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1. Doel
In deze leidraad wo
ordt verduidelijkt en u
uitgelegd welke
w
proce
edures de laaboratoria moeten
naleven wanneer ze
z radioacttiviteitsanal yses uitvoe
eren van voor mensselijke conssumptie
bestemd water, alss bedoeld in het kon
ninklijk bessluit van 31 mei 20116 betreffe
ende de
bescherm
ming van de volksge
ezondheid tegen rad
dioactieve stoffen in voor me
enselijke
consump
ptie bestemd
d water.
Artikel 9,, § 1 van dit
d koninklijjk besluit b
bepaalt welke elementten het FAN
NC kan vasststellen
voor de p
prestaties die
d door een
n waterleveerancier worrden toeverrtrouwd aann een laboratorium
dat voldo
oet aan de voorwaarde
v
en van artikeel 10.
De uitvoe
eringsregelss voor de controle
c
op radioactiev
ve stoffen in
n voor mennselijke conssumptie
bestemd water word
den nader omschreven
o
n in het FAN
NC besluit va
an 24.11.20016.
Deze leid
draad beoog
gt inzicht te
e verschaffeen in de ve
erwachtinge
en en eisen van het FA
ANC ten
aanzien van de radioactiviteittsmetingen die worde
en uitgevoe
erd op de door leveranciers
n en aan de
e laboratoria
a verstrektee watermonssters.
genomen
De (ISO 17025-gea
accrediteerd
de) laborattoria die met
m het oo
og op radiooactiviteitsa
analyses
watermonsters dien
nen te nemen, moeeten zich houden
h
aan de voorrschriften die
d zijn
vastgeste
eld in de instructiebladen in bijlage 1 bij de leidraad bbestemd vo
oor de
waterleve
eranciers.

2. Toep
passingsge
ebied
In uitvoe
ering brenge
en van het koninklijk b
besluit van 31
3 mei 2016
6 betreffendde de besch
herming
van de volksgezon
ndheid tege
en radioacttieve stoffe
en in wate
er bestemdd voor me
enselijke
consump
ptie.
3. Proto
ocollen en
n methoden voor de radioactiv
viteitsanaly
yse van w
water
3.1. Lab
boratoriumvvereisten
atoria die belast
b
zijn met
m de radio
oactiviteitsm
metingen (ge
eaccrediteeerd overeenkomstig
De labora
de ISO/IEC-norm 17
7025) moetten, afhankeelijk van hu
un niveau – eerste of ttweede nive
eau – in
n de volgend
de analysess uit te voerren:
staat zijn




Laborato
torium van
n het eerstte niveau:
Metingen
n van screen
nings: totaaal alfa (T) ref. Plutonium-239, tootaal bèta (T) ref.

Strontium
m-Ytrium-90
0, tritium (³H), vrij radon Rn--222 en kkalium-401 in een
watermattrix;
Laborato
torium van
n het tweed
ede niveau
u:
Metingen
n van scre
eenings en metingen van de volledige
v
issotoopvecto
or door
gamma-, bèta- (en totaal
t
bèta (T) ref. Sttrontium-Ytrrium-90) enn alfaspectrrometrie
(en totaa
al alfa (T) ref.
r Plutoniu
um-239), ka
alium-401, tritium (³H),, vrij radon Rn-222
in een wa
atermatrix.

