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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9347 

 
Vrijstelling van vergunning voor het gebruik van beperkte hoeveelheden 

radioactieve stoffen in lampen 
 

In this scientific advisory report on public health policy, the Superior Health Council of Belgium 

provides a risk assessment of discharge lamps and their small amount of radioactivity added 

for the general population. 

 
This report aims at providing Public Health authorities and Nuclear control authority with 

specific recommendations on justification and legislation aspects for the regulation of these 

products in the Belgian context. 

 
Versie gevalideerd op het College van 

Maart 20161 

 

 

 

1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 
In bepaalde soorten gasontladingslampen wordt een kleine hoeveelheid radioactiviteit toegevoegd 
om de werking van de lamp mogelijk te maken of te verbeteren. Dit is een internationale praktijk. 
In België zijn enkele ondernemingen vergund om het radioactieve Kr-85 en thorium op te slaan en 
te gebruiken in gasontladingslampen met hoge lichtintensiteit. Ook buitenlandse bedrijven brengen 
dergelijke lampen op de Europese en Belgische markt. Naast het gebruik van Kr-85 in deze 
lampen, worden ook kleine hoeveelheden thorium toegevoegd aan het wolfram van de elektroden 
om de lichtkarakteristieken en de levensduur te verbeteren. Starters van fluorescentiebuizen 
bevatten ook een kleine hoeveelheid H-3, Kr-85 of thorium. 
 
In een advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR 8683, 2011) over de rechtvaardiging voor het 
gebruik van kleine hoeveelheden radioaktiviteit in lampen werden conclusies in dit verband 
opgenomen. 
 
In het advies HGR 8683 wordt ook verwezen naar het rapport (ELC, 2010) dat de constructeurs 
van lampen waaraan radioactiviteit werd toegevoegd, opgesteld hebben voor de Internationale 
Organisatie voor Atoomenergie (IAEA). Hierin wordt berekend dat de radiologische impact 
beantwoordt aan het criterium voor individuele dosis bij vrijstelling, ook wanneer meerdere lampen 
samen worden vervoerd, opgeslagen of gebruikt en de totale hoeveelheid radioactiviteit in een 
voertuig of inrichting daardoor hoger is dan de generieke vrijstellingsgrens. 
 
  

                                                
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een nieuwe 
versie van het advies uitgebracht. 



 

  
− 2 − 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

Het koninklijk besluit van 30 september 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 
houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het 
leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS) en van het koninklijk besluit van 
24 maart 2009 tot regeling van de invoer, de doorvoer en de uitvoer van radioactieve stoffen voor 
wat betreft de vrijstelling en het gebruik van beperkte hoeveelheden van radioactieve stoffen in 
consumptiegoederen, maakt het mogelijk om, mits het indienen van een dossier bij het FANC en 
een gunstige beoordeling door het FANC, een vrijstelling van vergunning voor het gebruik van 
beperkte hoeveelheden radioaktieve stoffen in consumptiegoederen te bekomen. 
 
Enkele firma’s hebben bij het FANC een aanvraagdossier ingediend voor vrijstelling van 
vergunning voor gebruiksartikelen die radioaktieve stoffen bevatten. Op 25/09/2015 ontving de 
Hoge Gezondheidsraad van het FANC een aanvraag voor advies over deze dossiers betreffende 
hoge druk gasontladingslampen en onderdelen voor deze lampen die kleine hoeveelheden van 
ingekapselde radioaktieve stoffen bevatten. 
 
