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Geachte heer

,

Op 9 februari 2022 heb ik de definitieve storingsrapportage 'Emissie tritium' met
kenmerk 22/012, ontvangen. Deze rapportage is opgesteld naar aanleiding van de
op 7 mei 2021 aan de ANVS gemelde ongewone gebeurtenis. De melding is in
behandeling genomen onder zaaknummer ANVS/14592. Aanvullende vragen van
de ANVS zijn door u op 17 juni 2022 beantwoord.

ANVS-2022/10497
Uw kenmerk
22/012

Deze gebeurtenis, die heeft plaatsgevonden op 23 april 2021, betreft een
meldplichtige ongewone gebeurtenis van categorie 1, zoals vastgelegd in de
Incidenten- en Ongevalsregeling van COVRA.
ANVS toetst de door COVRA toegestuurde storingsrapportage aan de eisen gesteld
in de voorschriften C.20, C.22 en C.23 van de vigerende kernenergiewetvergunning. De ANVS evalueert de melding tevens om vast te kunnen stellen of er
voldoende invulling is gegeven aan artikel 11 lid 2 onder a, artikel 12 lid 1 en
artikel 13 lid 1 van de Regeling nucleaire veiligheid kerninstallaties. Deze artikelen
verplichten het leren van en voorkomen van ongewone gebeurtenissen. Daarnaast
wordt er getoetst of er voldoende informatie in de melding beschikbaar is om een
INES-inschaling te doen.
De ANVS constateert dat met het uitgevoerde onderzoek naar deze ongewone
gebeurtenis en genomen maatregelen voldoende invulling is gegeven aan
bovengenoemde artikelen van de Regeling nucleaire veiligheid kerninstallaties. De
belangrijkste redenen voor dit oordeel zijn:
•

•

•

•

De werkzaamheden met de vaten met tritium houdend afval zijn tijdelijk
stilgelegd om blootstelling van medewerkers te beperken en om
onderzoek naar de ongewone gebeurtenis uit te kunnen voeren;
Er zijn door COVRA diverse mogelijke oorzaken van de gebeurtenis
geïdentificeerd; COVRA kon echter niet meer met zekerheid vaststellen
wat de exacte (grond)oorzaak was;
COVRA heeft maatregelen geïdentificeerd om de mogelijke oorzaken in de
toekomst te beheersen en deze maatregelen zullen worden
geïmplementeerd;
De analyse van de radiologische effecten is in opdracht van COVRA door
NRG uitgevoerd en de radiologische effecten zijn beperkt gebleven.
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De ANVS heeft na beoordeling van het eindrapport nog de volgende opmerkingen
en aanwijzingen:
Opmerking
De gebeurtenis heeft geleid tot een tritiumlozing van 3,5 TBq. Dit is een
overschrijding van de vergunninglimiet voor lozing naar de lucht van
tritium en C-14 samen. Deze limiet is namelijk 1 TBq.
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Aanwijzing
Aangezien de exacte oorzaak van deze ongewone gebeurtenis niet met
voldoende zekerheid is geïdentificeerd, verwacht de ANVS van COVRA een
goede onderbouwing van het immobilisatieproces van verlichtingsbordjes
met tritiumbuisjes.
-

Totdat ANVS overtuigd is van de geschiktheid van dit proces, de
bijbehorende acceptatiecriteria en waarom COVRA dit proces goed onder
controle heeft en herhaling in de toekomst wordt voorkomen, geeft ANVS
geen toestemming om dit proces voor dit type bronnen opnieuw toe te
passen.

Aan de hand van de informatie in het rapport heeft de ANVS een INES-inschaling
vastgesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van de maximale omvang van een
potentiële lozing van alle aanwezige tritium. Deze maximale lozing is kleiner dan
de ondergrens van de INES-inschaling. Daarom wordt deze gebeurtenis belowscale ingeschaald, dus als een INES-niveau 0, een kleine afwijking zonder
veiligheidsconsequenties.
ANVS sluit het dossier van deze ongewone gebeurtenis af omdat de
veiligheidssituatie na de gebeurtenis zelf voldoende beheerst is. De betreffende
gegroute vaten zijn inmiddels afgestort met beton. ANVS zal de implementatie
van de maatregelen opvolgen tijdens de reguliere inspecties.
De gebeurtenis is door middel van een websitetekst op de website van de ANVS
gepubliceerd en is opgenomen in de jaarlijkse Rapportage Ongewone
Gebeurtenissen Nucleaire Installaties 2021.
Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met de aangegeven
contactpersoon.
Hoogachtend,
DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING,
namens deze,

Dr.ir. L.M. van der Heijdt,
afdelingshoofd
bij afwezigheid
Dipl.-Ing. B.R. Keller,
afdelingshoofd
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