwoor
dingskader en kennis aanwezig zijn, de toezichthoudende overheid 
volstaat met een toetsing of ALARA/optimalisatie op een verant
woorde wijze is uitgevoerd en niet in eerste instantie de (re
guliere) uitkomsten ter discussie stelt. 
Actief betrokken bij de toepassing van ALARA/optimalisatie zijn 
vooral het Bureau Vergunningen KEW van de directie Straling 
DGM, de Kernfysische Dienst, de Inspectie KEW en de Arbeids
inspectie. 
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Afweging door de overheid 

Expliciete afwegingen, in de vorm van kwantitatieve optimali-
satiepcocessen worden door de overheid niet gemaakt. Onder 
"overheid" «orden in dit verband ook (inter)nationale instel
lingen en overlegorganen gerekend. Voor een groot aantal 
toepassingen en activiteiten zijn/worden algemene regels en 
voorschriften opgesteld, welke een wettelijke (bijvoorbeeld 
vervoecswetgeving) of pseudo-wettelijke (voorbeeld ISO-standaard-
voorschriften en inspectierichtlijnen) status kunnen hebben. 
Deze algemene regels komen veelal tot stand in overleg met (een 
vertegenwoordiging van) de doelgroep. 

De intensiteit waarmee de doelgroep betrokken wordt bij de 
totstandkoming van de regels varieert. 
Ook afhankelijk van de doelgroep en de strekking van de alge
mene regels worden de financieel-economische en sociale aspec
ten in meer of mindere mate in het overleg meegenomen. 
Een votm van afweging blijkt in de meeste gevallen wel (impli
ciet) plaats te vinden. 
Algemene regels en richtlijnen vullen op dit moment een deel 
van de ruimte op (bedoeld wordt de ruimte onder een nader vast 
te stellen risicolimiet), waar volgens het voorgestelde systeem 
ALARA/optimalisatie op D-niveau zou kunnen plaatsvinden (bij
voorbeeld ten aanzien van ontwerp en gebruik van toepassingen). 
Dit geldt tevens in een veel gevallen voor vergunningvoor
schriften; naleving ervan resulteert in een stralingsniveau 
(ver) onder de risico-limiet. 

3.5. Conclusies 

Beleid 

ICRP omvat vooral inhoudelijk, minder procedurele richtlijnen; 
de verantwoordelijkheid voor ALARA ligt in principe bij de 
ptaktijk (stralenbeschermingsdeskundige speelt een belangrijke 
tol). 
Het IMP-S geeft geen randvoorwaarden ten aanzien van een 
verantwoordingssysteem. 

Wetgeving 

Het Bsb bevat een gedetailleerde regeling van de verplichting 
tot toepassing van ALARA/optimalisatie door de aanwender 
van radioactieve stoffen en gebruiker van een toestel (dus 
niet ten aanzien van ontwerp van toepassingen), 
(gebruiker en aanwender = formeel verantwoordingsniveau) 
Het Bsb stelt geen eisen met betrekking tot de wijze van 
verantwoording of inzicht in het verantwoordingskader 
(behalve de aanwijzing van een stralenbeschermingsdeskundige). 
Het is onduidelijk wat precies de reikwijdte is van de 
term "redelijkerwijs" in bijvoorbeeld art. 21 Bsb; mag het 
worden opgevat als een verwijzing naar ALARA? 
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Praktijk 

