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Consumer Goods
Consumptiegoederen

Produits de Consommation
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Definitie

Consumptiegoederen
Apparaten of producten waarin doelbewust één of

meer radionucliden zijn ingebracht, of die bij

activering radionucliden voortbrengen of die

ioniserende straling uitzenden, en die zonder

speciale of officiële controle na verkoop aan de

leden van de bevolking kunnen worden verkocht of

ter beschikking gesteld
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Regelgevend kader

• Evolutie/historiek

– België: verbod op toevoeging van radioactieve stoffen 

producten en voorwerpen voor huishoudelijk gebruik

– Richtlijn 96/29/EURATOM (13/05/96) voorzag mogelijkheid 

tot toelating en vrijstelling 

– Implementatie in lidstaten (verschillende praktijken)

– België hield vast aan verbod in ARBIS in 2001

– Open Europese markt / vrije circulatie goederen: onhoudbaar

– Richtlijn 2013/59/EURATOM (5/12/2013) herbevestigd 

mogelijkheid tot vrijstelling consumptiegoederen

(-> omzetting via KB 30/09/2014))
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Regelgevend kader

• ARBIS (> 30/09/2014): KB 30/09/2014

– Transpositie Consumptiegoederen (pub. 31/10/2014)

– Principieel verbod blijft + Art 65.3: toevoeging van 

radioactieve stoffen aan consumptiegoederen kan 

indien:

• Gerechtvaardigd, met toepassing art. 20 (o.a. ALARA)

• Analyse van radiologische impact aantoont dat aan 

criteria voor vrijstelling is voldaan

(2e lid punt 3 bijlage IA); < 10 µSv/jaar

– Vergunning FANC
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Regelgevend kader

• ARBIS (> 30/09/2014): KB 30/09/2014

– Vergunningsaanvraag met nodige 

verantwoordingstukken wordt ingediend bij FANC door 

fabrikant, invoerder of verdeler en waarbij advies 

gevraagd wordt van de HGR (Art.65.2)

– Plaatsen waar vrijgestelde CP’s met radioactieve stoffen 

worden aangewend of in bezit gehouden, zijn 

vrijgesteld van vergunning (Art.3.1, d, 5)

– Het vervoer van vrijgestelde CP’s is vrijgesteld van 

vergunning (Art.56.4)
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Regelgevend kader

• Samengevat: 2 processen

– Vergunning: goedkeuring mbt het toevoegen van 

radioactieve stoffen

– FANC Besluit: vrijstelling van gebruik, opslag, 

vervoer

– Opmerking: verschillende behandeling en beslissingen 

tussen (buur)landen blijft mogelijk
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Justificatiegroep
• Justificatie is cruciaal

– Radiologische impact?  <-> Alternatieven?

– ecologische/economische impact?

– Is het maatschappij georiënteerd?

• Vaste Justificatie(werk)groep

– Maatschappij als oriëntatie, kan niet beslissing zijn 1 deskundige

en hiërarchie

– Multidisciplinaire / transversale groep van deskundigen in 

radioprotectie en anderen

– Aandacht voor de “Justificatie” en het “Voordeel”

– Aandacht voor eventuele belangenconflicten

– Aandacht voor het advies van de HGR
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Werkingsproces Justificatiegroep

• Inhoud aanvraagdossier (guidelines)

– Administratieve gegevens

– Identificatie CP: welke radionucliden, max. en gemid. 

activiteiten, fysicochemische karakteristieken

– Veiligheidsanalyse: stralingsniveau(s), radiol. impact 

opslag, transport, incidenten, kwaadwillig gebruik

– Technische informatie, bijsluiters en richtlijnen gebruik

– Quality Assurance

– Justificatie: levensduur, voordelen en nadelen, 

toepassingen, benchmarkstudies
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Werkingsproces Justificatiegroep

• Werkingsproces

– “Consumptiegoed”? en dossier volledig?

– Nieuwe of oude praktijk? (is deze nog gejustificeerd?)

– Impact: welke nucliden en max. concentraties?

– Toepassing: eerder industrieel/specifiek of publiek?

– Justificatie: reden van toevoeging?, voordeel?, nadeel? 

levensduur?, alternatieven?, afval bij einde cyclus?

