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Overzicht met challenging questions 

• Situering in 
–Niet Nucleaire Actualiteit:        Wetteren 
–Historie: lessen uit nucleaire ongevallen 
–Vraag van Rode Kruis Vlaanderen 

 
• Lessen uit Fukushima 
• EC aanpak en potentiële rol van Europa 
• Belgische rampenplanning en voorzorg 
• Terugkoppeling naar nucleair beleid 



Crisis en communicatie in Wetteren 
geleek sterk op nucleair probleem 

  

• Transport in bevolkte zone is Achillespees voor de veiligheid 
• Complex containment  van een gevaarlijk product met 

explosief risico, deterministische en stochastische effecten 
• Aanhoudende dreiging met onzeker verloop >< preventie 
• Moeilijk meetbare gezondheidseffekten van lagere doses  
• Aanpak worstelt met afnemende geloofwaardigheid van de 

expert en gebrek aan vertrouwen beleidsmensen/bedrijven 
• Publiek verwacht interactieve communicatie > informatie 

– Correct ingaan op bezorgdheid mensen voor gezondheid 
– Tegen amplificatie en polarisatie door (nieuwe) media in 
– Is vermeende paniek geen expert perceptie? 



Historische indicaties uit eerdere 
grensoverschrijdende ongevallen -> Telerad 
• Windscale (UK,1957) Radioactieve wolk ook over België 

                    informatie  was partiëel en gekuisd 

• Kyshtym (SU’57)              geheimhouding 

• Montlouis           internationale coördinatie? zwakheden containment 

• Goïana -> weesbronnen op de wereldagenda    onwetendheid 

• Criticaliteitsongevallen in reactoren: korte revival dosimetrie,  
    internationale aanpak medische zorg 
  

Adequate meetcapaciteit in milieu, terrein & werkplaats 

  Ook zinvol voor emissies? 
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Geschiedenis  
controverse  

kernenergie in 
België (en EU) 

 
(geactualiseerd rapport ViWTA) 

 
Laes E., Eggermont G. et al 

ACCO, Leuven  
2007, 367p 
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Grote ongevallen met productie reactoren toonden 
gebrek aan verbeelding in risk assessment en gebrek 

aan ongevalsvoorbereiding 

1. USA 1979: Three Miles Island, Harrisburg 

2. URSS 1986: Chernobyl 

 

3. Japan 2011: Fukushima 



TMI ongeval was meer dan menselijke fout en 
wees op de noodzaak van rampen planning 

• Onwaarschijnlijke reactorsmelt bij PWR 

– 5 à 25X te optimistische PSA inschatting van MIT (Tanguy) 

• Rol van mens onderschat in het ongevalsverloop 

• Liep veiligheidscultuur ook in USA al langer mis? 

– Schierongevallen (Tanguy), hoge doses, gebrek ALARA 

• Reactorkuip en containment bleven intact! 

• Kleine lozing radioactiviteit maar spontane evacuatie 

• Zwakke noodplanning: geen KI beschikbaar in USA 
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Ongeval Chernobyl 1986 (SCK.CEN) 

 
--- Gemiddelde radioactiviteit in de lucht (mBq/m³)  
--- Cs-137 lichaamsbesmetting personeel SCK (Bq)  
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Chernobyl pollutie meetbaar  
tot in België maar met beperkt risico  

• Ontploffing van reactor zonder echt containment 

• Verre verspreiding van radioactiviteit (9 d)  

Had coriumsmelt kunnen doordringen in de bodem?  

• Late ramp maatregelen (evacuatie 330 000 mensen) 

• “Militaire” interventie met 600 000 “liquidators” 

• Oorzaak ongeval lag bij organisatie van veiligheid en 
weinig kritische veiligheidscultuur 

• Schildklierkanker bij 7000 kinderen in de omgevende 
gebieden maar succesvolle KI profylaxie in Polen 

• Lange termijn effecten?…top van de ijsberg? P.Smeesters 
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Vraag Rode Kruis Vlaanderen (27/10/2012) 
(met dank aan velen onder u voor de input en medewerking) 

Bijdrage n.a.v. Fukushima voor 11° Rode Kruis 
Symposium over Medische Rampenplanning: 

Nucleaire veiligheid en rampenplanning 

herbekeken - Omgaan met Doel en Gravelines na Fukushima 

Conclusie: grote kwetsbaarheid Belgische sitesl 

- Onafhankelijke evaluatie nodig van off site emergency planning 

- Veel werk voor de boeg in België en grensoverschrijdend in Europa 

- Terugkoppeling naar evacuatie criteria en siting noodzakelijk 

- Stakeholders betrekken uit het veld (o.m. Rode Kruis) - cfr. IRPA guid. 