ALARA/optimalisatie wordt veel toegepast, maar meestal 
niet gestructureerd via een vastgelegde methodiek en 
procedure. 
Monetarisering van risico's (referentienorm) is een 
probleem 
Het verantwoordingskader voor toepassing van ALARA/optima
lisatie is in enkele gevallen operationeel, overigens in 
potentie aanwezig (met uitzondering van transportactivi
teiten); bij grote, complexe, instellingen is de stralen-
beschermingsorganisatie ingewikkeld. 
Er is behoefte aan methodische richtlijnen voor toepassing 
van ALARA/optimalisatie. 
De Nederlandse overheid en internationale instellingen 
hebben een belangrijk deel van de ruimte voor ALARA/opti
malisatie op D-niveau reeds ingevuld met vergunningvoor
schriften, standaard- en algemene voorschriften en richt
lijnen. 
Formalisering van de toepassing van ALARA/optimalisatie 
kan personele capaciteitsproblemen creëren. 
Met name bij de aanvraag van zogenaamde complexvergunningen 
(grotere bedrijven en instellingen) verlangt de vergunning
verlener inzicht in het verantwoordingskader van de 
aanvrager. 



26 

KNELPUNTENANALYSE 

Inleiding 

Alvorens het voorgestelde verantwoordingssyteem kan worden 
geïmplementeerd zullen een aantal, (ondermeer in hoofdstuk 3 
gesignaleerde) knelpunten opgelost moeten worden. 
Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen inhoudelijke 
en procedurele/bestuurlijke knelpunten. Indien nodig zal worden 
ingegaan op specifieke toepassingen of activiteiten. 

Knelpunten bij implementatie van het verantwoordingssysteem 

Inhoudelijke knelpunten 

De inhoudelijke aspecten van ALARA/optimalisatie staan welis
waar buiten de scope van dit deelproject, maar voordat imple
mentatie van het verantwoordingssysteem kan plaatsvinden zullen 
deze knelpunten ook aangepakt moeten worden. 

Monetarisering van risico's 

Er is behoefte aan een "richtwaarde" als "vertaling" van het 
redelijkerwijs-vereiste in ALARA/optimalisatie. 
Preventie van ongevallen is hierbij vooralsnog buiten beschouwing 
gelaten. 

Methodische richtlijnen 

In de praktijk wordt het ontbreken van (een) hanteerbare op
timalisatiemethode (n) duidelijk als knelpunt ervaren. 

Kennis 

De aanwezige kennis is over het algemeen voldoende voor het 
kunnen toepassen van ALARA/optimalisatie. Op specifiek bouw
technisch terrein doet zich echter een knelpunt voor bij het 
stralingshygiënisch verantwoord ontwerpen en inrichten van 
ruimten. 

Ruimte voor ALARA/optimalisatie 

De huidig beschikbare ruimte (onder de nader vast te stellen 
risicolimiet) voor toepassing van ALARA/optimalisatie wordt 
beperkt door vergunningvoorschriften, standaard- en algemene 
voorschriften en richtlijnen, die over het algemeen vrij strikt 
worden toegepast. 
Dit geldt met name voor ontwerp en gebruik van toepassingen. 
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Afwegingsmethode overheid (C-niveau) 

De wijze van afwegen op C-niveau varieert sterk. Afweging vindt 
meestal impliciet plaats en niet volgens een bepaalde methodiek 
De bestaande overlegstructuren zijn bovendien reeds in sterke 
mate geïnstitutionaliseerd. 

Procedurele/bestuurlijke knelpunten 

De te verwachten knelpunten van procedurele en bestuurlijke 
aard, bij de implementatie van het voorgestelde verantwoor
dingssysteem, zullen met name liggen op het terrein van: 
1. wetgeving 
2. verantwoordingskader 
3. verantwoordingsprocedure 
4. personele capaciteit. 

1. Wetgeving 

De overheid kan maatregelen (bij amvb) opleggen (volgens 
artikel 32 lid 2 sub b, 34 lid 2 sub e en 73 KEW). 
Uiteraard kunnen deze maatregelen het resultaat zijn van 
de toepassing van een afwegingsmethode en gelden dan voor 
meerdere gevallen. 
Wettelijk is niet geregeld op welke wijze en aan wie ver
antwoording moet worden afgelegd door het C-orgaan dat een 
afweging heeft toegepast. 