Kalium-40
0 kan worden bepaald door de stabiele issotoop van dit radioactief ele
ement vast te stellen volgen
ns een
ISO 17025--geaccrediteerrde methode.
1
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3.2. Uitb
besteding analyses
a
Indien ee
en laboratorium van he
et eerste off tweede niveau niet geaccreditee
g
erd is om be
epaalde
analyses uit te voe
eren, kan het
h deze an
nalyse(s) uitbesteden aan een aander, wel daartoe
geaccred
diteerd laboratorium. Het
H uitbesteedende labo
oratorium blijft
b
verantw
woordelijk voor
v
de
zelf uitge
evoerde of uitbestede
u
radioactivite
r
eitsmetingen.
3.3. Rad
diologische analyse strrategie ter b
bepaling van
n de indicattieve dosis ((ID)
De laborratoria moeten de opgenomen
o
beslisboom
m in bijlag
ge 1 volgeen. Twee soorten
laboratorria kunnen analyses
a
uittvoeren: lab
boratoria va
an het eerste en tweedde niveau.
Laboratoria van het eerste nive
eau voeren snelle analy
yses uit om een eerstee selectie te
e maken
en het water rad
diologisch te karakteeriseren: ee
erste onde
erzoeks- off screening
gniveau
(accolade
e 1); labora
atoria van het tweedee niveau vo
oeren verde
ergaande a nalyses uit om de
totale ind
dicatieve dosis
d
te berrekenen waanneer één
n van de parameterw
p
waarden tijd
dens de
screening
g door laboratoria van het eerste niveau wordt overschreden (accoolade 2).
De residu
nd door de
uele bèta-a
activiteit wo
ordt bereken
e waarde va
an de totaaal bèta-activ
viteit te
verminde
eren met de
e activiteitssconcentratiie van kaliu
um-40. De concentratiie aan K-40
0 wordt
beoordee
eld op basiss van een aantoonbaa
a
rheidsgrenss van minsttens 0,04 Bqq/L om de waarde
van de re
esiduele bètta-activiteit te kunnen berekenen volgens ee
en ISO 170225-geaccred
diteerde
methode.
De gewicchtsbepaling
g en de berrekening vaan de ermee gepaard gaande raddioactiviteit kunnen
bepaald worden op
p basis van een speciffieke activitteit van 27,9 ± 0,7 B
Bq/g van na
atuurlijk
kalium (2 ) en volgen
ns een ISO 17025-gea ccrediteerde methode..
Indien éé
én of meerr screeningiindicatoren worden ov
verschreden
n, moet hett laboratorium van
het eersste niveau de leveran
ncier hiervaan op de hoogte bre
engen. In dit geval kan de
leverancier zo nodig een nie
euw waterm
monster ne
emen dat hij
h moet bbezorgen aan een
laboratorrium van het
h
tweede
e niveau. D
Dit laboratorium conttroleert de indicator(e
en) die
ng door hett laboratorium van hett eerste niv
werd(en)) overschred
den tijdens de screenin
veau, en
zet de an
nalyses voo
ort op basis van de besslisboom (b
bijlage 1 – accolade
a
2)) die overee
enstemt
met de in
ndicatoren die
d bij de co
ontrole op h
het eerste niveau
n
werd
den overschhreden. Verrvolgens
berekentt het laborattorium de bijbehorende
b
e ID (indica
atieve dosis)).
De beslisssingsboom - bij het ge
edeelte datt alleen besstemd is voo
or laboratorria van het tweede
niveau (a
accolade 2) - laat toe de
d uraniumcconcentratie
es op twee manieren tee bepalen:
U
1. Via alfaspectrometrie ter bepaling vvan U-234, U-238 en U-235;
2. Via gewichtsbepaling en
n berekenin
ng van de ermee
e
gepa
aard gaandee radioactiv
viteit op
ba
asis van 4 µg/L
µ
≈ 0,1 Bq/L.
m
ovvereenkomsstig ISO 170
025 geaccreediteerd zijn
n.
In beide gevallen moeten de methoden
bepalingen van Po-210 en Pb-2
210 vereist zijn, moe
et de leverrancier een
n nieuw
Indien b
watermonster neme
en en dit binnen 48 u ur bezorgen aan het laboratorium
m van het tweede
at de verde
er vereiste analyses
a
zal uitvoeren.
niveau da

2

Technisch
he nota: IRSN EEI/STEME n°2008-04
n
– caalculation of 40K
4 contributio
on to gross beeta
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De indicatieve dosis (ID) wordt berekend op basis van de resultaten van de uitgevoerde
radioactiviteitsmetingen. Alle resultaten die kleiner zijn dan of gelijk aan de detectielimiet
(DL) worden als nul beschouwd in de berekening van de ID.

4. Afgeleide concentraties en controlewaarden (screening)
In bijlage 2 staan de afgeleide (referentie)concentraties waarbij de totale indicatieve dosis
bereikt wordt. De tabel geeft ook de controlewaarden van het 1e niveau weer waarbij
bijkomende analyses van het 2e niveau en de berekening van de ID moeten worden
uitgevoerd indien deze worden overschreden.

5. Prestatiekenmerken en analysemethoden
In bijlage 3 staan de aantoonbaarheidsgrenzen (detectielimieten) die bereikt moeten worden
om de activiteitsconcentraties van radionucliden en de vereiste parameters te meten ter
bepaling van de ID.

