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HET NUCLEAIR EN RADIOLOGISCH NOODPLAN 
VOOR BELGIË: EEN HERZIENING

H. De Neef

 DGCentre de Crise

1. Inleiding
Het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied 
bevat de leidende principes voor het beheren van nucleaire en radiologisch 
noodsituaties op nationaal niveau Het dateert initieel uit 1991 en werd 
opgesteld als reactie op het kernongeval in Tsjernobyl. Het belang van dit 
plan werd indertijd bepaald door de inhoud ervan te laten bekrachtigen 
via een koninklijk besluit, waardoor het integraal deel uitmaakt van het 
Belgisch reglementair kader. Een eerste actualisatie vond plaats in 2003. 
De huidige actualisering van het plan bouwt voort op de fundamenten en 
principes van de vorige versies, stuurt ze bij, breidt ze uit, in functie van de 
behoeften zoals ze vandaag de dag geïdentificeerd worden. 
Binnen het beheer van het nucleair risico sluit het nucleair noodplan aan op 
het preventiebeleid. Wat de nucleaire installaties betreft, beogen de strikte 
opgelegde voorzieningen zowel op vlak van veiligheid van de nucleaire 
installaties als wat stralingsbescherming betreft, om elk ernstig ongeval te 
voorkomen of, ten minste, om maximaal de effecten en gevolgen er van te 
beperken. Na het ongeval in Fukushima, in het kader van de stress-tests, 
werd dit preventiebeleid gevoelig opgeschaald rekening houdende met de 
conclusies van dit ongeval.
Indien ondanks al deze preventieve voorzieningen toch een noodsituatie 
zou plaatsvinden dient de overheid er zich op voor te bereiden om de 
gevolgen er van te beperken voor de bevolking, het leefmilieu of het 
socio-economische leven. Bij de uitwerking van dit nucleair noodplan 
dient dus ernstig rekening te worden gehouden met de risico’s verbonden 
aan de mogelijke blootstelling aan ioniserende stralingen, maar is het 
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niet gerechtvaardigd te vervallen in benaderingen waarbij dit bestaande 
preventiedispositief miskend wordt (“kern op de parking” bijvoorbeeld). 
Dit principe geldt trouwens voor elk risico waarmee onze maatschappij 
kan geconfronteerd worden.

Het nucleair noodplan is ook een noodplan voor een specifiek risico. Het 
sluit bijgevolg aan bij het in België bestaande algemeen dispositief inzake 
noodplanning en crisisbeheer, in het bijzonder de bestaande algemene 
nood- en interventieplannen op de verschillende bestuurlijke niveaus 
om tegemoet te komen aan alle types van risico’s. Binnen dit algemene 
dispositief worden maatregelen valabel voor verschillende risico’s zoals 
schuilen en evacuatie beschouwd. Het is niet gerechtvaardigd om dit 
algemene dispositief te miskennen bij de voorbereiding op nucleaire 
noodsituaties.

Figuur 1: generieke organisatie noodplanning en crisisbeheer in België
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2. Basis van de huidige actualisering van het nucleair noodplan
Bij de huidige lopende actualisering van het noodplan worden tal van 
elementen in rekening gebracht.
Het betreft onder meer de conclusies van de noodplanoefeningen, zowel 
die met betrekking tot de Belgische nucleaire installaties waarvan er 
jaarlijks meerdere worden georganiseerd, als die voor aangrenzende 
installaties in onze buurlanden waaraan door België wordt deelgenomen. 
Verder organiseren ook de Europese Commissie en het IAEA jaarlijks 
alarmerings- en communicatieoefeningen met Belgische deelname 
als betrokken lidstaat. Uit deze conclusies worden verbeterprojecten 
gedistilleerd waarvan de resultaten geïnjecteerd worden in de noodplanning 
(indeling nucleaire interventiezones bijvoorbeeld).
Ook de ervaring van reële incidenten/noodsituaties wordt meegenomen. 
Meer specifiek kan daarbij verwezen worden naar het incident bij het IRE 
Fleurus in 2008, waarbij het nucleair noodplan geactiveerd werd, en naar 
het kernongeval in Fukushima, waarbij in België een coördinatiestructuur 
werd opgericht om de gevolgen van het ongeval voor België en voor 
Belgen in Japan te evalueren en op te volgen.
Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Fukushima, werden verschillende 
adviezen uitgebracht met betrekking tot de te trekken lessen voor het 
Belgische noodplan (Hoge Gezondheidsraad, Wetenschappelijke Raad van 
het FANC, Greenpeace…). Ook op internationaal niveau werden richtlijnen 
en aanbevelingen geformuleerd door internationale instanties of groepen, 
die betrekking hebben op de voorbereiding op nucleaire noodsituaties. 
(HERCA-WENRA, Basic Safety Standards van de Europese Commissie, 
GSR-7 van het IAEA). 
Tenslotte worden de bestaande bepalingen van het nucleair noodplan uit 
2003 op hun actualiteit beschouwd binnen verschillende werkgroepen 
met onder meer vertegenwoordigers van lokale, gefedereerde en federale 
overheden en departementen.

