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Inleiding
Steeds vaker treffen schrootinzamelaars, -verwerkers en -han-
delaren radioactief materiaal aan in het schroot dat hun wordt
aangeboden. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Mensen die
in aanraking komen met dergelijk materiaal lopen immers de
kans een hoge dosis straling op te lopen. Met mogelijke ernstige
gevolgen voor de gezondheid en een ernstig besmette omgeving.

In Spanje zijn een aantal jaren geleden bij het smelten van
schroot zowel de fabrieksinstallaties als de omgeving besmet
geraakt. Tot in Nederland werd een verhoogde radioactiviteit
waargenomen.
Op verschillende plaatsen buiten de EU zijn gevallen bekend
met dodelijke afloop, doordat mensen in aanraking kwamen
met een onbeheerde radioactieve bron, al dan niet in schroot.

Bronnen van radioactief besmet schroot
Voorbeelden van bronnen van radioactief besmet schroot 
kunnen zijn:
• Schroot waarin zich (resten van) radioactieve bronnen bevin-

den, die oorspronkelijk als meet- of regelinstrument zijn
gebruikt;

• Tubings: van origine circa tien meter lange stalen buizen met
een diameter tussen de vijf en 25 centimeter, afkomstig uit de
olie- en aardgaswinning (deze tubings worden soms toege-
past als verstevigingsrand op een open-top containerbak); 

• Uit de sloop van een fabrieksinstallatie afkomstig schroot
waaraan gedurende het fabricageproces radioactieve stoffen
zijn gehecht;

• Metaal waarin radioactieve stoffen zijn meegesmolten;
• Metaal afkomstig uit de nucleaire industrie;
• Schroot waaraan (resten van) slakkenwol (soort steenwol)

gehecht is, dat gebruikt is als isolatiemateriaal in onder
andere brandwerende deuren en pijpleidingen;

• Slakmateriaal dat vrijkomt bij de winning van metaal uit ertsen.

Dit metaal en schroot kan zowel afkomstig zijn uit Nederland
als uit het buitenland. 

Reden genoeg dus om voorzichtig met dergelijk schroot om te
springen. Reden ook voor de ministeries van VROM en SZW om
maatregelen te nemen om radioactief besmet schroot zo snel
mogelijk op te sporen en af te voeren. Daarvoor is uiteraard de
medewerking nodig van de schrootverwerkende bedrijfstak zelf.

In dit infoblad leest u welke wet- en regelgeving van toepassing
is. En wat individuele bedrijven kunnen en moeten doen. 

Wet- en regelgeving
Radioactief besmet schroot valt onder de Kernenergiewet.
Wanneer een bedrijf op de één of andere manier dus toch
radioactief besmet schroot in bezit heeft, is dat in principe
strafbaar.

Het is duidelijk dat schrootverwerkende bedrijven niet met
opzet dergelijk schroot in bezit hebben. Ze weten het zelfs vaak
niet. Er moeten dus maatregelen worden getroffen om:
a. de aanwezigheid van radioactief besmet schroot zo snel

mogelijk vast te stellen;
b. het radioactieve materiaal zo snel mogelijk af te voeren en op

te slaan op een plek die daarvoor is ingericht.

Om dit alles te regelen, is met ingang van 1 januari 2003 het
Besluit detectie radioactief besmet schroot van kracht. Het
Besluit geldt voor bedrijven die meer dan 100 ton roestvrijstaal
schroot, meer dan 1000 ton aluminiumschroot of meer dan
20.000 ton ijzerschroot in een kalenderjaar opslaan, bewerken,
verwerken of overslaan. Het geldt niet voor bedrijven waarvan
het schroot in gesloten containers op het terrein blijft, zoals
overslagbedrijven. 

Het Besluit schrijft voor dat:
• een schrootverwerkend bedrijf vanaf 1 januari 2003 over spe-

ciale detectieapparatuur moet beschikken;
• het bedrijf een medewerker aanstelt die de risico’s kent van

radioactief besmet schroot en weet hoe ermee moet worden
omgegaan;

• het bedrijf per 1 juli 2003 een financiële zekerheidsstelling
heeft waarop de Staat een beroep kan doen als het bedrijf het
verwijderen van een radioactieve partij schroot niet kan betalen.

