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BESCHOUWINGEN OVER HET BESLUIT STRALENBESCHERMING 

Ir. Chr.J. Huyskens 
Stralingsbeschermingsdienst, Technische Universiteit Eindhoven 

Voordracht gehouden tijdens een wetenschappelijke vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiene 
Utrecht, 20 maart 1987 

Inleiding - De invalshoek bij mijn beoordeling van het Besluit Stralenbescherming is de betekenis voor de 
praktijk van de stralingshygiene bij de bewuste, controleerbare toepassingen van stralingsbronnen. 
Het is logisch dat ik me daarbij laat leiden door mijn opvattingen over doelstellingen en normstellingsfiloso
fie bij stralingsbescherming. 
In zwart/wit formulering komt mijn standpunt neer op het volgende: 
- Het Besluit Stralenbescherming is niet beter en niet slechter dan de wetgeving voordien. 
- Het kan wel beter en we willen ook beter. 
- Mijn conclusie komt er op neer dater werk aan de winkel is. Daarop kom ik aan het . eind dan ook terug. 
Mijn verhaal komt in grcite lijnen overeen met het commentaar dat het bestuur van de NVS in maart 1984 schrif
telijk heeft ingebracht. 
Dat commentaar was in hoofdlijnen nogal ingrijpend. Gezien het stadium waarin het ontwerp-besluit destijds 
verkeerde was het onwaarschijnlijk dat al dat commentaar ook tot wijzigingen zou leiden. Daarnaast was er een 
artikelsgewijs gedeelte met opmerkingen die in aanmerking kwamen om onmiddellijk in overweging te worden 
genomen en te warden veranderd. 
Ook werd kritiek geleverd op het onzorgvuldige gebruik van grootheden, eenheden en begrippen uit de stralings
hygiene. 
Het ging daarbij niet zozeer om de vaststelling dater gezondigd werd tegen de zuiverheid van de leer. 
Belangrijker is het dat dergelijke onzorgvuldigheden kunnen leiden tot misvattingen over de feitelijke bedoe
lingen. 
Mijn uitgesproken oordeel in de sfeer van "niet beter/niet slechter" wil ik hier toelichten 

Drietraps-normstelling 

Over de ontwikkeling en de toepassing van de basisfiloso
fie van stralingsbescherming en de wijze waarop deze in 
normstelling tot uiting zou moeten komen, heb ik bij 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de NVS in 
augustus 1985 uitgebreid gesproken (1]. 

Ik volsta hier met mijn conclusie van destijds, dat de 
ICRP-aanbevelingen in publicatie 26 weliswaar geen omwen
teling hebben betekend in de normstelling bij stralingsbe
scherming. Wezenlijk is wel dat de onderlinge hierarchie 
van de uitgangspunten in de drietraps-systematiek is ver
anderd. Het komt erop neer dat het rechtvaardigingsbegin
sel en het ALARA-beginsel de primaire normen zijn met 
daaraan toegevoegd de randvoorwaarde dat individuele 
dosislimieten niet mogen worden overschreden. 

De gekozen formuleringen en de systematiek van aanpak in 
het huidige Besluit Stralenbescherming zijn nauwelijks 
verschillend t.o.v. het vroegere Radioactieve-stoffenbe
sluit en het Toestellenbesluit. De formulering tendeert 
teveel naar de verouderde normstellingssystematiek waarbij 
dosislimieten voorop staan. 
Mijn belangrijkste bezwaar betreft de onderbelichte bena
dering van het ALARA-beginsel. Artikel 21 is weliswaar qua 
tekst enigszins verbeterd ten opzichte van de vroegere 
besluiten, niaar dit artikel ontleent zijn kracht eerder 
uit de toelichting die de minister erop gegeven heeft dan 
uit de tekst zelf. Ter illustratie van de onevenwichtig
heid merk ik op dat aan het stelsel van dosislimieten 
ongeveer tien keer zo veel teks.t wordt gewijd in het 
besluit en de toelichting daarop dan wordt besteed aan de 
werkelijke kern van de nonnstelling: rechtvaardiging en 
ALARA. 
Het NYS-bestuur heeft destijds dan ook uitdrukkelijk gead
viseerd om ALARA en dosislimieten in veel nauwere relatie 
met elkaar in de wetgeving vast te leggen. 