6. Rapportering van de resultaten van de radioactiviteitsmetingen
De rapportering van de uitgevoerde radioactiviteitsmetingen dient te gebeuren via het door
het FANC ter beschikking gestelde rapporteringsprotocol zijnde een Excel spreadsheet
(bijlage 4). Dit protocol identificeert de vereiste gegevens en licht een gedeelte hiervan toe.
De resultaten van elke radioactiviteitsmeting en berekening van indicatieve dosis (ID) moet
door het laboratorium bezorgd worden aan de leverancier en aan het FANC. De eenvoudigste
wijze om dat te doen, is door zich te registreren op het data-exchange web-platform van het
FANC. Het laboratorium kan hier de gegevens uploaden via het beschikbare spreadsheet
sjabloon.
Het sjabloon is te downloaden vanop het web-platform of vanop de informatieve webpagina
van het FANC met betrekking tot radioactiviteit in water bestemd voor menselijke
consumptie. Meer toelichting met betrekking tot deze spreadsheet voor de metingen is ook
terug te vinden in de technische gidsen:



Technische gids voor de leveranciers van drinkwater en laboratoria: modaliteiten en
procedures voor bemonstering van water bestemd voor menselijke consumptie;
Technische gids voor leveranciers: modaliteiten voor de keuze van punten waar aan
de parameterwaarden moet worden voldaan en voor de opmaak van een autocontroleprogramma.

De leverancier kan bij de registratie van het autocontroleprogramma en meer specifiek bij de
identificatie van de laboratoria die de analyses van radioactiviteit op het water zullen
uitvoeren, toestemming geven aan de laboratoria de meetgegevens direct in het data
exchange web-platform te uploaden. In dit geval zal zowel de leverancier als het FANC een
notificatie ontvangen dat nieuwe resultaten beschikbaar zijn en die na login kunnen
geraadpleegd worden. Het laboratoria kan de meetgegevens uploaden indien geregistreerd
op het data exchange web-platform.
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7. Vragen en Support
Vragen in verband met de vereiste analyse en rapportering procedures kunnen gesteld
worden via volgend contactadres: surveillance.dw@fanc.fgov.be.

8. Bijlagen

2016-12-28-LS-JC-7-4-5-NL

6/11

BIJLAGE 1
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BIJLAGE 2
Afgeleide concentraties en controlewaarden (screening)3
Nuclide

Referentieconcentratie
(Bq/L)

Controlewaarden
(20% van RC)
Bq/L

U-2384

3,0

0,6

U-234³

2,8

0,56

Ra-226

0,5

0,1

Ra-228

0,2

0,04

Pb-210

0,2

0,04

Po-210

0,1

0,02

C-14

240

48

Sr-90

4,9

0,98

Pu-239/Pu-240

0,6

0,12

Am-241

0,7

0,14

Co-60

40

8

Cs-134

7,2

1,44

Cs-137

11

2,2

I-131

6,2

1,24

Bron

Natuurlijk

Kunstmatig

Bèta totaal
Bèta residueel
Alfa totaal
H-3
Rn-222

1
0,2
0,1
100
100

De referentieconcentratie (RC) van een gegeven radioactief element geeft voor dit enige
element een totale indicatieve dosis van 0,1 mSv per jaar (ingestie van 730 liter door een
volwassene).

3

Deze tabel bevat de waarden voor de meest voorkomende natuurlijke en kunstmatige radionucliden. Het zijn nauwkeurige
waarden, berekend voor een dosis van 0,1 mSv, een jaarlijkse ingestie (inname) van 730 liter en met gebruikmaking van de
dosiscoëfficiënten van bijlage III, tabel A, van Richtlijn 96/29/Euratom; afgeleide concentraties voor andere radionucliden
kunnen op dezelfde grondslag worden berekend en de waarden kunnen worden geactualiseerd op basis van recentere
informatie die door de bevoegde instanties van de lidstaat wordt erkend.
4
In deze tabel is alleen rekening gehouden met de radiologische eigenschappen van uranium en niet met de chemische
toxiciteit. Eén milligram (mg) natuurlijk uranium bevat 12,3 Bq U-238 en 13 Bq U-234.
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BIJLAGE 3
Prestatiekenmerken en analysemethoden
Voor onderstaande parameters en radionucliden moet de toegepaste analysemethode ten
minste activiteitsconcentraties kunnen meten met onderstaande aantoonbaarheidsgrenzen
(DL of detectielimiet):
Parameters