" Het Bsb regelt vrij gedetailleerd en compleet de verplich
ting tot toepassing van ALARA/optimalisatie. Voor ontwerp 
van toepassingen geldt echter geen ALARA/optimalisatie-
plicht. Deze lacune in de wetgeving kan gevolgen hebben 
voor toepassing van ALARA/optimalisatie bij andere acti
viteiten (bijvoorbeeld gebruik van toepassingen). Omdat de 
Nederlandse overheid en internationale instellingen een 
belangrijk deel van de lacune hebben opgevuld middels 
vergunningvoorschriften, algemene regelingen en standaard
voorschriften, is er op dit moment ook weinig ruimte voor 
ALARA/optimalisatie. 
De wetgever heeft voor ontwerp van toepassingen en ten 
aanzien van activiteiten waarvoor geen vergunningplicht 
geldt het aanwijzen van een stralenbeschermingsdeskundige 
niet verplicht gesteld (met uitzondering van het gebruik 
van toestellen). Dit kan een knelpunt betekenen bij de 
toepassing van ALARA/optimalisatie. 

* Wanneer er geen vergunningplicht geldt voor een bepaalde 
activiteit met radio-actieve stoffen of toestellen, kan 
toepassing van ALARA/optimalisatie ingevolge het Bsb wel 
verplicht zijn. Maar in een dergelijk geval kan de toe
zichthoudende overheid, op basis van de huidige wetge
ving, geen inzicht verlangen in het verantwoordingskader. 
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* De betekenis van de term "redelijkerwijs" in diverse 
artikelen van het Bsb. 

2. Verantwoordingskader 

* Op dit moment is slechts voor een zeer beperkt aantal 
activiteiten het verantwoordingskader (als bedoeld in dit 
project) voor toepassing van ALARA/optimalisatie (op 
D-niveau) operationeel of bijna operationeel (bijvoorbeeld 
gebruik van splijtstoffen in kernenergiecentrales). 
In potentie is het echter redelijkerwijs mogelijk om van 
alle activiteiten (met uitzondering van ontwerp van 
toepassingen), waarvoor wordt voorgesteld om ALARA/optima
lisatie op decentraal niveau toe te passen, het aangeven 
van een verantwoordingskader te verlangen (mits ook het 
methodische knelpunt wordt opgelost). Hierbij moet echter 
wel rekening gehouden worden met het complexe karakter van 
het verantwoordingskader bij grote instellingen: hoe zijn 
de lijn-, staf-, en budgetverantwoordelijkheden verdeeld. 

* Het zal naar verwachting niet mogelijk zijn voor alle 
activiteiten een operationalisering van het verantwoor
dingskader gelijktijdig te realiseren. Bij ontwerp van 
toepassingen en de activiteiten (behalve gebruik van 
toestellen) waarvoor geen vergunningplicht geldt, doet 
zich bovendien het reeds gesignaleerde probleem voor, 
dat het aanwijzen van een stralenbeschermingsdeskundige 
niet wettelijk verplicht is. Hierdoor kan een lacune in 
het verantwoordingskader ontstaan. 

* Onduidelijk is hoe aan het verantwoordingskader op C-
niveau vorm kan worden gegeven. Dit is ondermeer afhan
kelijk van de inhoudelijke vormgeving van het afwegings
proces (overeenkomstig ALARA/optimalisatie?). 

3. Verantwoordingsprocedure 

* Hier speelt het probleem van verantwoording voor toepassing 
van een afwegingsprocedure op C-niveau: door wie wordt 
afgewogen en aan wie moet op welke wijze verantwoording 
worden afgelegd. Een knelpunt is dat in de huidige situatie 
geen verantwoording wordt afgelegd van (meestal impliciete) 
afwegingen op C-niveau. 