Advies gezondheidsraad / ICRP-26 

Het is zonder meer te betreuren dat het advies 
Gezondheidsraad 1984 over de toepassing van de 
aanbevelingen in de praktijk (2] niet is meegenomen 
opstelling van het Besluit Stralenbescherming. 

van de 
lCRP-26 
bij de 

Destijds gold het argument dat het advies nog niet be
schikbaar was. Als we echter zien hoe lang bet Besluit 
Stralenbescherming erover heeft gedaan om te worden gefor
maliseerd is dat argument nauwelijks meer valide. 
Voor wat betreft de praktische consequenties daarvan wil 
ik op twee zaken wijzen. 

Eerstens: Zowel in het advies van de Gezondbeidsraad 
alsook in de EG-richtlijn 1980 (3] zelve wordt aanzienlijk 
meer aandacht besteed aan grondbeginselen van praktische 
bescberming van de aan straling blootgestelde personen. 
Het gaat daarbij om zaken als risicoclassificatie van 
werkzaamheden en 'de aanduiding van gecontroleerde zones. 
In samenhang hiermee wordt in de EG-richtlijn de omvang 
van de preventie en het toezicht behandeld. Ook het onder
zoek en de beproeving van de beveiligingsmiddelen en meet
instrumenten komen in het Besluit Stralenbescherming nau
welijks aan de orde. Hetzelfde geldt voor de grondbe
ginselen ter controle van de collectieve en individuele 
stralingsdosis. 

Als tweede noem ik de categorie-indeling van personen ten 
behoeve van persoonsgerichte aspecten van gezondheidsbe
scherming bij het werken met stralingsbronnen. 
De criteria voor categorie-indeling zoals die warden ge
hanteerd in het Besluit Stralenbescherming (zowel in arti
kel 1, Definities, als in afdeling 2, waar .het gaat om de 
ten hoogste toelaatbare dosis en het geneeskundig onder
zoek) kunnen aanzienlijk anders warden uitgelegd, dan de 
criteria die de Gezondheidsraad heeft geformuleerd. De 
praktijk leert dat dat helaas ook gebeurt! 

Het essentiele ligt in het feit dat de Gezondheidsraad 
onderscheid maakt tussen enerzijds alle personen die uit 
hoofde van bun beroep aan straling kunnen warden blootge
steld (ongeacht het dosisniveau!) en anderzijds bevolking 
als gebeel en afzonderlijke leden van de bevolking. 
Het Besluit Stralenbescherming en de EG-richtlijn maken 
onderscheid tussen enerzijds de categorie A en B werkers 
(op basis van hun mogelijke blootstelling boven 1/10 van 
de dosislimiet!) en alle overige personen. 

Voor de praktiscbe stralingsbescherming dreigt dan bet 
gevaar dat voor een grote groep personen die uit hoofde 
van hun beroep of opleiding worden blootgesteld, de stra
lingsbeschermingszorg niet in goede verbouding staat met 
de heden ten dage heersende opvattingen over gezondheids
bescberming bij arbeid ·. Het gaat om de mensen die verband 
houdend met bun beroepsuitoefening (of opleiding) kunnen 
warden blootgesteld, doch voor wie de stralingsbelasting 
minder is of minder wordt geschat dan 1/10 deel van de 
dosislimieten die gelden voor beroepsmatige blootstelling. 
Wanneer er sprake is van een behoudende opvatting kan het 
leiden tot een inefficient en deels zelfs onnodig zwaar 
pakket van persoonsgerichte maatregelen en voorzieningen. 
Daar tegenover staat echter bet mijns inziens grotere 
gevaar dat deze zgn. "C-categorie" (ook wel "82-categorie" 
genoemd) onbedoeld geheel verstoken blijft van stralings
beschermingstoezicht en -begeleiding. Dit zou een onbe
doelde verslechtering betekenen ten opzichte van betgeen 
we gewend zijn. 



