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1

STATUTS - STATUTEN

approuvés en séance constitutive le 9 avril
1963, modifiés en Assemblées Générales
Statutaires les 8 février 1975, 5 décembre
1981, 5 décembre 1986 et 3 décembre 2004

Goedgekeurd in de constitutieve zitting van
9 april 1963 gewijzigd door de Algemene
Statutaire Vergaderingen van 8 februari
1975, 5 december 1981, 5 december 1986
en 3 december 2004

Article 1 – Buts de l’Association Artikel 1 – Doelstellingen van de
Vereniging

L’ASSOCIATION BELGE DE
RADIOPROTECTION
est une association scientifique ayant pour
but:

De BELGISCHE VERENIGING VOOR
STRALINGS-BESCHERMING
is een wetenschappelijke vereniging die tot
doel heeft:

1) de donner à ses membres une informa-
tion objective et de qualité sur tous les
aspects liés à la protection contre les
rayonnements ionisants,

1) haar leden objectieve en hoogwaardige
informatie te verschaffen over alle as-
pecten van de bescherming tegen ioni-
serende stralingen,

2) de contribuer à la connaissance de la ra-
dioprotection chez toutes les personnes
et associations intéressées,

2) bij te dragen tot de kennis van de stra-
lings-bescherming bij alle belangheb-
bende personen en verenigingen,

3) de promouvoir en permanence le déve-
loppement de la radioprotection, par
le regroupement de différentes disci-
plines scientifiques et par l’entretien de
contacts au niveau international,

3) de ontwikkeling van de stralingsbe-
scherming te blijven bevorderen door
het samenbrengen van diverse weten-
schappelijke disciplines en door contac-
ten op internationaal niveau te onder-
houden,

4) de donner un avis indépendant sur les
aspects scientifiques, légaux ou organi-
sationnels de la radioprotection, lorsque
l’Association l’estime nécessaire ou sur
demande.

4) een onafhankelijk advies te verlenen
over wetenschappelijke, wettelijke of
organisatorische aspecten van de stra-
lingsbescherming, telkens wanneer de
Vereniging dit nodig acht of hierom
verzocht wordt.

Article 2 – Membres de l’Association Artikel 2 – Leden van de Vereniging
L’Association est composée de membres
effectifs (de formation de niveau universi-
taire) et de membres associés (toute autre
personne), qui s’intéressent à la protection
contre les rayonnements ionisants.

De Vereniging is samengesteld uit effectieve
leden (met een opleiding van universitair
niveau) en geassocieerde leden (alle andere
personen), die belang stellen in de bescher-
ming tegen ioniserende straling.



Article 3 – Admission de nouveaux
membres

Artikel 3 – Aanvaarding nieuwe leden

Les membres effectifs et les membres asso-
ciés sont admis par l’Assemblée Générale, à
la majorité des membres effectifs présents.

De effectieve leden en de geassocieerde le-
den worden door de Algemene Vergadering
aanvaard bij meerderheid van de aanwezige
effectieve leden.

Le vote sera secret chaque fois que demandé
par un membre effectif présent.

De stemming zal geheim zijn telkens dit
door een aanwezig effectief lid wordt ge-
vraagd.

Toute candidature de membre doit être pré-
sentée par deux membres effectifs, et doit
être annoncée à l’agenda de l’Assemblée
Générale suivante.

De kandidatuur van ieder lid moet voorge-
dragen worden door twee effectieve leden
en aangekondigd worden op de agenda van
de volgende Algemene Vergadering.

Avant d’être soumise au vote de l’Assem-
blée Générale, la candidature des membres
doit être préalablement admise à l’unanimité
par les membres du Bureau.

Vooraleer aan de stemming van deAlgemene
Vergadering onderworpen te worden, moet
de kandidatuur van de leden vooraf en bij
eenparigheid aanvaard zijn door de leden
van het Bureau.

Article 4 - Cotisation Artikel 4 - Bijdrage
La cotisation annuelle est fixée, chaque an-
née, lors de l’Assemblée Générale, sur pro-
position du Bureau.

De jaarlijkse bijdrage wordt ieder jaar tij-
dens de Algemene Vergadering vastgelegd,
op voorstel van het Bureau.

Article 5 – Composition du Bureau Artikel 5 – Samenstelling van het Bureau
L’Association est dirigée par un Bureau
composé des personnes suivantes: un pré-
sident, un premier vice-président (futur pré-
sident), un second vice-président (président
sortant), un secrétaire général, un secrétaire
général adjoint (futur secrétaire général), un
trésorier et un secrétaire permanent.

De Vereniging wordt geleid door een Bureau
samengesteld uit de volgende personen: een
voorzitter, een eerste ondervoorzitter (toe-
komstig voorzitter), een tweede ondervoor-
zitter (uittredend voorzitter), een secretaris-
generaal, een adjunct secretaris-generaal
(toekomstig secretaris-generaal), een pen-
ningmeester, en een bestendige secretaris.
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Le Bureau compte en outre 12 membres au
maximum. Il peut s’adjoindre des conseil-
lers pour l’étude de problèmes particuliers.
Les anciens présidents peuvent assister aux
réunions du Bureau en tant que conseillers.

Het Bureau omvat daarenboven ten hoogste
twaalf leden. Raadgevers kunnen toege-
voegd worden om specifieke problemen te
bestuderen. Gewezen voorzitters kunnen de
vergaderingen van het Bureau bijwonen als
raadgevers.

Article 6 – Nomination du Bureau Artikel 6 – Aanstelling van het Bureau
Le Bureau, composé de membres effectifs,
est nommé par l’Assemblée Générale pour
une période de deux ans, à l’exception du se-
crétaire général qui est nommé pour quatre
ans.

Het Bureau, samengesteld uit effectieve le-
den, wordt voor een periode van twee jaar
aangesteld door de Algemene Vergadering,
behalve de secretaris-generaal die aange-
steld wordt voor vier jaar.

A l’exception du président, les membres
sortants sont immédiatement rééligibles à la
même fonction.

De voorzitter uitgezonderd, zijn de uittre-
dende leden onmiddellijk herkiesbaar in de-
zelfde functie.

Les élections ont lieu à la majorité absolue
des voix des membres effectifs présents.
Elles se feront au scrutin secret si la de-
mande en est faite par deux membres effec-
tifs au moins.

De verkiezingen hebben plaats met absolute
meerderheid van stemmen van de aanwe-
zige effectieve leden. Zij zullen bij geheime
stemming plaats grijpen zodra minstens
twee effectieve leden hierom verzoeken.

Le nombre de réunions du Bureau ne peut
être inférieur à trois par an.

Het aantal vergaderingen van het Bureau
mag niet kleiner zijn dan drie per jaar.

En cas de vacance de l’une des fonctions du
Bureau, il est procédé lors de la plus pro-
chaine réunion du Bureau à la désignation
d’un remplaçant qui achève le mandat de
son prédécesseur.

In geval één der functies bij het Bureau
vacant is, wordt tijdens de eerst volgende
vergadering van het Bureau een vervanger
aangesteld ter beëindiging van het mandaat
van zijn voorganger.

L’Assemblée Générale, sur proposition du
Bureau, peut conférer les titres de Président
d’honneur et de Membre d’honneur.

De Algemene Vergadering kan, op voorstel
van het Bureau, de titels van Erevoorzitter
en Erelid toekennen.

Article 7 – Activités de l’Association Artikel 7 – Activiteiten van de Vereniging
Le Bureau a pleins pouvoirs pour organiser
les réunions scientifiques et pour constituer
des groupes de travail sur un thème d’actua-
lité.

Het Bureau heeft de volmacht om
Wetenschappelijke Vergaderingen te orga-
niseren en werkgroepen rond een actueel
thema op te richten.
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L’Assemblée générale est réunie au moins
une fois par an, dans la première quinzaine
de décembre. Tous les membres de l’As-
sociation sont convoqués à l’Assemblée
Générale. Les comptes de l’Association sont
clôturés au 30 novembre. Le secrétaire gé-
néral et le trésorier présenteront un rapport
sur l’exercice écoulé lors de l’Assemblée
Générale.

De Algemene Vergadering wordt minstens
éénmaal per jaar, in de loop van de eerste
veertien dagen van december gehouden.
Al de leden van de Vereniging worden op
de Algemene Vergadering uitgenodigd.
De rekeningen van de Vereniging worden
afgesloten op 30 november. De secretaris-
generaal en de penningmeester zullen een
verslag over het afgelopen dienstjaar voor-
leggen op de Algemene Vergadering.

Article 8 – Publications de l’Association Artikel 8 – Publicaties van de Vereniging
Après approbation du Bureau, l’Associa-
tion peut publier de l’information pour les
membres, dans un ou plusieurs organes
qu’elle juge appropriés. Ceci concerne en
particulier, les travaux et communications
présentés lors des réunions scientifiques.

De Vereniging mag, na toestemming van het
Bureau, in één of meerdere organen die zij
als geschikt beschouwt, informatie voor de
leden publiceren. Dit geldt in het bijzon-
der de bijdragen en mededelingen die in de
Wetenschappelijke Vergaderingen werden
voorgedragen.

Article 9 – Cas particuliers Artikel 9 – Bijzondere gevallen
Toutes les questions non prévues par les
présents statuts sont tranchées par le Bureau
qui soumettra sa décision à la ratification de
l’Assemblée Générale.

Al de aangelegenheden die in de onderha-
vige statuten niet voorzien zijn, worden door
het Bureau afgehandeld, dat zijn beslissing
zal onderwerpen aan de goedkeuring van de
Algemene Vergadering.

Une Assemblée Générale Extraordinaire
peut être convoquée dans les trente jours,
à la demande écrite signée de dix membres
effectifs au moins.

Een Buitengewone Algemene Vergadering
wordt bijeengeroepen binnen dertig dagen
nadat minstens 10 effectieve leden hier
schriftelijk om verzoeken.

Article 10 – Modification des statuts Artikel 10 – Wijziging van de statuten
Les modifications aux présents statuts ne
peuvent être décidées que par uneAssemblée
Générale, à la majorité des 2/3 des membres
effectifs présents.

Over de wijzigingen van de huidige sta-
tuten kan slechts worden beslist door een
Algemene Vergadering met een tweederde
meerderheid van de aanwezige effectieve
leden.

La convocation à cette Assemblée Générale
devra être accompagnée du texte des modi-
fications proposées.

De uitnodiging voor deze Algemene
Vergadering zal moeten vergezeld zijn van
de tekst van de voorgestelde wijzigingen.
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SURVEILLANCE DES REJETS D’EFFLUENTS RADIOACTIFS
DE ROUTINE DES ETABLISSEMENTS NUCLEAIRES

DE CLASSE I EN BELGIQUE

Kamr Eddine Oulid Dren, Iacob Madaci
Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, Service Etablissements

Nucléaires de Base, Bruxelles, Belgique

Abstract
Le présent rapport résume le contenu du dossier d’information produit par l’Agence
fédérale de Contrôle Nucléaire qui vise à renseigner le public sur les modalités des rejets
d’effluents radioactifs des établissements nucléaires de classe I, ainsi que sur l’impact
radiologique associé à ces rejets pour les populations locales.
La tendance des rejets est globalement stable par rapport aux années précédentes. Pour
certains exploitants, les augmentations relevées au cours de l’année s’expliquent en partie
par un changement de la méthode de comptabilisation des rejets, demandée par l’AFCN
aux exploitants à compter de l’année 2011 pour faire suite à une recommandation
européenne.
Les résultats des calculs d’impact radiologique pour l’année 2011 au voisinage des sites
nucléaires sont restés conformes à la limite réglementaire pour le public égale à 1 mSv par
an.
La tendance de l’impact radiologique est globalement stable par rapport aux années
précédentes.

1. Introduction
Dans le cadre de leur fonctionnement normal, les établissements nucléaires
de classe I sont autorisés sous conditions à libérer de façon contrôlée des
quantités limitées de radioactivité dans l’atmosphère, sous forme d’effluents
gazeux, ou dans les eaux de surface, sous forme d’effluents liquides.
Ces rejets sont soumis à des règles strictes, et font l’objet d’une surveillance
permanente par les exploitants et les pouvoirs publics.
Le présent rapport synthétise le contenu du dossier d’information publié
par l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) qui vise à renseigner
le public sur les modalités des rejets d’effluents radioactifs de routine des
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établissements nucléaires de classe I, ainsi que sur l’impact radiologique
associé à ces rejets pour les populations locales.
Les rejets d’effluents radioactifs de l’année 2011 sont restés conformes
(qualitativement et quantitativement) aux autorisations accordées aux
exploitants. De même, l’impact radiologique associé à ces rejets est
également resté conforme à la réglementation pour chaque établissement.

2. Les établissements nucléaires en Belgique
Selon leur nature et leurs caractéristiques, les établissements nucléaires
belges sont répartis en quatre classes : I, II, III et IV.
Les établissements de classe I, objet du présent rapport, correspondent aux
installations nucléaires les plus importantes : réacteurs de production
d’électricité, centres de recherche, usines de fabrication de combustible et
centres de gestion de déchets radioactifs.
En Belgique, cinq sites nucléaires disposent d’un ou plusieurs
établissements de classe I :

• le site de Doel, dans la province de Flandre orientale (Flandre),
• le site de Fleurus, dans la province de Hainaut (Wallonie),
• le site de Gand, dans la province de Flandre orientale (Flandre),
• le site de Mol-Dessel, dans la province d’Anvers (Flandre),
• le site de Tihange, dans la province de Liège (Wallonie).

De plus, un site nucléaire français (Chooz) est limitrophe de la province de
Namur (Wallonie), à une courte distance de la frontière (3 km).



Fig. 1 : Sites nucléaires comportant un ou plusieurs établissements de classe I. 7

3. Les rejets d’effluents radioactifs
Le fonctionnement courant des installations nucléaires génère deux types
d’effluents radioactifs : les effluents liquides et les effluents gazeux.
Préalablement à leur rejet, les effluents liquides et gazeux sont épurés par
des procédés physico-chimiques afin de capter le plus de matières
radioactives possible. Certains effluents peuvent également être stockés
temporairement en réservoirs dans l’attente de leur décroissance
radioactive.
Ces pratiques systématiques visent à limiter les quantités de matières
radioactives rejetées dans le milieu ambiant à un niveau aussi bas que
raisonnablement possible.
De plus, les exploitants sont amenés à contrôler leurs effluents afin de
s’assurer du respect de leur autorisation de rejets. Selon les cas, des
contrôles préalables sont réalisés afin de vérifier que les caractéristiques
des effluents (concentration par exemple) sont conformes. Des contrôles
permanents des rejets sont également réalisés dans certaines installations
afin de vérifier en temps réel le respect des modalités de rejets prévues dans



Fig. 2 : Les contrôles des rejets par les exploitants.

Afin d’obtenir un brassage et une diffusion optimale dans le milieu
récepteur des effluents rejetés, des dispositions pratiques sont prévues dès
la conception des installations. De plus, dans la mesure du possible, les
rejets sont réalisés préférentiellement lorsque les conditions de dispersion
sont les plus favorables.

Pendant les opérations de rejets, l’exploitant comptabilise et enregistre les
bilans effectifs des matières radioactives rejetées dans les effluents liquides
et gazeux. Ces bilans sont transmis mensuellement à l’AFCN et à sa filiale
technique Bel V pour contrôle, et sont consolidés en fin d’année dans un
rapport récapitulatif fourni par chaque exploitant.

L’AFCN et Bel V procèdent également à des inspections et des contrôles
dans les installations, dans le cadre de leurs missions générales de
surveillance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
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l’autorisation (concentration maximale et moyenne des effluents, quantité
maximale de radioactivité rejetée…).



Fig. 3 : Prélèvements dans l’environnement.
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4. La surveillance de l’environnement
A la suite d’un rejet, les matières radioactives contenues dans les effluents
liquides et gazeux vont se distribuer dans le milieu ambiant, au gré du cycle
de l’eau et des phénomènes météorologiques.
Au fil du temps, une fraction de ces matières radioactives sera éven-
tuellement absorbée par la faune et la flore, et transférée dans la chaîne
alimentaire.
Ces mécanismes sont étudiés pour chaque site nucléaire, dans des études
d’impact sur l’environnement jointes à chaque dossier réglementaire de
demande d’autorisation d’exploiter.
Afin de vérifier l’impact effectif du fonctionnement des installations, et
éventuellement déceler des anomalies, l’environnement du site est surveillé
régulièrement par des mesures périodiques et le suivi de l’évolution dans
le temps de certaines substances radioactives rejetées dans l’environnement.



Fig. 4 : Prélèvement d’eau de surface dans la rivière Molse Nete par Belgoprocess.
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A ce titre, certains exploitants sont tenus d’appliquer un programme de
surveillance de l’environnement, qui décrit notamment :

• les types de mesures et de prélèvements à réaliser dans l’environnement,
• la localisation de chaque point de mesure et de prélèvement à l’intérieur

et autour du site,
• la fréquence des mesures et prélèvements,
• le ou les radioélément(s) recherché(s) dans les prélèvements,
• le ou les type(s) d’analyse(s) radiologique(s) pratiquée(s) sur les

prélèvements.

La collecte des échantillons dans l’environnement est réalisée directement
par l’exploitant. Leur analyse est également assurée par l’exploitant. Pour
ce faire, il doit disposer de laboratoires d’analyses radiologiques.



Fig. 5 : Prélèvements d’eau de pluie par l’AFCN.
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L’AFCN réalise également ses propres mesures de radioactivité dans
l’environnement, dans le cadre de la surveillance radiologique du territoire.
Les mesures réalisées, notamment au voisinage des sites nucléaires,
permettent ainsi de confirmer que la qualité du milieu ambiant reste
satisfaisante au fil du temps. Elles portent sur des types d’échantillons très
variés : eau, sédiments, air, herbe, légumes, viande, lait, poisson…
Au total, environ 5.000 échantillons sont prélevés chaque année sur
l’ensemble de la Belgique, et donnent lieu à près de 30 000 analyses
radiologiques.
L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA)
participe à cette surveillance pour ce qui relève de ses compétences, avec
des prélèvements dans les abattoirs et chez les grossistes tels que les
marchés aux poissons.
Les résultats de ces mesures sont présentés chaque année dans un rapport
de surveillance radiologique du territoire, mis à la disposition du public sur
le site web de l’AFCN.



Fig. 6 : Collecte d’échantillons de lait par l’AFCN.12

Enfin, à titre complémentaire, l’AFCN assure une surveillance permanente
du territoire grâce au réseau TELERAD. Ce réseau automatique comporte
des stations de mesure réparties sur l’ensemble du territoire belge, avec une
densité plus importante autour des sites nucléaires.
Les résultats des mesures sont accessibles au public sur le site web du
réseau TELERAD.
En situation normale, les mesures enregistrées permettent d’évaluer les
niveaux moyens de rayonnements gamma en différents points du territoire.
En cas d’élévation anormale du niveau au-delà d’un seuil prédéfini, des
alertes sont reportées automatiquement à l’AFCN pour analyse et suivi
(personnel de permanence 24 h sur 24 et 7 jours sur 7).



Fig. 7 : Station de mesure du réseau TELERAD. 13

5. L’impact des rejets d’effluents radioactifs
Les personnes du public qui habitent ou séjournent régulièrement au
voisinage des sites nucléaires peuvent être exposées dans une certaine
mesure aux matières radioactives provenant des rejets d’effluents liquides
et gazeux des installations.
Les modes d’exposition sont connus et se répartissent en deux catégories
distinctes : l’exposition externe et l’exposition interne. Une personne subit
une exposition externe lorsqu’elle est soumise à des rayonnements ionisants
dont la source est située à l’extérieur de l’organisme. Une personne subit
une exposition interne lorsqu’elle est soumise à des rayonnements ionisants
dont la source est située à l’intérieur de l’organisme.
Pour les rejets d’effluents gazeux, les différentes voies d’exposition du
public sont les suivantes :

• exposition externe :
– par les gaz et aérosols radioactifs,
– par les dépôts au sol d’aérosols radioactifs ;



Fig. 8 : Les voies d’exposition du public
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• exposition interne :
– par inhalation de gaz et d’aérosols radioactifs,
– par ingestion de végétaux (fruits, légumes, céréales…) marqués par la

radioactivité due aux dépôts au sol, et/ou ingestion de viande et produits
animaliers (lait, fromages…) issus d’animaux élevés localement et
ayant eux-mêmes consommé des végétaux marqués.