4. Personele capaciteit 

Voor toepassing van ALARA/optimalisatie volgens een be
paalde methodiek en procedure, als vast onderdeel van het 
stralenbeschermingsbeleid van een organisatie, zal een 
bepaalde personele capaciteit vragen. In de praktijk zal 
men deze capaciteit niet altijd binnen het beschikbare 
budget kunnen realiseren. 
Op dit moment is moeilijk aan te geven hoe groot de 
(additionele) personele capaciteit zal moeten zijn. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1. Conclusies 

1. Dit onderzoek is te beperkt om antwoord te kunnen geven op 
de exacte consequenties van het voorgestelde systeem. 

2. ALARA/optimalisatie is uitgangspunt van het stralenbe-
schermingsbeleid, toepassing is wettelijk verplicht en 
gangbaar in de praktijk, hoewel inhoudelijk en procedureel 
grotendeels niet-systematisch. 

3. Opstellen van hanteerbare methodische richtlijnen voor 
toepassing van ALARA/optimalisatie en het vaststellen van 
een monetaire "richtwaarde", als equivalent van het risico 
is noodzakelijk. 

4. Afweging door de overheid vindt impliciet, maar niet ge
structureerd plaats. De overlegstructuren waarbinnen afwe
ging plaatsvindt zijn voor een belangrijk deel geïnsti
tutionaliseerd, hetgeen een belemmering kan betekenen voor 
implementatie van een (nieuw) verantwoordingssysteem. 

5. Een niet onbelangrijk deel van de beschikbare ruimte onder 
de risicolimiet waar ALARA/optimalisatie zou kunnen worden 
toegepast, is in de huidige situatie "opgevuld" door stan
daard-, algemene voorschriften, richtlijnen en individuele 
vergunningvoorschriften. 

6. Voor ontwerp van toepassingen geldt de ALARA/optimalisatie
verplichting niet. 
Bovendien behoeft in de ontwerpfase formeel-juridisch geen 
stralenbeschermingsdeskundige aangewezen te worden. Dit 
geldt overigens ook voor de meeste activiteiten waarvoor 
geen vergunningplicht bestaat. Het verantwoordingskader 
voor toepassing van ALARA/optimalisatie op D-niveau kan 
dus een essentieel element missen. 

7. Een verantwoordingskader voor toepassing van ALARA/opti
malisatie is op D-niveau in de praktijk goed realiseer
baar, maar in de huidige praktijk zijn er soms aanzien
lijke verschillen tussen en binnen de verschillende cate
gorieën toepassingen/activiteiten voor wat betreft de 
huidige ontwikkelingsfase van het verantwoordingskader. 
Bovendien zijn sommige verantwoordingskaders complex en 
mogelijk niet doelmatig met het oog op toepassing van 
ALARA/optimalisatie. 
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5.2. Aanbevelingen 

1. Het verdient aanbeveling om te onderzoeken of het gewenst 
kan zijn voor niet-vergunningplichtig'? activiteiten 
mogelijkheden te gebruiken om inzicht in het verantwoor
dingskader te kunnen verkrijgen en om toezicht op verant
woording voor toepassing van ALARA/optimalisatie te kunnen 
uitoefenen. Op basis van de huidige Kernenergiewetgeving 
kan geen verantwoording worden geëist. 

2. Tevens verdient het aanbeveling om na te gaan of het 
gewenst is ALARA/optimalisatie verplicht te stellen voor 
ontwerp van toepassingen. 

3. Aanbevolen wordt om na te gaan hoe een verantwoordings
procedure op C- en D-niveau uitgewerkt en (wettelijk) ge
regeld kan worden. 

Het gaat daarbij vooral om de vraag of de verantwoording: 
eenmalig en/of periodiek dient plaats te vinden 
gekoppeld moet worden aan de vergunning ex KEW en/of 
anders geregeld moet worden. 

Gedacht kan worden aan koppeling met bijvoorbeeld: 
een, "complex"- of raamvergunning 
milieu-auditing (verantwoording voor het functioneren 
van de interne milieuzorg) 
periodieke inspecties van de toezichthouder 
periodieke verslaglegging in het kader van bijvoor
beeld de ARBO-wet of een jaarlijkse financiële ver
slaglegging. 