Werkingssfeer 

Het is voor insiders in het vakgebied duidelijk wat de 
beperkte werkingssfeer van het Besluit Stralenbescherming 
is. 
Het gaat om de gezondheids- en milieubescherming in het 
kader van de geplande controleerbare toepassingen van 
stralingsbronnen die middels het vergunningstelsel worden 
gereguleerd. 
Ten onrechte heerst bij het publiek en de media de mening 
dat het Besluit Stralenbescherming van toepassing is op 
alle vormen van blootstelling, ongeacht natuurlijk of 
niet-natuurlijk, ongeacht controleerbaar of niet-contro
leerbaar. 
Op dit onderdeel herhaal ik mijn opvatting dat ik het wel 
gewenst acht dat er een meer integrale benadering tot 
stand zou moeten komen van stralingsbescheming. Daarin 
zouden alle beinvloedbare vomen van stralingsbelasting 
op een onderling coherente wijze in hoofdlijnen moeten 
worden geregeld. 

We moeten vaststellen dat het Besluit Stralenbescherming 
niet zonder meer betrekking heeft op alle vormen van 
blootstelling. De systematiek gaat uit van een beinvloed
baarheid van de bronterm en een reguleerbaarheid van de 
blootstellingscondities. 

Een andere opmerking over de werkingssfeer van het Besluit 
Stralenbescheming heeft te maken met de wijze waarop de 
stralingsbescherming is geregeld in het kader van het 
gebruik van splijtstoffen en ertsen, zeg maar de kernener
giesector. Als gevolg van wat ik een juridische kronkel 
blijf noemen, is het Besluit Stralenbescherming in juridi
sche zin niet rechtstreeks van toepassing op de kernener
giesector, maar de facto wel, omdat via het vergunningen
stelsel het Besluit Stralenbescherming 'van toepassing 
wordt verklaard. 
Voor de buitenstaander roept dit op zijn minst vragen op. 
Het maakte op mij een enigszins navrante indruk dat het 
parlement bij de discussie over het besluit toch vooral de 
dosislimitering in de kernenergiesector op het oog had. 
Voor het tot stand komen van gereguleerde normstelling is 
er een essentieel verschil: Voor wijziging van normstel
ling binnen de werkingssfeer het van Besluit Stralenbe
scherming is een Koninklijk Besluit nodig , terwijl voor 
eventuele aanpassingen in normstelling bij stralingsbe
scherming in de kernenergie-sector een vergunningswijzi
ging (ministeriele beschikking) formeel voldoende is. 

Conceptueel acht ik het zuiverder om de uitgangspunten en 
hoofdlijnen van een goed stralingshygienisch beleid vast 
te leggen in een wet die tot stand komt via parlementaire 
behandeling. 

Ook uit de bespreking in het parlement is duidelijk gewor
den dat men ook daar niet gelukkig is met de constructie 
dat de stralingsbeschermingsnormstelling niet bij wet is 
geregeld, doch bij Koninklijk Besluit, hetgeen de betrok
kenheid en invloed van het parlement beperkt. 

Verbeterde kennis over radiotoxiciteit 

In het nieuwe Besluit Stralenbescherming wordt een inde
ling van radioactieve stoffen gehandhaafd in vier toxici-

BEPERKTE WERKINGSSFEER VAN HET 
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teitsklassen. Voor wat betreft radiotoxiciteit hebben we 
in ons vakgebied leren werken met parameters als ALI en 
DAC. Met name de ALI is zeer bruikbaar als toxiciteitspa
rameter, hetgeen ook wordt onderschreven door de Gezond
heidsraad-advisering [2,4]. Uit wetenschappelijk oogpunt 
is de onderlinge factor 10 verschil in de wijze van re
gulering van de toepassing van open stoffen uit opeen
volgende klassieke radiotoxiciteitsklassen niet in over
eenstemming met het verschil in werkelijke radiotoxiciteit 
tussen de verschillende radionucliden. Feitelijk is er 
over de gehele range een factor 109 verschil. Daarom lijkt 
toepassing van het ALI-concept zeer wenselijk. 