Pour les rejets d’effluents liquides, la principale voie d’exposition du public
est l’exposition interne, qui résulte :
• de l’exploitation du milieu aquatique recevant les effluents liquides

rejetés :
– production d’eau potable (le cas échéant),
– consommation de poissons et autres produits de la pêche ;

• de l’irrigation de productions végétales destinées :
– à la consommation humaine (fruits, légumes, céréales…),
– à la consommation animale (fourrages…).
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L’exposition des personnes du public, habitant ou séjournant régulièrement
au voisinage des sites nucléaires, dépend donc de plusieurs facteurs :
• la localisation géographique du lieu de vie, notamment la proximité au

site ou la position sous les vents dominants ;
• le régime alimentaire, notamment la consommation des productions

agricoles locales (fruits, légumes, céréales, viandes, lait, fromages…),
des produits du jardin, des produits de la cueillette (champignons…),
ainsi que des produits de la pêche et de la chasse ;

• les usages de l’eau, notamment la consommation domestique ou
l’irrigation des terres agricoles.

De plus, la sensibilité des personnes exposées aux rayonnements ionisants
est différente selon leur âge. L’arrêté royal du 20 juillet 2001 considère six
tranches d’âge distinctes pour tenir compte de cette sensibilité :
• les bébés : âge inférieur à 1 an,
• les enfants : âges compris entre 1-2 ans, 2-7 ans, 7-12 ans, et 12-17 ans,
• et les adultes : âge supérieur à 17 ans.
Compte tenu de ces variabilités, des groupes de référence théoriques
(constitués d’individus fictifs) sont modélisés dans la population locale afin
d’évaluer pour chacun d’eux l’impact radiologique lié aux rejets des
installations nucléaires. Ces groupes sont implantés à des distances
caractéristiques du site (à la clôture du site, aux premières habitations, aux
premiers villages…), et couvrent plusieurs tranches d’âge représentatives.
La localisation et l’âge des groupes de référence définissent les modes
d’exposition (direction des vents dominants, régime alimentaire…) et la
sensibilité des personnes concernées.
Afin de disposer d’évaluations enveloppes, des hypothèses pénalisantes
sont prises en compte pour le calcul de l’impact radiologique sur chaque
groupe de référence. Cela conduit ainsi à surestimer l’exposition réelle des
personnes considérées.
Le résultat des calculs d’impact radiologique pour chaque groupe de
référence est ensuite comparé à une contrainte de dose (qui est inférieure à
la limite réglementaire de 1 mSv/an).
En situation de fonctionnement normal, les rejets d’effluents radioactifs
liquides et gazeux des installations nucléaires ne conduisent qu’à une
fraction de la limite réglementaire pour les personnes du public les plus
exposées et les plus sensibles.



6. Résultats des rejets et de l’impact radiologique pour l’année 2011

Les résultats des rejets d’effluents radioactifs liquides et gazeux et de
l’impact radiologique associé pour chaque établissement nucléaire de classe
I en 2011 sont présentés ci-après. Ces chiffres sont fournis par les
exploitants dans le cadre de leurs obligations déclaratives. Ils couvrent
l’ensemble des installations individuelles présentes au sein de chaque
établissement, quel que soit le nombre de cheminées ou de canalisations
de rejet dans l’environnement.
Les résultats des rejets de chaque établissement pour l’année 2011 sont
restés conformes aux autorisations d’exploitation. Il n’y a pas eu d’incident
remettant en cause la maîtrise des processus de rejets, déclaré par les
exploitants ou constaté par l’AFCN et Bel V.
La tendance des rejets est globalement stable par rapport aux années
précédentes. Pour certains exploitants, les augmentations relevées au cours
de l’année s’expliquent en partie par un changement de la méthode de
comptabilisation des rejets, demandée par l’AFCN aux exploitants à
compter de l’année 2011 pour faire suite à une recommandation
européenne. Auparavant, lorsque l’activité rejetée dans les cheminées ou les
canalisations de rejets était inférieure à la limite de détection des appareils
de mesure (absence d’activité détectée), la méthode de comptabilisation
des rejets permettait d’enregistrer une valeur d’activité rejetée égale à zéro.
Désormais, dans la même situation, les exploitants sont tenus de
comptabiliser une valeur d’activité forfaitaire conservative, égale au quart
de la limite de détection des appareils de mesure. Pour certains exploitants,
l’application de cette nouvelle règle se traduit par une augmentation
mathématique des rejets en 2011 par rapport aux années précédentes.
L’interprétation des tendances des rejets doit tenir compte de cet aspect.

Les résultats des calculs d’impact radiologique pour l’année 2011 au
voisinage des sites nucléaires sont restés conformes à la limite
réglementaire pour le public égale à 1 mSv par an.
La tendance de l’impact radiologique est globalement stable par rapport
aux années précédentes.

Les résultats propres à chaque établissement sont présentés ci-après par
ordre alphabétique.
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6.1. Belgonucléaire (site de Mol-Dessel)

Rejets liquides
Activité totale  rejetée

2011

 Belgonucléaire ne rejette pas d’effluents radioactifs liquides.

Table 1 Rejets liquides de Belgonucléaire en 2011

Rejets atmosphériques
Activité totale rejetée

2011

Aérosols α (kBq) 9,7

Table 2 Rejets atmosphériques de Belgonucléaire en 2011

En 2011, les rejets d’effl uents radioactifs gazeux de l’établissement sont
restés conformes aux prescriptions de l’autorisation de rejets.
Aucun dépassement des limites de rejet n’a été enregistré au cours de
l’année.
Les rejets d’effl uents radioactifs gazeux de l’année 2011 sont comparables
à ceux des années précédentes.
L’impact radiologique maximal calculé pour le public en 2011 dû aux rejets
d’effluents radioactifs gazeux de l’établissement est inférieur à 0,001 mSv.
Ce résultat est stable par rapport aux années précédentes, et est conforme
à la limite réglementaire pour le public de 1 mSv par an.

6.2. Belgoprocess site 1 (site de Mol-Dessel)

Rejets liquides
Activité totale rejetée

2011

Le site 1 de Belgoprocess ne rejette pas d’effluents radioactifs
liquides (les rejets sont réalisés via le site 2 de Belgoprocess).

Table 3 Rejets liquides de Belgoprocess site 1 en 2011
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Rejets atmosphériques
Activité totale rejetée

2011

 Tritium (GBq) 0,028

Radon (GBq) 0,715

Aérosols α (kBq) 1106,7

Aérosols β-γ (MBq) 0,668

Table 4 Rejets atmosphériques de Belgoprocess site 1 en 2011

En 2011, les rejets d’effl uents radioactifs gazeux de l’établissement sont
restés conformes aux prescriptions de l’autorisation de rejets.
Aucun dépassement des limites de rejet n’a été enregistré au cours de
l’année.

Les rejets d’effl uents radioactifs gazeux de l’année 2011 sont comparables
à ceux des années précédentes.

L’impact radiologique maximal calculé pour le public en 2011 dû aux rejets
d’effluents radioactifs gazeux de l’établissement est inférieur à 0,001 mSv.
Ce résultat est stable par rapport aux années précédentes, et est conforme 
à la limite réglementaire pour le public de 1 mSv par an.

6.3. Belgoprocess site 2 (site de Mol-Dessel)

Rejets liquides
Activité totale rejetée

2011

Tritium (TBq) 2,017

Emetteurs α (MBq) 29,620

Emetteurs β-γ (GBq) 0,358

Table 5 Rejets liquides de Belgoprocess site 2 en 2011
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Rejets atmosphériques
Activité totale rejetée

2011

Tritium (GBq) 0,531

Radon (GBq) 11903,364

Aérosols α (kBq) 13,0

Aérosols β-γ (MBq) 0,048

Table 6 Rejets atmosphériques de Belgoprocess site 2 en 2011

En 2011, les rejets d’effl uents radioactifs liquides et gazeux de
l’établissement sont restés conformes aux prescriptions de l’autorisation
de rejets.

Aucun dépassement des limites de rejet n’a été enregistré au cours de
l’année.

Les rejets d’effluents radioactifs liquides et gazeux de l’année 2011 sont
comparables à ceux des années précédentes.

L’impact radiologique maximal calculé pour le public en 2011 dû aux
rejets d’effluents radioactifs liquides et gazeux de l’établissement est égal
à 0,008 mSv. Ce résultat est stable par rapport aux années précédentes, et
est conforme à la limite réglementaire pour le public de 1 mSv par an.

6.4. Electrabel (site de Doel)

Rejets liquides
Activité totale rejetée

2011

 Tritium (TBq) 55,182

Emetteurs α (MBq) 6,900

Emetteurs β-γ (GBq) 10,071

Table 7 Rejets liquides de la centrale de Doel en 2011
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Rejets atmosphériques
Activité totale rejetée

2011

Tritium (GBq) 2935,442

Iode (MBq) 106,363

Gaz rares (TBq) 36,477

Aérosols α (kBq) 232,0

Aérosols β-γ (MBq) 132,131

Table 8 Rejets atmosphériques de la centrale de Doel en 2011

En2011,lesrejetsd’effluentsradioactifsliquidesetgazeuxdel’établissement
sont restés conformes aux prescriptions de l’autorisation de rejets.
Aucun dépassement des limites de rejet n’a été enregistré au cours de
l’année.
Hormis pour le tritium dont les rejets restent globalement stables par
rapport aux années précédentes, on observe une hausse notable des rejets 
d’effluents radioactifs liquides au cours de l’année 2011. Cela s’explique
notamment par un changement de la méthode de comptabilisation des
rejets à partir de 2011 (prise en compte d’une valeur d’activité forfaitaire
non nulle même lorsqu’un radioélément n’est pas détecté dans les rejets),
et par des problèmes techniques sur la station de traitement des effluents et
des déchets de l’établissement (WAB).
Concernant les effluents radioactifs gazeux, les rejets de tritium restent
globalement stables par rapport aux années précédentes. On observe 
cependant une forte hausse des rejets de gaz rares et d’aérosols bêta, 
qui s’explique principalement par le changement de la méthode de
comptabilisation à partir de 2011. Les rejets d’iode sont également en
augmentation sensible, en raison de tests supplémentaires sur des filtres
à iode dans les réseaux de ventilation, et de fuites sur des éléments
combustibles sur l’unité Doel 4.
L’impact radiologique maximal calculé pour le public en 2011 dû aux
rejets d’effluents radioactifs liquides et gazeux de l’établissement est égal
à 0,02 mSv. Ce résultat est stable par rapport aux années précédentes, et est
conforme à la limite réglementaire pour le public de 1 mSv par an.
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6.5. Electrabel (site de Tihange)

Rejets liquides
Activité totale rejetée

2011

Tritium (TBq) 39,490

Emetteurs α (MBq) 1,278

Emetteurs β-γ (GBq) 12,574

Table 9 Rejets liquides de la centrale nucléaire de Tihange en 2011

Rejets atmosphériques
Activité totale rejetée

2011

Tritium1 (GBq) 6842,180

Iode (MBq) 12,019

Gaz rares2 (TBq) 6,837

Aérosols α3 (kBq) -

Aérosols β-γ (MBq) 334,196

Table 10 Rejets atmosphériques de la centrale nucléaire de Tihange en 2011

En 2011, les rejets d’effl uents radioactifs liquides et gazeux de
l’établissement sont restés conformes aux prescriptions de l’autorisation
de rejets.
Aucun dépassement des limites de rejet n’a été enregistré au cours de 
l’année.
Hormis pour le tritium dont les rejets sont en baisse par rapport à l’année
2010, on observe une hausse notable des rejets d’effluents radioactifs
liquides en 2011. Cela s’explique notamment par un changement de la 

1 calculé sur base de la puissance produite
2 exprimé en équivalent 133Xe
3 les aérosols α ne sont mesurés dans les rejets gazeux que lorsque l’activité moyenne en

émetteurs α du circuit primaire dépasse un seuil prédéfini
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méthode de comptabilisation des rejets à partir de 2011 (prise en compte
d’une valeur d’activité forfaitaire non nulle même lorsqu’un radioélément 
n’est pas détecté dans les rejets). Les rejets liquides de 2011 restent
toutefois sensiblement inférieurs à la moyenne des rejets mesurés sur les
dix dernières années.
Concernant les effluents radioactifs gazeux, la tendance des rejets est
globalement stable voire en baisse régulière pour l’iode 131. Pour les gaz 
rares, on relève cependant une augmentation sensible en 2011 par rapport à
2010, tout en restant à un niveau inférieur à la moyenne des rejets mesurés
sur les dix dernières années.
L’impact radiologique maximal calculé pour le public en 2011 dû aux
rejets d’effluents radioactifs liquides et gazeux de l’établissement est égal
à 0,05 mSv. Ce résultat est stable par rapport aux années précédentes, et est
conforme à la limite réglementaire pour le public de 1 mSv par an.

6.6. FBFC International (site de Mol-Dessel)

Rejets liquides
Activité totale rejetée

2011

Les rejets liquides de FBFC International sont inférieurs
aux seuils réglementaires nécessitant l’obtention d’une 
autorisation.

Table 11 Rejets liquides de FBFC International en 2011

Rejets atmosphériques
Activité totale rejetée

2011

Aérosols α (kBq) 30,2

Table 12 Rejets atmosphériques de FBFC International en 2011

En 2011, les rejets d’effl uents radioactifs gazeux de l’établissement sont
restés conformes aux prescriptions de l’autorisation de rejets.
Aucun dépassement des limites de rejet n’a été enregistré au cours de 
l’année.
Les rejets d’effluents radioactifs gazeux de l’année 2011 sont comparables
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à ceux des années précédentes.
L’impact radiologique maximal calculé pour le public en 2011 dû aux rejets
d’effluents radioactifs gazeux de l’établissement est inférieur à 0,001 mSv.
Ce résultat est stable par rapport aux années précédentes, et est conforme 
à la limite réglementaire pour le public de 1 mSv par an.

6.7. Institut National des Radioéléments (site de Fleurus)

Rejets liquides
Activité totale rejetée

2011

Emetteurs β-γ (GBq) 4,796

Table 13 Rejets liquides de l’IRE en 2011

Rejets atmosphériques4
Activité totale rejetée

2011

Iode5 (MBq) 4723,185

Gaz rares6 (TBq) 1874,381

 Table 14 Rejets atmosphériques de l’IRE en 2011

En 2011, les rejets d’effl uents radioactifs liquides et gazeux de
l’établissement sont restés conformes aux prescriptions de l’autorisation
de rejets.
Aucun dépassement des limites de rejet n’a été enregistré au cours de
l’année.
Bien qu’inférieure aux limites autorisées, la concentration en radioéléments
des effluents liquides rejetés au cours de l’année 2011 est en hausse par
rapport à l’année 2010. Cela s’explique par un changement de la méthode
de comptabilisation des rejets liquides à partir de 2011 (prise en compte

4 les rejets d’aérosols β-γ de l’IRE sont inférieurs aux seuils réglementaires nécessitant
l’obtention d’une autorisation

5 exprimé en équivalent 131I
6 exprimé en équivalent 133Xe
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d’une valeur d’activité forfaitaire non nulle même lorsqu’un radioélément 
n’est pas détecté dans les rejets), et par une campagne importante de
remplacement des joints des circuits de réfrigérants qui a entraîné une
augmentation significative de la charge radioactive dans les effluents
liquides. Cependant, pour l’iode 131 qui n’a pas été infl uencé par cette
campagne, les rejets liquides ont fortement réduit.
Concernant les effluents gazeux, les rejets d’iode et de xénon ont
sensiblement diminué par rapport à l’année 2010.
L’impact radiologique maximal calculé pour le public en 2011 dû aux
rejets d’effluents radioactifs liquides et gazeux de l’établissement est égal
à 0,025 mSv. Ce résultat est conforme à la limite réglementaire pour le
public de 1 mSv par an.

6.8. IRMM (site de Mol-Dessel)

Rejets liquides
Activité totale rejetée

2011

L’IRMM ne rejette pas d’effluents radioactifs liquides.

Table 15 Rejets liquides de l’IRMM en 2011

Rejets atmosphériques
Activité totale rejetée

2011

Aérosols α (kBq) 0,6

Table 16 Rejets atmosphériques de l’IRMM en 2011

En 2011, les rejets d’effl uents radioactifs gazeux de l’établissement sont
restés conformes aux prescriptions de l’autorisation de rejets.
Aucun dépassement des limites de rejet n’a été enregistré au cours de l’année.
Les rejets d’effluents radioactifs gazeux de l’année 2011 sont comparables
à ceux des années précédentes.
L’impact radiologique maximal calculé pour le public en 2011 dû aux rejets
d’effluents radioactifs gazeux de l’établissement est inférieur à 0,001 mSv.
Ce résultat est stable par rapport aux années précédentes, et est conforme
à la limite réglementaire pour le public de 1 mSv par an.
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6.9. SCK•CEN (site de Mol-Dessel)

Rejets liquides
Activité totale rejetée

2011

Le SCK•CEN ne rejette pas d’effluents radioactifs liquides.

Table 17 Rejets liquides du SCK•CEN en 2011

Rejets atmosphériques
Activité totale rejetée

2011

Tritium (GBq) 2299,848

Iode (MBq) 3,208

Gaz rares (TBq) 27,268

Aérosols α (kBq) 22,9

Aérosols β-γ (MBq) 0,386

Table 18 Rejets atmosphériques du SCK•CEN en 2011

En 2011, les rejets d’effl uents radioactifs gazeux de l’établissement sont
restés conformes aux prescriptions de l’autorisation de rejets.
Aucun dépassement des limites de rejet n’a été enregistré au cours de
l’année.
Les rejets d’effluents radioactifs gazeux de l’année 2011 sont comparables
à ceux de l’année 2010.
L’impact radiologique maximal calculé pour le public en 2011 dû aux rejets
d’effluents radioactifs gazeux de l’établissement est inférieur à 0,001 mSv.
Ce résultat est stable par rapport à l’année 2010, et est conforme à la limite
réglementaire pour le public de 1 mSv par an.
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6.10. Université de Gand (site de Gand)

Rejets liquides
Activité totale rejetée

2011

Le réacteur Thétis ne rejette pas d’effl uents radioactifs
liquides.

Table 19 Rejets liquides du réacteur Thétis en 2011

Rejets atmosphériques
Activité totale rejetée

2011

 Les rejets atmosphériques du réacteur Thétis sont inférieurs
aux seuils réglementaires nécessitant l’obtention d’une 
autorisation.

