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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster betwist de beslissingen die worden genomen bij het vaststellen van nucleaire 
veiligheidsnormen, aangezien deze discriminerend zijn voor vrouwen die gevoeliger zijn voor 
de uitstoot van radioactieve stoffen dan mannen. Ten gevolge van die standaardnormen, die 
door mannen zijn vastgesteld, lopen vrouwen een groter risico om te overlijden aan 
stralingskanker dan mannen. Indienster beweert dat er ten gevolge van de huidige toestand 
(blootstelling aan straling) overal ter wereld minder meisjes worden geboren. Beslissingen 
over vraagstukken betreffende basisnormen voor de veiligheid, risicobeoordeling van straling, 
het begrip draaglijkheid en de vraag of kosten-batenanalyses op adequate wijze resultaten 
meten of voorspellen, mogen niet aan mannen worden overgelaten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Radioactiviteit en ioniserende straling zijn alomtegenwoordig op aarde. De aardkorst bevat 
natuurlijke radionucliden die in de voedselketen kunnen terechtkomen, en daaruit komt 
radongas vrij dat kan worden ingeademd door mensen. De mensen op aarde zijn rechtstreeks 
blootgesteld aan kosmische straling die de atmosfeer van de aarde binnenkomt en kosmogene 
radionucliden produceert. Sinds de ontdekking van de radioactiviteit hebben mensen via 
kernsplijting, kernfusie en activeringsprocessen kunstmatige radionucliden geproduceerd die 
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als gevolg van atmosferische kernwapentesten, nucleaire ongevallen en routinelozingen van 
nucleaire en niet-nucleaire installaties in het milieu worden aangetroffen. Ten slotte moeten 
stralingsgeneratoren en radioactieve stoffen worden gebruikt voor medische diagnosestelling 
en medische behandelingen, die een steeds grotere bijdrage leveren aan de blootstelling van 
mensen aan straling. Elke mens wordt dus blootgesteld aan een breed spectrum van 
stralingsbronnen, hetgeen volgens UNSCEAR wereldwijd neerkomt op een gemiddelde 
blootstelling van ongeveer 3 mSv per jaar; 80% daarvan wordt veroorzaakt door natuurlijke 
stralingsbronnen, met name door het inademen van radon, en 20% is het gevolg van 
blootstelling om medische redenen. Kunstmatige radionucliden, waaronder ook de vervuiling 
valt die het gevolg is van de atmosferische kernwapentesten in de jaren vijftig en zestig, van 
nucleaire ongevallen zoals Tsjernobyl en Fukushima en de vroegere en huidige uitstoot van 
nucleaire en niet-nucleaire installaties, zijn verantwoordelijk voor minder dan 1% van de 
totale blootstelling van een individu.

Uit radiobiologisch onderzoek is gebleken dat stralingsrisico's afhankelijk zijn van leeftijd en 
geslacht en dat zuigelingen en kinderen bij hetzelfde stralingsniveau een hoger risico lopen 
dan volwassenen. Evenzo doen er zich verschillen voor tussen vrouwen en mannen wat de 
gevoeligheid van de verschillende organen voor ioniserende straling betreft. Deze verschillen 
zijn door de deskundigengroep als bedoeld in artikel 31 van het Euratom-Verdrag (artikel 31, 
deskundigengroep) besproken tijdens wetenschappelijke seminars (zoals het seminar van 
2006 over "Nieuwe inzichten in stralingsrisico's en basisveiligheidsnormen" en dat van 2011 
over "Individuele stralingsgevoeligheid") en in ogenschouw genomen bij de vaststelling van 
de basisveiligheidsnormen voor bescherming tegen de gevaren van blootstelling aan 
ioniserende straling.

Er lijkt geen wetenschappelijk bewijs te bestaan voor een door straling veroorzaakte 
verandering in de geslachtsratio van pasgeborenen.

Voor de praktische toepassing van stralingsbescherming beveelt de Internationale Commissie 
voor Bescherming tegen Stralen (ICRP) aan te voorkomen dat de additionele blootstelling aan 
straling van een individu als gevolg van alle menselijke praktijken tezamen meer dan 1 mSv 
per jaar bedraagt. Ook in de huidige Europese basisveiligheidsnormen voor de bescherming 
tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling is een dosislimiet voor 
blootstelling van de bevolking van 1 mSv per jaar vastgelegd. Deze limiet waarborgt een 
adequate bescherming tegen de risico's van ioniserende straling voor zowel vrouwen als 
mannen alsook voor zuigelingen en kinderen. De Europese basisveiligheidsnormen worden 
momenteel besproken in de Raad en het Europees Parlement op grond van een 
Commissievoorstel waarin de geldigheid wordt bevestigd van zowel de dosislimiet voor 
blootstelling van de bevolking als de benadering met betrekking tot de leeftijds- en 
geslachtsverschillen.

Conclusie

De Commissie is zich ervan bewust dat volgens de huidige wetenschappelijke kennis 
stralingsrisico's afhankelijk zijn van leeftijd en geslacht. De Commissie is van mening dat het 
huidige systeem van bescherming tegen straling rekening houdt met deze afhankelijkheid en 
een adequate bescherming biedt tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling 
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voor zowel vrouwen als mannen alsook voor zuigelingen en kinderen. Volgens de Commissie 
is er geen overtuigend bewijs dat straling veranderingen veroorzaakt in de geslachtsratio van 
pasgeborenen. Ten slotte merkt de Commissie op dat belangrijke wetenschappelijke instanties 
op het gebied van stralingsbescherming momenteel worden voorgezeten door vrouwen.