Overzicht 
• Situering 

– Niet Nucleaire Actualiteit:        Wetteren 

– Historie: lessen uit nucleaire ongevallen 

– Vraag van Rode Kruis Vlaanderen 

• Lessen uit Fukushima voor rampen 
aanpak  
 

• EC aanpak (NERIS, BSS) en potentiële rol van Europa 

• Belgische rampenplanning in het kader van voorzorg 

• Terugkoppeling naar nucleair beleid 



Aardbeving, tsunami en meervoudig 
reactor ongeval leidt tot complexe pollutie 

from: L. Mohrbach, VGB 
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Grootste kernpark ter wereld (9GWe; ’71) was 
niet veilig gebouwd in een risico zone 

• Seisme (9 Ri) in zee op 163 km; tsunami na 52’ 

• Geslaagde Scram BWR reactoren(GE-Tosh-Hit.) 
– Maar externe elektriciteit uitgevallen  

• 22600 doden in 5km kustzone door tsunami 

• Niet geleerd uit historische indicaties (dijkhoogte) 

 Veiligheidsnormen  zijn enkel relevant  bij toepassing 

• Overstroomde machinekamers in 3 reactoren in bedrijf  
– 11/12 nooddiesels defect; 1 -> koeling brandstof piscine 

• Zonder koeling en voeding smelt reactor brandstof 
– R1 kern gesmolten na 16h en R2&3 na 3-4 dagen 

– Waterstofexplosies op R2&R3 

– Schade na brand aan niet gebunkerde piscine R4 
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4 nucleaire ongevallen op 1 ondergelopen 
site in zwaar geteisterde streek -> paniek 

• Noodtoestand na 4h: INES 4 > april INES 7 

• Nalatigheid TEPCO; te invloedrijk; paraatheid? 

• 10 dagen lozingen met besmetting >100 km 

– RA edele gassen(schuilen),I-131,Cs-137,diverse 

• Paniek exploitant belet door eerste minister (15/3)  ? 
– Pulling out is no option -> 50 man op post gebleven na brand R4 

– Met Tepco geintegreerd crisiscentrum opgestart 

• Koeling met zeewater en externe hulp 
– Franse snelle interventie: EdF, AREVA deels geweigerd ! 

• Overstroomde site met gesmolten reactoren en kaduke fuel 
piscine - vrees (NRC) nieuwe aardbeving gegrond? 

  Organisatie rampenplan voor Japan vrij chaotisch  
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Qiang Wang et al, Accident like the Fukushima 

unlikely in a country with effective nuclear regulation  
Renewable and Sustainable Energy Reviews 17 (2013) 126-146, Elsevier 

• “5 warnings of tsunamis at Fuku ignored since 2000” 

• “Not natural disaster  but regulatory failures contributed 
to the accident”  

• Capacity of watchdog undermined by 
– Cozy relationsship government, regulators, operators 

– NISA combined role of promotor and regulator 

– Revolving doors between bureacrats and industries 

• Need to strenghten regul. system at world level 
– Harmonisation standards; -> leadership USA-China 



Evaluatie ongeval met grote economische 
impact wees op falende exploitant en overheid 

• Gebrek aan onafhankelijke controlerende overheid 

• Schoot verbeelding in Risk Assesment (weer) te kort? 

• Nu voor natuurfenomenen en falende watchdog 

• Nucleaire elektriciteitsproductie Japan (27%) gestopt 

• Verzekeringskost?(IRSN) – Uitkeringen reeds 17 B€ 

• Negatieve invloed op perceptie en beleid overal 
• Japanse bevolking wil niet leven in besmet gebied 

• Duitsland stapte na ethische analyse uit kernenergie 

• Belgische perceptie barometer ging op rood 
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Indicator for perception: in the third month after the accident 
less people in favour of nuclear energy, a third undecided! 

-14% +21% 

N=1020 

Source: C. Turcanu, SCK•CEN Barometer 2011.  