Bij de huidige kennis over radiotoxiciteit per nuclide 
vind ik .het een onbegrijpelijke zaak dat ook wanneer de 
bescherming tegen inwendige besmetting wordt beoogd, de 
vrijstellingsgrenzen nog steeds worden gedefinieerd in de 
termen van activiteit en niet in termen van toxiciteit. 
Zonder enige argumentatie wordt vastgehouden aan histo
risch bepaalde getalwaarden voor activiteit. 

Ook het handhaven van de aparte opsomming van de vijf 
nucliden: rubidium, samarium, rhenium, indium en neodynium 
vraagt om herhaling van de reeds jaren geleden geleverde 
kritiek dat het hier gaat om een aantal triviale gevallen. 
Immers zei'fs in het geval van dragervrij materiaal is het 
voor de genoemde radionucliden onmogelijk om de in het
zelfde artikel genoemde grenswaarde van 100 becquerel per 
gram te overschrijden. 

Het star vasthouden aan de verouderde toxiciteitsklasse
indeling is ook nog op andere wijze te bekritiseren. In 
artikel 14 vinden we dat (ongewijzigd ten opzichte van het 
RASB en gekoppeld aan deze verouderde toxiciteitsindeling) 
grenswaarden worden gesteld voor het al dan niet van 
toepassing verklaren van hoofdstuk 3 van de Wet Algemene 
Bepalingen Hilieuhygiene. Het betreft dan de ingekapselde 
en beschermde bronnen en niet de zgn. open bronnen. Radio
toxiciteit is gerelateerd aan de risico's bij inwendige 
besmetting en niet bij uitwendige bestraling. Radiotoxici
teit kan geen bepalende parameter zijn om risico-indeling 
voor gesloten bronnen op te baseren. 

Zorgplicht voor dosisbeperking 

Het zal iedereen opgevallen zijn dat de parlementaire 
bespreking - ik gebruik weer met opzet het woord bespre
king in plaats van parlementaire behandeling - vooral was 
gefocusseerd op de dosislimietwaarde voor het individu uit 
de bevolking en wel tegen de achtergrond van de Gezond
heidsraad-aanbeveling (en van ICRP) om de limietwaarde van 
l millisievert te hanteren, 
Ik ga voorbij aan de vraag of voor alle betrokkenen het 
voldoende duidelijk is geweest dat het Besluit Stralen
bescherming zich qua werkingssfeer beperkt tot de bloot
stelling van de bevolking ten gevolge van de controleer
bare toepassingen die middels het vergunningenstelsel 
kunnen worden gereguleerd. 
Waar ik naar toe wil is de kwestie van toepasbaarheid en 
controleerbaarheid van vastgelegde dosisbeperking voor het 
individu uit de bevolking. 
In het Besluit Stralenbescherming wordt namelijk aan de
gene onder wiens verantwoordelijkheid de toepassing van 
stralingsbronnen plaatsvindt een zorgplicht opgelegd voor 
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de dosisbeperking voor alle personen die ten gevolge van 
de betreffende toepassing van stralingsbronnen kunnen 
worden blootgesteld, 
Hoewel deze zorgplicht voor de beschenning van de werkers 
een doelmatige aanpak kan zijn, is deze benaderingswijze 
naar mijn mening conceptueel niet juist als het gaat om 
dosisbeperking van individuele leden van de bevolking en 
van de bevolking als geheel. De kernvraag is namelijk hoe 
een adequate dosisbeperking voor de bevolking, (individu 
en groepen) kan worden gegarandeerd voor het landelijke 
totaal van alle kunstmatige toepassingen. Juist op dit 
onderdeel is de Euratom-richtlijn veel duidelijker. Daarin 
(titel 7) worden de grondbeginselen van de praktische be
schenning van de bevolking uiteen gezet. In bet 8esluit 
Stralenbescherming is daarvan niets te vinden, Mijns in
ziens is in dit verband een expliciete uitwerking van bet 
ALARA-beginsel noodzakelijk. Een voor de hand liggende 
mogelijkheid daartoe is bet vaststellen van deelnormen 
(upperbounds) voor deelgebieden. 