3.  Voornaamste pistes voor actualisering van het nucleair 
noodplan

Met in acht name van de onder punt 2 vermelde elementen, werden 
verschillende pistes voor aanpassing van het nucleair noodplan bepaald 
en verwerkt in een ontwerp van geactualiseerd nucleair noodplan. Het is 
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belangrijk te vermelden dat dit pistes blijven in afwachting van de 
goedkeuring ervan door de bevoegde politieke overheid, in eerste 
instantie de Minister voor Veiligheid en Binnenlandse Zaken en bij 
uitbreiding de federale regering.

3.1. Fasen van een nucleaire noodsituatie
Een van de belangrijke vooropgestelde aanpassingen aan het nucleair 
noodplan, is de indeling van een noodsituatie in 3 fasen (zie figuur 2): de 
noodfase, de overgangsfase en de nazorgfase. Deze structurele indeling 
beoogt voornamelijk beter inzicht te verstrekken in het verloop van 
noodsituaties en van de daaraan gekoppelde opdrachten en verwachtingen 
ten aanzien van de betrokken actoren. Deze indeling vormt de structurele 
basis van en de rode draad doorheen het nieuwe noodplan. 
Hoewel de nazorgfase theoretisch gezien buiten de scope van een noodplan 
valt - de situatie is vanuit technisch/radiologisch perspectief onder 
controle en de benodigde beschermingsmaatregelen voor de bevolking, 
het milieu en de voedselketen werden genomen en uitgevoerd, het einde 
van de noodsituatie werd afgekondigd - worden in het ontwerp van het 
nieuwe noodplan aandachtspunten opgenomen die de voorbereiding van 
de organisatie en van de strategieën met betrekking tot het beheer van deze 
fase dienen te initiëren en te faciliteren.

Figuur 2: fasen van een noodsituatie
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3.2. Toepassingsveld van het nucleair noodplan
Het toepassingsveld voor noodsituaties die een beheer op nationaal 
niveau vereisen zoals bepaald in het huidige noodplan versie 2003, wordt 
algemeen gezien behouden doch verder gespecificeerd.
Voor noodsituaties m.b.t. de Belgische nucleaire installaties, wordt met het 
oog op een geharmoniseerde aanpak een uitbreiding naar alle installaties 
van klasse I in uitbating vooropgesteld. Voor aangrenzende installaties in 
de buurlanden, wordt gespecificeerd dat het deze betreft die zich op minder 
dan 100 km van de Belgische grens bevinden. 
Inzake noodsituaties m.b.t. transport, beperkt het toepassingsveld zich tot de 
transporten van nucleaire brandstoffen en radioactief afval voortkomende 
uit recyclage van gebruikte brandstoffen.
De notie terrorisme, als potentiële oorzaak van een nucleaire noodsituatie, 
wordt aangevuld met de notie kwaadwillige acties, aangezien het 
responspatroon zowel vanuit security als vanuit safety standpunt 
gelijkaardig verloopt.
Andere radiologische noodsituaties, m.b.t. tot andere transporten van 
radiologische substanties bijvoorbeeld, worden in eerste instantie 
beleidsmatig op provinciaal of gemeentelijk niveau opgenomen, waarbij 
steeds de mogelijkheid bestaat dat ondersteuning wordt verstrekt van op het 
federale niveau (wetenschappelijk/technisch, logistiek, communicatie…).