Detectielimiet (DL)
Opmerkingen
Bq/L (opmerkingen 1 en 2)

% van de
controlewaarde

H-3

10

3

10

Rn-222

10

3

10

Totaal bèta-activiteit
Totaal alfa-activiteit

0,4
0,04

4
4

40
40

U-238

0,02

6

3,3

U-234

0,02

6

3,6

Ra-226

0,04

Ra-228

0,08
0,02

Pb-210

0,02

50

Po-210

0,01

50

C-14

20

~ 40

Sr-90

0,4

~ 40

Pu-239/Pu-240

0,04

~ 33

Am-241

0,06

~ 40

Co-60

0,5

6

Cs-134

0,5

35

Cs-137

0,5

23

I-131

0,5

40

40
5

200
50 (opmerking 5)

Opmerking 1: de aantoonbaarheidsgrens (DL of detectielimiet) wordt berekend aan de hand van ISO-norm 11929: Bepaling van
de karakteristieke limieten (beslissingsgrens, detectielimiet en betrouwbaarheidsinterval) voor meting van ioniserende straling –
Grondbeginselen en toepassing, met een foutkans van de eerste en tweede soort van telkens 0,05.
Opmerking 2: meetonzekerheden worden berekend en aangegeven als volledige standaardmeetonzekerheden of als uitgebreide
standaardmeetonzekerheden met een uitbreidingsfactor van 1,96, volgens de ISO-leidraad voor de bepaling en aanduiding van
de meetonzekerheid.
Opmerking 3: de aantoonbaarheidsgrens voor tritium en radon is 10% van de parameterwaarde ervan van 100 Bq/L.
Opmerking 4: de aantoonbaarheidsgrens voor de totaal alfa- en totaal bèta-activiteit is 40% van de controlewaarden van
respectievelijk 0,1 en 1,0 Bq/L.
Opmerking 5: deze aantoonbaarheidsgrens geldt alleen voor de eerste controle op indicatieve dosis (ID) voor een nieuwe
waterbron. Indien de eerste controle aantoont dat het niet aannemelijk is dat Ra-228 meer bedraagt dan 20% van de afgeleide
concentratie, mag de aantoonbaarheidsgrens worden verhoogd tot 0,08 Bq/L voor routinematige nuclide specifieke metingen
van Ra-228, totdat er een volgende controle nodig is.
Opmerking 6: bij de laagste waarde van de aantoonbaarheidsgrens voor uranium (U) wordt rekening gehouden met de
chemische toxiciteit van uranium. (Opmerking: voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het chemische toxiciteitsniveau
bereikt bij een waarde van 15 µg/l voor uranium. Dit stemt overeen met 0,37 Bq U-238 + U-234, wat overeenstemt met 0,184
Bq voor elk van de uraniumvarianten. Wanneer we dit afronden tot op 0,2 Bq/L, wordt de aantoonbaarheidsgrens vastgesteld op
10%, wat neerkomt op 0,02 Bq/L).
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BIJLAGE 4
Het sjabloon voor de registratie en rapportering van de radioactieve metingen kan
gedownload worden vanop het data-exchange web-platform van het Agentschap
(https://dxp.fanc.be).

De spreadsheet voor de metingen bevat volgende informatie:




