Wat een bedrijf moet doen
Schrootverwerkende bedrijven die onder het Besluit vallen, moe-
ten om te beginnen detectieapparatuur aanschaffen. Voor ver-
schillende situaties zijn verschillende soorten apparatuur vereist.

Aanvoer van schroot per (vracht)auto of trein
Als een lading schroot per (vracht)auto of trein wordt binnenge-
bracht, dan moet dit met een poortdetector worden gemeten.

Besluit detectie radioactief besmet
schroot per 1 januari 2003 van
kracht



De lading wordt dan met een snelheid van minder dan 10 km
per uur door de detectiepoort gereden. Als er in de lading
schroot zit met een verhoogd stralingsniveau, gaat het alarm af. 
De detectieapparatuur moet voldoen aan een aantal vastgestel-
de technische eisen. Eenmaal per jaar moet de detectieappara-
tuur door de leverancier of een ander deskundig bedrijf worden
getest. 

Een lading schroot per (vracht)auto of trein mag ook met een
handdetector gemeten worden, maar alleen als binnen het
bedrijf per jaar:
• meer dan 100 ton, maar minder dan 500 ton roestvrij staal

schroot,
• minder dan 1000 ton aluminium schroot en
• minder dan 20.000 ton ferro schroot
wordt opgeslagen, bewerkt, verwerkt of overgeslagen.
Meten met een handdetector gebeurt op een afstand van 10
centimeter van de lading. Zit het schroot in een container, dan
moet de handdetector op 10 centimeter van de buitenkant van
de container worden gehouden. 
Er moet voldoende tijd worden genomen om een goed test-
resultaat te krijgen.

Schroot aangevoerd in bulk per schip
Bij aanvoer van schroot in bulk (“los” schroot) per schip kan de
lading gemeten worden met een handdetector of met een
kraandetector. Het meten met een handdetector gebeurt dan
op dezelfde manier als hierboven beschreven.
Een kraandetector wordt vooral gebruikt bij het laden en lossen
van schroot in bulk met een grijperkraan. De detector is
gemonteerd in de grijper. Bij elke greep schroot moet worden
gemeten. Daarbij mogen er geen delen schroot ver uit de grij-
per steken of hangen, omdat ze anders niet kunnen worden
gemeten.

Registratie
Van alle metingen moet een register worden bijgehouden.
Daarin moet worden vermeld:
• datum en tijdstip van de meting;
• het resultaat van de meting;
• soort meetapparatuur dat is gebruikt (inclusief merk en type);
• naam en adres van de afzender van de lading schroot;
• naam en adres van de vervoerder van de lading schroot;
• plaats en land van herkomst van de lading schroot.

Het register moet tenminste 10 jaar lang worden bewaard!

Als het alarm afgaat
Als het alarm van de detector afgaat, moet dit worden gemeld
bij de VROM-Inspectie (VI). Op aanwijzing van de VI worden
maatregelen genomen die moeten zorgen voor het zo snel
mogelijk afvoeren van het radioactief besmette schroot van het
terrein van de schroothandelaar. Een partij radioactief besmet
schroot mag niet op het terrein van het schrootverwerkende
bedrijf worden opgeslagen. Lukt het niet om op korte termijn
(binnen 5 werkdagen) het besmette schroot af te voeren, dan
moet het worden overgebracht naar een tussenopslag.

Degene die namens het bedrijf verantwoordelijk is voor de
meting en registratie van het schroot, moet de “Dienst–Doend-
Ambtenaar Toezicht Straling” (DDA) van de VROM-Inspectie
bellen en verder wachten op nadere instructies. Het telefoon-
nummer van de DDA vindt u achterop dit informatieblad.

Algemene maatregelen om risico's te beperken
Er zijn verschillende veiligheidsregels die de risico's van radio-
actieve stoffen zoveel mogelijk kunnen beperken:
• wanneer iemand een voorwerp aantreft met het waarschu-

wingsteken voor radioactiviteit en/of een voorwerp met een
verhoogd stralingsniveau: afstand houden en een stralings-
deskundige waarschuwen;

• nooit een bronhouder, apparaat of verpakking openen die kan
duiden op de aanwezigheid van een radioactieve stof of bron;

• eventuele blootstelling zo kort mogelijk laten zijn;
• inademing van radioactief stof voorkomen.