Ik meen te kunnen vaststellen dater in de EG-richtlijn 
nog meer onderwerpen worden behandeld die niet of nauwe
lijks expliciet terugkomen in bet uitvoeringsbesluit Stra
lenbescherming. 
Tegelijkertijd stel ik vast de geest van de EG-richtlijn 
wel degelijk wordt toegepast in het overheidsbeleid, maar 
dan via het vergunningenstelsel waarin de nadere voor
schriften aan de vergunninghouder worden vastgelegd, Ik 
heb geen enkele reden om aan te nemen dat deze voor ons 
historisch bepaalde werkwijze nadelig uitwerkt voor de 
stralingsbeschenningspraktijk. In tegendeel ik heb daar 
alle vertrouwen in. 

Een voorbeeld is het van ouds bekende artikel 22 waarin 
eisen worden gesteld aan de deskundigheid. De deskun
digheidseis wordt primair gesteld aan de vergunninghouder, 
dit is degene die juridisch gesproken de stoffen aanwendt 
danwel degene die een toestel gebruikt. 
Feitelijk wordt de eis gesteld aan de aangewezen terzake 
verantwoordelijke persoon. Dit is in onze terminologie de 
vergunningsdeskundige onder wiens leiding of toezicht de 
de werkzaamheden geschieden. Ik handhaaf mijn twijfels of 
de formulering in artikel 22 voldoende duidelijk afdekt 
wat de bedoeld is in de EG-richtlijn (in artikel 40). 
Onder meer doel ik hierbij op het ontbreken in de Neder
landse wetgeving van de nadere aanduiding dat in inrich
tingen waar een aanzienlijk risico voor blootstelling of 
besmetting bestaat, een gespecialiseerde onafhankelijke 
stralingsbeschenningsdienst zou moeten functioneren. 

Onduidelijkheden 

Door bet hele besluit heen zijn voorbeelden aan te geven 
van onzorgwldig woordgebruik waardoor onduidelijkheden 
warden opgeroepen. Zo warden bijvoorbeeld in artikel 31 de 
individuele dosislimietwaarden aangeduid met de niet
bestaande begrippen bet ontvangen effectief dosisequiva 
lent c.q. bet ontvangen dosisequivalent. Deze foutieve 
begripsomschrijving maakt een tweeledige uitleg mogelijk 
als het gaat om volgdoses t.g.v. inwendige besmetting, Het 
gaat om het cruciale verschil dat bij norrnstelling voor 
inwendige besmetting kan worden gemaakt tussen enerzijds 
het dosisequivalent per jaar (annual dose) en anderzijds 
het volgdosisequivalent t.g.v. een inname in dat jaar, 
Ons vakgebied heeft er uitdrukkelijk voor gekozen om over
eenkomstig de ICRP-aanbeveling_en, voor stralingsbescher
mingsdoeleinden de volgdoses t.g,v. inwendige besmetting 
toe te rekenen aan het Jaar van de inname en vervolgens 
daarop het stelsel van dosisbeperking van toepassing te 
doen zijn, 
In de Euratom-richtlijn wordt deze stellingname expliciet 
verwerkt. Eerst wordt namelijk onder de definitie van 
limietdosis (titel 1, artikel 1) verklaard dat de dosis
limitering betrekking heeft op de som van de doses die 
worden ontvangen bij uitwendige blootstelling en de te 
verwachten dosis (volgdosis) t,g,v, de inname van radio
nucliden gedurende dezelfde periode, Het Besluit Stralen
bescherming spreekt daarentegen onbedoeld een andere taa1: 
Hoe schadeliJk deze onduidelijkheid kan zijn blijkt uit de 
controverse die binnen de Health Physics Society in de USA 
is ontstaan als gevolg van onvolledige en onduidelijke 
fonnulering over dit onderwerp in de wetgeving, Daargela
ten dat een dergelijke vakinhoudelijke discussie best 
aantrekkelijk kan zijn, geloof ik niet dat die opgeroepen 
zou moeten worden door onduidelijkheid in de wetgeving, 

Bovendien meen ik te weten dat wij ons op dit punt geen 
afwijking ten opzichte van de EG-richtlijn kunnen veroor
loven. 