3.3. De Noodfase

3.3.1.  Harmonisatie melding en notificatie van gebeurtenissen door de 
uitbater.

Het ontwerp van het nieuwe nucleair noodplan harmoniseert de kennisgeving 
van de uitbater ten aanzien van de overheid voor gebeurtenissen die een 
impact kunnen hebben buiten de site en acties van de overheid kunnen 
noodzaken (communicatief, operationeel, strategisch). Een onderscheid 
wordt daarbij gemaakt tussen gebeurtenissen die geen aanleiding geven tot 
activering van het nucleair noodplan, waarvoor de notie “melding” wordt 
gehanteerd en gebeurtenissen die wel aanleiding geven, waarvoor de notie 
“notificatie” wordt gebruikt.
Zowel voor meldingen als voor notificaties wordt het aantal te verwittigen 
instanties door de uitbater beperkt om zo veel mogelijk middelen vrij 
te houden voor het beheer van de situatie op de site. Daarnaast worden 
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consequent de alarmeringscentra en bestuurlijke overheden op de 
verschillende bestuurlijke niveaus verwittigd (burgmeester, gouverneur 
en minister, dit laatste via het Crisiscentrum). In geval van nood aan 
tussenkomst op de site wordt eveneens de betrokken brandweerdienst op 
de hoogte gebracht.
Voor de onmiddellijke meldingen waarbij het nucleair noodplan niet wordt 
geactiveerd, verifieert de nucleaire toezichthouder (FANC en zijn filiaal 
Bel V) het adequate karakter van de melding. Voor notificaties is er geen 
onmiddellijke verificatie, maar worden de crisisstructuren onmiddellijk 
geactiveerd en zal de eerste verificatie/analyse binnen de evaluatiecel 
gebeuren. 
Via de alameringscentra en andere mechanismen op lokaal en federaal 
niveau, worden de meldingen en notificaties verder bezorgd aan de andere 
betrokken actoren.

3.3.2 Harmonisatie classificatie noodsituaties met classificatie IAEA
Het huidige nucleair noodplan bepaalt enerzijds notificatieniveau 
(N-niveaus, aanduiding van de ernst van de situatie op de site) en 
alarmniveaus (U-niveaus, respons van de overheid inzake alarmering en 
mobilisering van actoren). In het ontwerp van nieuw nucleair noodplan 
worden deze niveaus vervangen door een classificatie die aansluit bij 
deze van het IAEA: alert (cf. onmiddellijke melding van gebeurtenissen), 
facililty emergency (N1), site area emergency (N1, N2), general emergency 
(N3) en general emergency- reflex mode (NR).
Daar waar deze nieuwe aanpak de internationale communicatie met 
buurlanden en internationale instanties omtrent nucleaire noodsituaties 
faciliteert, is deze gerechtvaardigd in die zin dat het nieuwe noodplan 
voorschrijft dat ongeacht het notificatieniveau er steeds wordt overgegaan 
tot een alarmering en mobilisering van de crisisstructuren op federaal en 
lokaal niveau (vroeger in functie van het alarmniveau).
Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende klassen, mogelijke 
maatregelen die per klasse uit voorzorg onmiddellijk van toepassing zijn 
of kunnen worden genomen in functie van de situatie.
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Alert Facility
emergency

Site area
emergency

General
emergency

Bestrijding van gevolgen op site en analyse van de situatie.
Beschermingsmaatregelen en respons acties op de betrokken site 
(of gedeelte ervan).

Beschermingsmaatregelen (waarschuwing 
en schuilen) in de centrale zone van de 
planningszone (blok S) uit voorzorg en 
eventueel indirecte beschermingsmaatregelen 
(voedselketen).

Directe en indirecte 
beschermingsmaatregelen 
buiten de blok S 
vermoedelijk
Bijzonder geval: 
General emergency –  
reflex mode
Onmiddellijke 
beschermingsmaatregelen 
(waarschuwing, schuilen, 
luisteren naar de media) in 
de reflexzone (Blokken S  
en X).