 

2. ADVIES / AANBEVELINGEN 
 
In verband met bovenstaande vraag van het FANC over het gebruik van kleine hoeveelheden 
radioactieve stoffen in lampen adviseert de HGR het volgende: 
 

• Hoewel de wetgeving aangepast is en de technische verbetering van LED-lampen 
(Lichtgevende dioden), waaraan geen radioaktieve stoffen zijn toegevoegd, nu zeer snel 
verloopt, blijven de meeste aanbevelingen van het advies HGR 8683 nog steeds geldig; 

 

• Het FANC dient verder te streven naar internationale regelgeving ter zake met 
harmonisering op EU-vlak; 

 

• Het gebruik van lampen die een geringe hoeveelheid K-85 en/of thorium bevatten dient 
voorlopig als gerechtvaardigd geëvalueerd te worden omdat er voor een aantal 
toepassingen voorlopig geen alternatieven beschikbaar zijn, terwijl de dosisbelasting ten 
gevolge van het gebruik van deze lampen niet significant is. Het is te verwachten dat binnen 
afzienbare tijd LED-lampen ook een alternatief zullen zijn voor de grotere lichtsterkten, voor 
de laagste vermogens van High-intensity discharge lamp (HID-lampen) is dit nu reeds het 
geval; 

 

• Bij het uitreiken van eventuele vergunningen, zoals voorzien in het KB van 
30 september 2014, dient er onder andere aandacht te zijn voor de gepaste etikettering 
(o.a. radioactiviteit) en/of productinformatie. De vergunning dient beperkt te worden in de 
tijd; 

 

• Individuele items moeten voldoen aan de vrijstellingslimiet, maar er dient ook een limiet 
bepaald te worden voor de totale activiteit, vrijgesteld van vergunning voor transport, 
opslag, gebruik en berging; 
 

• Een gefaseerde afschaffing dient voorzien te worden voor starters met H-3 of Kr-85 van 
fluorescente buislampen en ook voor de laagste vermogens van HID-lampen omdat 
hiervoor meer en meer niet-radioactieve alternatieven op de markt beschikbaar komen. 



 

  
− 3 − 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

3. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 
Lijst van de gebruikte afkortingen 
 
ALARA As Low As Reasonably Achievable, social and economic factors taken into account 
ARBIS  Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de 

bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen  
het gevaar van de ioniserende stralingen 

ELC  European Lamp Companies Federation 
EU  Europese Unie 
FANC  Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 
H-3  Tritium 
HGR  Hoge Gezondheidsraad 
HID-lamp High Intensity Discharge Lamp 
IAEA  International Atomic Energy Agency 
Kr  Krypton 
LED  Light Emitting Diode 
Lm/W  Lumen per Watt 
Th  Thorium 
 
Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2 

 
MeSH (Medical Subject Headings) is de thesaurus van de NLM (National Library of Medicine) met gecontroleerde trefwoorden die 

worden gebruikt voor het indexeren van artikelen voor PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 
 

3.1 Methodologie 
 
Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van het domein ioniseerde stralingen 
en/of de werkgroep de nodige expertises bepaald. Op basis hiervan werd een ad-hocwerkgroep 
opgericht met deskundigen in de volgende disciplines: stralingsbescherming. De experten van de 
werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en een ad-hocverklaring ingevuld en de 
Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld. 
 
Het advies berust op het standpunt van de deskundigen en internationale en Belgische richtlijnen. 
Het is een revisie van het advies (HGR 8683, 2011). 
 
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep werd het advies tenslotte gevalideerd door het 
College. 
 
 

                                                
2 De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een snelle 
definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.  

Mesh terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 
-  Discharge 

lamps 
Ontladingslampen Lampes à 

décharge 
Entladungslampe 

Radioactivity  Radioactivity Radioactiviteit Radioactivité Radioaktivität 

Radiation 
Protection 

 Radiation 
Protection 

Stralingsbescherming Radioprotection Strahlenschutz 

 

Legislation  Legislation Wetgeving Législation Gesetzgebung 

Krypton 
Radioisotopes 

 Krypton 
Radioisotopes 

Krypton Radio-
isotopen 

Krypton 
radioisotopes 

Krypton 
Radioisotope 

Thorium  Thorium Thorium Thorium Thorium 
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3.2 Probleemstelling 
 
In het advies van de HGR 8683 (2011) werd dieper ingegaan op de rechtvaardiging van het gebruik 
van kleine hoeveelheden radioaktieve stoffen in lampen. Dit advies had betrekking op de 
stralingsbeschermingsaspecten bij het vervoer, distributie, opslag en gebruik van lampen die een 
kleine hoeveelheid Kr-85 of thorium bevatten en van starters van fluorescentiebuizen die een kleine 
hoeveelheid H-3, Kr-85 of thorium bevatten. 
 