Data collected from 25 May to 24 June 2011. 
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Is ondanks kritiek op de aanpak de schade 
beperkter dan in Chernobyl? 

• Weinig directe stralingseffecten op werknemers 

– 20 000 werknemers ingezet: 169 >100 mSv; tijdelijken?  

• Meeste radioactieve dispersie over de Pacific (75%) 

– Grootte van lozingen kleiner dan Chernobyl 

– Mariene pollutie zonder voorgaande! 

– Evacuatie kleiner 150 000 (>20 mSv) en finaal aarzelend 

– Late verwarde instructie tot schuilen -> schuilmoeheid? 

– Geplande maar slecht georganiseerde KI profylaxie 

• Raming schade? (lange duur, decontaminatieafval) 

– Grote besmette oppervlakte in woonzones 
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Zal UNSCEAR 2013 verduidelijking 
brengen over omvang van de schade? 

• UNSCEAR 2011-2012 was meer gedreven door perceptie en 
cognitieve dissonantie dan traditioneel door wetenschap 

– Cultuur radioprotectie experten vreest burger en communicatie 

– Teveel indirecte invloed IAEA door gebrek aan CI procedure 

– Vooroordelen t.o.v. voorzorgsprincipe           Afvalberg!? 

– Aanvaarding  in “licht” radioactief besmette condities te leven 
door algemene minimalisering (attributibility) van LT risico IS  

• Evaluatie toegespitst op gezondheid:(onderwerp BVS 14 Juni) 

• dosimetrie (o.a.kinderen)   afhankelijk TEPCO data 

• Dosis gebaseerde milieu evaluatie  



Japanse proactieve lessen uit aanpak 
rampenplanning in Fukushima (Reg.Com. 23/7/2012) 

• Bedreiging natuur ernstig nemen incl. onzekere 

• Aanpak risico’s met lage kans en grote impact 
drastisch durven herzien ook in noodplanning 

• Risico’s pollutie benaderen vanuit slachtoffers 

– Risicobewustzijn kweken zonder angst& minimalis. 

• Off-site rampenplanning herbekijken 

– Oefenen in reële omstandigheden > 10km, inclusief 
evacuatie zieken & ouderen 

– Crisiscommunicatie bouwen op vertrouwen 

– Metingen operationeel houden in crisis 
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Lessen crisis in Fukushima tonen ook de 
weg aan het zwakke Europa der lidstaten 
• Jp. rapport vraagt meer multidisciplinaire R&D 

– Meer ongevalsresearch inclusief  PSA      SARNET? 

– Japanse ervaring van massale schade aan mensen 
transgenerationeel overbrengen 

• Internationale samenwerking beter 
voorbereiden en harmoniseren -> Europa? 
Vooruitgang door WENRA (leidraad), HERCA WG 

Hoe onafhankelijkheid en transparantie van 

controlerende overheden in EU evalueren?  
 

 



Overzicht 

• Situering 

• Lessen uit Fukushima 

• EC aanpak en potentiële rol van 
Europa 
– Stress tests, ontwerp directief Nucleaire 

Veiligheid 

– NERIS, BSS   

• Belgische rampenplanning en voorzorg 

• Terugkoppeling naar nucleair beleid 



EU vroeg ENSREG om na Fukushima 
“stresstests” te organiseren (// banken)   

•  ENSREG: Europees netwerk van 27 FANC’s 

• Verbetering robuustheid nucleaire veiligheid 

– natuurrampen, verlies koeling, ongeval organisatie 

– Beperkte Scope: geen analyse off site ramp plan  

– zelfevaluatie (gestuurd + geëvalueerd door FANC) 

– Geen review WR kwetsbaarheid voor terrorisme 

• EU peer reviews -> actieplannen dec. 2012 

• Integratie op EU vlak van security impact? 
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Nog veel werk voor de boeg in België en 
(of met) Europa, terwijl China EU volgt 

• Historisch blijft onzekerheid van natuur groot 

– Overstromingen, tsunami, seisme, … precedenten 

– Was 1954 maximale overstroming?    data Petten! 

– Extreme weersomstandigheden:  vb. ijsophoping ? 