Table 20 Rejets atmosphériques du réacteur Thétis en 2011

En l’absence de rejets radioactifs significatifs dans l’environnement,
l’impact radiologique du réacteur Thétis est très faible, et reste en tout état 
de cause inférieur à la limite réglementaire pour le public fixée à 1 mSv
par an.
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1 Kinderkrebs in der Umgebung von KernKraftwerken = Childhood Cancer in the Vicinity
of Nuclear Power Plants.
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Inleiding
De mogelijke gezondheidsrisico’s verbonden aan het leven in de omgeving
van nucleaire installaties baart de bevolking al verschillende tientallen jaren
zorgen. Deze bezorgdheid werd wereldwijd aangewakkerd met de
publicatie, eind 2007, van de Duitse KiKK studie1 . Deze studie vond bij
kinderen die in de dichte nabijheid van de Duitse kerncentrales wonen meer
gevallen van leukemie dan verwacht. Het radiologische incident bij het
Instituut voor Radioelementen in Fleurus in 2008 deed de bezorgdheid van
de bevolking nog toenemen, waarop de Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid opdracht gaf tot een nationale epidemiologische studie
om een eerste blik te werpen op mogelijke gezondheidsrisico’s
voortvloeiend uit het leven in de buurt van nucleaire sites. Op basis van de



2 Georganiseerd in het kader van de Community of Practice “Radiation & Health” van het
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

3 Dit instituut is één van de grootste histopathologische laboratoria van het land en
behandelt de grote meerderheid van weefselspecimen uit Brusselse en Waalse
ziekenhuizen
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tot nogtoe beschikbare gegevens zijn geen verhoogde gezondheidsrisico’s
vastgesteld in de nabijheid van de Belgische kerncentrales van Doel en
Tihange. De resultaten voor het Belgische grondgebied rond de Franse
kerncentrale van Chooz zijn instabiel en laten geen wetenschappelijke
conclusies toe op dit ogenblik. De resultaten voor de nucleaire sites van
Fleurus en Mol-Dessel roepen - niettegenstaande ze verre van uitzonderlijk
zijn - vragen op en kunnen gebaat zijn met verder onderzoek.

Epidemiologische studie
Deze studie werd uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid (WIV-ISP), in nauwe samenwerking met de Stichting
Kankerregister (SKR) en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
(FANC).

Het verzoek van de Minister om de mogelijke gezondheidsrisico’s te
bestuderen van het wonen in de nabijheid van nucleaire sites werd eerst
besproken in een multidisciplinaire denktank2. Deze denktank bracht
vertegenwoordigers bijeen van de Federale overheidsdienst (FOD)
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de
Stichting Kankerregister (SKR), het Kabinet van de Minister, het “Institut
médical de Pathologie et de Génétique”3 van Gosselies, het Federaal
Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), het Belgische Studiecentrum
voor Kernenergie (SCK-CEN) van Mol en het Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid (WIV-ISP). Het consensusadvies van deze denktank was
dat een epidemiologische studie:

Beschouwd moet worden als een eerste benadering om de mogelijke
gezondheidsrisico’s te bepalen van het leven in de buurt van nucleaire sites
in België

Zich moet richten op acute leukemie bij kinderen en op schildklierkanker



4 Installaties van de hoogste radiologische risicocategorie, overeenkomend met “Klasse I”
in de classificatie van inrichtingen volgens het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001, dat
de radiologische protectie in België regelt
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Expliciet de moeilijkheden in kaart moet brengen die opduiken, gezien deze
ook de haalbaarheid van toekomstige epidemiologische studies in het
gedrang kunnen brengen

De huidige studie moet beschouwd worden als een eerste benadering om
mogelijke gezondheidseffecten te bestuderen van het leven in de buurt van
nucleaire sites in België. De studie heeft een ecologisch opzet en
onderzoekt wat gebeurt in gebieden binnen een straal van 20 km rond de
grote nucleaire installaties4. Zulk een ecologisch studieopzet laat toe om
een aantal antwoorden te bieden op de publieke bekommernis of er een
verhoogd voorkomen van een bepaalde ziekte is of zou kunnen zijn rond
een potentiële bron van vervuiling. Gezien een dergelijke studie van nature
louter beschrijvend is, laat ze niet toe om besluiten te trekken met
betrekking tot enige mogelijke oorzakelijke relatie. Een andere beperking
van dit type studie is dat er geen conclusies op individueel niveau getrokken
kunnen worden.

De studie onderzoekt cirkelvormige gebieden met een straal van 20 km
rond de nucleaire kerncentrales van Doel en Tihange en rond de nucleaire
sites van Fleurus en Mol-Dessel. Zowel in Fleurus als in Mol-Dessel is er
een combinatie van industriële en onderzoeksactiviteiten in de nucleaire
sector. Het Belgische grondgebied binnen een straal van 20km rond de
Franse kerncentrale van Chooz, die zeer dicht bij de Belgische grens
gelegen is, werd ook onderzocht.

De studie onderzoekt meer specifiek of het aantal nieuwe gevallen van
kanker, ook genoemd kankerincidentie, hoger dan verwacht is in de
nabijheid van de nucleaire sites. De vrij recente oprichting van de Stichting
Kankerregister stelt beperkingen aan de studie, gezien betrouwbare
kankergegevens slechts beschikbaar zijn voor een beperkte tijdsperiode
(9 jaar voor Vlaanderen en 5 jaar voor Brussel en Wallonië). De studie richt
zich op twee specifieke types van kanker, namelijk acute leukemie bij
kinderen van 0-14 jaar en schildklierkanker bij personen van alle leeftijden.
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Leukemie is een kanker met een relatief korte tijd tussen de blootstelling
aan ioniserende straling en het optreden van kanker (een korte latentietijd)
en is bijgevolg de kanker waarvan men verwacht dat hij het eerst opduikt
na blootstelling aan ioniserende straling. Kinderen hebben een hogere
gevoeligheid aan ioniserende straling dan volwassenen en kunnen leukemie
dus sneller ontwikkelen. Leukemie kan geïnduceerd worden door een
uiteenlopende reeks van radio-actieve stoffen. Omwille van deze redenen
is acute leukemie bij kinderen de aandoening die veruit het meest
bestudeerd wordt rond nucleaire sites. Van schildklierkanker is gekend dat
het kan optreden na blootstelling aan radio-actieve joodisotopen. De tijd
tussen blootstelling en optreden van schildklierkanker is meestal lang (lange
latentietijd), gewoonlijk enkele tientallen jaren. Het ongeval in Tsjernobyl
bevestigde het feit dat kinderen gevoeliger zijn dan volwassenen en toonde
aan dat de latentietijd heel wat korter kan zijn wanneer de blootstelling
plaatsvindt op jongere leeftijd en ook naarmate de blootstelling meer
uitgesproken was. Alle onderzochte nucleaire installaties kunnen potentieel
een bron zijn van radio-actieve jood-isotopen. In het bijzonder de site van
Fleurus is één van de grootste productiesites van radio-jodia in Europa.

In een tweede fase probeert de studie om na te gaan of er evidentie is voor
een toenemend voorkomen van deze kankers met toenemende
surrogaatblootstelling van de nucleaire sites. Surrogaat blootstelling werd
hiervoor achtereenvolgens gedefinieerd in functie van (i) de nabijheid van
de woonplaats tot de nucleaire site, (ii) de dominante windrichting, en (iii)
de blootstelling geschat door middel van mathematische modellering van
radio-actieve uitstoot.

De resultaten tonen geen verhoging van de incidentie van acute leukemie
bij kinderen of van schildklierkanker rond de kerncentrales van Doel en
Tihange. Op het Belgische grondgebied in de omgeving van de kerncentrale
van Chooz werden geen gevallen van acute leukemie bij kinderen
waargenomen. De resultaten voor schildklierkanker rond Chooz zijn
instabiel: dit komt door het beperkte aantal incidente gevallen, in
combinatie met de lage populatienoemer (aantal beschouwde
persoonsjaren). Als dusdanig laten deze resultaten geen wetenschappelijk
gegronde interpretatie toe. Rond de sites van Mol-Dessel en Fleurus ligt de
vastgestelde incidentie van schildklierkanker lichtjes hoger dan het
gemiddelde van de respectieve regios. Dergelijke verhoging in
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schildklierkankerincidentie is echter niet uitzonderlijk in België en wordt
ook waargenomen op plaatsen zonder nucleaire sites. Dicht bij de site van
Mol-Dessel is de vastgestelde incidentie van acute leukemie bij kinderen
hoger dan het nationale gemiddelde, maar deze waarneming is gebaseerd
op een heel klein aantal gevallen. Pogingen om deze waarnemingen verder
te analyseren door na te gaan of er een toenemend kankerrisico is met
toenemende surrogaatblootstelling, met name de tweede fase van de
analyse, werden ernstig gehinderd door de grootte van de geografische
gebieden die overeenkomen met het kleinste administratieve niveau voor
dewelke gezondheidsgegevens beschikbaar zijn in België, namelijk dat van
de gemeentes. Deze situatie maakt het onmogelijk om meer lokale
fenomenen te bestuderen.

Besluit
Op vraag van de Belgische Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
werd op nationaal niveau een epidemiologische studie uitgevoerd om een
eerste inschatting te verkrijgen van mogelijke gezondheidsrisico’s van het
leven in de nabijheid van de grote nucleaire sites.

Het optreden van nieuwe gevallen van acute leukemie bij kinderen en van
schildklierkanker werd onderzocht in een gebied met een straal van 20 km
rond de Belgische kerncentrales van Doel en Tihange, de gecombineerde
industriële en onderzoekssites van Fleurus en Mol-Dessel, en op het
Belgische grondgebied rond de Franse kerncentrale van Chooz.

Op basis van de data zoals tot nogtoe beschikbaar werden geen verhoogde
incidenties waargenomen van acute leukemie bij kinderen of van
schildklierkanker rond de kerncentrales van Doel en Tihange. Op het
Belgische grondgebied in de nabijheid van de Franse kerncentrale van
Chooz werden geen gevallen van acute leukemie bij kinderen waarge-
nomen. Voor schildklierkanker was het onmogelijk om wetenschappelijke
besluiten te trekken voor het Belgische grondgebied rond Chooz gezien de
instabiliteit van de resultaten. Voor de nucleaire sites van Mol-Dessel en
Fleurus, waar combinaties van nucleaire onderzoeks- en industriële
activiteiten gelocaliseerd zijn, werd een licht verhoogde incidentie van
schildklierkanker geobserveerd in vergelijking met de regionale
gemiddelden, maar gelijkaardige en hogere toegenomen incidenties werden
ook gezien op andere locaties zonder nucleaire sites. In de nabijheid van de
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site van Mol-Dessel lag de incidentie van acute leukemie bij kinderen hoger
dan verwacht op basis van de nationale gemiddelde waarde, maar deze
waarneming is gebaseerd op een zeer beperkt aantal gevallen. Verdere
analyses die tot doel hadden na te gaan of er een toenemend kankerrisico
is met toenemende surrogaatblootstelling van de nucleaire sites werden in
ernstige mate gehinderd door de relatief grote omvang van de kleinste
administratieve gebieden waarvoor gezondheidsgegevens in België
beschikbaar zijn.

Vanuit wetenschappelijk standpunt kan het aangewezen zijn om:

(a) De epidemiologische evaluatie te herhalen binnen vijf jaar, gezien tegen
dan meer kankergegevens beschikbaar zullen zijn,

(b) Gezondheidsgegevens beschikbaar te maken op kleiner geografisch
niveau en capaciteit te ontwikkelen in small area statistics, zodat een
herhaling van de studie meer kan opleveren,

(c) Te starten met of deel te nemen aan grensoverschrijdende en
internationale samenwerkingsinitiatieven, die toelaten om data over
zeldzame ziektes – zoals acute leukemie bij kinderen - samen te voegen
en het onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten in de omgeving
van de vele nucleaire sites die dicht bij de nationale grenzen
gelocaliseerd zijn, te vergemakkelijken,

(d) Deel te nemen aan bestaande internationale inspanningen om
prospectief na te gaan wat er gebeurt in grote bevolkingscohortes, een
benadering die uiteindelijk zal leiden tot een beter inzicht in de
oorzaken van kanker

Het volledige rapport is beschikbaar via de volgende link: https://www.wiv-
isp.be/Documents/120905_Monitoring%20Health%20Effects%20Nuclear
%20sites%20in%20Belgium.pdf



1 De thematiek werd voorgesteld op het 11° Symposium Medisch Rampenmanagement
van Rode Kruis Vlaanderen op 27/10/2012, toegelicht aan de Vlaamse Club in Brussel
op 4/2/2013 en in finale versie getoetst op de vergadering van BVS-ABR over
Rampenplanning onder de titel “Bedenkingen over Rampen planning, n.a.v. recente
lessen uit het Fukushima ongeval”. De slides zijn beschikbaar op de BVS-ABR website.

2 Gilbert Eggermont (PhD UGent 1974) is lid HGR en GoE Art 31 EC, gewezen voorzitter
BVS ; voor zijn pensionering gastprofessor en hoofd dienst Stralingscontrole VUB, lid
wetenschappelijke raad FANC en directielid SCK.CEN waar hij ook PISA organiseerde.
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Abstract
De Fukushima kernramp van 11/3/2011 heeft kernenergie een kater bezorgd. Verbeelding
in de risicoanalyse was al tekort geschoten bij vorige reactorongevallen: menselijk- en
organisatie falen en nu de natuur. W-Europa moet nu de kleine kans op een groot ongeval
met systeem bedreigende gevolgen onder ogen zien. Adekwate rampenplanning is
noodzaak zoals ook bleek uit het ongeval in Wetteren.
Een historische terugblik op de nucleaire controverse schetst de uitdagingen voor deze
complexe risico technologie: reactor ongeval, nucleair afval en proliferatie. De overheid,
worstelend met media polarisering, lijkt zwak om het algemeen belang vorm te geven en
veiligheid afdoend te reguleren op het relevante EU niveau in de globalisering. De
harmonisering van criteria voor veiligheid staat nog in de beginfase. Er is meer Europa
nodig bij de organisatie van vergunning en toezicht en ook bij rampenplanning. De
samenwerking van nucleaire overheidsdiensten, zoals het FANC vordert maar een
coördinerende EU administratie voor nucleaire veiligheid ontbreekt vooralsnog. Stress
tests, geïnspireerd door de banken, illustreren die malaise. De scope van de stresstests
bleef beperkt tot verbetering van robuustheid van kerncentrales. Men durft de externe
noodplanning en evacuatie over 20 km en meer bij een groot ongeval, zoals bij falen van
een drukvat, nauwelijks herzien. Mensen zijn terecht bezorgd door verhoogd kanker risico
bij een kernongeval maar de sociaal economische en functionele verstoring van een
regionale infrastructuur, zoals Antwerpen, is bij besmetting van de omgeving even ernstig.
Hoe de specificiteit van onze centrales en hun delicate ligging (Doel, Gravelines) condities
opleggen om dit risico te beperken en voorbereid te zijn op grote ongevallen?
Noodplanning blijft een nationale bevoegdheid met sterke verscheidenheid in Europa. De



afstemming met buurlanden voor iodium profylaxie vordert, maar implementatie in België
overlapte met Fukushima. Het was een zware toets voor de coherentie van risico
communicatie. Fukushima wees op het belang van post accidentele lange termijn
voorbereiding. De uitgebreide contaminatie van een ongeval toont zowel rond Chernobyl
als in Japan het onderschat probleem van massaal nucleair afval uit site sanering dat de
capaciteit van een land overstijgt. Er was duidelijke vooruitgang in de aanpak en
communicatie van het FANC gedurende het ongeval. De publieke perceptie van
kernenergie, zoals gemeten door de perceptiebarometer van SCK, boerde achteruit. De
problemen in Doel en Tihange toonden nadien dat er nog veel nodig is om het vertrouwen
terug te krijgen van de publieke opinie. Recent onderzoek leert dat vertrouwen in experten
belangrijke preconditie is voor het slagen van risico communicatie. De sector zoekt een
meer transparante cultuur. Nucleaire experten moeten bewust blijven van de grenzen van
hun expertise mandaat om geloofwaardig te zijn. Het FANC zal transparantie en
onafhankelijkheid continu moeten demonstreren. Subtiele private marketing campagnes
van het Nucleair Forum staan ver van het Europees model voor risico communicatie
(RISCOM). Dit model vraagt een neutrale aanpak zonder verborgen agenda’s met ruimte
voor tegenexpertise en voor overleg met relevante actoren. Meer lokale betrokkenheid is
in Frankrijk bij wet voorzien nationaal gecoördineerd. Dit alles situeert zich ook in
voorzorg en duurzame ontwikkeling.

1. Historische situering van de controverse over nucleaire veiligheid

Om het Fukushima ongeval te situeren is het nuttig de geschiedenis na te
gaan van de nucleaire ontwikkeling in België. Deze zat vol boeiende
beloftes en controverses na tal van verrassende nucleaire gebeurtenissen
(Laes et al, 2007). Scharniermomenten en keerpunten verklaren hoe de wet
op de kernuitstap als de trend tot renaissance ontstonden, een
slingerbeweging in besluitvorming die reactorveiligheid als nieuw
breukpunt opvoerde tussen Frankrijk en Duitsland.

• Van militaire keuzes naar politiek van het voldongen feit
De reactorontwikkeling groeide uit Amerikaanse militaire technologie,
uitgetest in atoomduikboten. Het begon met de atoombommen op
Hirosjima en Nagasaki en ging gepaard met verdoken experimenten op
mens en milieu en ethisch betwistbare afvalpraktijken zowel in Rusland als
de USA. Deze aspecten bleven lang gemaskeerd door de koude oorlog die
een enorme milieutol eiste. De atoombom experimenten creëerden voor het
eerst een globaal verspreide meetbare radioactieve pollutie. Het militaire
heeft een zware hypotheek gelegd op de beloftevolle civiele technologie.
De USA steunde het research centrum van Mol (SCK) om met BR3 het
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prototype uit te bouwen van de elektriciteit reactoren van het PWR type
(Westinghouse). Dit was een compensatie voor de levering van uranium
uit Belgisch Congo voor de bom.
Met zijn participatie in de eerste ondergrondse kernreactor van Chooz koos
België daarop resoluut voor “veilige” kernenergie en Franse samenwerking.
In 1966 kon zonder enige parlementaire inspraak in één kabinetsraad Van
den Boeynants-De Clercq de vestiging van 7 weliswaar bovengrondse (dus
op het eerste zicht minder veilige) kerncentrales worden goedgekeurd. Men
bereidde de rol van de staat (vergunningen, controle, afvalbeleid)
nauwelijks voor om deze ambitieuze optie in goede banen te leiden. De
hoogstaande publieke research hielp de industrie om de technologische
versnelling breed te realiseren.

• Nucleaire splijtstofindustrie en Europese reactorambities
Terwijl men in Wallonië na het koloniaal tijdperk uranium mijnen
overwoog werd een volledige splijtstof industrie uitgebouwd in de Kempen.
Frankrijk zou nadien deze ambitie overtreffen en Belgische industriële
realisaties opslorpen (radiochemische opwerking van splijtstof, recyclage
van plutonium mengoxide).

Na de energiecrisis van 1973 bracht de aankondiging van 200 nieuwe
kerncentrales voor Europa een controverse op gang, eerst academisch, dan
met acties opgewekt door het zoeken naar vestigingsplaatsen aan de kust
(i.h.b. Zeebrugge). Eerder waren er geen éénduidige vestigingscriteria. Doel
was een verre van optimale site en een afwijking op Amerikaanse
richtlijnen, maar de veiligheidsvoorzieningen van de elektronucleaire
studiebureaus werden verbeterd omwille van de Antwerpse nabijheid. Dit
leverde ondanks de moeilijk evacuëerbare ligging en omringende transport
infrastructuur vanaf 1974 goed functionerende centrales op (Doel 1&2 en
Tihange 1), die aansloten bij de energie intensieve chemiesector aldaar. Bij
de constructie van de laatste 4 centrales tien jaar later zijn strengere
veiligheidsvoorzieningen toegepast. Het containment koepelgebouw en de
bunkering, ook van splijtstof bassins, waren beter dan de Franse concepten
van die tijd in Gravelines, toen het grootste kernpark.

In België leidde de energiecrisis van ‘73 tot een tweede nucleaire droom om
nog eens twintig reactoren te bouwen. Deze droom zou niet meer
gerealiseerd worden. Het project was gebaseerd op grote groei van
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elektriciteit, 2/3 ervan nucleair opgewekt. Behalve Frankrijk durfde geen
land het ooit aan zoveel kernenergie na te streven. België voorzag daarvoor
toen nieuwe vestigingsplaatsen aan de kust.

• Begin van contestatie over vestigingsplaatsen naast controverse over
technologie.

