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NORM: huidige Belgische regelgeving

Omzetting Europese richtlijn 96/29/EURATOM
 Algemeen Reglement op de Bescherming van de 

Bevolking, van de werknemers en het leefmilieu 
tegen het gevaar van de ioniserende stralingen 
(ARBIS - KB 20/07/2001):

• Art.4 Opsomming NORM gevoelige sectoren (onderdeel 
“beroepsactiviteiten”)

• Art.9 Verplichting om een aangiftedossier in te dienen



Huidige regelgeving

Art. 4 ARBIS
- Productie van fosfaten (meststoffen, veevoeders,…);
- Aanwending zirkoniumzand (keramiek, smelters);
- Tingieterij;
- Extractie van zeldzame aarden;
- Vervaarding van elektroden voor las- en soldeerwerken die thorium bevatten.
- Elke andere beroepsactiviteit gedefinieerd door het Agentschap en opgenomen in een 

lijst gepubliceerd in het BS. 

Art. 9 ARBIS



 

aangifteplicht 

Doel aangiftedossier : mogelijke blootstellingsrisico’s te identificeren

= risico-analyse: impact op werknemers + bevolking moet < 1 mSv/jaar

– zoniet: correctieve maatregelen of vergunning



Inhoud aangiftedossier

FANC « verklarende nota mbt de inhoud van het 
aangiftedossier »

(zie FANC website: http://www.fanc.fgov.be/


 

Dossier « Bescherming van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu »



 

« Dossier NORM »)

- Administratieve gegevens
- Flowchart productieproces
- Gegevensrooster

http://www.fanc.fgov.be/


Inhoud aangiftedossier

Diagram productieproces
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Overzicht dossiers

20 ingediende aangiftedossiers:

- 5 fosfaatsector, 1 tinproductie, 14 zirkoniumzand;
- 5 dossiers: correctieve en/of toezichtmaatregelen 

(dragen PBMs, monitoring monostort) opgelegd;
- Andere gevallen: aanbevelingen (goede praktijk);

+ mailing aan (53) potentieel betrokken bedrijven 
(gieterijen, keramieksector,…); 



Toekomstige regelgeving

Uitbreiding lijst beroepsactiviteiten:

Rekening houdend met voorstel EU-BSS:

– Extractie van zeldzame aarden uit monaziet ;
– Productie van thoriumverbindingen en vervaardiging van thorium-houdende producten;
– Verwerking van niobium/tantalum erts;
– Aardolie en aardgas productie;
– Productie van geothermische energie;
– Productie van TiO2 pigmenten;
– Thermische productie van fosfor;
– Zirkoon en zirkonium industrie;
– Productie van fosfaatmeststoffen ; (+ voedingsfosfaten)
– Productie van cement, onderhoud van klinkerovens;
– Steenkoolcentrales; onderhoud van boilers;
– Productie van fosforzuur;
– Primaire ijzerproductie;
– Smelterijen van tin/lood/koper ; (+ andere non-ferro ?)
– Grondwaterbehandeling installaties;
– Ontginning van andere ertsen dan uraniumerts;
– « relevante secundaire processen » (bv. verwerking / opwaardering residu’s)

+ …



Toekomstige regelgeving: verwerking NORM 
reststoffen

Verwerking van NORM reststoffen (boven bepaalde niveaus) = 
beroepsactiviteit in de zin van ARBIS art. 4 


 

Aangifteplicht voor (NORM-)reststoffenverwerkers


 
Acceptatie criteria in functie van verwerkingsmode

- Stort cat. 1, 2, 3
- Mono-stort
- Verbranding / meeverbranding
- Bouwmaterialen
- …


 

gelijkaardig aan Duitse regelgeving



Acceptatie criteria

Verwerking

Activiteitsconcentratie

Input
(afvalproducent)

Output 
(afvalverwerker)

Stort cat.1
Cvrijstelling RP 122 II

Cgemiddelde < 0.2 Bq/g
Cmax 50 Bq/g 

Stort cat. 2, 3
Cvrijstelling RP 122 II

Cgemiddelde < 0.2 Bq/g
Cmax 10 Bq/g 

Mono-stort
< 0.2 Bq/g: geen beperkingen

> 0.2 Bq/g: risico-analyse



Acceptatie criteria

Verwerking

Activiteitsconcentratie

Input 
(afvalproducent)

Output 
(afvalverwerker)

Meeverbranding
Cvrijstelling RP 122 II - Activity index 

(gebouwen)
- RP 122 II (wegenbouw)Cmax 10 Bq/g 

Bouwmaterialen
Cvrijstelling RP 122 II - Activity index 

(gebouwen)
- RP 122 II (wegenbouw)

Cmax 1 Bq/g 

Andere gebruik Geval per geval (dosisinschatting: < 0.3 mSv/j)



“Historieke” (NORM) 
bodemverontreiniging

“Interventie situatie”
Stapsgewijze benadering

• Identificatie van een mogelijk risico
• Oriënterend onderzoek (eerste screening – grove 

inschatting)
• Beschrijvend onderzoek (gedetailleerde evaluatie van 

het risico)
• de interventie strategie bepalen 

 
de verschillende 

beheersopties te beschouwen + overleg met 
stakeholders

• Saneringsproject / risicobeheersplan (verwijdering 
/ controle / monitoring van het risico)



Besluit

NORM regelgevende aanpak = stapsgewijze aanpak

Belang van risico-analyse

1. Identificatie van betrokken sectoren en/of materialen
2. Specifieke risico-analyse

Kadert in algemene werkveiligheid

Goede werkhygiëne en “klassieke” beschermings- 
maatregelen vaak voldoende



Besluit
NORM ook geen geïsoleerde aspect in het beheer reststoffen

Bv. NORM-houdend asbestcement in spanningsonderbrekers
(~ 3 Bq/g U-238sec – 0.5 Bq/g Th-232sec)

 belang dialoog tussen verschillende stakeholders, overheden,…
 belang cross-interaction tussen verschillende expertisevelden;


	Belgische regelgeving inzake NORM: stand van zaken en perspectief 
	NORM: huidige Belgische regelgeving
	Huidige regelgeving
	Inhoud aangiftedossier
	Inhoud aangiftedossier
	Overzicht dossiers
	Toekomstige regelgeving
	Toekomstige regelgeving: verwerking NORM reststoffen
	Acceptatie criteria
	Acceptatie criteria
	“Historieke” (NORM) bodemverontreiniging
	Besluit
	Besluit