• Belangrijke investeringen gaande of gepland 

– Levensduur verlenging  > 40y?        >500 M€/site 

– EU 25B€ (134 reactoren); China& Fr 10B€ (40, 54)  

Is onafhankelijke sterkere regulator(en) nodig op 
het meest relevante Europese niveau? 
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Stap(je)? op weg naar harmonisering en 
regulering reactorveiligheid in Europa 

• Groot verschil in veiligheidsbenaderingen in EU 

– Integriteit containment en bunkering 

– Kwetsbaarheid splijtstof bassins 

– Waterstof explosie voorzieningen 

– Referentie voor veiligheid: EPR? geen verspreiding RA 

– Plaat/core catcher tegen corium in grondwater? 

• Weerstand><nieuw voorontwerp directief sureté 

– Geen off-site ramp management->wel novelties in BSS 

– Interessante voorstellen voor belangenconflicten 
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Internationale verscheidenheid vraagt EU 
coördinatie–enige hoop op verbetering op termijn? 

• Meeste rampen zijn grensoverschrijdend complex - 
intern.oefeningen grootschalig, theoretisch en table top 

• Nog steeds nationale bevoegdheid      bilateraal 
• Geen harmonisatie interventie niveau’s 
• Belangengroepen reageren uiteenlopend 
• Beleidsondersteunende EC tools weinig geïmplementeerd 

• Toch vooruitgang in de kennis van wederzijdse aanpak en 
internationale oefeningen, ook participatief (Be/Gravelines) 

• Nood samenwerking reëel, zelfs soms aan EU commando 
• Wel verplichte uitwisseling info, bijstand (ECURIE, IAEA) 
• Bilateraal precedent(Be) I-profilaxie        EC BSS? 
• NERIS platform zet stap naar meer EU paraatheid 2020 



NERIS Platform: (EURANOS based) Europees 
netwerk voor EU visie 2020 op rampenplanning 

“Preparedness for Nuclear and Radiological Emergency 
Response and Recovery” 

• Efficiëntie + EU coherentie rampenplanning verbeteren 

• Netwerk(43P/26C) (training, workshops, website, user 
groups, newsletter) – ook locals, NGO’s (participatief) 

• Vrijblijvend maar cultuuroverstijgend,  

• Kijkt procesmatig verder dan technologie -> confidence 
– Sociaal-economische noden, communicatie, leemtes 

– Samenwerking experten met compatibele middelen 

• Ook aandacht voor rehabilitatie op lange termijn en 
aquatische dispersie modellering 



BSS 2013 (vanaf 2017) focust enkele nieuwe 
aspecten van voor emergency (Janssens A.,EC) 

• Emergency (serious adverse effects) exposure situations 

• General requirement on transparency (Council) and simple 
risk communication 

• Fukushima lessons: harmonisation response (plans for 
circulation goods, residents, traveling), coherent DM & 
communication 

• International coördination of emergency preparedness, 
response and public information with coöperation of MS’s 
beyond neighbours and sharing assessment 

• Emergency workers: occup. exposure levels(>50-500mSv) 

• Post accidental situations and protection environment 



Overzicht 

• Situering 

• Lessen uit Fukushima voor rampen aanpak  

• EC aanpak en potentiële rol van Europa 

 

• Belgische rampenplanning en 
voorzorg 

• Tot slot: terugkoppeling kernenergie beleid 



Zijn stress tests ook aangewezen voor 
externe rampenplannen, crisiscel & FANC? 

Welke aanpassing aan KB’s 2001-03-06  voor 
optimalisatie (nucleaire) rampenplanning? 

• Betere integratie metingen FANC met Civ.Besch./Brandweer 

• Participatief aftoetsen van (criteria voor schuilen, profylaxie 
& evacuatie (tot > 20-30 km)             Justificatie reflexie 

• Communicatie baseren op perceptie research (PhD T.Perko) 
met participatie van actoren zoals o.m. Rode Kruis 

• Dieren beheer/metingen , afvalimplicaties expliciet voorzien 

• Langdurige relocatie uit (exclusie)zones voorzien 
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Ondanks veel vooruitgang in voorbereiding op 
rampen(vb. Telerad) is verruimde visie nodig 

• Analyse soc-econ. kwetsbaarheid van regio integreren 
voor grote ongevalsrisico’s 
– N.Pauwels(UA, SCK): interactie SEVESO bedrijven 
– Complexe infrastructuur (autostrades, spoor, haven)  
– Quid  voorziene socio-economische cel? 