De evaluatie door een commissie van “Wijzen” midden de jaren 70, deed
de nucleaire expansie herbekijken. De secretaris-generaal voor
Economische Zaken en toenmalig voorzitter van de raad van beheer van
SCK, A. Bayens, wees op de grenzen voor inplanting van reactoren in dicht
bevolkte gebieden zoals België en stelde dat men feitelijk tal van
kerneilanden zou nodig hebben of de keuze zou moeten maken om meer
elektriciteit te importeren uit gunstiger gelegen plaatsen. Bayens trok ook
voor het eerst de aandacht op een nood aan afvalbeheer op lange termijn.
Dat stimuleerde SCK tot de bouw van een ondergrondse studiegalerij. Het
finale “ja, maar “ advies van de commissie aan de regering draaide nadien
uit op een “neen tenzij …het afvalprobleem zou worden opgelost”.

De USA had ervoor geopteerd om bij keuze van een reactorsite dichte
bevolkingscentra te vermijden ook uit evacuatie overwegingen. Maar na
het ongeval in Three Miles Island kon in de USA 30 jaar lang geen groen
licht meer gegeven worden voor de bouw van een reactor. Dit duurde tot de
Bush administratie. Frankrijk wou bijbenen en koos voor nucleaire
renaissance. Rusland koos voor afgelegen ligging van kerncentrales en
bouwde deze ook zonder gebunkerd gebouw. Uit discussie archieven
(Sov.Atom.En.) bleek later dat USA experten een gebunkerd koepel
gebouw hadden afgeraden aan hun Russische collega’s omdat zulke
verregaande maatregelen enkel relevant waren voor publieke opiniëring in
democratisch landen…

Vestigingscriteria zoals de evacuatiecapaciteit en de nabijheid van
toeristische infrastructuur zijn dus kort een element van discussie geweest
in België, terwijl Frankrijk, zonder veel internationale coördinatie, tal van
kerncentrales ging plannen aan zijn grenzen (Chooz, Gravelines, Cattenom,
Fesssenheim), plaatsen waar het rivierdebiet groot is en nabij energie
intensieve industrie.
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• Ongeval in Three Miles Island en begin van afval controverse -
Scharnierpunten

De controverse kreeg een boost met het ongeval in Harrisburg, USA. Daar
gebeurde een smelt van de helft van een reactorkern van hetzelfde type
(PWR) als bij ons. De Belgische elektriciteitssector en het SCK legden in
navolging van de Amerikanen de schuld voor dit ongeval bij de menselijke
fout. Dit had een betere ergonomie van reactor bediening voor gevolg naast
de bouw van simulatoren voor reactorpiloten in navolging van de vliegtuig
sector. België borg in 1979 nieuwe kernenergie projecten op maar zou die
midden de jaren 80 hernemen onder Franse invloed. Na het TMI ongeval
begon een discussie over het gebrek aan onafhankelijke overheidscontrole
en vergunningen in België. Dit leidde eerst tot een kleine hervorming van
de bevoegde administraties (DBIS, DTVKI). Pas na het ongeval in
Chernobyl leidde dit moeizaam tot creatie van een autonoom federaal
agentschap, het FANC, dat na oprichting in 1994 nog herhaalde crisissen
kende. Het zou tot 2006 duren eer dit overheidsagentschap echt kansen
kreeg om zich te profileren, nadat beroep was gedaan op een oud directeur
van Doel, met enige visie op veiligheidscultuur.

In de jaren ‘80 werd de reactor discussie doorkruist door een publiek debat
over de herneming van de opwerking in Eurochemic in Dessel. De
elektriciteitssector wees projectvoorstellen voor heropening van die fabriek
voor de Belgische behoeften af. Dit legde een paradox bloot gezien het
project was uitgewerkt door de kaders van het vroegere Eurochemic met
steun van de vakbonden. Later zou blijken dat de kosten voor ontmanteling
en afval van de vroegere OESO fabriek een dermate hoog passief vormde
dat de sector ervoor bedankte. Het Ministerie van Economische Zaken
moest opdraaien voor de overnamekosten en droeg de installaties over aan
NIRAS (later industriëel filiaal Belgoproces) met latere verrekening als
nucleair passief.

In 1982 was er een grote Europese elektriciteitspanne door opstart
experimenten in Doel.

Er was ook de nasleep van het Montlouis ongeval: een transport ferryboot
kapseisde voor onze kust in 1984. Hij was geladen met uranium
hexafluoride containers, voor aanrijking op weg naar Rusland. Deze
schipbreuk toonde dat transport een Achillespees was van de nucleaire
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splijtstofcyclus en nog vaak onderwerp van contestatie zou zijn. België
bleek weinig vat te hebben op de afhandeling van dit ongeval door de
Franse marine, die de containers naar een Franse haven afvoerde. De
Belgische autoriteiten hadden i.s.m. Smit-Tak, DBIS en SCK de operatie
voorbereid maar lieten de kans liggen om de kostprijs naar Frankrijk door
te schuiven. Het ongeval gebeurde kort na een controverse over de N-
Atlantische dumping van afval in zee. Frankrijk paste later het concept van
deze transportcontainer voor UF6 aan om veiliger te zijn.

In die periode ontstond tevens een controverse over de stortingen van
nucleair afval in de Atlantische oceaan. De nucleaire sector ging er van uit
dat de mensheid en het milieu voldoende beschermd zijn als de mens dat
is. Berekeningen leerden dat, bij dumping in de diepzee van laagactief
nucleair afval, de oceaan voldoende kon verdunnen om ons voor teveel
radioactiviteit uit vis te behoeden. Dit werd aangevochten door Greenpeace
en de Engelse vakbond van zeelui. Uit SCK archieven is nadien gebleken
waarom de Engelse matrozen zich bij acties van de NGO aansloten. Bij de
eerste dumpingen in de oceaan hadden ze kunnen merken dat afval vaten
weer aan de oppervlakte kwamen drijven. Later zou uit het Franse Castaing
rapport blijken dat België ook alpha houdend afval uit Olen in zee had
gedumpt wat radondoses voor personeel had opgeleverd tijdens het
transport.

Jarenlang illustreerden metingen van de UGent regelmatig een ongewoon
hoge atmosferische concentratie aan krypton-85 die telkens in verband
stond met lozingen van de opwerkingsfabriek van La Hague en Sellafield.
Zulke metingen uitzonderlijk bij N-O windrichting markeerden eind april
1986 ook de eerst gemeten radioactiviteit in de lucht als gevolg van het
ongeval in Chernobyl. De RUG beschikte toen over één van de meest
gevoelige meetbanken ter wereld voor Kr-85 die spijtig genoeg niet
geïntegreerd werd in het latere meetnet Telerad. De radioactiviteit van dit
nuclide, dat zeer beperkt natuurlijk in de atmosfeer voorkomt, is sinds 1945
met 9 grootteordes toegenomen. Het wordt nauwelijks nog als schadelijk
aanzien. Het verband tussen edel gas lozingen van kerncentrales en clusters
van kinderleukemie in Duitsland en Engeland kon niet worden hard
gemaakt en was ook voorwerp van een internationale studie waaraan de
Hoge Gezondheidsraad deelnam (SHC, 2012). Men verantwoordt de
lozingen van grote hoeveelheden radioactieve edele gassen in de atmosfeer

38



en ook van tritium in water en lucht op dezelfde basis als de lozing van
CO2, namelijk het verwaarloosbaar toxisch effect op de mens. Uiteraard
heeft de hoeveelheid CO2 een veel massaler karakter maar tot vandaag
blijft een al te antropocentrische visie stralingsbescherming van het milieu
overheersen. Bescherming van ecosystemen is nog geen issue voor de
nucleaire sector. Kernenergie scoort ruim beter voor het klimaat dan fossiele
energie maar biedt geen oplossing voor dit complexe globale groei
probleem.

• Keerpunt met het ongeval in Chernobyl (1986)

In de periode nadat de tweede reeks centrales van Doel en Tihange in
gebruik waren genomen, werd rond 1985 een nieuw reactorproject voor
België gelanceerd: een voorstel tot verhoging van de capaciteit van het
reactorpark in Doel met 50% (N8, de achtste Belgische kerncentrale, ook
Doel 5 genaamd). Dit was niet evident aanvaardbaar voor de Belgische
publieke opinie. De zoektocht naar een derde vestigingsplaats voor
kernreactoren in België aan de kust was eerder op felle contestatie gestoten
en vastgelopen. Uiteraard zinderde toen nog het reactorongeval in
Harrisburg na. Dit had aan de uitbouw van kernenergie zijn eerdere
dynamiek ontnomen ook bij ons. Het ongeval in Chernobyl met
wereldwijde pollutie, vergelijkbaar in onze streken in intensiteit maar niet
in duur en accumulatie met deze van de atoombomtesten van 58-62, leidde
tot een keerpunt in het nucleair beleid.

Het was verwondering troef die mooie lentedagen van 1 en 2 mei 86 aan de
universiteit van Gent. Met de meteo voorspelling hadden we telefonisch melding
gekregen uit Duitsland en Frankrijk dat radioactieve dispersie op komst was uit
Chernobyl. Zintuiglijk niet waarneembaar en nauwelijks aangekondigd. Het
was op zijn minst een indrukwekkende ervaring om Iodium-131 te kunnen
meten op een wrijfmonster op het dak van een auto en dat met een simpele
besmettingsmonitor. De daaropvolgende spectrometrische analyse bevestigde
immers de vingerprint van splijtstof producten van een reactorongeval. Niemand
in reactorveiligheid had echt verwacht dat ooit een accidentele reactor-
besmetting zulke imissies zou opleveren tot 2000 km ver. De Belgische
autoriteiten waren weinig op zo’n gebeuren voorbereid. Minister Miet Smet
negeerde eerst het risico voor de volksgezondheid met enige controverse als
gevolg in de media. Vanuit haar kabinet werd de radiologische situatie daarna
dagelijks opgevolgd. Een call center werd opgezet. Er ontstond verwarring alom
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over het risico van melkvoeding en de gewenste voorzorg met koeien, over
spinaziegebruik en het spelen in zandbakken i.h.b. toen aanbevelingen door een
Waals minister werden tegen gesproken. De BRT paste zelfs de windrichting
aan uit zorg voor paniek. Onze evaluatie gaf aan dat afhankelijk van de duur
van het ongeval en de weerscondities een licht verhoogd risico op kanker kon
optreden in België i.h.b. voor de schildklier van kinderen (een 20-tal). We
bepleitten simpele voorzorgsmaatregelen.

GE, UGent (1986)

Voor dit ongeval werd de fout gelegd bij betwistbare Russische technologie
die eerder zonder kritiek van het Westen in de IAEA aanvaard was. Later
zou de veiligheidscultuur met de vinger worden gewezen.
Risicocommunicatie stond nog in zijn kinderschoenen en het FANC
bestond nog niet. De overheid bleek onvoldoende uitgerust om zulke
crisissituaties het hoofd te bieden. De administraties hadden een te beperkte
en versnipperde bevoegdheid. De bevoegde diensten van het IHE, nu WIV,
moesten in die hectische periode mee de klus klaren en kregen
ondersteuning van SCK. De communicatie was verward. Aan UGent
ervaarden we een meer geruststellend effect door in te gaan op de
bezorgdheid van de mensen door een mogelijk licht verhoogd risico op
schildklierkanker te erkennen en te relativeren, eerder dan dit a priori te
ontkennen om paniek te vermijden.

Na het ongeval in Chernobyl bleef de kernenergie ambitie beperkt tot een
Belgische participatie in nieuwe reactoren in het Franse Chooz, waar de
eerste ondergrondse reactor vroegtijdig diende gesloten na 23 jaar bedrijf
en aanzienlijke milieulozingen in de Maas.

• De paradox van de wet op kernuitstap en de nucleaire renaissance
Het ongeval in Chernobyl was de voorbode van ander onheil. Het
Transnuklear afvalschandaal in Mol schudde in 1987 het SCK grondig
doorheen. Het centrum moest afslanken om grote nucleaire passiva voor
niet geprovisioneerd afval en ontmanteling te helpen dragen. Eerdere
budgetreducties door de regering Martens-Gol hadden aangezet om andere
inkomsten te zoeken. Deze crisis gaf vleugels aan de nucleaire
afvalmaatschappij NIRAS om sites te saneren en oplossingen voor berging
i.p.v. de zeedumping te zoeken. De controverse rond de splijtstofcyclus
(sluiting Eurochemic in Dessel, opwerkingscontracten met La Hague in
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Normandië, transport) volgde op de stopzetting van dure internationale
research naar kweekreactoren op basis van snelle neutronen in Mol in 1989
en de sluiting van dat soort reactoren in Kalkar (D) en Super Phénix (Fr).
Dit soort ontwikkeling is recent hernomen met het MYRRHA project in
Mol. De industriële succes story van plutonium splijtstof (MOx) moest
eraan geloven door onvoldoende bescherming van know-how, gevolgd door
Franse overnames. Net als de Générale en Fortis toonde dit de Belgische
zwakheid aan t.o.v. buitenlandse firma’s.

De politieke druk, ingezet na het ongeval in Harrisburg, om een
onafhankelijk en performant overheidsorgaan voor nucleaire controle op
te richten kreeg in die tijdsgeest wind in te zeilen, ook doordat de
onderbezetting van de nucleair bevoegde administraties voor Volksge-
zondheid (DBIS) en Arbeid (DTVKI) duidelijk was geworden. Het
resulteerde na de aanbevelingen van de senaatscommissie de Wasseige in
1991 in een wetsontwerp tot creatie van het FANC, een agentschap van de
overheid-. Deze wet gepubliceerd in 1994 kon pas operationeel worden
gemaakt naar de eeuwwisseling toe na overdracht van de bevoegdheden
aan de Minister Van Binnenlandse Zaken.

Deze dynamiek kwam te laat omdat de geloofwaardigheid van industrie en
overheid al gehypothekeerd was. Geleidelijk was een maatschappelijk
draagvlak ontstaan met voldoende voedingsbodem in meerdere politieke
partijen om de kernenergie van het verleden een halt toe te roepen.

Ondertussen bleek rond Chernobyl overduidelijk dat de besmetting veel
schildklierkanker bij kinderen had veroorzaakt. De risico inschatting van de
impact van het ongeval op grotere afstand werd een aanslepende
controverse ook tussen bevoegde UNO organen (WHO, IARC, IAEA).

De geschetste controverse lag aan de basis van een slingerbeweging in de
politieke besluitvorming en leidde tot de wet van 2003 op de geleidelijke
kernuitstap na 40 jaar levensduur van de reactoren. Tegelijk bereidde de
slinger zijn andere beweging voor, een nucleaire renaissance. De Duitse
nucleaire industrie en R&D centra vroegen betere reactoren van de derde
generatie met minder ongevalsrisico (EPR). Onder impuls van de sterke
Franse nucleaire industrie i.h.b. AREVA kregen ook reactor projecten van
een vierde generatie vorm die zowel proliferatie resistent als afval
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oplossend zouden moeten zijn, gebruik makend van oude reactortech-
nologie voor snelle neutronen.

De afvalplanning van NIRAS ging uit van een oorspronkelijk geplande
levensduur van 40 jaar voor de huidige productie reactoren. Het had niet
voorzien in de berging van restafval uit de met radium gerelateerde
industrie. De reactoren waren op kortere tijd afgeschreven zonder het
voordeel door te rekenen aan de kWh verbruiker. Deze zag zijn goedkope
kWh perspectieven verdwijnen in de liberalisering van de Europese
elektriciteitsmarkt en de monopoliepositie van Electrabel. De verbruiker
kreeg er andere afvallasten bovenop voor de budgettair niet voorziene
ontmanteling van R&D installaties. Het politieke beleid ontdekte slechts
laat dit distributieprobleem van voor- en nadelen van de nucleaire
technologie. Ondertussen zijn al twee faillissementen op kleine schaal
opgetreden waarrond zich een probleem van radioactief afval stelde
(Nilefos, Zelzate en Best Medical, Fleurus). Lucratieve internationale
overnames lijken een makkelijke weg om milieulasten zoals nucleaire
afvalkosten op de overheid af te schuiven.

In de kernenergie ontstond door noodzakelijke ingrepen en vervanging van
reactor onderdelen zoals stoomgeneratoren (aangetast door corrosie) een
filosofie van PLEx (Plant Life Extension of verlenging levensduur). Deze
werd herdoopt in LTO (Long Term Operation) waarbij Electrabel en FANC
vanaf 22009 duidelijk hoopten op het schrappen van de wet op de uitstap
na intentie verklaringen in die richting van toenmalig premier H.Van
Rompuy .

Met de wet op de uitstap, die in 2012 na Fukushima een deel terugge-
schroefd werd, kunnen we concluderen dat het kernenergiebeleid van
België, net zoals het infrastructuurbeleid (vb. NMBS) enkel met veel
vertraging, maatschappelijke correcties ondergaat. De publieke perceptie
of de indruk van de werkelijkheid die de bevolking opdoet doorheen een
proces van ervaringen met problemen kan moeilijk worden genegeerd.
Perceptie is immers niet te herleiden tot een gebrek aan informatie van de
burger hoewel informatiecampagnes daar ook nu nog van uitgaan. Perceptie
heeft naast een historische ook een culturele achtergrond, waarbij het
gebrek aan transparantie van deze uit het militaire gegroeide sector het
herstel van vertrouwen bemoeilijkt.
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• Welke rol voor kernenergie post Fukushima in de duurzame energie
transitie

De poging tot proliferatie van atoomwapens (Irak ‘91, Israel, Iran, N-
Korea) na Pakistan en India, bleef de jongste jaren een schaduw werpen op
de duurzaamheid (een beladen begrip) van nucleaire energie.

Net voor de herdenking van 25 jaar Chernobyl raasde echter een tsunami
over het grootste nucleair dubbelpark ter wereld aan de N-O kust van Japan,
in de prefectuur van Fukushima.

Hetzelfde jaar deed C. Turkanu en SCK een nieuwe meting van de
perceptiebarometer die wees op een negatieve impact op de publieke opinie
(Perko, 2012). De rampenplanning was zoals verder toegelicht vrij
chaotisch, althans voor Japan. De internationale schaal voor ongevallen,
INES, schoot tekort voor meerdere reactorongevallen tegelijk.

Voorzorg en duurzame ontwikkeling zijn nog weinig doorgedrongen in de
cultuur van de nucleaire sector hoewel ze benaderingen aanreiken om juist
met risico onzekerheden en ambiguïteiten om te gaan.

De problemen van Doel 3 maakten tenslotte zeer recent duidelijk dat teveel
kernenergie met één bepaalde technologie de elektriciteitsbevoorrading
kwetsbaar kunnen maken. Er mag worden verwacht dat dit nieuwe debat en
de aanpak van de metaaldefecten van de reactorkuip in Doel 3 en Tihange
2 perceptie en risico aanpak van experten en beleid verder zal bijsturen.

De evolutie naar duurzame energie verloopt ondertussen traag behalve in
Duitsland. Dit werd bestudeerd op nucleair vlak in het kader van de SEPIA
studie van BELSPO (Eggermont, 2011). Kleinschalige reactoren voor
elektriciteit, een nieuwe Amerikaanse strategie, en kleine hoge temperatuur
reactoren, een totaal energie concept, zouden duurzame nucleaire
perspectieven kunnen bieden terwijl fusie ten vroegste na 2070 een bijdrage
voor elektriciteit kan leveren.