Tabel 1: indeling van noodsituaties in klassen (voor verwijzing naar blokken, zie figuur 3)

Figuur 3: indeling van de noodplanningszone in blokken

Centrale zone planningszone S: zone 
gevormd door straal van 500m te 
bepalen rond elk mogelijk lozingspunt 
op een site
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3.3.3 Alarmering en mobilisering van de crisisstructuren van de overheid
Ongeacht het notificatieniveau dat leidt tot de activering van het nucleair 
noodplan, voorschrijft het ontwerp van nieuw nucleair noodplan 
dat onmiddellijk de federale crisiscellen worden gealarmeerd en 
gemobiliseerd, evenals de provinciale (en desgevallend gemeentelijke) 
coördinatiecomités. 
Deze onmiddellijke activering van de crisisstructuren, ook bij noodsituaties 
in de categorie facility emergency waar de gevolgen in eerste instantie 
beperkt blijven tot de site, is er op gericht een “common understanding” te 
creëren over wat er aan de hand is, te kunnen anticiperen op een mogelijke 
negatieve evolutie van de situatie en steeds de gepaste maatregelen te 
kunnen bepalen in functie van de nood daartoe.
Verder worden alle andere gouverneurs, de verantwoordelijken van federale 
departementale crisiscellen en de gefedereerde overheden/regionale 
crisiscentra op de hoogte gebracht door het federaal Crisiscentrum. Indien 
de nood daartoe zou bestaan, kunnen de structuren waar zij verantwoordelijk 
voor zijn in stand-by worden geplaatst op geactiveerd.
Ten slotte worden ook de buurlanden en de internationale instanties (EU, 
IAEA) consequent gealarmeerd van elke noodsituatie die leidt tot de 
activering van het nucleair noodplan.

3.3.4. Organisatie van het crisisbeheer
De organisatie van het crisisbeheer wordt overeenkomstig het nucleair 
noodplan opgebouwd rond het concept “geïntegreerd crisisbeheer”, nl: 
de samenwerking op en tussen bestuurlijke niveaus rond 4 processen 
die cyclisch tijdens de noodfase terugkeren. Deze processen zijn: (1) 
beeldvorming, (2) voorbereiding van maatregelen, (3) afkondiging van 
maatregelen en (4) opvolging/uitvoering van maatregelen. In feite komt het 
er op neer dat voor de verschillende processen wel 1 instantie of bestuurlijk 
niveau de leiding kan nemen, maar dat elk proces pas efficiënt kan worden 
volbracht door complementaire samenwerking tussen verschillende 
instanties en bestuurlijke niveaus. 

Binnen het concept “geïntegreerd crisisbeheer” en de verschillende 
processen worden volgende elementen in rekening gebracht: radiologisch-
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technisch, operationeel, socio-economisch, communicatie en de 
internationale context.

Organisatie van het crisisbeheer op federaal niveau

Onderscheid federale coördinatie en federaal beleid
Inzake organisatie op federaal niveau, wordt in het ontwerp van het nieuwe 
plan een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de coördinerende rol van 
deskundigen en de beleidsmatige rol van de politieke overheid. 
Het crisisbeheer wordt centraal aangestuurd door het federaal 
coördinatiecomité, voorgezeten door de Directeur-generaal van het federaal 
Crisiscentrum. Het federaal coördinatiecomité is een multidisciplinaire 
deskundigenomgeving die instaat voor de processen beeldvorming, 
voorbereiden van maatregelen en opvolgen van maatregelen. Het is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende domeinen die 
impact hebben op het crisisbeheer (radiologsich-technisch, operationeel, 
socio-economisch, communicatie, internationale aspecten).

Het afkondigen van beslissing omtrent beschermingsmaatregelen, op 
voordracht van het coördinatiecomité, is een verantwoordelijkheid van de 
federale overheid, binnen de beleidscel.

