
De Arbeidsinspectie inspecteert de naleving van de 
Kernenergiewet (KEW) projectmatig. In de inspectieprojec-
ten wordt zoveel mogelijk op gelijksoortige toepassingen of 
binnen een bepaalde branche geïnspecteerd. Het gevolg is 
dat vergunninghouders die niet zo’n bepaalde stralingstoe-
passing hebben, noch bij een branche horen met veel 
bedrijven die radioactieve bronnen gebruiken, tussen wal en 
schip vallen bij deze KEW-inspectieprojecten. Voorbeelden 
hiervan zijn musea, gieterijen, elektronicabedrijven, 
transportbedrijven en handelsmaatschappijen. Toch kunnen 
bij deze bedrijven een aantal (verschillende) stralingsbron-
nen aanwezig zijn. De ervaring is dat bij bedrijven die meer 
dan vijf, zes jaar niet zijn geïnspecteerd, de aandacht voor de 
stralingsbescherming van werknemers afneemt. Dit terwijl 
er wel degelijk een kans bestaat op ongecontroleerde 
blootstelling aan ioniserende straling. Daarom inspecteerde 
de Arbeidsinspectie een aantal van dit soort bedrijven.

Resultaten
Van februari 2010 tot en met januari 2011 zijn 71 KEW-
vergunningen geïnspecteerd die al lange tijd bestaan en waarvan 
de vergunninghouders al meer dan tien jaar niet zijn geïnspec-
teerd op naleving van de KEW-verplichtingen.

De bedrijven die zijn geïnspecteerd zijn heel divers en beschikten 
over een breed scala aan stralingsbronnen. Voorbeelden zijn een 
radioactieve bron in een dichtheidsmeter in een zandzuiger, 
bronnen voor laagdiktecontroles in diverse fabrieken, een 
elektronenversneller in een drooginstallatie voor drukinkten en 
–lakken, röntgentoestellen voor (metaal)analyses, röntgentoe-
stellen voor humaan longonderzoek in een astmacentrum, maar 
ook bronnen van natuurlijke straling. Bijvoorbeeld een 
afvalverwerkingsbedrijf dat tijdelijk betonblokken opslaat die 
licht radioactief zijn door de aanwezigheid van natuurlijk 
radium.

Van de 71 KEW-vergunningen die zijn geïnspecteerd bleken er 
acht op naam te staan van bedrijven die niet meer bestaan, maar 
waarvan niemand de KEW-vergunning had laten intrekken. Deze 
acht vergunningen zijn ambtshalve ingetrokken door het 
Agentschap NL. De acht bedrijven zijn niet meer opgenomen in 
de hierna volgende resultaten.

Grafiek 1 Bedrijven in orde/niet in orde (N=63)

In 23 van de 63 bedrijven en instellingen (37%) waar op de 
naleving van de KEW is geïnspecteerd, zijn geen overtredingen 
geconstateerd. In de overige 40 bedrijven (63%) zijn in totaal 81 
overtredingen geconstateerd. Er zijn geen situaties aangetroffen 
die onmiddellijk gevaar opleverden voor de werknemers of 
andere aanwezigen.

In tabel 1 staat een overzicht van alle overtredingen naar 
onderwerp.

Tabel 1 Aantal overtredingen per onderwerp

Onderwerp Aantal overtredingen

Risicoanalyse van de handelingen 
niet gemaakt

20

Relevante wijzigingen niet gemeld 
aan vergunningverlener

18

Geen (correcte) waarschuwingssignalering 
op de bron, bergplaats of werkruimte

11

Stralingsdeskundigheid niet goed geregeld 9

Werknemers zijn onvoldoende 
geïnstrueerd

5

Overig (o.a. ontbreken lektest of 
besmettingscontrole, onvoldoende 
onderhoud van beveiligingsmiddelen)

18

Totaal 81
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Risicoanalyse
Werkgevers zijn sinds 2002 verplicht de risico’s van het werken 
met stralingsbronnen in kaart te brengen. In bijna een derde van 
de bedrijven ontbrak een dergelijke risicoanalyse. De inspec-
teurs hebben hier gewezen op de ‘Leidraad risicoanalyse 
stralingstoepassingen’ die is opgesteld door het RIVM. 

Vergunning
De overheid heeft voor het gebruik van radioactieve bronnen en 
röntgentoestellen een vergunningstelsel ingericht zodat er een 
overzicht is van alle radioactieve bronnen en röntgentoestellen 
in Nederland. De bedrijven moeten bepaalde wijzigingen die 
belangrijk zijn voor de overheid om te weten, zoals een 
verhuizing van het bedrijf, de aanschaf van een andere bron of 
het stoppen van het gebruik van (één van) de bron(nen) en het 
afvoeren ervan, melden aan de vergunningverlenende instantie 
(Agentschap NL), zodat het overzicht actueel gehouden kan 
worden. In 18 bedrijven had men dit nagelaten.