Daarnaast kan een schrootverwerkend bedrijf een andere
belangrijke voorzorgmaatregel treffen: ervoor zorgen dat er
voorwaarden in contracten gesteld zijn over financiële aanspra-
kelijkheid in geval van een levering van radioactief besmet
schroot.

Verantwoordelijke
Iemand in het schrootverwerkende bedrijf moet verantwoorde-
lijk worden gesteld voor de metingen, de registratie van de
gegevens en het eventueel waarschuwen van de VROM-
Inspectie. Deze persoon moet een cursus hebben gevolgd
waarbij hij/zij een aantal vaardigheden en bekwaamheden heeft
opgedaan. Die hebben te maken met kennis over ioniserende



straling, stralingsbescherming en besmettingsrisico’s, de
gevolgen van straling, meetapparatuur en registratie, uiterlijke
kenmerken van objecten met mogelijke stralingsrisico’s en het
opsporen van een stralingsbron in container.
De cursus duurt één dag. Achterop dit informatieblad staan
gegevens over de deelname aan de cursus.

Financiële consequenties
De kosten die voortvloeien uit het verwijderen, opslaan, bewer-
ken, verwerken of overslaan van het radioactief afval uit een
schrootbewerkend bedrijf zijn voor rekening van dat bedrijf.
Die aansprakelijkheid blijft voor de (voormalige) eigenaar ook
bestaan wanneer het bedrijf is beëindigd. 

Het bedrijf is verplicht een financiële zekerheidsstelling te
geven waarop de Staat een beroep kan doen als het bedrijf het
verwijderen van een radioactieve partij schroot niet kan beta-
len. Die zekerheidsstelling kan bestaan uit:
• een borgtocht of een bankgarantie;
• een verzekering;
• deelname aan een speciaal fonds;
• een andere voorziening die de minister van VROM goedkeurt.

De financiële zekerheid bedraagt in elk geval € 110.000,-, tenzij
de minister van VROM anders bepaalt. 

Een bewijs van de financiële zekerheid moet uiterlijk 1 juli 2003
aan de minister van VROM worden overlegd. Als iemand anders
het bedrijf overneemt, moet hij binnen vier weken een nieuwe
zekerheidsstelling aan het ministerie van VROM sturen. 
De bewijzen kunnen opgestuurd worden naar:
Ministerie van VROM
DG Milieubeheer
Directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling
Postbus 30945
2500 GX Den Haag.

Ontheffing
De minister van VROM kan, in samenspraak met zijn collega
van SZW, een ontheffing verlenen voor de verplichtingen uit het
Besluit detectie radioactief besmet schroot. De ontheffing kan
alleen betrekking hebben op:
• andere detectieapparatuur;
• een andere meetwijze;

• de omstandigheden waaronder de metingen worden verricht;
• de registratie.
Een verzoek om ontheffing moet worden ingediend bij de
minister van VROM, op voornoemd adres, met een gedetailleer-
de omschrijving van de reden waarom de ontheffing wordt
gevraagd en een toelichting op de vervangende
apparatuur/maatregelen. 



Ministerie van VROM >
staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven.
Nederland is klein. Denk groot.

Dit is een publicatie van: Ministerie van VROM
> Rijnstraat 8 > Den Haag > www.vrom.nl
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Meer informatie
Meer informatie over het Besluit detectie radioactief besmet
schroot vindt u op de website van het ministerie van VROM
www.vrom.nl of op de website van de Metaal Recycling
Federatie (MRF): www.mrf.nl
Telefoonnummer Dienstdoend Ambtenaar Toezicht Straling
(DDA) van de VROM-Inspectie:
• op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur: 010-224 4444
• bij geen gehoor en buiten werktijd via 

VROM-meldkamer: 070-383 2425

Voor meer informatie over de Praktijkstudiedag ioniserende
straling voor metaal- en schroothandel kunt u terecht bij: 
Röntgen Technische Dienst BV (RTD), 
Training & Opleiding: 010-208 8241
Internet: www.rtd.nl