PDC Sample ID = uniek ID (identificatie) van het conformiteitspunt (PDC)
LIMS ID = kolom voor de “leverancier” waar metingen kunnen worden geassocieerd aan
hun identificatie binnen het databeheersysteem van het laboratorium dat het
meetresultaat leverde
Locality = gemeente / stad waar het PDC-punt gelegen is (“rol down” lijst)
NUTS Code = geografische code (provincies) waar het PDC-punt gelegen is (“rol down”
lijst)
Catchment = beschrijving van het type waterwinning (“rol down” lijst)
Latitude / Longitude = geografische coördinaten van het PDC-punt in decimale graden
(DD.DDDD)
Accuracy Type = exact punt van staalneming (“rol down” lijst)
Sample type = type van staalneming / beschrijving van het staal (“rol down” lijst)
Sample treatment = gebruikte behandelingsmethode / voorbereidingsmethode van het
staal (“rol down” lijst)
Nuclides = aanwezige nucliden of berekende ID (“rol down” lijst)
Apparatus Type = type meettoestel gebruikt voor de bepaling van de radioactiviteit (“rol
down” lijst)
Begin Date = datum van aanvang van de staalneming (JJJJ/MM/DD)
Begin Time = uur van aanvang van de staalneming (UU:MM)
End Date = datum van einde van de staalneming (JJJJ/MM/DD)
End Time = uur van einde van de staalneming (UU:MM)
Less Than = indien het resultaat van de meting lager is dan de DL (detectielimiet), wordt
het symbool "<" ingevoegd en de DL wordt vermeld in de kolom Uncertainty Value en de
kolom Activity Value blijft leeg
Activity Value = resultaat van de meting, de meetwaarde
Value Type = wiskundige karakterisering van de meetwaarde (“rol down” lijst)
Measuring Unit = eenheid waarin de meetwaarde is uitgedrukt (“rol down” lijst)
Uncertainty Value = foutmarge op de meetwaarde
Uncertainty Type = wiskundige methode waarmee de foutmarge werd bepaald (“rol
down” lijst)
Uncertainty Unit = eenheid waarin de foutmarge is uitgedrukt (“rol down” lijst)
Laboratory = afkorting van het laboratorium dat instond voor de meting
Supplier = afkorting van de leverancier bij wie het staal werd genomen
Comment = vrij veld voor toevoegen van commentaren of specificaties zoals de
geografische coördinaten van het punt van monsterneming indien dit niet op de locatie
van het PDC-punt genomen werd
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Preciseringen aangaande de af te leveren gegevens:
















Locality Name, NUTS Code, Catchment: velden mogen niet leeg zijn en kunnen
slechts 1 enkele keuze uit de “rol down” lijst bevatten.
OPMERKING: de velden mogen leeg zijn indien de metingen geüpload worden in het
EDWD web-platform van het Agentschap. De velden worden automatisch ingevuld
met de informatie die gekoppeld is aan het PDC-punt van het ingediende autocontrole
programma.
Latitude, Longitude: graden in decimale notatie – veld mag niet leeg zijn.
OPMERKING: de velden mogen leeg zijn indien de metingen geüpload worden in het
EDWD web-platform van het Agentschap. De velden worden automatisch ingevuld
met de informatie die gekoppeld is aan het PDC-punt van het ingediende autocontrole
programma.
Accuracy Type, Sample type, Sample treatment, Nuclides, Apparatus Type : velden
mogen niet leeg zijn en kunnen slechts 1 enkele keuze uit de “rol down” lijst bevatten
Begin Date en End Date: velden mogen niet leeg zijn; het formaat is JJJ/MM/DD. De
einddatum dient steeds groter dan of gelijk zijn aan de begindatum (bij een
schepstaal zijn beide datums gelijk)
Begin Time en End Time: velden mogen niet leeg zijn; het formaat is UU:MM. De
einduur dient steeds groter dan of gelijk zijn aan het beginuur indien eind- en
begindatum dezelfde zijn
Less Than : indien < aanwezig is in deze kolom, moet de kolom Activity Value leeg
blijven en bevat de kolom Uncertainty Value de waarde van de detectielimiet (DL)
Value Type en Uncertainty Type : velden mogen niet leeg zijn en dienen een waarde
uit de “rol down” lijst te bevatten
Measuring Unit en Uncertainty Unit : veld mag niet leeg zijn en dient een waarde uit
de “rol down” lijst te bevatten
Activity Value et Uncertainty Value : decimale waarden
Laboratory, Supplier : velden mogen niet leeg zijn en dienen hun respectievelijk
afkorting/naam te bevatten
Comment : indien deze cel verschillende of meerdere items dient te bevatten, dienen
de waarden of tekstgedeelten door een puntkomma gescheiden te worden.

Bijkomende tabbladen op de spreadsheet zelf verduidelijken de verschillende velden en de
wijze waarop ze dienen ingevuld te worden.
De leverancier kan bij de registratie van het autocontroleprogramma en meer specifiek bij de
identificatie van de laboratoria die de analyses van radioactiviteit op het water zullen
uitvoeren, toestemming geven aan de laboratoria de meetgegevens direct in het data
exchange web-platform te uploaden. In dit geval zal zowel de leverancier als het FANC een
notificatie ontvangen dat nieuwe resultaten beschikbaar zijn en die na login kunnen
geraadpleegd worden. Het laboratoria kan de meetgegevens uploaden indien geregistreerd
op het data exchange web-platform.
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