Uiteraard is een periodieke verantwoording aan meerdere 
overheidsinstanties ook mogelijk. 
Overwogen kan worden om bijvoorbeeld de verantwoording 
voor toepassing van ALARA/optimalisatie: 

ten aanzien van blootstelling in arbeidssituaties te 
koppelen aan periodieke verslaglegging op arbeids-
veiligheidsgebied 
ten aanzien van emissies en lozingen te koppelen aan 
vergunningen of algemene regels ex KEW 
op te nemen in een gecombineerde milieu- en veilig-
heidsaudit. 

Met betrekking tot toezicht op de toepassing van ALARA/op
timalisatie zijn twee aspecten van belang: 

in het voorgestelde verantwoordingssysteem heeft de 
toezichthouder inhoudelijk een duidelijk andere taak 
dan tot nog toe (toetsing van een afwegingsproces in 
plaats van controle op naleving van technische 
voorschriften) 
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afhankelijk van de te kiezen wijze van verantwoording 
zal moeten worden bepaald wie de toezichthouder is. 
Dit zou per toepassing/activiteit kunnen verschillen. 

4. Implementatie van een verantwoordingsyssteem voor ALARA/ 
optimalisatie kan consequenties hebben in de sfeer van 
personele capaciteit. Het is wenselijk dat deze conse
quenties nader worden gespecificeerd. 

5. In verband met geconstateerde lacunes in het verantwoor
dingskader wordt aanbevolen om het verantwoordingssysteem 
gefaseerd in te voeren. Nader onderzoek op dit punt is 
gewenst. 

6. Het lijkt zinvol om meer duidelijkheid te verkrijgen over 
de reikwijdte van de, veel gebruikte, term "redelijkerwijs" 
in het Bsb. 

7. Nader onderzoek naar de vormgeving van afwegingsprocessen 
op C-niveau is gewenst. 
Het verdient aanbeveling om een beperkt aantal, liefst 
onafhankelijke instanties te belasten met het toepassen 
van een afweging. De huidige praktijk legt echter een 
zware claim op de beschikbare ruimte voor alternatieve 
vormgeving van een afweging op C-niveau. 

8. De volgende inhoudelijke aspecten zouden nader onderzocht 
moeten worden: 

monetarisering van risico's 
methodische richtlijnen voor toepassing van ALARA/ 
optimalisatie 
de wenselijkheid om de ruimte onder de risicolimiet, 
waar ALARA/optimalisatie toegepast zou kunnen worden, 
minder "op te vullen" met (standaard) vergunningvoor
schriften, algemene regels en richtlijnen. 

Auteur: drs. G.J.J. van den Hof 
DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV 



BIJLAGE 1 

Kernbegrippendefiniëring* 

1. ALARA/optimalisatie per individuele toepassing/activiteit = optima
liseren van de stralenbescherming beneden een vastgestelde risico
limiet, rekening houdend met economische en sociaal-maatschappelijke 
aspecten. 

2. INDIVIDUELE TOEPASSING/ACTIVITEIT = één of meerdere afzonderlijke 
toepassingen/activiteiten, waarvoor één (rechts-)persoon verant
woordelijk is ("aanwender of gebruiker" in het Bsb). 

3. AFWEGING = afweging door overheid voor meerdere (individuele) 
toepass., ugen/activiteiten. 

4. FORMEEL VERANTWOORDINGSNIVEAU = niveau waarop de formele verant
woordelijkheid voor toepassing van ALARA/optimalisatie ligt (onder
deel van verantwoordingskader). 

5. VERANTWOORDINGSKADER = complex van interne verantwoordelijkheden 
voor toepassing van ALARA/optimalisatie, binnen een organisatie. 

6. VERANTWOORDINGSPROCEDURE = procedure waarbinnen de verantwoording 
voor toepassing van ALARA/optimalisatie gestalte krijgt (tussen 
formeel verantwoordingsniveau en toezichthouder). 