Sindsdien werd de wetgeving aangepast door het koninklijk besluit van 30 september 2014 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de 
bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de 
ioniserende stralingen en van het koninklijk besluit van 24 maart 2009 tot regeling van de invoer, 
de doorvoer en de uitvoer van radioactieve stoffen voor wat betreft de vrijstelling en het gebruik 
van beperkte hoeveelheden van radioactieve stoffen in consumptiegoederen. 
 
De beschikbaarheid van LED-verlichting, waaraan geen radioaktieve stoffen zijn toegevoegd, is 
enorm toegenomen en de prijzen dalen. Er komen ook LED-lampen met steeds grotere 
verlichtingssterkten op de markt. 
 
Rekening houdend met het voorgaande wordt nagegaan of de conclusies van advies HGRr 8683 
moeten aangepast worden. 
 
 

3.3 3Argumentatie 
 
 

3.3.1 Situering 
 
Het gebruik van radioactieve producten in lampen en vooral in Hoge Intensiteit Ontladingslampen 
(High Intensity Discharge Lamp: HID-lamp) is geen specifiek Belgische aangelegenheid. Zowel de 
productie als het transport, de distributie en de verkoop zijn internationaal georganiseerd. Het is 
daarom aangewezen om naar internationale richtlijnen te streven na multilateraal overleg. 
 
Tot aan het KB van 30 september 2014 was het gebruik van radioaktieve stoffen in 
consuptiegoederen in België principieel verboden en was er geen uitzondering voor HID-lampen. 
 
Het KB van 30 september 2014 wijzigt het KB van 20 juli 2001 zodat het FANC het toevoegen van 
radioactieve stoffen kan toestaan in types van consumptiegoederen vermeld in artikel 65, op 
voorwaarde dat: 
- deze handeling als gerechtvaardigd beoordeeld wordt, met toepassing van artikel 20; 
- in een analyse van de radiologische impact wordt aangetoond dat aan de radiologische criteria 

voor vrijstelling, vastgesteld in het tweede lid van punt 3 van bijlage IA,is voldaan.  
 
Het Agentschap kan het gebruik van dergelijke consumptiegoederen vrijstellen van voorafgaande 
vergunning. Dit KB maakt het voor de fabrikant, de invoerder in België of de verdeler voor de 
Belgische markt mogelijk om een aanvraag voor vrijstelling van vergunning voor gebruik van 
consumptiegoederen, met toegevoegde radioaktieve stoffen, in te dienen bij het FANC. 
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3.3.2 Alternatieven 
 
In het advies HGR 8683 werden de alternatieven besproken en was de conclusie dat voor een 
aantal toepassingen voorlopig geen alternatieven beschikbaar zijn. Er werd aangehaald dat “de 
ontwikkeling van LED-lampen snel verloopt en op termijn waarschijnlijk de kleinere HID-lampen zal 
kunnen vervangen en dat grotere vermogens nog moeilijk te verwezenlijken zijn en dat nadelen 
voorlopig nog het gebruik van zeldzame stoffen en de hoge prijs zijn”. 
 
Ondertussen zijn LED-lampen met lichtopbrengsten van 70 tot zelfs 130 lm/W geen uitzondering 
meer. Sommige kunnen een alternatief zijn voor HID-lampen tot 200 à 300 Watt. Er is een duidelijke 
evolutie naar nog grotere lichtsterkten van LED-lampen en stilaan dalende prijzen. 
 
De technologie van de HID-lampen laat voorlopig nog steeds niet toe om zonder hulp van de 
toegevoegde radioactieve stoffen op een economische manier te functioneren. Voor de HID-
lampen met zeer hoge lichtopbrengst zijn er voorlopig geen alternatieven met een hoog rendement. 
Hiervoor zou dan ook een tijdelijke toestemming gegeven kunnen worden. 
 