Radiologisch-technische aspecten
Radiologisch-technische aspecten tijdens de noodfase hebben betrekking 
op: de technische situatie op de site en haar evolutie, maatregelen op de site, 
adviezen beschermingsmaatregelen buiten de site, verwachte/effectieve 
radiologisch impact…
Centraal in de beoordeling van de radiologisch-technische aspecten van 
de noodsituatie staat de evaluatiecel op het federaal Crisiscentrum. De 
evaluatiecel wordt daarbij ondersteund door de meetcel die instaat voor 
het uitvoeren van omgevingsmetingen. Op basis van de radiologisch-
technische evaluatie van de situatie, geeft de evaluatiecel aan het federaal 
coördinatiecomité een advies over eventuele beschermingsmaatregelen. 
Nieuw element in het ontwerp van geactualiseerd noodplan is de 
permanente vertegenwoordiging van de evaluatiecel binnen het 
federaal coördinatiecomité via een vertegenwoordiger van het FANC 
voor het “bewaken” van het radiologisch-technisch advies binnen het 
multidisciplinaire overleg.
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Daarnaast staat de evaluatiecel (mogelijks) in verbinding en werkt ze 
samen met andere actoren op diverse niveaus zoals de uitbater van de 
getroffen site of homologe instanties in de buurlanden.
Op vraag van de adviseur belast met de bescherming van de intervenanten 
binnen de commandopost operaties (CP-Ops) op het terrein, kan de 
evaluatiecel aan deze adviseur duiding geven omtrent het radiologisch 
risico voor de intervenanten.

Communicatieve aspecten
Communicatieve aspecten binnen de noodfase hebben betrekking op: 
alarmeren bevolking, monitoring perceptie situatie door bevolking/media, 
(timing van de) berichtgeving…
De alarmering en informatieverstrekking aan de bevolking wordt 
aangestuurd en gecoördineerd door de federale informatiecel op het 
federale Crisiscentrum. De informatiecel werkt daarbij nauw samen met (de 
communicatiediensten van): de uitbater, de disciplinies 5 van de betrokken 
gouverneur(s)/burgemeester(s) en federale departementen en gefedereerde 
overheden (informatie naar specifieke sectoren) waarbij eenieder 
communiceert vanuit zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
De informatiecel staat verder in verbinding met homologe structuren in de 
buurlanden.
Een permanente vertegenwoordiger van de federale informatiecel binnen 
het federaal coördinatiecomité, verzekert de inbreng van de communicatieve 
aspecten binnen het multidisciplinaire overleg.

Socio-economische aspecten
Socio-economische aspecten binnen de noodfase hebben betrekking 
op de impact van de noodsituatie en van beschermingsmaatregelen op 
(kwetsbare) sectoren van het maatschappelijk leven: volksgezondheid, 
voedselveiligheid, drinkwater, mobiliteit, economie-energie, risicovolle 
industriële installaties, gevangenissen, scholen, ziekenhuizen…
Binnen het gebied waarbinnen beschermingsmaatregelen voor de 
bevolking van toepassing zijn, wordt deze socio-economische impact 
in eerste instantie opgevangen door de lokale overheid, meer specifiek 
de gouverneur, die de uitvoering van maatregelen op het terrein 
coördineert. In de bijzondere nucleaire nood- en interventieplannen van de 
gouverneurs moeten de socio-economisch kwetsbare sectoren binnen de 
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noodplanningszones voor beschermingsmaatregelen worden opgenomen, 
wat de facto nu reeds het geval is.
Daarbij kan ondersteuning nodig zijn aan de lokale overheid vanuit 
federale departementen of gefedereerde overheden verantwoordelijk 
voor specifieke sectoren. Het ontwerp van het nieuwe nucleair noodplan 
omschrijft deze ondersteunende rol en voorziet dat een socio-economische 
kwetsbaarheidsanalyse wordt uitgevoerd m.b.t. de sectoren waarvoor 
federale of gefedereerde overheden verantwoordelijk zijn.
Verder voorziet het ontwerp van nieuw nucleair noodplan dat voor socio-
economische sectoren waarvoor zowel federale als gefedereerde overheden 
verantwoordelijkheid dragen (volksgezondheid, mobiliteit bijvoorbeeld) 
de betrokken departementen nauw en structureel samenwerken zowel in 
de voorbereiding op noodsituaties, als tijdens het crisisbeheer in geval van 
een noodsituatie;