In Finland krijgt de grootschalige EPR kerntechnologie van Frankrijk
(1700MWe) ruimte. Dat land had decennia voordien vertrouwen
opgebouwd door sterke overheidssturing van de nucleaire sector en
onafhankelijke vormgeving van overheidscontrole en afvalbeleid. Het meer
ambitieuze België, met een programma van 60% nucleaire elektriciteit maar
minder ruimte ervoor, is daarmee zeer laat geweest.
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Oorspronkelijk bedoelde het EURATOM verdrag dat veiligheid-, splijtstof-
en afval-beleid EU opdrachten moesten zijn. Dit werd afgeremd door de
kernwapenstaten en hun industriële strategie. Meer Europa lijkt nu nodig
i.h.b. voor kleine landen om gecorrigeerd te kunnen verdergaan met de
complexe nucleaire ontwikkeling. Of dit gewenst is als beleidsoptie
internationaal als voor energie blijft een open politieke discussie. De
gelijkenis met de bankencrisis is ondertussen groot; beiden ontwikkelden
technologie met risico’s die systeembedreigend zijn in een globalisering
zonder globale regulering en waarbij de cultuur van de sector ook deze van
de controlerende instanties bepaalt.

China, zonder groot ongeval tot nu toe, bouwt ondertussen met haar
nucleaire industrie, de grootste ter wereld, sneller en efficiënter zowel
Europese als Amerikaanse reactoren.

2. Lessen voor de nucleaire veiligheid uit de grote reactor ongevallen
We overlopen vaststellingen en lessen uit de drie grote reactor ongevallen
in de nucleaire sector.

2.1 Het ongeval in TMI, Harrisburg, USA (1979)
Kort voor het reactor ongeval in Harrisburg had N.Rasmussen van MIT een
eredoctoraat gekregen aan de KUL voor zijn ontwikkeling van de
probabilistische of kansbenadering van de veiligheidsanalyse. Zijn
resultaten en schattingen van kans op kernsmelt waren geruststellend.

Na het ongeval kreeg de menselijke fout de schuld tot bleek dat het veel
dieper zat. De Franse reactorexpert en commissaris voor nucleaire
veiligheid, Pierre Tanguy, kwam op basis van incident feedback analyse,
tien jaar later, tot de vaststelling dat de schattingen van een kans op een
reactorsmelt, zoals destijds door MIT berekend in het Rasmussen rapport
5 à 25 X onderschatwas geweest. De ingenieurs hadden nagelaten mensen
maatschappijwetenschap te integreren in hun nochtans performante
methodes van probabilistische veiligheidsanalyse. De veiligheidscultuur in
de reactoren in de USA liep toen dus al enkele jaren scheef wat bleek uit
hoge personeelsdoses en veel incidenten of schier incidenten. Vanuit de
Brookhaven universiteit in de USA, zou een ALARA aanpak (zo laag als
redelijk mogelijke blootstelling aan ioniserende straling) als remedie naar
voor worden geschoven. In Harrisburg hadden de meervoudige
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veiligheidsconcepten gelukkig gewerkt. Reactorkuip en containment
waren er intact gebleven. De lozing in het milieu beperkte zich tot een
fractie van de radioactieve edelgassen dank zij het containment concept.
Er kwam aan het licht dat Amerikaanse experten hun Russische collega’s
hadden afgeraden dure containment structuren op te trekken rond een
reactor. Dit werd enkel noodzakelijk geacht voor publieke beïnvloeding in
een democratische context. De omvang van Russische reactoren was ook
groot vergeleken met de relatief compacte PWR’s. Het vestigingsbeleid
van de Russen spitste zich dan ook toe op sites met afgelegen ligging.
Tevergeefs voor een zeer ernstig ongeval.

2.2 Het ongeval in Chernobyl (1986)

De explosie van een reactor in Chernobyl had eind april ‘86 gedurende 9
dagen een verspreiding van radioactiviteit tot gevolg waartegen quasi
militair werd opgetreden. Gans Europa kreeg nucleaire besmetting over
zich tot in België. Die werd eerst vastgesteld in Zweden doordat de explosie
de pollutie hoog in de atmosfeer had gestoten. De directe verspreiding van
vluchtige edelgassen kan in die eerste fase van een reactorongeval voor
externe blootstelling zorgen vanuit de voorbij trekkende lucht. Schuilen of
binnen blijven bij een ongeval is vooral bedoeld om deze externe
blootstelling aan straling te beperken naast reductie van radioactieve
besmetting (interne blootstelling). Schuilen kwam te laat in Chernobyl.
Betere bouwstructuren voor de reactor hadden de verspreiding van
radioactiviteit niet kunnen verhinderen, wel beperken en vertragen met
meer tijd voor rampenplanning.

De gevolgen in de streken rond Chernobyl, die nu tot Oekraïne, Wit-
Rusland en de Russische federatie behoren, waren aanzienlijk. Een grote
relatief goed georganiseerde evacuatie kwam laattijdig tot stand zonder veel
iodiumprofylaxie. Profylaxie beoogt saturatie van de schildklier met stabiel
iodium vooraleer radioactief iodium wordt opgenomen. Inademing en
opname via de melk van radioactief iodium-131 met halveringstijd van
8 dagen kan geconcentreerde blootstelling aan straling in de schildklier
veroorzaken in de tweede fase van een kernongeval. Schildklierkanker
kwam vrij snel tot uiting bij kinderen en veel meer dan verwacht. In de drie
randgebieden registreert men tot nu toe 7000 gevallen. Door de goede
opvolging nadien bleef de mortaliteit zeer klein maar met schade voor de
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gezondheid. Genetische gevoeligheid kan bij dit risico een rol spelen en er
zijn aanwijzingen voor een iodium gerelateerde tumor signatuur
(Smeesters(2011)). Daarnaast zijn er toegenomen goedaardige schild-
klierkwalen. Het naburige Polen dat snel iodium profylaxie efficiënt
organiseerde kreeg geen probleem van schildklierkanker. Dit was tot dan
toe wetenschappelijk controversiëel, ook bij ons, maar kende na 1990 een
doorbraak in rampenplanning wereldwijd.

De verspreiding van het andere splijtingsproduct, cesium-137 (30 jaar
halveringstijd), dat de aandacht vraagt in de derde fase bij een
reactorongeval, veroorzaakt op langere termijn verdere blootstelling aan
ioniserende straling. Dit (radioactief) product verspreidt zich in het weefsel
en was meetbaar d.m.v. totale lichaamsmetingen ook in lage doses tot bij
ons. Cs verspreidt zich traag in de bodem en blijft lang hangen in de natuur.
Het was goed meetbaar in champignons die hun voedsel aan de oppervlakte
zoeken en in liefhebbers van wilde champignons.

In en rond Chernobyl had een evacuatie en relocatie plaats van 330 000
mensen die voor velen een permanent karakter kreeg. 5 Miljoen mensen
bleven in licht besmette gebieden wonen met gemiddelde dosis van 50 mSv.
Bij de interventies om de reactor onder controle te krijgen en de eerste
opruiming waren 600 000 “liquidators” betrokken met gemiddelde dosis
van 120 mSv (met grote spreiding en onzekerheid) en ook directe
slachtoffers van straling. De opvolging van hun gezondheidsproblemen
op lange termijn wordt gehinderd door het feit dat kort na het ongeval het
Sovjet systeem uiteen viel met gemiddeld tien jaar levensverkorting en
achteruitgang van de medische zorg in de daarop volgende periode. Het
gebrek aan vertaling van talrijke publicaties van lokale wetenschappers
speelt evenzeer parten. Die zouden nadere informatie kunnen opleveren
over het risico voor de gezondheid dat duidelijk leeftijdsafhankelijk is. Er
zijn aanwijzingen voor verhoogde leukemie maar minder dan verwacht uit
Hirosjima-Nagasaki data..

Dr P. Smeesters (FANC) besprak in zijn overzichtspublicatie voor BVS ook
andere dan kankereffecten en situeert het inzicht in de effecten van
Chernobyl als mogelijke top van de ijsberg i.h.b cardiovasculaire
problemen bij de liquidators en toename van cataract. Cardiovasculair
effect van straling is nu ook bij radiotherapiepatiënten erkend maar nog
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onvoldoende begrepen. ICRP, IAEA en EU hebben ondertussen wel al
beslist om de dosisnorm voor de ooglens van werknemers te herzien. De
drempel waarde (zo die nog zou bestaan) bedraagt hoogstens 0.7 Gy of een
factor 8 lager dan eerder ondersteld.

Na Chernobyl werden de “onveilige” reactorconcepten van de Russen met
de vinger gewezen. Finaal zou management falen, gebrekkige
veiligheidscultuur dus, tot het ongeval hebben geleid. Het voegt zich bij de
menselijke fout, die in Harrisburg in beeld kwam in de reactorveiligheid.
Het ongeval liep ook uit de hand als gevolg van ongewone experimenten.
Diverse aspecten van veiligheidscultuur kregen van dan af veralge-
meende wereldwijde aandacht. Dit ging gepaard met een aantal technische
ingrepen zoals het voorkomen van waterstofexplosie door installatie van
recombinatoren. Deze laatste voorzorg technieken werden bij ons wel maar
in Japan veel minder ingevoerd, zoals uit Fukushima bleek.

In de periode tussen het Chernobyl en Fukushima ongeval focuste de
nucleaire sector zich op verbetering van veiligheid en ALARA cultuur. Bij
ons werd dit aals uitbreiding van een preventieaanpak opgelegd, o.m. bij de
reorganisatie van het SCK in Mol na het afvalschandaal en later ook bij het
IRE en Belgoprocess. Minder lessen werden getrokken uit een gevecht dat
de Russen gewonnen hadden in mei 1986, namelijk het beletten van het
doordringen van de massa gesmolten metaal in de ondergrond
doorheen de betonvloer van de reactor. Op deze complicatie van
reactorsmelt zijn onze reactoren en de rampenplanning ook nu nog
nauwelijks voorbereid.

Decennia lang is ondertussen in Oost Europa en Rusland gewerkt aan de
verbetering van de nucleaire veiligheid vooral met Europese steun. De
Sovjet Unie, heeft als staat dit ongeval slechts enkele jaren overleefd. V.
Legassov, Russisch lid van de academie en door president Gorbachov belast
met de leiding van het Chernobyl onderzoek, stelde in zijn testament, na
zijn zelfmoord twee jaar na het ongeval, dat één van de factoren die dit mee
hebben mogelijk gemaakt, het gebrek was aan kritische zin in de opleiding
van generaties Russische ingenieurs.

2.3 Het ongeval met de TEPCO reactoren in Fukushima Daïchi (2011)
De kernramp als gevolg van de grote Oost Japanse aardbeving en tragische
tsunami van 11/3/2011, was voor de bevolking in het N-O van Japan een
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zwarte bladzijde. De tsunami slachtoffers (22 626 doden) troffen de ganse
wereld. De ravage bleef echter beperkt tot een lange kuststreek van 5km.

De hevige aardbeving had kracht van 9 op de schaal van Richter. De
kernreactoren in bedrijf kwamen automatisch tot stilstand. Toen de tsunami
met een golf van 14m hoogte toesloeg, overstroomde in de prefectuur van
Fukushima de reactor site van Daichi met 6 reactoren; 400 werknemers
waren aanwezig. De interventiecondities waren uiterst moeilijk. De
reactoren zijn van het kokend water type, gebouwd door GE, Toshiba en
Hitachi met een vermogen variërend van 460 tot 1100 MWe en een stalen
en beton containment verschillend in structuur van PWR reactoren. In
Fukushima Daichi(=1) stond een totaal van 4700 MWe vermogen en op
een tiental km daarvan nog eens een reactorpark Daini(=2) van 4300 MWe,
dat niet getroffen werd.

“Het onwaarschijnlijke is mogelijk” zei de leidende Franse veiligheids-
expert Jamet. Hij zou nadien de review van de Europese stresstests leiden
en de uitdaging voor de Franse industriële nucleaire strategie proberen
keren. Frankrijk (IRSN) was met studies zeer bedrijvig en transparant. Het
Belgische FANC communiceerde goed met media en publiek. BVS hield
een verhelderend debat ten gronde kort na het ongeval. De internationaal
bevoegde UNO organisatie, IAEA, kwam zeer traag op gang. Netwerken
van kritische wetenschappers (Union of Concerned Scientists(USA) en
ACRO (Fr)) gaven relevante duiding vanaf de vroege fases van het ongeval
en hebben meetresultaten verspreid die de TEPCO data toetsten. Marc
Molitor (RTBF radio) volgde als eén van de weinige nucleaire onderzoek
journalisten Fukushima grondig op, in lijn met de publicatie van zijn boek
over 25y Chernobyl (Molitor(2011)). De Europese commissie bleef
bescheiden maar steunde het stress test idee en slaagde erin strengere
maatregelen te nemen dan in 1987 en conform te blijven met Japanse
richtlijnen voor beperking van radioactiviteit in voedsel. Er ging vooral
veel EU aandacht naar het vrijwaren van het vrij verkeer van goederen,
voedselproducten i.h.b..

• Het verloop van het reactor ongeval
Op het ogenblik van de tsunami waren in Daichi drie reactoren in bedrijf;
het water dat hun machinekamers overstroomde deed 11 op 12 nooddiesels
uitvallen. De nog zeer hete reactoren werden geconfronteerd met het
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tegelijk wegvallen van de koeling en de externe stroomvoorziening. Eén
diesel met luchtkoeling kon instaan voor het verder koelen van de splijtstof
bassin van de reactoren 5 en 6. Deze waren in onderhoud en zijn
onbeschadigd gebleven. De splijtstofpiscine bevindt zich buiten het metalen
reactor containment, hoog in de beton structuur van het gebouw. Na 3 h
moet de splijtstof van reactor 1 al bloot gekomen zijn en beginnen smelten
(1200°). Na 16 h was de kern van deze reactor grotendeels gesmolten. De
vorming van corium, een zware smelt van radioactief metaal gebeurt tussen
2100 en 2300°. Bij gebrek aan koeling is dit doorheen de reactorkuip
gedrongen. Een waterstof explosie vond plaats na 24 h door oxidatie van de
zirconium legering boven 700° met stoom. Het dak van het reactorgebouw
werd weggeblazen. Reactor 2 en 3 kenden partiële smelt met explosies na
3 en 4 dagen. De vierde reactor was ontladen maar de splijtstof piscine
buiten containment kwam evenzeer in koelproblemen de vierde dag na het
ongeval met waterstof explosie en brand voor gevolg. Ook deze liet grote
bressen achter in het reactor gebouw. De stabiliteit van die piscine is
problematisch gebleven.

Japan minimaliseerde eerst de klassering van het ongeval (INES 4)als:
belangrijke beschadiging van de reactorkern met dood van een werknemer
als gevolg en beperkte externe lozingen.

Het seismisch risico op die oostkust van Japan was door TEPCO
onvoldoende in acht genomen en de risico’s op een tsunami door de
autoriteiten onvoldoende opgevolgd. Een mythische tsunami in 869 staat in
het volksgeheugen gegrift. Hogere tsunamis dan 14 m zijn de voorbije
eeuwen herhaaldelijk waar genomen rond Japan. Hun uiteindelijke impact
wordt sterk bepaald door de golven beïnvloedende structuur van de kustlijn.
Dit verklaart waarom Daini niet en Daïchi wel getroffen werd. NISA, het
Japanse FANC, had van TEPCO intentieverklaringen ontvangen tot
corrigerende infrastructuurwerken na eerdere reëvaluaties van risico’s op
aardbeving in 2008 (Ryall(2008)), maar nagelaten ze op te leggen
(Zerbib(2011)). De vloerplaat in Daichi lag op minder dan 6 m hoogte met
een dijk tot 10m; veel te laag dus. Veiligheidsnormen zijn algemeen enkel
relevant als ze worden toegepast.

Midden 2012 zagen 150 h videobeelden het licht, gemaakt in de reactor
controlezalen in die crisisdagen. De exploitant TEPCO heeft volgens
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Nature al te lang geaarzeld te koelen met zeewater van buiten af, zoals was
geadviseerd door de lokale directie, omdat dit het einde van de reactoren
betekende. In paniek overwoog TEPCO op 14/3 ‘s avonds reactor 1 te
ontruimen. Asahi Shimbun(2011) meldde dat dit na tussenkomst van
premier Kan bij de TEPCO voorzitter niet gebeurde: “Pulling out is no
option”. Op 15/3 heeft TEPCO 750 werknemers geëvacueerd toen ook
brand uitbrak in gebouw 4. Slechts 50 bleven op post. Tegen 23/3 waren
opnieuw 1000 werknemers ter plekke. Externe hulp en grote middelen
werden door premier Kan toegezegd op 15/3 na vorming van een met
TEPCO geïntegreerd crisiscentrum. Zo zette defensie helikopters in voor
zeewaterkoeling naast een speciaal rescue team (140 man) van de
brandweer.

Pas op 20/3 kon weer met minder problematisch zoet koelwater gewerkt
worden. Ondertussen hadden zich massaal grote hoeveelheden sterk
radioactief besmet water opgehoopt in de kelderstructuren van het complex.
De interne noodplanning moest zich dan concentreren op het beperken van
het lekken ervan in zee. Een mariene pollutie zonder voorgaande begon.
De Franse Interministriële Crisiscel (Defensie) nam de Japanse crisis onder
de loupe op 17/3. Dit resulteerde in een INTRA aanbod voor snelle inzet
van grote robotica voor hoge stralingsvelden. Deze werden in gereedheid
gebracht op de luchthaven van Chateauroux om te worden overgevlogen
met een Russisch Antonov 225, het grootste transport toestel ter wereld.
De operatie werd in extremis op 19/3 op het hoogste politieke niveau door
Japan afgeblazen, waarschijnlijk bij gebrek aan akkoord over bescherming
van know-how. AREVA kreeg wel een opdracht tot beheersing en zuivering
van de enorme hoeveelheden opgevangen radioactief koelwater. Dit duurde
vele maanden met inzet van een robotica.

• Gevolgen van de pollutie voor mens en milieu – noodplan organisatie

Vier uur na het ongeval is de noodtoestand afgekondigd. TEPCO
beschouwde de koeling in gesloten circuit van de 4 reactoren pas onder
controle einde 2011. De voornaamste atmosferische lozingen duurden 10
dagen. Gelukkig voor Japan dreef de wind de meeste radioactiviteit naar de
Stille Oceaan met zijn enorme verdunningscapaciteit. Tokyo, op meer dan
200 km, kwam slechts twee korte periodes in het vizier met heel lichte
contaminatie (Kockerols (2011)). De taaiheid en discipline van de Japanse
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bevolking in die crisis omstandigheden was groot. Het gebrek aan
paraatheid bij TEPCO en diverse autoriteiten zorgde wel voor enige chaos,
althans naar Japanse normen. Ook de acties van ambassades gaven
verwarring.

