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Beste  en ,
 
Zie hierbij de resultaten van de beoordeling van SF14-15 rapport.
 
Om het traject efficiënter te laten verlopen dan de bespreking van SF13 vanochtend wil ik jullie
vragen om voor de bespreking alvast een reactie per mail te sturen. Dit kan heel kort, maar
graag wel puntsgewijs op de punten in deze memo (mag ook in het word document,
bijvoorbeeld in een andere kleur).
 
Ik wil jullie vragen daar ook een classificatie in aan te geven, bijvoorbeeld welke punten jullie zo
kunnen verwerken, waar jullie denken dat het antwoord zelf afdoende is en waar naar jullie
beeld nog discussie voor nodig is. Zou het jullie lukken deze reactie binnen twee weken van nu
(dus uiterlijk 15 April) te geven? Dan kunnen we jullie antwoorden nog voor de bespreking
bekijken en zou de bespreking zelf veel soepeler moeten gaan.
 
Ik vertrouw erop dat jullie deze mail aan de betreffende personen binnen jullie organisatie
kunnen doorsturen.
 
Met vriendelijke groet,

 

Van:  ANVS < @anvs.nl> 
Verzonden: woensdag 1 april 2020 14:38
Aan:  ANVS @anvs.nl>; ) - ANVS
< @anvs.nl>
Onderwerp: Commentaar op evaluatierapport SF14 en SF15 10EVA COVRA
 
Hoi ,
 
Hierbij de samenvatting van ons commentaren over SF 14-15 rapportage.  
 
Met vriendelijke groeten,

Inspecteur
 
.....................................................
9AB2KQ7A

Koningskade 4 | 2596 AA| Den Haag
Postbus 16001 | 2500 BA | Den Haag
.....................................................
M: 
E:   @anvs.nl / www.anvs.nl
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Inleiding

Aan MBO, team SAO, is gevraagd om commentaar te geven over de 10EVA evaluatie door COVRA van safety factoren 14 en 15, blootstelling van de omgeving en interne stralingsbescherming. 

Zoals afgesproken wordt het evaluatierapport niet beoordeeld, maar voorzien van commentaar, zodat COVRA het rapport kan aanpassen en kan verbeteren. 

De documenten die bekeken zijn betreffen: 

Evaluatierapport Safety Factor 14 & 15 - 10EVA periode 2009-2018, revisie 1.0 van maart 2020

Excell-bestand ‘Overzicht evaluatie SF14_SF15’.



Dit commentaar is opgesteld door Gaël Ménard en Patrick Arends.



Commentaar

Algemeen

· VOG2 is niet meegenomen

· Evaluatierapport 1.4.2. Werkwijze: lijkt vooral betrekking te hebben op SF14. Zo’n zelfde soort beschrijving van de aanpak zou ik ook voor SF15 willen zien. 

· Er vindt geen evaluatie plaats op basis van de resultaten van de afgelopen 10 jaar. Is er een trend waarneembaar? Wat doet COVRA daarmee? Bevindingen worden niet onderbouwd met resultaten. 

· Onderhoud, testen en inspecteren van afvalvaten is niet opgenomen in de beoordeling. 

· Kwaliteitsevaluatie (Norm ISO/NEN) van de metingen is niet beoordeeld. 









Excel-bestand 

· Incident ‘besmetting laboratorium’ (26-10-2016) is niet meegenomen in de 
beoordeling; 

· Zijn onderzoekniveaus (voor persoonsdosis, lozingen, besmettingen etc) gedefinieerd?

· Is er voldoende en geschikte meetapparatuur en persoonlijke dosismeters en persoonlijke beschermingsmiddelen voor ongevalssituaties?

· Het feit dat niet de limitering van de equivalente doses is beschreven zou als een tekortkoming moeten worden gezien. 

· Bij R14 van GRS part 3 wordt niet ingegaan op de monitoring van de blootstelling van werkers. 

· Verder wordt de geschiktheid van meetsystemen en het voldoen aan (inter)nationale normen niet geëvalueerd. Er wordt alleen gesteld dat ze geschikt zijn, maar zijn ze ook nog state-of-the-art? Met ander woorden: heeft er werkelijk een beoordeling plaats gevonden? Bv. ook voor het milieumonitoringprogramma. 

· Zijn kalibraties terug te voeren tot nationale en internationale standaarden?

· Bij 3.44 van GSR part 3 wordt vooral ingegaan op beveiligingsaspecten, terwijl bv. het oefenen van het bedrijfsnoodplan niet beoordeeld wordt. 

· Het feit dat A-medewerkers niet genoemd wordt in de procedures van COVRA is genoemd, maar aangezien de RI&E’s niet ingaan op individuele dosis voor medewerkers en specifieke groepen, is het maar de vraag of de indeling van blootgestelde werkers, juist is. (worden medewerkers van COVRA bv. ingezet in de RCA van EPZ?).

· Bij 3.78 van GSR part 3 wordt vooral ingegaan op externen die werk komen doen bij COVRA (contractors) in vergelijking tot bezoekers. Niet wordt ingegaan op de niet-blootgestelde medewerkers van COVRA zelf (kantoorpersoneel ed). Dat de 
doseconstraint voor contractors afwijkt van de doseconstraint voor bezoekers wordt als een tekortkoming gezien. Deze constatering is erg streng en gaat veel verder dan in GSR part 3 bedoeld wordt. 

· Bij 3.80 van GSR part 3 wordt de vraag of signalen vastgelegd worden, niet beantwoord. 

· Bij R23 van GSR part 3 wordt telkens alleen aangegeven dat de dosis van externen gerapporteerd wordt. Op het eigenlijke onderwerp van deze requirement, namelijk de vereiste samenwerking tussen externe werkgever en de COVRA, wordt niet in gegaan. Hieronder valt ook een volledige beschrijving van de verantwoordelijkheidsverdeling. Er lijkt geen sprake van samenwerking en hier zou dus een verbeterpunt moeten worden geformuleerd. 













· Bij 3.87 onder a wordt een verbeterpunt gesignaleerd welke niet is opgenomen in het clusterrapport. Dit punt was overigens ook al eens bij een inspectie geconstateerd en daarvoor werd een actiepunt opgesteld. 

· Diverse onderdelen wordt niet volledig beoordeeld. Te denken valt aan monitoring van werkruimtes, overstapbanken, opslagvoorzieningen voor besmette PBMs, evaluatie van besmettingsmetingen, meldingsprocedure etc. 

· Uit diverse onderdelen van de beoordeling van GSR part 3 wordt niet duidelijk of werknemers wel voldoende toegang hebben tot de resultaten van hun persoonlijke dosismonitoring en de resultaten van werkplek monitoring.

· Vindt registratie van de persoonsdosis per medewerker plaats in persoonlijke dossiers bij de COVRA? Dit is namelijk verplicht. Deze dossiers moeten alle relevante informatie over de radiologische werkzaamheden, meetresultaten en incidenten bevatten. Dit aspect lijkt niet goed beoordeeld.

· Bij 3.102 van GSR part 3 wordt al een aanbeveling gedaan; die is heel specifiek; onduidelijk is of maatregelen en metingen zijn gekoppeld aan bepaalde medewerkers of bepaalde werkprocedures.



Aanvullende vragen/opmerkingen in relatie tot beoordeling GSR part 3 en Nederlandse regelgeving

· Is er een herkenbaar, volledig Kernenergiewetdossier?

· Is er een Regeling Stralingsbescherming, inclusief mandatering van ACD en plv ACD en aanstelling van TMS-ers? 
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