– Eventuele hoorzitting: uitnodiging v/d aanvrager

– Advies HGR

– Beslissing
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Werkingsproces Justificatiegroep
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Stand van zaken
• Aanvragen

– 3 aanvragen sinds 03/2015 (lampenproducenten)

– 1 afgehandeld (10/2017) en nog 1 lopende

– 1 stopgezet door producent (03/2016) -> geen RN meer

• Evaluatie

– Consumptiegoed? -> (HID) Lampen

– Toepassing: industrieel, medisch, entertainment, cinema…

– Kr-85 (10 tot <8000 Bq) en Th-232/228 (10 tot < 2000 Bq)

– Reden? 

• Kr-85: betrouwbare ontsteking, langere levensduur

• Th-232/228: verlagen uitredepotentiaal electroden, betere 

metallurgische eigenschappen en kleurkwaliteit, langere levensduur
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Stand van zaken
• Evaluatie (vervolg)

– Radiologische impact:

• IAEA Specific Safety Guide-36: radiation safety for consumer goods

• HPA-CRCE-008: Impact of H3, Kr85, Thorium at transport & disposal

• IAEA TECDOC 1679: Exemption of regulatory control of consumer goods

– Dosistempo (doos): Kr-85 ~ 50 nSv/h, Thorium ~ 47 nSv/h

– IAEA: Exemption Levels Kr-85 < 10 kBq en Thorium < 4,7 kBq

– HPA: verschillende transportscenario’s (incidenten incluis): 

• Kr-85: 4.10-5 tot 7,2 µSv/y (normaal) en 3,2.10-4 mSv (incident)

• Thorium: 0,03 tot 7 µSv/y (normaal) en 2,4.10-3 mSv (incident)

– Risico mbt kwaadwillig gebruik: erg beperkt

– Bijsluiters vermelden radionucliden en correct gebruik
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Stand van zaken

• Justificatie

– Beperkte radiologische impact

– Hoge energie-efficiënte en goede kleureigenschappen

• HID: 90 – 100 Lm/W <-> Halogeen: 20 – 30 Lm/W

– Hoge betrouwbaarheid ontsteking en levensduur

• Vb. zonder Kr-85: 4 à 8% geen ontsteking; 60% stuk na 200 uur

• Vb. met Kr-85: 100% ontsteking; levensduur tot 750 uur

– Afval/afvoer: beperkte hoeveelheden, eerder “industriële” 

toepassingen, bijsluiter verwijst naar afvalcircuits

– Geen alternatief mbt voorgaande eigenschappen 

• 1 technische hoorzitting
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Stand van zaken
• Beslissing FANC (Vergunning):

– Beperkte radiologische impact & geen alternatief

– Max. 5 jaar wegens snelle techn. ontwikkelingen (vb. LED)

– Lijst van (type) lampen en max. activiteit per lamp (productie)

(maximum aan Kr-85 < 8 kBq & Thorium < 2 kBq)

– Vereiste minimum informatie in bijsluiters

• Beslissing FANC (Vrijstelling)

– Lijst van (type) lampen en max. activiteit (op de markt)

(maximum aan Kr-85 < 8 kBq & Thorium < 2 kBq)

– Exclusief gebruik voor het voorziene toepassingsgebied

– Alternatieve vrijstellingswaarden voor transport

(Max. activiteit van 40 MBq Kr-85 & 50 kBq Th-232/228)
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REX

• Onvolledige dossieraanvragen

• Gebrek expertise

(aanvrager mbt radiologisch aspect – FANC mbt product)

• “magere” justificaties (“Beperkte radiologische impact en 

geen alternatief” = standaard antwoord)

• Balans tussen rad. impact/economie/ecologie/maatschappij

• (snelle) technologische ontwikkelingen -> goedkeuring 

beperken in tijd!

• (Technische) hoorzittingen

• Afval <-> NORM?

• EU vrijhandelszone -> Europese aanpak?
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Vragen?

• Website: https://www.fanc.fgov.be

• Regelgeving: JURION database 

www.jurion.fanc.fgov.be

• Contactpersoon “Justificatiegroep”: 

jurgen.claes@fanc.fgov.be
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