De HGR adviseert om een gefaseerde afschaffing te voorzien voor starters van fluorescente 
buislampen en voor de HID-lampen met de kleinste lichtsterkte, omdat hiervoor meer en meer niet-
radioactieve alternatieven op de markt beschikbaar komen. Er zijn zelfs complete plug-in LED 
alternatieven voor TL lampen. 
 
 

3.3.3 Blootstelling 
 
Individuele items moeten onder de vrijstellingslimieten blijven. 
 
De schatting van de blootstelling van de bevolking ten gevolge van de volledige levenscyclus van 
HID-lampen met toegevoegde radioaktieve stoffen is onveranderd sinds advies HGR 8683 en de 
berekende blootstelling is niet significant. Toch adviseert de HGR om, in het kader van de ALARA-
benadering, een redelijke limiet op te leggen voor de totale aktiviteit die in één keer vervoerd of op 
één plaats gestockeerd wordt. 
 
De HGR herhaalt zijn advies om in het bijzonder maar niet uitsluitend de dosisevaluatie te 
gebruiken om een maximale gesommeerde activiteit te specifiëren die aanleiding kan geven tot 
vrijstelling van vergunning voor transport, opslag, gebruik en berging. 
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3.4 Conclusie 
 
Uit het voorgaande blijkt dat: 
 

• dit een internationale materie is waarbij het FANC moet streven naar internationale regels 
of in ieder geval harmonisatie van nationale regels na multilateraal overleg; 
 

• er voor een aantal toepassingen van lampen die een kleine hoeveelheid toegevoegde 
radioactiviteit bevatten voorlopig geen alternatieven beschikbaar zijn; 

 

• individuele items moeten voldoen aan de vrijstellingslimieten en in aanmerking komen voor 
vrijstelling; 

 

• bij vervoer of opslag van grote aantallen de vrijstellingslimieten weliswaar overschreden 
zijn, maar dat de op te lopen dosis lager blijft dan de dosiscriteria voor vrijstelling zodat 
hiervoor een redelijke vrijstellingslimiet kan opgelegd worden; 

 

• er voor een aantal soorten van deze lampen, die als geschikt dienen beschouwd te worden 
voor huishoudelijk gebruik, steeds meer LED alternatieven beschikbaar komen. Zeker voor 
deze lampen dient de vrijstelling beperkt te worden in de tijd; 
 

• er voor starters voldoende alternatieven zijn om een uitdovingsbeleid te volgen. Dit geldt 
ook voor TL-lampen en HID-lampen met de kleinste lichtsterkte; 

 

• de snelle technische evolutie maakt dat de justificatie/argumentatie op termijn periodiek 
herzien moet worden, gezien de verspreiding van radioactiviteit in de atmosfeer. 
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5. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 
 
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde experten 
is beschikbaar op de website van de HGR: samenstelling en werking. 

 
Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen van het 
advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Patrick SMEESTERS en het 
wetenschappelijk secretariaat door Eric JADOUL. 
 
COTTENS Erik Stralingsbescherming en transport Ex-FANC 
LOOS Mark Stralingsbescherming Ex-SCK-CEN 
POFFYN André Stralingsbescherming UGent 
SAMAIN Jean-Paul Stralingsbescherming UMons 
SMEESTERS Patrick Stralingsbescherming UCL 
VAN CAUTEREN Jef Stralingsbescherming AVC 
VAN MARCKE Hans Stralingsbescherming SCK-CEN 

 
De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord: 
 
Jurgen Claes 

 
Stralingsbescherming 

 
FANC 
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 1849 
en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij doet 
dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te 
wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een uitgebreid 
netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de Raad 
zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de adviezen 
uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit 
en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe heeft 
hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet te 
komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De 
sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de 
deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke 
belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke 
belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke validatie van de 
adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, samengesteld uit 40 leden van de 
pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die 
gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise binnen de grootst 
mogelijke onpartijdigheid. 
 
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de 
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be). 
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde 
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek, 
consumentenorganisaties, enz.). 
 
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een mail 
sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be. 
 

 
 