Een ander voorbeeld van onduidelijkheid volgt uit het 
handhaven van de oude tekst uit bet Radioactieve-stoffen
besluit om aan te geven welke vrijstellingsgrenzen gelden 
in relatie tot de vergunningsplicht, Nog steeds wordt ge
sproken in tennen van activiteit per gram zonder dat 
duidelijk wordt gernaakt of hiermee wordt bedoeld act1v1-
teitsconcentratie in de betekenis van massieke activiteit 
of dat wordt gedoeld op de gemiddelde activiteit per gram 
massa, 
Ook de bestaande onduidelijkheid over de definitie van het 
begri_p radioactieve afvalstoffen is niet weggenomen, 

Nog een voorbeeld van onduidelijkheid betreft thorium in 
de bekende gaskousjes, Op grond van artikel 6 zijn ze niet 
vrijgesteld van vergunning, Op grond van artikel 7 zijn ze 
niet vrijgesteld voor het zich zonder vergunning · ervan 
ontdoen. 
Verbranding in de open lucht zou strijdig kunnen zijn met 
het lozingsartikel (beperking tot 50 millibecquerel per 
kubieke meter!!!), 
We moeten gaan zoeken in een recent gewijzigde versie van 
het 8esluit Keminstallaties, Splijtstoffen en Ertsen (19 
september 1986) om te vinden dat het in de wet gestelde 
verbod om zonder vergunning een en ander voorhanden te 
hebben niet geldt voor onbestraalde splijtstoffen welke 
uitsluitend natuurlijk thorium in de vorm van gloeikousjes 
bevatten. 
Over doorzichtige wetgeving gesproken! 
En dat nog los van de vraag of de integrale vrijstelling 
voor alle gaskousjes ongeacht hun thoriwngehalte nou wel 
wenselijk is uit stralingshygienisch oogpunt. 

Wat terminologie betreft moet ik vaststellen dat de NVS
kritiek van 1984 nog steeds valide is: door het hele 
8esluit Stralenbescherming been valt een onzorgwldig 
taalgebruik te constateren. Dit werkt op zijn zachtst 
gezegd onduidelijkheid in de hand, 
Begrippen als straling, bestraling, stralingsbelasting, 
blootstelling warden door elkaar gebruikt, Evenals groot
heden als dosis, dosisequivalent, dosistempo, gemiddelde 
dosis en ontvangen dosis. 
En wat te denken van begrippen als ontvangen straling -
overmatige blootstelling - bogere bestraling - grotere 
dosis - ongewilde verspreiding enz, 

Al met al verdient het 8esluit Stralenbescherming bepaald 
niet de schoonheidsprijs, Zelfs voor degenen die zich in 
de praktijk van alle dag bezig houden met stralingsbe
scberming zijn de boofdzaken nauwelijks te onderscheiden_ 
van de bijzaken. Behalve door de spaghetti-achtige 
structuur die bet gevolg is van het in elkaar schuiven van 
het Radioactieve-stoffenbesluit en het Toestellenbesluit 
wardt dit ook veroorzaakt door de onevenwichtige aandacht 
voor haofdzaken en bijzaken. 