Waarschuwingssignalering
Veel bedrijven hebben één of enkele stralingsbronnen als 
onderdeel van het productieproces, bijvoorbeeld voor dikteme-
tingen van papier of sigaretten. De werknemers op de werkvloer 
realiseren zich nauwelijks dat deze bronnen aanwezig zijn. 
Hierdoor bestaat de kans dat ze bij onderhoudswerkzaamheden 
per ongeluk verkeerd worden behandeld. Daarom is het 
belangrijk dat de stralingsbronnen herkenbaar zijn en dat op 
relevante plaatsen wordt gewaarschuwd voor de aanwezigheid 
van de bronnen. In 11 bedrijven was dit niet of onvoldoende 
duidelijk gedaan.

Stralingsdeskundigheid
In negen bedrijven was de stralingsdeskundigheid niet of 
onvoldoende ingevuld. Meestal waren hier tegelijkertijd ook 
andere dingen niet in orde. Bijvoorbeeld was de stralingsbelas-
ting niet geanalyseerd, of waren de collega’s niet goed voorge-
licht of geïnstrueerd over de risico’s van ioniserende straling en 
de manier waarop men met de bron moet omgaan. Of er waren 
bijvoorbeeld geen gevaarsaanduidingen op de bronnen, de 
bergplaatsen of de ruimten waarin de bronnen zich bevonden. 
Dit zijn typisch verantwoordelijkheden die bij de stralingsdes-
kundige worden neergelegd. 

Conclusie en vervolg
Over het algemeen spelen de stralingsbronnen in de meeste 
geïnspecteerde bedrijven een weinig prominente rol in het 
bedrijfsproces. De aandacht hiervoor kan daarom gemakkelijk 
wegzakken. Dit blijkt ook uit het aantal bedrijven met een of 
meer overtredingen op de KEW en de KEW-vergunning (63%). 
Wel valt het relatief hoge percentage bedrijven met een 
risicoanalyse op (66%). Dit blijkt een gevolg van een recente 
actie van het Agentschap NL om het KEW-vergunningenbestand 
te actualiseren: een aantal jaren geleden zijn alle bedrijven met 
een KEW-vergunning aangeschreven door het Agentschap NL 
met de vraag om achterstallige wijzigingen door te geven of, bij 

veel wijzigingen, om een nieuwe KEW-vergunning aan te vragen. 
Een groot aantal bedrijven heeft dit laatste gedaan en hier 
externe deskundigheid voor ingehuurd. Vaak hebben deze 
externe deskundigen tegelijkertijd een risicoanalyse gemaakt 
voor de bedrijven.

De radioactieve bronnen die in dit inspectieproject zijn 
aangetroffen zijn divers. Soms zijn het relatief kleine bronnen 
die semi-permanent zijn ingebouwd als meetinstrument in een 
productielijn. Andere bronnen, zoals röntgentoestellen, worden 
bewuster en vaker gehanteerd, bijvoorbeeld voor controles van 
(diktes van) producten. De geïnspecteerde bedrijven hadden 
gemeen dat zij voor wat betreft de stralingshygiëne, door het 
aantal, gebruik of zwaarte van de aanwezige stralingsbronnen, 
tot de minder risicovolle bedrijven behoren. Bij verkeerd 
gebruik van de bron zijn de risico’s echter nog zodanig groot dat 
de overheid een KEW-vergunning en voldoende stralingsdeskun-
digheid verplicht stelt om de bronnen te mogen aanschaffen en 
gebruiken. Dit betekent dat er ook van de overheid wordt 
verwacht dat zij toezicht houdt op het gebruik van de bronnen. 
De Arbeidsinspectie ervaart dat het ook echt zinvol is om een 
bedrijf met een minder risicovolle stralingstoepassing van tijd 
tot tijd te inspecteren: als de stralingsdeskundige na een aantal 
jaren het bedrijf verlaat, gebeurt het nog wel eens dat er geen 
opvolger komt. Ook blijkt het niveau van stralingsbeleid binnen 
het bedrijf gemakkelijk in te zakken door wisseling van de 
stralingsdeskundige.

Een KEW-veegproject als dit blijkt een nuttige bijdrage te leveren 
aan het opschonen van het KEW-vergunningenbestand; ruim 
10% van de oorspronkelijke lijst bedrijven met een KEW-
vergunning bleek immers niet meer te bestaan. 
Al met al zijn er verschillende redenen om over vier jaar 
nogmaals een vergelijkbaar veegproject te doen.  
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