7. VERANTWOORDINGSSYSTEEM = 4+5+6. 

8. TOEZICHT = toezicht door overheidsinstantie op de (verantwoordelijk
heid voor toepassing van ALARA/optimalisatie/afweging. 

* Definiëring van de kernbegrippen zoals ze voor dit deelproject zijn 
gehanteerd. 
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Kernpunten uit de vraaggesprekken met stralingsbeschermingsdeskundigen 

Interview dr. C E . Rasmussen 

Dr. C E . Rasmussen is de stralingbeschermingsdekundige (als bedoeld in de 
KEW) van de Technische Universiteit Delft (TUD) en hoofd van de Stra-
lingsbeschermingsdienst (SBD) van de TUD. Hij valt als HSBD hiërarchisch 
onder de directeur van het Interfacultair Reactor Instituut (IRI), maar 
is als KEW-deskundige tevens direct verantwoording verschuldigd aan de 
vergunninghouder KEW, het College van Bestuur van de TUD. 
ALARA is geen expliciet onderdeel van de werkopdracht/instructies van de 
SBD, maar wordt wel toegepast. Met name ten aanzien van de afscherming 
van bronnen is ALARA veelal mogelijk. ALARA kan worden gebruikt om 
duidelijk te maken dat sommige eisen of richtlijnen in een bepaalde 
situatie: te streng zijn. Rasmussen verwacht, dat wanneer ALARA (kwantita
tief) moet worden toegepast op alle activiteiten, dit zal kunnen leiden 
tot een zware druk op de beschikbare capaciteit van de SBD. 
Belangrijk probleem is volgens Rasmussen de monetarisering van de Sv. 
Het is immers denkbaar dat onder een bepaald niveau het uitvoeren van de 
ALARA-procedure zelf redelijkerwijs niet meer verantwoord is (dus te 
duur) in verhouding tot een verdere reductie van de stralingsniveau. 
ALARA ten aanzien van blootstelling vindt altijd decentraal plaats; hier 
speelt ook eigen verantwoordelijkheid van de radiologische werker een 
rol. 
Bij toepassing van ALARA moet de reductie van de som(!) van de indivi
duele doses als uitgangspunt worden genomen; men moet attent zijn op het 
"doorschuiven" van stralingsdoses. 
Rasmussen kan zich vinden in de aanpak van het deelproject ALARA in het 
kader van BNS. Er is behoefte aan een duidelijk verantwoordingssysteem, 
niet aan gedetailleerde controle op ALARA door de overheid. 

Interview Hoofd Bureau V en M van de UvA 

Het hoofd van het Bureau Veiligheid en Milieuhygiëne van de Universiteit 
van Amsterdam valt rechtstreeks onder het College van Bestuur (staf). 
Op aanwijzing van het CvB is er een Reglement Stralingshygiëne opgesteld, 
met gedetailleerde instructies, taken en bevoegdheden. Een medewerker van 
het bureau is speciaal belast met stralingsbescherming in het kader van 
de Arbeidsomstandighedenwet. 
In het Reglement is niets opgenomen over ALARA. Het hoofd is van mening 
dat de stralingsbelasting weliswaar zo laag mogelijk moet worden gehou
den, maar twijfelt aan het nut om daarvoor een kwantitatieve (ALARA) 
methode te gebruiken. Volgens het hoofd V en M moeten stralings- • niet-
stralingsveiligheid op een zelfde manier worden benaderd, bijvoc%•' ._d 
ten aanzien van emissiebeperkende voorzieningen. Het sociaal-maatschap-
pelijke aspect in de ALARA-afweging zou in een bedrijf ingebracht moeten 
worden door het personeel. 
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Hij pleit er voor de normen te verlagen, daar zijns inziens altijd het 
gevaar bestaat, dat de norm wordt opgevuld. "Men dient de bescherming 
tegen straling beter door de norm te verlagen dan door bij een hogere 
norm te vertrouwen op ALARA en het gevaar dat de norm wordt opgevuld te 
negeren". 
ALARA wordt op dit moment niet toegepast. Wel wordt gestreefd naar het zo 
veel mogelijk beperken van de omvang van het gebruik van radioactieve 
stoffen. Echte decentralisatie van verantwoordelijkheid zal volgens het 
hoofd in de praktijk niet slagen, omdat de overheid toch greep zal willen 
blijven houden op de activiteiten van de vergunninghouder KEW. 
ALARA zou door het Bureau V en M uitgevoerd kunnen worden, maar het animo 
op vrijwillige basis is nihil en budgettaire ruimte in de personele sfeer 
ontbreekt. 