De voornaamste atmosferische lozingen in Fukushima zijn vergelijkbaar
(edele gassen), van dezelfde grootteorde(Cs) of lager(I-131) dan in
Chernobyl (Zerbib, IRSN, SFRP(2011)), maar de brontermen zijn nog niet
volledig bepaald. De publicaties van IRSN twee jaar na het ongeval geven
een completer genuanceerd beeld (IRSN,2013). Veel precisering wordt
verwacht van een UNSCEAR project tegen eind 2013. Ook in Fukushima
bleek het belang van een goed permanent meetsysteem van straling, als het
tenminste goed geïntegreerd wordt in de rampenplanning. Sommige
gemeenten kortbij evacueerden al na enkele uren op bevel van de
gouverneur. De aanbeveling tot binnen blijven voor beperking van de
externe blootstelling uit de radioactiviteit in de lucht kwam soms laat (op
15/3 in de 30 km zone) en duurde veel te lang terwijl de lichte Japanse
woning minder bescherming biedt. Hoewel TEPCO snel wist dat een
kernsmelt te verwachten was beslisten de autoriteiten dus aarzelend maar
relatief snel tot een evacuatie van de centrale 3 km zone de morgen van
12/3. Dit werd ‘s avonds uitgebreid tot 10 km en kort nadien verordend tot
20km. Op 15/3/2011 zette zich ook veel radioactiviteit neer in NNW
richting tot op 80 km afstand en werd een instructie tot schuilen gegeven.
Sommigen, het schuilen moe, vertrokken spontaan. De verwarring leidde
er toe dat bevolkingsgroepen van een minder naar een meer besmet gebied
werden over gebracht. Uit sommige locaties werden de mensen tot 4X toe
verplaatst. De 20km werd vanaf 22/3 een exclusie zone (78 000 inwoners,
650 km²). De Cs-137 besmetting bedroeg er 6 10.5 Bq/m². De instructie
tot schuilen in de 20 tot 30 km zone (+62 500 inwoners) werd omgezet in
evacuatie eerst voor hospitalen nadien op vrijwillige basis; de consumptie
van lokale voedingsproducten werd verboden. Op 25/3 gebeurde ook
evacuatie op grotere afstand maar selectief in specifieke NW hot zones.
Franse studies van IRSN refereerden in hun perodieke eerste adviezen
vooral naar de aanbevelingen van ICRP publicatie 103 die pleit voor een
dosis referentie waarde van 20 à 100 mSv voor evacuatie. IRSN(2011)
raamde voor beleidsmakers de doses die konden vermeden worden voor
evacuatiescenario’s van 4 maand tot 4 jaar. De Japanse regering volgde
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dezelfde lijn en gebruikte de strengste referentie waarde van ICRP van 20
mSv voor vrijwillige evacuatie, wat overeen komt met de stralingslimiet
per jaar voor nucleaire werknemers. Japan evacueerde aldus een totaal van
ongeveer 150 000 mensen, duidelijk minder dan rond Chernobyl. Ze
organiseerde ook zones met beperkte toegankelijkheid. In november 2011
toonden registraties in 11 localiteiten aan dat er nog 110 000 geëvacueerd
bleven. De Fransen hadden er op gewezen dat om de blootstelling tot
5mSv/y te beperken en een heel lichte verhoging van het kankerrisico te
vermijden, nog eens evacuatie van 290 000 man nodig was met al zijn
directe risico’s.

De omliggende bevolking in een zone van 100 km rond Fukushima heeft
vooral geluk gehad door de windrichting. Lokale besmettingen kwamen
ook voor tot 200 km afstand richting Tokyo, wat de voedingsdistributie
dreigde te verstoren in een door de tsunami niet-geraakt gebied.

Stabiel iodium (KI tabletten) was voorhanden in sommige naburige
gemeentes zelfs in grote hoeveelheid. Twee gemeenten met samen 23000
inwoners hebben KI verdeeld op eigen initiatief terwijl de centrale overheid
5 dagen wachtte om een duidelijk bevel tot verdeling te geven. Anderen
verdeelden selectief of incoherent. Er is duidelijk onvoldoende gebruikt en
soms in “het heetst van de strijd” vergeten. De distributie en bijgaande
instructies bleken veel te complex en niet afgestemd op de huisartsen.
Medische verantwoordelijkheid werd al teveel administratief ingevuld.
Daar tegenover stond dat de Zweedse regering haar residenten in Japan
onterecht stabiel iodium deed nemen voor een triviale blootstelling op
afstand. Gekoppeld met verlies aan vertrouwen leidde dit alles tot een
verwarde situatie die als een mislukking van iodiumprofylaxie kan aanzien
worden. Positief element is dat de bevolking in Japan door de traditionele
(zee) voeding, rijk aan iodium, beter beschermd was dan de Russische
bevolking rond Chernobyl met iodiumarm dieet.

Ondertussen twee jjaar later heeft de relocatie aanpak voor 100 000 mensen
zich toegespitst op die zones waar de toegang niet verboden maar sterk
beperkt is. Bij operaties om huizen te reinigen en de bodemlaag weg te
nemen bestaat de kans op verspreiding van besmetting. Het publiek debat
spitst zich toe op het niveau aan radioactiviteit dat men wil aanvaarden om
terug te keren ook in de buurt (bossen en (speel)tuinen). Experten
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argumenteren meer en meer ook op niveau van UNSCEAR dat het risico bij
lage doses niet bewezen is maar enkel geëxtrapoleerd. De bevolking
daarentegen wil eerder de radioactiviteit reduceren beneden een meetbaar
niveau. Hier stelt zich een scherp perceptieprobleem.

De omvang van de geplande radioactieve afvalberg kan enorme proporties
aannemen. Ook Oekraiense publicaties hadden er eerder op gewezen dat de
afvalberg van een nucleair ongeval de capaciteit van een land kan te boven
gaan (Oskolkov52011)). Dit is in België nooit bekeken.

De prefectuur van Fukushima organiseerde een belangrijk inschattings-
programma van de opgelopen doses voor 2 miljoen mensen in het kader
van een medisch opvolgingsprogramma ter waarde van 1miljard €. Met
hulp van het FAO zijn ook 165 000 metingen van een 500’tal
voedselproducten in kaart gebracht om de dosis door inname van voedsel
te berekenen in 47 Japanse prefecturen. De schildklierdoses door iodium
opname en de effectiviteit van iodium profylaxie blijft met grote
onzekerheden behept. De overheid heeft een 1000 tal kinderen in 3 centra
buiten de 30 km zone van de getroffen streken nagemeten op
schildklierbesmetting en opgelopen dosis. Niemand overschreed een
schildklierdosis van 35 mSv terwijl de door IAEA aanbevolen dosis voor
stabiele iodium inname 50 tot 100 mSv bedraagt. Conform met een voorstel
van WHO Europa (Baverstock 1992) werd destijds in België een
interventieniveau van 10 mSv voor kinderen voorgesteld.

UNSCEAR heeft zich voorgenomen in een groot programma van 2 jaar
ook de schildklierdosis van de blootgestelde bevolking i.h.b. van jonge
kinderen in kaart te brengen maar moet zich sterk baseren op data over de
bronterm verstrekt door de exploitant. De Amerikaanse vloot heeft ook zijn
waardevolle metingen ter beschikking gesteld. Tegen eind 2013 zal
UNSCEAR zijn globale analyse van de impact op mens en milieu van dit
ongeval afronden maar de expertcultuur binnen UNSCEAR neigt er toe om
het risico van lage dosis te minimaliseren als niet aanwijsbaar. De WHO
publiceerde haar eerste vaststellingen in mei 2013.

De radioactieve lozingen in zeewater waren de belangrijkste ooit
geregistreerd vanuit één lozingspunt en duurden een periode van 4 weken
met lokale mariene besmetting voor gevolg. De neerzetting van
atmosferisch radioactiviteit in de Stille Oceaan was een sterk verspreide
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mariene pollutie. De grote stromingen in de Stille oceaan hebben de
radioactiviteit ook snel doen afnemen in de getroffen kuststreek die voor
een deel van de Japanse visteelt op zee zorgt.

De opvolging van de radioactieve contaminatie van sedimenten en
zeedieren aan de kust is onderwerp geworden van grondige lange termijn
studies met in acht name van de rijke Russische ervaring. Ook het SCK is
hierbij betrokken. Sedimenten en resuspensie zijn de voornaamste bron van
radionucliden in de kustzones. De Franse studie van Laguione et al (2012)
wijst op de hoge concentraties van radionucliden in zeewater die meetbaar
zullen blijven gedurende vele jaren langs de kusten van de noordelijk Stille
Oceaan. Yoshida(2012) schat dat 70 à 80 % van de geloosde radioactiviteit
in het N-W van de Pacific is terecht gekomen maar vraagt ook aandacht
voor minder vluchtige radionucliden zoals Pu dat op land tot op 30km is
gemeten en die nog een dosis assessment vergen. Een recente publicatie
(Toshiaki, 2013) schetst ook de contaminatie in zoetwatervis in Oost Japan.

• Doses van werknemers

De stralingsdosis in de buurt van de reactoren was dermate hoog dat de
werkorganisatie in deze extreme crisis zeer complex werd met enkele
besmettingsongevallen als gevolg. TEPCO slaagde er in de blootstelling
van het personeel en externe hulpverleners dermate onder controle te
houden dat geen directe acute stralingsschade optrad, zoals gebeurde in de
meer militaire aanpak in Chernobyl (>1.Sv). Vanaf 14/3 werd het
richtniveau voor interventie van werknemers op 250 mSv gebracht,
vergeleken met in normale omstandigheden een limiet van 20 mSv/y (SFRP
en Zerbib (2011)). Het dosistempo rond de reactoren bedroeg dan 0.5 à 1
Sv/h. In totaal werden tot begin februari 2012 meer dan 20 000 mensen
ingezet op de centrales van Fukushima Daichi; 169 ervan kregen doses
hoger dan 100 mSv waarvan 6 de 250 mSv overschreden met een maximum
van 0,68 Sv. Positief was dat 66 % van de werknemers slechts doses kreeg
beneden de 10 mSv, analyse die nog dient bevestigd, gezien de
onzekerheden over doses door besmetting bij tal van werknemers. Globaal
is het dosisbilan veel gunstiger dan in Chernobyl. De opgelopen
schildklierdoses door werknemers blijft een grote onbekende. In Japan,
waar de inzet van externe werknemers nog meer verspreid is dan bij ons,
zette TEPCO zelf de eerste maanden 565 mensen eigen personeel in en
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3770 externen van onderaannemers. Vanaf juli 2011 tot eind 2012 werden
dan nog eens 4X zoveel mensen ingezet voor de opruiming. Nature
bevestigde in augustus 2012 dat veiligheid en dosimetrie protocols in de
vergunningen voor subcontractors tijdens de opruimingswerken door
TEPCO niet altijd au sérieux werden genomen met manipulatie van
sommige persoonsdoses.

Tot nu toe zijn geen directe slachtoffers gevallen als gevolg van de
bestraling op zich. Een lange termijn evaluatie zal pas geleidelijk de
mogelijke effecten eventueel kunnen in kaart brengen.

• Japanse evaluatierapporten
De reactoren van TEPCO waren niet alleen niet ontworpen om aan een
ramp weerstand te bieden maar het bedrijf ging volgens Nature heel zwak
om met de naweeën van het ongeval.

De onderzoekscommissie aangesteld door de regering publiceerde op
23/7/2012 haar rapport dat naast kritiek op TEPCO enkele merkwaardige
vaststellingen en suggesties doet ook proactief naar rampenplanning toe:
– Bedreiging door de natuur au sérieux nemen inclusief de onzekerheid
– Risico reductie van grote rampen en paraatheid drastisch anders

benaderen i.h.b. lage kans
– Risico’s van grote nucleaire reactor pollutie benaderen vanuit de

slachtoffers
– Nucleaire ongeval research promoten inclusief probabilistische

veiligheidsanalyses
– Off- site rampenplanning herbekijken en versterken
– Crisiscommunicatie bouwen op wederzijds vertrouwen van alle

betrokkenen
– Meting van straling in crisissituaties operationeel houden
– Meer concreet risico bewustzijn kweken over wat gebeurt bij een reëel

ongeval met drill van evacuatie in realistische omstandigheden ook voor
de hulp aan zieken en ouderen

– Grotere afstanden dan 10 km durven in ogenschouw nemen voor
rampenplanning

– Mensen in staat stellen stralingsrisico in te zien zonder overdreven angst
noch onderschatting

– Internationale samenwerking beter voorbereiden en harmoniseren
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– Nood aan onafhankelijkheid en transparantie van de controlerende
overheden

– Verder multidisciplinair onderzoek over deze “Japanse ervaring van
massale schade aan mensen” en die transgenerationeel overbrengen

Een onafhankelijke review van Chinese en Australische experten (Qiang,
2013) gaat zover te concluderen dat niet zozeer de natuur maar het gebrek
aan onafhankelijkheid van de regulator bijdroeg tot het ongeval. 5
waarschuwingen voor tsunamis waren over het hoofd gezien door al te
nauwe relaties tussen exploitanten, overheid en regulator, waarbij NISA de
rol van promotor en controle combineerde. Deze wetenschappers pleiten
voor strenger toezicht op wereldvlak en harmonisatie van veiligheids-
normen.

•Maatregelen door België genomen
België had juist voor het ongeval het meetsysteem Telerad, verspreid over
het land, grondig verbeterd en kon het ongeval aangrijpen om dit beter
bekend te maken. België kon zich beperken tot nazicht op radioactiviteit
van schepen en containers uit Japan en op controle van voedsel wat enkele
minder belangrijke vaststellingen opleverde. De overheid werd ondanks de
grote afstand overstelpt met vragen uit media en bevolking. Er gebeurde een
transparante communicatie over het ongeval en zijn gevolgen met
bijzondere steun aan Belgen in of naar Japan.

De informatiecampagne voor verdeling van iodium tabletten voor een
eventueel reactorongeval in België viel toevallig samen met het ongeval in
Fukushima wat tot enige verwarring leidde. Een betere coördinatie is
aangewezen in de toekomst met de autoriteiten voor volksgezondheid die
o.m. bevoegd zijn voor (iodium) dieet aspecten. De profylaxie bleek nog
weinig bekend te zijn bij de bevolking, zelfs bij een deel van het medisch
korps en gaf soms een gevoel van veiligheid, soms van angst. De informatie
over stralingsrisico’s in het algemeen zal moeten verbeteren ook in crisis
situaties, onbevooroordeeld gebeuren met vooral inleving in bezorgdheid
van burgers.

Daarnaast werd, gecoördineerd door ENSREG, het netwerk van Europese
regulatoren, een stresstest opgezet voor alle belangrijke nucleaire
installaties en i.h.b. gericht op de mogelijke invloed van natuurrampen,
zoals overstromingen in België. Dit is verder kort besproken.
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Het was dus niet één reactor die explodeerde zoals in Chernobyl maar 3
kernreactoren die tegelijk hun koude bron en hun externe en interne stroom
voorziening verloren. Dit heeft als het niet snel op gevangen wordt fatale
gevolgen. De risico evaluatie van reactoren werd in vraag gesteld. Bovendien
kwam een niet gebunkerde splijtstof piscine aan reactor 4 bloot te staan. Het
ongeval kreeg uiteindelijk na een maand ook door de grote verspreide
radioactieve pollutie de maximum klassering 7 op de INES ongeval schaal van
het IAEA, net zoals het ongeval in Chernobyl. De omvang van de ramp gemeten
in de grootte van de lozingen was lager dan de ramp in Chernobyl. Besmettingen
soms gelijkaardig. De dosis voor de interventie werknemers en de dosisbelasting
van de bevolking en omvang van evacuatie was lager. Vooral de wind naar de
Pacific spaarde Japan. Maar Fukushima was ook anders door de mariene
pollutie. Het schuilen, evacueren en de iodium profylaxie was niet coherent en
dient hertekend voor herhaalde lozingen over een langere periode. De invloed
op de perceptie van de bevolking in Japan en Europa was groot. De Westerse
reactorbusiness kreeg een klap. De effectiviteit van overheidstoezicht op deze
technologie en de verzekering van het algemeen belang kwam in vraag. De
onafhankelijkheid van de exploitanten kwam ook bij ons onder de loupe. Het
was een keerpunt in de vermeende nucleaire renaissance waarvan de sector de
overheid bijna overtuigd had. In tal van landen moesten stresstests
georganiseerd worden om de robuustheid van nucleaire veiligheidsvoor-
zieningen aan te tonen en te verbeteren voor natuurfenomenen en het wegvallen
van koeling. De Japanse onderzoekscommissie die de aanpak van de exploitant
zowel als van de overheid scherp op de korrel nam, kreeg weinig weerklank in
Europa. De rol van Europa in nucleaire veiligheid bleef zeer bescheiden, net als
tot nu toe de herziening van rampenplanning off site in reële omstandigheden.

3. Karakteristieken van de reactoren in Vlaanderen en omgeving

500 km rond Brussel staan er ongeveer 25 kerncentrales voor elektriciteits-
productie, de grootste concentratie ter wereld in een zeer dicht bevolkt
gebied. We spitsten ons in de studie voor het Rode Kruis Vlaanderen toe op
de elektriciteitscentrales in Vlaanderen en nabij de grens. In Frankrijk en
België zijn de reactoren van het drukwater reactortype (PWR). Ze
functioneren onder hoge druk (153 bar) en temperatuur (320°) via
warmtewisselaars binnen het koepelgebouw. Deze stoomgeneratoren lopen
naar turbines in externe gebouwen die minder of niet gebunkerd zijn. In
Duitsland en Zweden komen kokend water reactoren (BWR) voor zoals in
Fukushima, compacter op lagere druk, dus met minder dikke reactorkuip.
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Ze zijn omgeven door een stalen vorm en geïntegreerd in een beton
constructie. In Engeland zijn de meerderheid van de reactoren van een
totaal ander type nl. geavanceerde gasgekoelde reactoren.

• Gravelines
Aan de Belgische Westhoek staat op minder dan 30km over de grens in
Gravelines het vijfde grootste kernpark ter wereld (5500 MWe). Het is
tussen 1980 en ‘85 in gebruik genomen door de grootste nucleaire
exploitant ter wereld, EdF.

Fukushima Daïchi + Daini had voor het ongeval de grootste nucleaire
vermogen concentratie ter wereld van 9 GWe uitgebaat door de vierde
grootste exploitant ter wereld. In Z-Korea, Japan en Oekraïne staan nog
kernreactorparken groter dan Gravelines. Ze zijn van recentere makelij:
8000 MWe (7)PWR in Yonggwang (1986-2002) Z-Korea, 6 BWR’s met
6100 MWe in Kashiwasaki, Japan (85-95; TEPCO, nog uitgeschakeld) en
6 PWR reactoren in Zaporozhe, Oekraïne voor 5700 MWe (1985-96).

De 6 PWR reactoren in Gravelines zijn van het type 910 MWe gebouwd
door Framatome. Ze staan op een verhoogd platform 5,25m boven het
nulniveau van de zee in Duinkerke. Ze zijn via een derde circuit gekoeld
met zeewater. Ze hebben één enkel containment gebouw van minder dan
1 m dikte. De preferentiële Z-W richting zou bij ongeval een probleem
kunnen stellen voor onze kust waar in het vakantieseizoen minstens 1 M
mensen verblijven. Bij een recente evaluatie tot 100 km van de
bevolkingsdichtheid rond kerncentrales in Frankrijk zijn Gravelines en
Chooz aanzien als behorend tot de meest delicaat gelegen sites naar
evacuatiemogelijkheden toe. Ze zijn enkel overtroffen door Nogent (9M
mensen met Parijs op 100km), Doel (1.5 M binnen een straal van 30km) en
enkele Duitse centrales die de komende jaren gaan sluiten. De mogelijkheid
van een massale evacuatie van bevolking moet volgens deze IRSN studie
in acht worden genomen bij nucleaire rampenplanning. (Pascal 2012).

De coördinatie van informatie uitwisseling en rampenplanning met de
Belgische autoriteiten is fel verbeterd na eerdere kritiek van de Hoge
Gezondheidsraad bij de bouw van Chooz en herstructurering in Frankrijk
(ASN/IRSN) en België (FANC). Een internationale werkgroep (Be, Fr, Lu,
Du en Zwi) realiseerde een gemeenschappelijk rapport voor grensover-
schrijdende acties bij ongeval i.h.b. iodium profylaxie (Smeesters, 2010).
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Er is een aanzet om dit document te harmoniseren later in het Europees
netwerk van regulatoren. De predistributie is bij ons georganiseerd tot 20
km rond een centrale voor inname bij ongeval van stabiel iodium vanaf een
potentiële dosis van 50 mSv schildklierdosis voor volwassenen. Het
noodplan laat ook toe deze interventie richtwaarde aan te passen aan
omstandigheden zoals iodium deficit en inname door kinderen en zwangere
vrouwen. De predistributie geldt dus niet voor De Panne dat op 30 km van
Gravelines ligt. Er zijn wel provinciale stocks KI tabletten van 65 mg
beschikbaar voor de 20-30 km zone voor de meest gevoelige
personen(kinderen, zwangeren) in de kazerne der Civiele Bescherming in
Jabbeke (voor O-Vlaanderen Liedekerke). Voor W-Vlaanderen geldt dit
ook tot op vooruit geschoven posten in ziekenhuis apotheken in Ieper e.d..
Feitelijk zijn er voor herhaalde langdurige lozingen, voor terrorisme
scenario’s en voor grote uitstoot in Gravelines ( kust seizoen) nog
strategische stocks in Brussel. De tabletten dienen dan aangevuld met
iodium houdende basisproducten die wettelijk in alle apotheken zouden
moeten aanwezig zijn.