Aanbevelingen 

De samenhang tussen het Besluit Stralenbescherming en de 
Kernenergiewet is een gevolg van het duale karakter van 
deze wet, De Kernenergiewet is een algemene raamwet, waar
in organisatorische regelen warden _gegeven voor een ge
coordineerde stimulering van radialagische toepassingen, 
doch waaraan tevens beperkende regels warden verbanden die 
naodzakelijk zijn met bet oag op de magelijke gevaren. 
Dit duale karakter heeft vandaag de dag nadelen, Ik doel 
vooral op het feit dat ongewild en onbedoeld het onderwerp 
stralenbeschetming daardoor altijd wardt getrokken in de 
discussiesfeer rand kernenergie. Oat is niet alleen onno
dig en ongewenst, maar het belemmert ook de verdere ont
wikkeling van normstelling en regelgeving, 

Het mag dan zo zijn dat de ontstaansgeschiedenis van het 
vakgebied stralingshygiene heel nauw gekappeld is aan de 
antwikkeling van de kernenergie, maar in de loop der jaren 
moet toch voor iedereen duidelijk geworden zijn dat stra
lingsbescherming zich aanzienlijk verder uitstrekt dan 
alleen die ene toepassingssector. 

De geforceerde koppeling met de Kernenergiewet beperkt 
naar mijn rnening de mogelijkheden om tot een meer integra
le opzet van wetgeving voor bescherming tegen straling te 



komen. Met integraal bedoel ik zowel een uitgebreidere 
werkingssfeer - alle beheersbare c.q. beinvloedbare vormen 
van blootstelling - alsook een onderling consistente be
nadering voor wat betreft de grondbeginselen en uitgangs
punten voor de bescherming van de bevolking in haar geheel 
alsook individuele leden van de bevolking. 

In grote lijnen pleit ik voor een opzet van regelgeving in 
4 stadia, die als volgt is samen te vatten: 
I. De basis moet liggen in een Wet op de Stralingsbescher

ming waarin de stralingsbeschermingsfilosofie en de 
hoofdlijnen van uitvoering van de gezondheidsbescher
ming van personen en milieu tegen de schadelijke effec
ten van ioniserende straling warden geregeld. Inhou
delijk zou een dergelijke wet grote overeenkomst kunnen 
hebben met de EG-richtlijn 1980, Door het vastleggen in 
de -vonn van een wet wordt recht gedaan aan de noodzake
lijke maatschappelijke en politieke betrokkenheid, bij 
het tot stand komen van normstelling. 

2 . In aanvulling is er behoefte aan aparte uitvoeringsbe
sluiten en beschikkingen waarin de meer specifieke, 
brongerichte regelgeving wordt vastgelegd. Steeds 
apart: 
Besluit radioactieve stoffen, 
Besluit toestellen, 
Besluit splijtstoffen en ertsen, 
Besluit horloges, 
Besluit radioactieve visdobbers 
Besluit radioactiviteitstoepassingen in consumenten
goederen, 
Besluit voedselnonnen 
enz. enz. 

3. Aansluitend werkt een aangepast stelsel van vergunnin
gen, aangifte en erkenningen. Zonder hier al te ver 
over uit te weiden zou daarbij moeten warden gestreefd 
naar een toelating op instellingsniveau die de aard en 
de omvang van het totale pakket aan radiologische toe
passingen per vergunninghouder beschrijft. Daarin moe
ten toezicht, verantwoordelijkheden en de organisatie 
met betrekking tot stralingsbescherming tot uitdrukking 
komen in de vergunningsvonn en aanvullend daarop zou de 
feitelijke uitvoering van werkzaamheden en het omgaan 
met bronnen enz. afhankelijk van het onderwerp en de 
toepassing moeten worden voorbehouden aan degenen die 
terzake kundig zijn opgeleid (de rijbewijs gedachte). 

4. De vierde trap in de systematiek zoals die mij voor 
ogen staat, bestaat uit een verzameling van richtlijnen 
zo u wilt codes of practice, die een nadere aanvulling 
en zo nodig een uitwerking zijn van de basiswet en de 
·uitvoeringsbesluiten. 
Het opstellen van dergelijke richtlijnen is in eerste 
aanleg een taak en verantwoordelijkheid voor ons vak
gebied, omdat het feitelijk de omschrijving inhoudt van 
"good practice" en "the state of the art", 
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