Interview ing. J.C. Abrahamse 

De heer Abrahamse is de stralingsbeschermingsdeskundige (ex KEW) van de 
Kerncentrale Borssele (KCB), sectorchef van de stralingscontroledienst, 
chemie en afvalverwerking en als zodanig lid van het beleidsteam van de 
KCB. In het Bedrijfsvoorschriftensysteem liggen taken en bevoegdheden 
vast. Hierin is ook een paragraaf over ALARA opgenomen met een verplich
ting tot toepassing ervan. Het uitvoeren van ALARA is één van de belang
rijkste onderdelen van de stralingsbescherming in de KCB. Sinds een paar 
jaar kent de KCB een ALARA-commissie die elk jaar een ALARA-programma 
opstelt, het voorgaande programma evalueert en de rapportage voorlegt aan 
de directie. De commissie heeft als taak advies te geven, inclusief 
betreffende het proces- en onderhoudsgebeuren. De voorstellen van de 
commissie worden ook aan het hoofd KCB voorgelegd. 
Monetarisering van de Sievert is geen probleem. Intern wordt een bepaalde 
bandbreedte aangehouden: wordt de prijs per Sv te hoog dan kan soms op 
grond van b.v. sociaal-maatschappelijke aspecten toch worden besloten om 
het stralingsniveau verder te reduceren. ALARA-procedure zal binnenkort 
worden vastgelegd. Onder een bepaald niveau is het uitvoeren van ALARA 
niet rendabel meer (procedure zelf wordt te duur). 
Ten aanzien van emissies en lozingen buiten de centrale worden door de 
overheid limieten gesteld. Ook hier wordt ALARA toegepast. 
De controles (t.a.v. ALARA) door de overheid beperken zich tot het toet
sen of en hoe ALARA is uitgevoerd. 
Abrahamse staat positief tegenover de aanpak van dit deelproject en sig
naleert dat bepaalde elementen (b.v. verantwoordingskader en ALARA-
procedure) in zijn dagelijkse praktijk duidelijk herkenbaar zijn. 

Interview dr. J.G. Van der Baan 

De heer Van der Baan is de stralingsbeschermingsdeskundige (KEW) van 
Mallinckrodt Diagnostica BV en hoofd van de Veiligheidsdienst (VD). 
Van der Baan rapporteert als staffunctionaris rechtstreeks aan de di
rectie. De VD bestaat uit drie personen. 
Zowel in het ARBO-jaarverslag als in de taakomschrijving van de stra-
lingsbeschermingsdeskundige wordt ALARA expliciet vermeld. 
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Van der Baan heeft enkele keren zeer expliciet ALARA toegepast volgens 
een (eigen) kosten-batenanalyse. Daarbij werd ook de inbreng vanuit de 
werknemerszijde meegenomen. In één geval werd de discussie over de uit
komsten van deze incidentele ALARA-procedures gevoerd met de arbeids
inspectie, op initiatief van een vertegenwoordiger van de Kernfysische 
Dienst (thans: Afd. Stralingshygiëne, DGA, Ministerie van SoZa). 
Volgens v.d. Baan is toepassing van ALARA op decentraal niveau goed mo
gelijk in die organisaties waar frequent stralingsdoses worden opgelopen, 
die via intensieve personendosimetrie aan ALARA kunnen worden getoetst. 
Monetarisering van de Sv is van belang, maar bij een afweging is het 
evenzeer van belang wat de absolute kosten ziju (in verhouding tot de 
totale kosten van een project). 