• Kernreactoren aan de Schelde: Doel en Borsele

Aan onze N grens in Borssele staat de enige actieve Nederlandse
kernreactor voor elektriciteits-productie. Een kleine PWR van 480 MWe
is in gebruik sinds 40 jaar en gevestigd naast de Nederlandse radioactief
afval opslagplaats van COVRA aan de uitgang van de tunnel van
Zelzate/Terneuzen op Walcheren. Het project om deze op termijn te
vervangen in Zeeland door één of twee grote reactoren van de nieuwe
generatie 3 is opgeschort door problemen met financiering. Eén EPR vereist
immers 4 tot 6 miljard € investeringen en de eerste constructies in Finland
en Normandië lopen grote vertraging op. Dit project kreeg aardig wat
tegenkanting in België i.h.b. van de stad Gent en gemeenten in het
Meetjesland ook voor de afvaltransporten. De thermische belasting van de
Schelde kan de beperkende factor worden voor uitbreiding van reactoren in
die zone. Een eventuele koeltoren zou zichtbaar zijn tot Knokke. Er is KI
distributie in het N van Oost-Vlaanderen (Assenede) op minder dan 20 km
van Borsele.

In Doel aan de Schelde staan vier PWR reactoren gebouwd door
verschillende consortia (Acecowen en Framaceco) en uitgebaat door
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Electrabel, de 14° nucleaire exploitant op 100 in de wereld. Doel 1&2 zijn
gekoppelde reactoren voor een totaal van 840 MWe vermogen. Ze delen
een splijtstof bassin tussen de beide reactorgebouwen. Dit maakt ze in het
licht van wat met bassin 4 in Fukushima gebeurde meer kwetsbaar. Aan de
binnenzijde van het koepelgebouw is er een stalen sfeer voorzien om
ontploffingen te kunnen opvangen in accidentele omstandigheden terwijl
het extern betonnen gebouw beschermt tegen vliegtuig en andere impact,
zoals ontploffing van een brandstof tanker op de Schelde. Oorspronkelijk
hadden deze reactoren geen koeltoren maar bij de bouw van Doel 3&4,
beëindigd in 1982 en 85 konden deze reactoren ook op de 2 nieuwe
koeltorens worden aangeschakeld. Bij aanhoudend warm weer kunnen de
temperatuur condities voor de Schelde af en toe niet nageleefd worden
tenzij door productievermindering. De wet op de kernenergie uitstap
voorziet de sluiting, na 40 jaar exploitatie dus, voor Doel1&2 in 2015.
Ondanks die wet werden de stoomgeneratoren van Doel 1 nog onlangs
vervangen na corrosieproblemen die in alle PWR’s voorkomen. De
recentere reactoren 3&4 zijn beter gebunkerd (i.h.b. hun splijtstof stockage)
tegen grote vliegtuigimpact door een dubbel beton containment van
ongeveer 2 m dikte. Ongevallen beyond design waarbij de integriteit van de
reactorkern in het gedrang kan komen (bvb door een breuk in het drukvat)
worden geacht een te kleine kans te hebben om ze verder specifiek in acht
te nemen.

Het recente probleem met de metaaldefecten in de reactorvaten van Doel3
en Tihange2 illustreert nochtans dat een breuk in de reactorkuip bij een
reactor in bedrijf ernstig dient genomen omdat het altijd fatale gevolgen
heeft voor de verspreiding van radioactiviteit. Containment voorzieningen
zouden in zo’n geval niet volstaan. Zulke weliswaar extreme
ongevalscondities worden o.m. bestudeerd door het Europees programma
SARNET. Een (corium)smelt van een reactor kan door explosies en
oververhitting van het beton vooral de vloerplaat penetreren en
desgevallend leiden tot ondergrondse grondwater explosies, een niet
voorzien scenario in de rampenplanning tot nu toe. Er dient opgemerkt dat
de vele veiligheidsmaatregelen, die in België i.h.b. bij de jongste reactoren
zijn bedacht en voorzien, extreme catastrofale ongevalscenario’s
gedeeltelijk zullen inperken. De ethische vraag is of men de beslissing over
de kleine kans op een catastrofaal verloop van een reactorongeval, zoals
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nu gedemonstreerd, nog hoofdzakelijk aan experten kan overlaten (zoals
van het FANC of zijn wetenschappelijke raad). Het debat kan ook moeilijk
nog beperkt blijven tot een verhoging van de al grote robuustheid voor
veiligheid, zoals die wordt nagegaan in de stresstests. Externe ramp
scenarios in dicht bevolkte en kwetsbare gebieden zoals Antwerpen moet
men durven onder ogen zien in extreme situaties. Ook de industrieel
economische impact, onderzocht door N. Pauwels(UA-SCK), en de
kwetsbaarheid in oorlogsomstandigheden, destijds (Eggermont, 1985)
onderzocht voor Doel op initiatief van de Vereniging voor Medici tegen
Atoomwapens en wijlen UA rector Clara, verdient aandacht.

• Andere Belgische en naburige reactoren.

Nabij Hoei aan de Maas staan 3 grote PWR reactoren. Tihange 1 (1010
MWe gebouwd door ACLF) werd in gebruik genomen in 1975. Zijn sluiting
was (of is nog) bij wet voorzien in 2015 maar zal door het huidig
rregeringscompromis zo mogelijk 10 jaar uitgesteld worden. Tihange 2&3
zijn PWR reactoren van 1060 MWe, gebouwd door respectievelijk
Framaceco en Acecowen en geëxploiteerd door Electrabel. Bij de laatste
constructie werden eveneens koeltorens voorzien. De waterproblemen zijn
hier eerder het rivierdebiet in korte droge zomerperiodes. De bunkering
van Tihange 1 is zwakker vooral in betondikte dan Tihange 2&3 die net als
Doel 3&4 over een dubbel beton containment beschikken respectievelijk uit
voorgespannen en gewapend beton met een comfortabele totaaldikte. Deze
bunkering inclusief van de splijtstof stockage was duidelijk proactiever dan
de Franse centrales van die periode. De tienjarige herzieningen van de
Belgische centrales(ook Doel) hebben telkens verbeteringen aangebracht
aan de meervoudige dieptebescherming en veiligheidsorganisatie. PSA
analyses hebben er ook toe geleid dat zwakheden in de veiligheid zoals het
geopend reactorgebouw bij onderhoud meer veiligheidsaandacht kregen.
Ook terrorisme wordt systematisch ingeschat en mee in rekening gebracht
bij veiligheidsvoorzieningen. Hierbij speelt uiteraard geheimhouding mee
die verregaande implicaties kan hebben (Cornelis (2006)) en steeds enige
zelfcensuur impliceert.

Er staan 2 AGR reactoren van elk 550 MWe te Dungeness nabij Dover aan
de overkant van het kanaal. Hun concept en begin van constructie dateert
van bijna 50 jaar terug. Deze reactoren hadden inherente veiligheids- en
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besmettingsvoordelen maar hebben economisch niet op gekund tegen de
Amerikaanse watergekoelde reactortechnologie. De Engelse regering
voorziet binnen afzienbare tijd haar reactorpark te vervangen door een
nieuwe generatie III drukwaterreactoren van vooral Franse makelij
(AREVA 1700 MWe), waarvan er nu één in aanbouw is in Flamanville
(Normandië) voor EdF. Engeland houdt evenwel zijn nucleaire ambitie
beperkt tot de huidig aandeel van minder dan 20% van de
elektriciteitsproductie.

Verder staan op Frans grondgebied ten zuiden van de Belgische grens op 50
tot 200 km nog eens drie grote maar recentere PWR reactorparken van
telkens 4 reactoren van meer dan 1300 MWe per reactor:

– Cattenom aan de Moezel (met 4 koeltorens) nabij het drielandenpunt
Schengen

– Paluel in het Z van de Pas de Calais beneden de Somme zonder
koeltorens en idem

– Penly nog wat zuidelijker aan zee ten noorden van de Seine

4. Stresstests van kerncentrales na het Fukushima ongeval
De Europese Raad nam tijdens zijn zitting van 25/3/2011 het initiatief tot
organisatie van een doorlichting van de nucleaire veiligheid in Europa in het
licht van Fukushima. De EC verzocht ENSREG, het netwerk van 27
Europese regulatoren van nucleaire veiligheid (zoals FANC en ASN/ IRSN
(Frankrijk)) zgn. strestests te organiseren en de nucleaire
veiligheidsvoorzieningen op hun robuustheid te herbekijken en te
verbeteren. Dit betrof vooral gevoeligheid aan natuurrampen, verlies aan
koeling en on-site organisatie van zware ongevallen.

Nadien werd internationaal peer review georganiseerd met experten uit
andere landen en bespreking van de resultaten in een participatieve oefening
waarbij ook Greenpeace werd betrokken.

ENSREG besliste om de EU landen een actieplan te vragen tegen eind
december 2012.

Stress tests, zoals bij de banken, bestaan uit een grondige zelfevaluatie door
de exploitanten. De nationale regulatoren, bij ons het FANC, sturen dit
proces. Totale onafhankelijkheid is hierbij onmogelijk wegens het tekort
aan experten maar men onderstelt dat die onafhankelijkheid kan gewaar-
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borgd worden door internationale ploegen. Een uitbreiding van de
wetenschappelijke benadering met menswetenschappers en ethici zou
verdieping van het besluitvormingsproces kunnen bieden. België breidde de
strestests uit tot het SCK en IRE en het afvalbedrijf Belgoprocess in Dessel.
De finalisering van deze uitbreiding gebeurt in 2013 zonder ENSREG.
Verschillen in scope doken op tussen Frankrijk en België. Frankrijk
verruimde de opdracht naar werkrelaties en veiligheidscultuur toe en EdF
engageerde zich ook de externe arbeid van vele subcontractors aan meer
kwaliteitscontrole te onderwerpen. Frankrijk beschikt oover een wet die
lokale betrokkenen gestructureerde inspraak geeft in nucleaire beslissingen
(CLI’s of lokale comités voor informatie, overkoepeld door een nationale
associatie ANCLI) en legde hen de stress test resultaten voor, behalve voor
terrorisme. Dit werd begeleid door kritische expertise. Dergelijke
participatieve aanpak bestaat niet in België behalve lokaal in Mol-Dessel
voor het oplossen van afvalberging. Ze zou organisaties die in management
van rampen een rol spelen, zoals het Rode Kruis, kunnen in staat stellen
desiderata en ervaring in te brengen.

De stresstests onderzochten ook apart de kwetsbaarheid bij terrorisme maar
dat bleef buiten de peer reviews, en stuitte in België op kritiek omdat niet
alleen de politiek maar zelfs adviserende experten geen inzage kregen. Het
FANC riep hier het juridisch middel “no need to know” in.

De resultaten van de exploitanten in België werden besproken met de
Wetenschappelijke Raad van het FANC en vertaald zoals in elk land in
nationale rapporten voor peer review.De resultaten toonden dat er al veel
inspanningen waren gebeurd om veiligheid te verbeteren en vooral het
seismisch, overstroming en risico bij extreem weer op te vangen. Toch
bleken er grote verschillen in benadering van veiligheid over Europa.

Een nood aan dijkversterking aan de Schelde in Doel (en aan de Maas in
Tihange) wordt voorop gesteld. Voor de sector bleek de voornaamste
referentie de voorjaarstorm van 1954 te zijn. Nochtans staan in de archieven
van de vroegere Rijkswaterstaat in Nederland tsunamis of zeeberen op de
Noordzee historisch vermeld. Er zijn ook vanaf de 12°eeuw vermeldingen
naar belangrijke overstromingen van onze kust in stadsarchieven. De
Electrabel referentie, de storm van 1954, bleek in Nederland niet zo’n worst
case als het doorgaans voor dijkbouw risico’s in Vlaanderen gebruikt wordt.
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De beschikbaarheid van mobiele uitrusting voor elektriciteit en water om
koeling problemen te voorkomen moet opgevoerd maar houdt weinig
rekening met de verkeer blokkering in Vlaanderen die al problematisch is
en in grote crisis totaal kan zijn.

De ENSREG methodologie ging ook de marges na bij weinig waar-
schijnlijke gebeurtenissen: zgn. cliff edge effects. Een van de aanbevelingen
was het belang te onderlijnen van decennale reviews zoals in België gebeurt
en daarin ook natuurrisico’s een prominente plaats te geven.

Verder werd veel aandacht besteed aan de integriteit van het containment
dat begint bij de reactorkuip tot het (dubbel) beton van het koepelgebouw
maar waar grote overdruk en waterstofexplosies ten allen tijde dienen
vermeden. Gebunkerde gebouwen, inclusief voor de splijtstof bassins, zijn
uiteraard te verkiezen. Ze zijn een zwakheid van de Franse
veiligheidsconcept uit het verleden die bij de nieuwe generatie III(EPR)
wordt gecorrigeerd. Dit geldt ook voor de bodemplaat van de reactor die de
ondergrond moet beschermen bij ongeval met kernsmelt. Deze is al te dun
voorzien in bvb. Fessenheim aan de Rijn waar minder dan de helft van
gebruikelijke betondikte van ongeveer 2 m werd gehanteerd. De paradox in
de lange termijn herziening van de reactorveiligheid is dat enkel nieuwe
reactoren grondig versterkt worden met een zandbed om een eventuele
corium smelt bij zwaar ongeval met het drukvat op te vangen. Deze
correctie is niet opgelegd aan oude reactoren bij ons die men in levensduur
wil verlengen omwille van te duur en te complex. Dit toont aan dat
levensduur verlenging van reactoren niet het actueel vereiste niveau van
veiligheid van nieuwe reactoren nastreeft als in principe beweerd.

De vliegtuigimpact kan ook sterk verschillen zeker voor de oudere centrales
maar de stresstests gingen er van uit dat de omringende infrastructuur van
gebouwen en hoogspanningslijnen de frontale impact van een groot
vliegtuig zouden beletten om fatale schade toe te brengen.

De positieve vaststelling in Fukushima, waar een gebunkerde commando-
post in gebruik is kunnen blijven, vraagt een ingreep op diverse Europese
reactoren met alternatieve voorzieningen op enige afstand van de site. Vele
aspecten van on-site management bij zwaar ongeval, inclusief de
communicatie werden tijdens de peer review van de stress tests naar voor
geschoven.
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Het is nu afwachten hoe de actierapporten van elk land in 2013 zullen
geïmplementeerd worden.

De stresstests zijn een nuttige oefening geweest die ongetwijfeld een
stap hebben gezet op weg naar Europese harmonisering van nucleaire
veiligheid maar die nog geenszins realiseert. Er was een sterk
commitment voor openheid en transparantie maar enige aanwijzing
of terrorisme de veiligheid van de sites in gevaar kan brengen kon niet
openbaar worden gemaakt. De sscope van de strestests was al te
beperkt met als grootste leemte in het licht van Fukushima het
ontbreken van de evaluatie van het off-site rampenmanagement en de
het operationele karakter van de noodplannen voor de bevolking en
dito maatregelen zoals evacuatie. Dit is ondertussen door ENSREG en
de Europese commissie erkend maar werd in 2012 niet geagendeerd
voor advies van de groep experten die de Europese commissie adviseert
(EURATOM art 31) over stralingsbescherming. De Belgische minister
van Binnenlandse Zaken, bevoegd voor het FANC, erkent dit in
antwoord op een parlementaire vraag maar kondigrt aan dat ENSREG
in de follow-up hier aandacht zal aan besteden. Ondertussen werd in
de schoot van HERCAeen werkgroep “Emergencies” opgericht om te
komen tot een meer geharmoniseerde aanpak waarvoor WENRA een
leidraad zal ontwikkelen na lancering van nog een Europese studie
over noodplanmaatregelen.Voor België werd door de auteur in de
adviesraad van FANC in juni 2012 en op de peer review evaluatie van
de EC het standpunt ingenomen dat er na Fukushima ook een sociaal-
economische kwetsbaarheidsanalyse van een gevoelige site zoals Doel
absoluut nodig is. Onwaarschijnlijke zware ongevals scenarios, zoals
het falen van een drukvat met à fortiori eventuele herziening van de
rampenplanning dient bekeken inclusief de evaluatie van de
energievoorziening en het verzekeringsregime.

De paraatheid van de nationale instanties zoals FANC en crisiscentrum
werden nog niet onafhankelijk onder de loupe genomen. Wel zal zoals
door de Minister aangekondigd in 2013 worden gestart met een
actualisatie van de noodplanning , inclusief een evaluatie van de
omvang van de noodplanzone’s.. De minister verdedigt de logica en het
pragmatisme van de huidige rampenplanning die moeilijk zou toelaten
om al te veel op voorhand generieke maatregelen te nemen voor
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uitgebreide zones. Als de noodplanningszones in de toekomst dienen
uitgebreid naar grote steden zoals Antwerpen en Luik zullen ook de
provinciale noodplannen van de gouverneurs dienen herzien. Zij
onderlijnt het eerste cruciale belang van schuilen en van de
sensibilisering van interventiepersoneel i.h.b. verzorgend personeel
met het oog op het omgaan met kwetsbare bevolkingsgroepen bij
rampen.

Alsnog ontbreekt een sterke Europese regulator met middelen om
onafhankelijkheid te garanderen van lokale exploitanten, om kleine
landen bij te staan die over onvoldoende nucleaire deskundigheid
beschikken en toe te zien op de 27 FANC’s van de EU inclusief hun
afstemming van noodplannen.

• LTO investeringen (uitbating langer dan 40y)
In België overlapte het stresstest werk ook met de strategie voor uitwerking
van een investeringspakket van veiligheidsmaatregelen voor langere
uitbating van de 3 oudste kerncentrales,. Dit initiatief kaderde al voordien
in strategische afspraken tussen FANC en Electrabel om de opschorting
van de uitstapwet voor te bereiden. Hiervoor werd aan 60 jaar exploitatie
gedacht. Dit resulteerde gespreid over 7 jaar in een voorstel met tal van
aanvullende investeringsprojecten voor Doel1&2 en Tihange1. Er wordt
niet verder ingegaan op de specificiteit ervan in het kader van deze studie.
Er kwam ook in het licht van Fukushima weinig engagement tot stand om
de kwetsbaarheid van niet gebunkerde splijtstof piscines te herzien. Een
probleem dat zich ook in Gravelines en zeker in de opwerkingsfabriek van
La Hague stelt.

5. Optimalisatie van rampenplanning en post accidentele
voorbereiding

• Lessen uit het ongeval in Wetteren
Het recente trein ongeval in Wetteren met risico tegelijkertijd op explosie,
lokale milieuverspreiding van dodelijke chemisch toxische producten en
bredere verspreiding van carcinogene chemische producten toonde veel
gelijkenis met nucleaire risico’s ook in de ramp aanpak.

Het ging over transport van gevaarlijke producten in dicht bevolkte zones
die ook al nucleair o.m. met het Montlois ongeval de achillespees bleek
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van de veiligheid. Het containment van zulke gevaren is doorgaans heel
complex en de dreiging kan een zekere tijd aanhouden met tal van
onzekerheden (cft. het IRE ongeval). Gezondheidseffecten van lage dosis
zijn moeilijk meetbaar.

De rampaanpak worstelt met een afnemende geloofwaardigheid in experten
door hun regelmatige belangen conflicten. De overheid kampt al met een
existentiële crisis van de representatieve democratie en bedrijven zoals
NMBS hebben eveneens geloofwaardigheid verloren door gebrekkig
preventief onderhoud.