– Evaluatie zones in 2013 (Ref. PA 9/7/2012, Newsletter 137) 

• Complexe grensoverschrijdende implicaties vatten  
• Constraints voor betere nucleaire communicatie 
• Post-accidentele lange termijnfase voorbereiden 
• Zijn scenario’s  voor extreme ongevallen nodig? 

• breuk reactorvat (EC-SARNET) 
• Corium interactie met en dispersie in grondwater 



Post accidentele voorbereiding vereist doctrine 
en lange termijn leidraad (CODIRPA, Fr) 

• Meer aandacht voor opheffen noodmaatregelen en 
transitiefase met decontaminatie van infrastructuur ) 

• Aandacht lange termijn herstel  
– Soc-econ. weefsel, verzekeren toekomst in regio 

– Scenarios plannen voor afval (NIRAS?) 

• Relocatie, medische opvolging (epidem.) 

• Proactieve milieukennis ook hydrogeologisch vereist 

• Voorzorgsbenadering : hoe omgaan met complexe, 
onzekere  ambigue situaties? (GR Nl, Prudent Precaution) 
– vb. Leven in radioactief milieu 

– Participatieve aanpak gezien uiteenlopende waardeoordelen  
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Waar blijft proactieve reflectie over massale 
evacuatie in dicht bevolkt gebied? 

•  Populatiedensiteit op 20 & 30 km/evacuatie-ervaring 

– Chernobyl:    81 000    respectievelijk   135 000 

– Fukushima: >82 000    respectievelijk   172 000 

• Evacuatie ervaring voor overstromingen (2005) 

– Franse oefening Grenoble:         400 000. 

– USA realiteit Katrina N-Orleans: 1.2 M ref. Dave Eggers, 

Zeitoun, Lebowski, 2010 

• Populatie in onze streken op 30 en 100 km 

– Gravelines:   >450 000          5-6 M (Pascal, IRSN) 

– Chooz (Tihange):      200 000 (.83 M)    6-7 M 

– Doel:                               >1 M      >10 M 
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 Relevante referenties IRSN publicaties 
(www.irsn.fr) 

-  Pascal A.(2012). La population autour des sites 

Nucléaires Français: un paramètre déterminant pour la 

gestion de crise et l’analyse économique des accidents 

nucléaires. Radioprotection, 47,1, 13-31 

- Laguionie, Fukushima sea releases, Radioprotection,3 

 

- Fukushima Point de Situation; 4 dossiers:  Etat 
Installations, Conséquences terrestres, Eau et Mer, 
Sanitaires, Février 2013 (>500p et film) 

 



Tot slot: Kan kernenergie in dichte bevolkings-
centra nog duurzaam en aanvaardbaar?  

• Meer nodig dan stress tests& vage directieven 

• Probleem kernenergie > ongevalsrisico 

• Meer Europa nodig voor criteria en toezicht 
• Europese regulator die netwerken van 27 FANC’s stuurt 

• Harmonisatie veiligheidscriteria 

• Internationaal niveau voor coördinatie rampenplanning 

• Realistische oefeningen en evacuatie voorbereiding 

• Verzekering risico’s met internationale Elektriciteit Sector 

• Betere integratie van uitdaging  van terrorisme 

• Risicocommunicatie die transparantie creëert (RISCOM) 
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Interventie richtwaarden Belg. KB 
radiologische noodsituaties (10-20 km) 

Beschermings-
actie/ (afstand) 

Effect. Dosis 

lichaam 

Orgaan Dosis 

Schildklier 

Schuilen 
max. 24 h (10 km) 

5 – 15 mSv 
over 24 h 

                  

Inname stab. 
Iodium (20 km) 

              
10-50 mSv(<18y,zw) 

50-100 mSv (volw.)  

Evacuatie 
(10 km) 

50 – 150 mSv 
over 7 d 

                  



 



Kwetsbare zones rond reactor sites bij 
ongeval met verspreiding radioactiviteit 

• Gravelines 6X 910 MWe zonder koeltorens, aan zee 

– Eén beton  koepel; geen bunkering splijtstof  

• Doel 1&2 (420MWe) en 3&4 (1060 MWe) 

– 1&2: stalen sfeer+voorgespannen beton koepel 

– 3&4: dubbel beton containment + bunkering fuel 

• Tihange 1 beperkter containment dan Tih 2&3 

• Borsele 480 MWe PWR 

• Fr:Penly,Paluel,Cattenom(4),Chooz(2);Dungeness(UK) 
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