Volgens Van der Baan speelt ALARA met name ook een rol bij het werven en 
motiveren van radiologisch personeel. Het is voorgekomen dat het sociaal-
psychologische aspect doorslaggevend was in een afwegingsproces, waarbij 
op grond van een zuiver financieel-economische afweging niet tot een be
paalde investering zou zijn besloten. 
Van der Baan is er voorstander van dat de overheid middels een richtlijn 
aangeeft hoe ALARA zou kunnen worden uitgevoerd. 
Aansluitend op de aanpak in dit deelonderzoek geeft Van der Baan aan dat 
hij in het kader van de nieuwe aanvraag voor een zogenaamde "complex
vergunning" het verantwoordingskader voor ALARA heeft aangegeven. 
In het jaarverslag zal worden gerapporteerd op welke wijze aan de opge
legde verplichtingen (incl. ALARA) is voldaan; overheid hoeft alleen 
marginaal te toetsen. 

Interview drs. C.H.T. Vijverberg 

De heer Vijverberg is beleidsmedewerker bij het DGM, directie Bestuurs
zaken, en houdt zich ondermeer bezig met milieuzorg in bedrijven. 
Vijverberg benadrukt dat het bij interne milieuzorg in bedrijven gaat om 
een gedeelde verantwoordelijkheid met de overheid. Naast zelfcontrole op 
de naleving van voorschriften wil men bereiken dat een bedrijf ook gaat 
anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Voor interne milieuzorg is het van 
belang dat de organisatie van een bedrijf wordt afgestemd. Dus er moet 
een verantwoordingskader voor interne milieuzorg aanwezig zijn. De ver
antwoording naar de toezichthouder zal bij interne milieuzorg voorname
lijk in de vorm van periodieke milieuverslagen (audits) kunnen plaats
vinden. De opzet van het verantwoordingssysteem voor ALARA/optimalisatie 
vertoont parallellen met de opzet van een milieuzorgsysteem, met name 
waar het gaat om de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven voor het 
verder terugdringen van de milieubelasting, dan volgens de voorschriften 
wordt geëist. 
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Interview dr. H. Selling 

De heer Selling is werkzaam bij de Hoofdinspectie Milieuhygiëne en belast 
met toezicht in het kader van de Kernenergiewet. Selling wijst erop dat 
ten aanzien van het ontwerp van toepassingen veel wordt geregeld in alge
mene voorschriften en richtlijnen, voor een belangrijk deel internationaal 
van karakter. De inspectie heeft zelf richtlijnen uitgebracht voor onder
meer ontwerp en inrichting van radionuclidenlaboratoria en transport van 
radioactieve stoffen. Vrijwel alle richtlijnen en algemene voorschriften 
zijn tot stand gekomen in overleg met de doelgroep(en), maar van een 
systematische afweging in de zin van een optimalisatieproces kan niet 
worden gesproken. In een aantal gevallen heeft het wel de vorm van een 
vastlegging van codes-of-practice ten behoeve van een groep toepassers 
(b.v. de richtlijnen voor radionuclidenlaboratoria). 
Selling ziet een zinvolle toepassing van ALARA eigenlijk alleen in situa
ties waar relatief hoge doses worden opgelopen (b.v. bij de produktie van 
radionucliden of in kerncentrales). Voor de overige activiteiten is ALARA 
minder zinvol omdat hier door maatregelen de doses zo laag zijn dat een 
kwantitatieve optimalisatie onrendabel is. Op dit moment wordt de toepas
sing van ALARA niet voorgeschreven in vergunningen. 
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