Het publiek verwacht een interactieve communicatie eerder dan informatie
en vooral een inspelen op de bezorgdheden voor de gezondheid veeleer dan
een rationele risicoschatting. De media polariseren en amplifiëren de
probleemstelling en nieuwe media wijzigen de communicatie. Ook de
perceptie van de experten zelf kan een negatieve rol spelen en uitgaan van
een vermeende paniek i.p.v. gezond verstand en relativeringsvermogen van
de grote meerderheid van de burgers. Een gouverneur die expertise wil
stroomlijnen in die context getuigt van enige naïviteit en gebrek aan
veldervaring.

De evacuatie was een klein reëel voorsmaakje over wat er nucleair en
chemisch kan gebeuren.

• Nucleaire noodplanning
Het crisisbeheer van de nood- en interventieplannen (bevoegdheden,
coördinatie, interventie) is gepreciseerd in het KB van 16/2/2006 aangevuld
voor nucleaire situaties met het KB van 17/10/2003. Refererend naar het
ARBIS (KB20/7/20013 legt dit interventie richtwaarden vast voor
radiologische nood situaties.

De Belgische bevoegde overheid werkte na Chernobyl het nucleair
noodplan uit samen een crisiscomité onder de minister van Binnenlandse
Zaken. Het betrof een uitbreiding tot andere radiologische situaties, info
aan het buitenland door CELEVAL, de raadgevende evaluatiecel,
frequentere oefeningen en enkele kleine reële oefeningen zoals bij de IRE
crisis van augustus 2008. De voorziene creatie van een socio-economische
cel kon evenwel door Binnenlandse Zaken nog niet geïmplementeerd
worden.
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FANC kreeg bij wet (1994) en KB(2001) specifieke opdrachten: technische
ondersteuning bij uitwerking, organisatie van interventiecel, algemene
informatieverspreiding en circulatie van technische info, bijdragen op
initiatief van de crisiscel tot de info over het noodplan.

De notificatie en alarmniveaus naargelang de lozingen, duur en referentie
doses (<4h) zijn in het KB van 2003 uitgewerkt. CELEVAL heeft de taak
de postaccidentele evaluatie met feedback naar genomen maatregelen te
doen. Daarnaast zijn de meetcel (met SCK en IRE steun) en een info cel
voorzien. Deze verspreidt de beslissingen van het crisiscomité ter info van
de bevolking en verzorgt de coördinatie die buiten de technische
verantwoordelijkheid van FANC valt.

Het Telerad netwerk voor stralingsmonitoring is ondertussen met
meetstations volledig opera-tioneel over het ganse grondgebied. Het is
uitgebaat door het FANC voor imissie metingen en dosisbepalingen. De
emissies op de sites van de nucleaire installaties zijn jammer genoeg nog
niet onafhankelijk door het FANC gemeten maar dienen verstrekt door de
exploitant. Daarnaast beschikt men aanvullend in de meetcel over
meetwagens, terreinmetingen, labo metingen en γ-spectrometrie vanuit de
lucht met helikopter. De terreinmetingen zijn doorgaans de Achillespees.

Er blijft een strikte scheiding tussen on-site en off-site verantwoorde-
lijkheden in noodplanning. Als gevolg van de stresstests is de on-site
planning weliswaar geoptimaliseerd. Maar een les uit Fukushima is dat de
coördinatie tussen exploitant en diverse autoriteiten op diverse niveaus sterk
op proef wordt gesteld. De paraatheid van rampenplanning buiten de site
(en dus verantwoor-delijkheid exploitant) is na Fukushima voor grote
ongevallen nog niet herbeken. Dit gebeurde wel voor de impact van op
grote afstand van het Fukushima ongeval op de handel met België.

Er worden hierna enkele aanzetten gegeven om het proces te verruimen en
er hulpverleners en het publiek actiever bij te betrekken. Maar vast staat
dat er een grensoverschrijdende Europese aanpak zal nodig zijn die verder
kijkt dan een lokale crisis van korte duur.

Het proces van nucleaire noodplanning is veel meer dan risk assessment
en een geplande organisatie van interventies die periodiek getoetst wordt
aan beheersbare rampscenario’s. Risicobewustzijn en concrete paraatheid
van alle betrokkenen bij interventie is een voorafgaande conditio sine qua
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non die nog lange termijn investeringen vergt en culturele tegenstellingen
zal moeten overbruggen tussen experten en andere burgers.

De interventie stappen zijn o.m.:
– afkondiging van een noodsituatie en eerste maatregelen
– informeren (taak met continu en nieuwe media dimensie)
– toezicht op het milieu, meten, dispersie modellering
– medische opvolging van werknemers en bevolking, meting besmetting en

dosis
– ondersteuning met previsies en modellen op basis van lozingsdata
– zonering op korte of middellange termijn; bepaling criteria; identificatie

hot spots
– beslissing voor dosis referentiewaarden tot schuilen, iodium profylaxie of

evacuatie
– opvolging en correctie van maatregelen op basis van reële metingen
– toezicht op voedsel en watervoorziening, meting, opvolging cycli (idem)
– eventuele triage en medische opvang van slachtoffers.
– evacuatie van dieren en in kaart brengen van de milieusituatie
– flexible aanpassing van organisatie en coördinatie aan de internationale

context
– decontaminatie acties en beheer van nucleair afval
– vergoedingsmaatregelen, verzekering, fondsen
– sociaal-economische ondersteuningsacties ook grensoverschrijdend

Daarbij blijft crisiscommunicatie in zijn relatie tot perceptie een grote
uitdaging. Dit werd recent grondig bestudeerd in een doctoraatsthesis aan
UA met SCK (Perko(2012). Crisiscommunicatie kan niet langer
losgekoppeld worden van participatieve acties.

In het huidige noodplan, onder gecentraliseerde controle van het
Crisiscentrum, is de informatie naar het passieve publiek toe sterk
gestructureerd. Recente ontwikkelingen in Frankrijk zien het publiek meer
als een actieve actor die mee vorm kan geven aan een noodplanning. De
informatie via onthaalcentra dient te motiveren. Ze kadert in een andere
interactieve risico cultuur ook met nieuwe media.

Minder aandacht ging tot nu toe in rampenplanning naar internationale
harmonisatie en coördinatie en naar postaccidentele voorbereiding.
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Binnen de EU is noodplanning nog al te veel het domein van nationale
overheden weliswaar met verplichting tot informatie uitwisseling
(ECURIE) en ook binnen conventies met IAEA. Met het IAEA (met USIE)
bestaan daartoe ook conventies voor notificatie en bijstand. In de
samenwerking binnen HERCA zijn er bilaterale akkoorden ook met het
FANC. Ze zijns soms weinig operationeel of bekend. De aanpak in de
diverse landen blijft zeer verschillend. Er is dus meer dan ooit nood aan
harmonisatie omdat nucleaire rampen altijd dreigen grens- zelfs continent
overschrijdende proporties aan te nemen. De harmonisatie initiatieven zoals
van de expert groep voor aanpak van trans-border iodium profylaxie zijn
cruciale stappen waarbij nu ook Nederland mogelijks zal aansluiten. Voor
landbouwmaatregelen ziet men de belangengroepen in diverse landen
uiteenlopend reageren als ingrijpende maatregelen voor vis of vlees worden
overwogen, ook als de ramp met andere specifieke lokale situaties of
bevoegdheden intervenieert (vb. Seveso bedrijven). Al is een algemene
Europese harmonisering moeilijk haalbaar, de onderlinge kennis van
aanpak en structuren is een minimum vereiste die door een prominentere rol
van EC experten kan aangevuld worden. Oefeningen in internationaal kader
zoals NEA/OESO zijn vaak te grootschalig en te theoretisch maar hebben
de verdienste te bestaan. Vroeger nam de civiele bescherming er zelfs nog
niet aan deel. Nucleaire ongevallen en ook terroristische acties kunnen ook
in niet “nucleaire landen”voorkomen, wat paraatheid en noodplanning
vergt. Op computer gebaseerde beleidsondersteunde hulpmiddelen met
Europese research uitgewerkt, zoals Rodos, zijn ter beschikking gesteld,
maar slechts in enkel landen geïmplementeerd. De nood aan meer Europese
samenwerking is aanwezig tot en met een regeling voor de eventuele
leiding van rampenplanning, maar dit realiseert zich traag en voorlopig
vrijblijvend. Op gebied van netwerking of de trage weg naar meer Europa
is het platform NERIS belangrijk (Preparedness for Nuclear and
Radiological Emergency Response and Recovery). HERCA maakt nu al
i.s.m. NERIS afspraken voor toekomstige samenwerking. Het bouwt verder
op een Europees onderzoeksprogramma EURANOS om de efficiëntie en
coherentie van nucleaire rampenplanning te verbeteren, ook voor
rehabilitatie problemen op lange termijn. Het organiseert werkgroepen,
training sessies en workshops, user groepen, website en newsletters. Het is
vrijblijvend maar cultuur overstijgend. Dit platform wil verder kijken dan
de technologie en ook inspelen op Europese noden en uitdagingen op
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sociaal-economisch en politiek vlak. Rampenmanagement omvat al die
aspecten en vraagt een coherent Europees antwoord dat boven de culturele
verschillen uitstijgt. Al 47 organisaties uit 26 landen sloten zich aan,
inclusief lokale autoriteiten en NGO’s. NERIS stelt zich tot doel om tegen
2020 met compatibele middelen, methodes en benadering tot een visie bij
te dragen voor het management van de gevolgen van een nucleaire
noodsituatie in Europa. Dit impliceert confidence building, samenwerking
van betrokken expertise en organisaties allerlei, toegang tot de
noodzakelijke middelen in Europa om paraatheid te verbeteren en leemtes
op te vullen. Het R&D comité van NERIS wordt door SCK verzorgd. De
voorbereiding gebeurt nu door werkgroepen: praktische vertaling van ICRP
aanbevelingen in noodsituaties, processen en middelen voor paraatheid op
gemeenschapsniveau, besmette producten, enz. Op de strategische agenda
staan ook al de verbetering van aquatische dispersie modellering en,
uiteraard, communicatie en participatie bij rampenplanning.

EdF kondigde de organisatie aan van een “Force d’Action Rapide du
Nucléaire” die in 24h (ook internationaal) moet kunnen interveniëren ter
ondersteuning van organisatie, menselijke en materiële middelen en
metingen om een crisis direct te helpen beheersen op een accident site.

• Post accidentele voorbereiding
In Post Accidentele voorbereiding namen Franse autoriteiten het voortouw
met CODIRPA dat na Fukushima ervaringslessen integreert(SFRP, 2012).
CODIRPA ziet 3post accidentele fasen:
– Opheffen van noodmaatregelen zoals schuilen (externe doses) of

nieuwe maatregelen zoals reglementering van lokale voedingsmiddelen
om lange termijn besmetting in te perken.

– Transitiefase variërend in de tijd (terugkeer geëvacueerden, lokale
mobilisering actoren, medische opvolging, stralingscontrole,
epidemiologische studies, radioprotectie cultuur)

– Langere termijn fase (van jaren tot decennia) om terug te keren naar
normale situaties met ALARA beperking van blootstelling en herstel
socio-economisch weefsel via participatie

CODIRPA werkte een doctrine uit met handleidingen voor die fases en
stimuleerde de opsplitsing in zones voor protectie respectievelijk toezicht
van de bevolking. Een goede kennis van het milieu en saneringscapaciteit
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voor ontsmetting is postaccidenteel cruciaal, zoals bleek uit de Franse
(IRSN) vaststellingen in Oekraïne en Belarus. Dit is zeker onvoldoende
ontwikkeld mochten zich respectievelijk ondergrondse watercontaminaties
over grote oppervlakte voordoen bij ons, of een havengebied besmet raken.
Ook CODIRPA geeft aandacht aan post accidenteel radioactief afval beheer
maar nog niet aan het massale karakter ervan zoals ervaren in Chernobyl en
Fukushima (Perrin2012). Een nucleair ongeval blijkt grootte ordes meer
volume aan laagactief afval te kunnen produceren dan waarop een totaal
Belgisch programma voor berging is voorzien (Oskolkov2011).

ICRP gaf als strengste leidraad het gebruik van de 20mSv/y voor referentie
niet alleen bij evacuatie maar ook voor eventuele terugkeer. Dit bleek een
heikel discussiepunt te zijn voor lokale aanvaardbaarheid in Japan waar
geen post-accidentele doctrine bestond. Daarbij werd als lange termijn
streefdoel een terugkeer naar <1.mSv/y vooropgezet . Dit levert door
verregaande afgraving van terreinen en decontaminatie van huizen een zeer
grote afvalberg op.

Diverse locaties zullen dus ook in Japan waarschijnlijk nog vele jaren
geëvacueerd blijven. UNSCEAR hoopt met het minimaliseren van het
stralingsrisico bij lage dosis vanaf 2013 op deze perceptie van de bevolking
in Japan vat te krijgen om indirect de maatschappelijke impact te beheersen.
De Fukushima controverse en het verlies aan vertrouwen bij de publieke
opinie in Japan hebben echter vooral duidelijk gemaakt dat doctrines bij
rampenplanning dienen uitgeklaard in overleg met de potentieel getroffen
mensen. Ook proactief is het aangewezen justificatieoefeningen te plannen
over interventiewaarden met betrokkenheid van adviesraden zoals de HGR,
maar ook met werknemers en lokale bevolking.

• Nieuwe Europese basisnormen stralingsbescherming (BSS) en
rampenplanning

Uit de uiteenzetting van de leidende Europese ambtenaar op de viering van
BVS (A.Janssens, 2013, to be published) is gebleken dat het nakende
nieuwe Europees directief BSS enkele nieuwe aspecten focust in de
noodplanning. Noodsituaties situeren zich als “exposure situations” die
ernstige nadelige effecten kunnen opleveren. Er zal een algemene vereiste
zijn naar transparantie op last van de Europese raad en naar eenvoudige
risico communicatie. Uit Fukushima worden lessen getrokken om een meer
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geharmoniseerde Europese benadering na te streven in geval van ongeval
met prioriteit voor het verzekeren van vrij verkeer van goederen, inwoners
en reizigers. Meer coherentie in besluitvorming en in communicatie wordt
nagestreefd. Aandacht zal gaan naar betere internationale coördinatie van
de paraatheid en response op noodsituaties met samen-werking van
lidstaten over de grenzen; dit met het oog op publieksinformatie en
uitwisseling van evaluaties. Voor werknemers in noodsituaties worden
blootstellings niveaus (50-500 mSv) voor-gesteld. Het BSS vereist ook
aandacht voor het post accidentele en de bescherming van het leef-milieu.
Dit directief zal pas bindend zijn vanaf 2017 en dus aansluiten bij
initiatieven als NERIS.

De vrees bestaat evenwel dat Europese harmonisatie vooral door
liberaliserings overwegingen is gedreven en eerder tot versoepeling kan
leiden van interventieniveaus zoals voor I profylaxie.

• Voorzorgsbenadering
Omgaan met complexe risico’s en hun onzekerheid vereist een aangepaste
strategie. Als daar nog ambiguïteiten (verschillende waardeoordelen) bij
komen is een voorzorgsbenadering aangewezen. Dit benadert risico
evaluatie en vooral risico management met participatie van betrokkenen.
Voorzorg is een minder bekende hoeksteen van het concept duurzame
ontwikkeling en is uitgewerkt door de Gezondheidsraad in Nederland
in“Voorzorg met rede”(GR 2008). Het was al toegepast op nucleaire
rampenplanning met verruiming naar het economische domein en naar
interactie met andere industriële risico’s (Pauwels, 2000). Het principe is
ruimer dan ALARA. De terminologie is weinig populair in kernenergie en
stralingsbescherming maar voorzorg is impliciet opgenomen in nieuwe
proactieve trends in Europa voor rampenplanning zoals NERIS.

De uitdaging van een nucleair ongeval krijgt immers ook net als met de
financiêle crisis die Europa trof een dimensie van systeemrisico. Uit de
verzekeringsanalyses van de laatste twee grote nucleaire ongevallen en de
systematische studie voor Europese situaties van IRSN blijkt dat de kost
van een nucleair ongeval tot enkele honderden miljard € kan oplopen m.a.w.
een aanzienlijke fractie van het BNP van betrokken landen. Dergelijke
omvang van risco kan niet langer tot vooral stralingsbescherming beperkt
blijven in de aanpak en voorbereiding maar vereist ook globale
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kwetsbaarheidsanalyse. Een reactorongeval zal altijd grensoverschrijdend
zijn en kan ook bij te eenzijdige keuze van elektriciteit voorziening
energetische kwetsbaarheid vergroten. Terugkoppeling naar siting condities
voor kerncentrales in dicht bevolkte gebieden is dan ook nodig en dient
meegenomen in evaluaties van levensduurverlenging.

Er is ongetwijfeld meer Europa nodig in nucleaire veiligheid en
stralingsbescherming inclusief een Europese regulator die al deze
haperende processen van voorziening van het algemeen belang kan
begeleiden en waar nodig evalueren en ingrijpen. Dit zou zeker kleine
landen ten goede komen als ze geconfronteerd worden met nieuwe
complexe vergunningsdossiers binnen of aan hun grenzen. Een voor-
ontwerp van Europees directief voor nucleaire veiligheid dat naast het BSS
directief lessen wou trekken uit Fukushima en de stress tests stootte op veel
weerstand bij vooral de grote lidstaten. Het bevatte nochtans nuttige nieuwe
elementen om onafhankelijkheid en transparantie van regulators te
preciseren. Wachtend op een ontwerp directief volstaat het niet meer dat
de betreffende nationale overheidsinstanties zichzelf conform verklaren op
dit vlak zonder procedures voor belangenconflict noch internationale
toetsen.

6. Conclusies

Kernenergie en rampenplanning zijn met radioactief afval een realiteit voor
België, ongeacht korte termijn politieke beslissingen. De controverses zijn
historisch goed te situeren en verklaren de perceptie. De kwetsbaarheid van
een maatschappij met teveel kernenergie voor elektriciteit is in Japan en
recent ook in België aangetoond. De proliferatie van atoomwapens en de
link met militair en terrorisme blijven een globale en regionale uitdaging
waarop ook rampenplanning zich verder moet voorbereiden. Het probleem
van afvalberging is nog niet opgelost maar krijgt enig perspectief in Europa.
De lange termijn ongeval risico’s zijn reëel, ook financieel. De risico’s van
lage doses zijn complexer en gevarieerder met ook genetische gevoeligheid.
Bezorgdheid van experten over de publieke perceptie en zijn economische
implicatie beïnvloedt de strikt wetenschappelijke aanpak van risico’s ook
op UNO vlak. Meer Europa in nucleaire veiligheid blijft op culturele
weerstand stuiten en vordert langzaam. In het licht van Fukushima is vooral
het risico op grote ongevallen in kernreactoren nu in de actualiteit. Het
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vereist enige terugkoppeling naar vestigingscriteria voor reactoren in dicht
bevolkte kwetsbare gebieden zoals Antwerpen. In een transitie naar
duurzame energie zal de bevolking moeten bepalen of ze de nauwelijks
verzekerbare gevolgen van een groot ongeval in zulke omstandigheden nog
wil nemen. Aan onze centrales, de oudste voorop, zijn een aantal inherente
zwakheden geïdentificeerd die kunnen verbeterd worden. Andere zoals een
kleine kans op een breuk van het drukvat met verlies van integriteit van het
containment blijft bestaan bij de huidige reactoren. Rampenplanning
uitgebreid tot post- accidentele voorbereiding zou hier moeten rekening
mee houden en realiteiten onder ogen zien. Het ontbreken van evaluatie
van off site noodplanning was ook de grootste kritiek op de Europese stress
tests. Meer Europa, meer grensoverschrijdende voorzorg maatregelen en
betere risicocommunicatie met inleving in de rol van slachtoffers is
noodzakelijk.
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