Strategisch en operationeel beheer van de situatie op lokaal 
niveau
Het strategisch beheer van de situatie op lokaal niveau wordt verzekerd door 
de gouverneur(s), ondersteund door het provinciaal coördinatiecomité, 
in samenwerking met de betrokken burgemeester(s). De gouverneur 
neemt de nodige strategische beslissingen met het oog op de uitvoering 
van de maatregelen beslist door de federale beleidscel. Daarbij houdt hij/
zij evenwel rekening met de specifieke lokale situatie in geval van een 
noodsituatie.
Het ontwerp van het nieuwe nucleair noodplan heeft geen afbreuk willen 
doen aan de verantwoordelijkheden van de lokale overheden inzake de 
veiligheid van hun bevolking en die bijvoorbeeld voor de burgemeesters 
binnen de gemeentewet werden vastgelegd. Daarom bepaalt het ontwerp, in 
het kader van het geïntegreerd crisisbeheer, dat lokale overheden in functie 
van de specifieke lokale situatie en onder een zeer duidelijke voorwaarde:

·	 zelf bepaalde maatregelen kunnen nemen in afwachting van de 
beslissingen van de federale beleidscel

·	 beslissingen van de federale beleidscel kunnen bijsturen.
Een zeer belangrijke voorwaarde daarbij is dat de lokale overheid deze acties 
kan ondernemen mits voorafgaand een overleg heeft plaatsgevonden 
met het federaal coördinatiecomité. Dit voorafgaand overleg moet het 
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federaal coördinatiecomité toelaten de continuïteit van het crisisbeheer 
te verzekeren, bijvoorbeeld door contradictie te voorkomen tussen 
lokaal vooropgestelde maatregelen en op til zijnde beslissingen omtrent 
maatregelen op federaal niveau. 
Inzake voorbereiding op noodsituaties, schrijft het ontwerp van nieuw 
nucleair noodplan voor dat gouverneur(s), en desgevallend burgemeester(s), 
die een deel van een noodplanningszone op hun grondgebied hebben, 
een bijzonder nucleair nood- en interventieplan dienen uit te werken. De 
andere gouverneurs dienen een bijlage toe te voegen aan het algemeen 
nood- en interventieplan.
Nieuw element in het ontwerp van nucleair noodplan is dat, wanneer een 
noodplanningszone zich uitstrekt over meerdere provincies, de gouverneurs 
een gemeenschappelijk zonaal nood- en interventieplan moeten uitwerken 
om de samenhang en de coherentie van de voorbereidingen op lokaal 
niveau te faciliteren. Een dergelijk zonaal plan is naar de toekomst toe 
eventueel een opstap voor planmatige samenwerking met lokale overheden 
in buurlanden indien planningszones landsgrensoverschrijdend zijn.

Operationele aspecten
Operationele aspecten binnen de noodfase hebben betrekking op: 
haalbaarheid vooropgestelde maatregelen, stand van zaken maatregelen 
in uitvoering, inzet van interventiepersoneel, inzet van federale middelen, 
nood aan bijkomende middelen via opeising, internationale bijstand…..
De operationele coördinatie op het terrein en de daaraan verbonden inzet 
van operationele middelen wordt aangestuurd vanuit de CP-Ops, onder 
leiding van de DIR CP-Ops. Overeenkomstig het algemeen reglementair 
kader inzake noodplanning en crisisbeheer wordt deze ondersteund door 
directeurs van de verschillende operationele disciplines (D1 tot D5) evenals 
door een adviseur belast met de bescherming van de intervenanten;
De CP-Ops staat in contact met het provinciaal (en desgevallend gemeentelijk) 
coördinatiecomité m.b.t. de afgekondigde beschermingsmaatregelen en 
de uitvoering ervan op het terrein. In geval van nood aan bijkomende 
operationele middelen, kunnen deze in eerste instantie gegenereerd 
worden via de monodisciplinaire structuren. Desgevallend, via 
kennisgeving ervan door het provinciaal coördinatiecomité aan het federaal 
coördinatiecomité, kan beroep worden gedaan op bijkomende federale 
middelen of middelen beschikbaar op het niveau van departementen 
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naar specifieke socio-economische sectoren. Voor zover de beschikbare 
middelen op Belgisch niveau onvoldoende zouden blijken, kunnen via het 
federaal coördinatiecomité internationale bijstandsmechanismen worden 
geactiveerd.
Het provinciaal coördinatiecomité en de CP-Ops staan desgevallend in 
contact met homologe structuren in de buurlanden.
Via federale vertegenwoordigers van de operationele disciplines 
en verbindingspersonen van de gouverneurs binnen het federaal 
coördinatiecomité en rechtstreeks overleg tussen federaal en provinciaal 
coördinatiecomité, worden de operationele aspecten beschouwd binnen 
het multidisciplinair overleg van het federaal coördinatiecomité.
Wat de CP-Ops betreft voorziet het ontwerp van nieuw nucleair noodplan 
dat deze kan worden opgericht:

·	 on site: voor tussenkomst van operationele diensten op de site
·	 off site: in het kader van de uitvoering van beschermingsacties 

bevolking
Het ontwerp van nucleair noodplan vestigt ten slotte de aandacht op de 
noodzaak om de interactie te beschouwen, met name wat betreft mogelijke 
locaties, tussen de CP-Ops en andere operationele structuren die op lokaal 
niveau kunnen worden opgericht: het basiskamp van de meetcel, de 
logistieke supportstructuur van de kerncentrales, operationele structuren 
verbonden aan internationale bijstandsmechanismen. 

De internationale context
Internationale aspecten verbonden aan de noodfase hebben betrekking 
op: Informatieverstrekking buurlanden-internationale instanties, 
afstemmen beschermingsmaatregelen, activering internationale 
bijstandsmechanismen…
Het ontwerp van nieuw noodplan omschrijft de samenwerking met de 
buurlanden op basis van het concept interactie tussen homologe instanties. 
Homologe instanties zijn instanties die een gelijkaardige functie/
rol bekleden binnen noodplanning en crisisbeheer in de respectieve 
buurlanden. Deze samenwerking tussen homologe instanties heeft onder 
meer betrekking op: alarmering federaal-lokaal, radiologisch-technische 
evaluatie, afstemmen maatregelen, informatie bevolking, strategische en 
operationele coördinatie lokaal
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Naast de informatie-uitwisseling met de internationale instanties, de 
Europese Unie en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie, 
overeenkomstig internationale richtlijnen en conventies, introduceert 
het ontwerp van noodplan het concept “host nation support”, zijnde de 
voorzieningen die een door een nucleaire noodsituatie getroffen land dient 
te nemen om bijstand uit het buitenland te kunnen ontvangen op het eigen 
grondgebied.

3.4. De overgangsfase – einde van de noodsituatie
Wanneer de dringende beschermingsacties en de acties op korte termijn 
uitgevoerd zijn, de situatie technisch onder controle is en er geen verdere 
significante lozingen meer verwacht wordt, evolueert de noodfase in de 
overgangsfase. In de overgangsfase wordt het einde van de noodsituatie 
voorbereid en de nazorgfase die daar op volgt.
Het ontwerp van nieuw nucleair noodplan vestigt, zonder limitatief te willen 
zijn, de aandacht op een aantal topics en strategieën die in de overgangsfase 
moeten worden uitgewerkt in functie van de specifieke situatie. Het betreft 
onder meer: de oprichting van een coördinatiestructuur voor de nazorgfase, 
een gedetailleerde cartografie van afzettingen en besmette gebieden en, 
parallel daarmee, de: evaluatie van het radiologisch blootstellingsrisico, 
de dosimetrische en medische opvolging van bevolking en intervenanten, 
een strategie voor beheer van radioactief afval, een radiologisch toezicht 
programma, een communicatiestrategie…
Verder verduidelijkt het ontwerp de criteria voor het afkondigen van het 
einde van de noodsituatie.

3.5. De nazorgfase
De nazorgfase gaat van start wanneer het einde van de noodsituatie officieel 
werd afgekondigd door de federale beleidcel. Met name noodsituaties met 
een significante en remanente besmetting kunnen een zeer vergaande en 
langdurige opvolging vereisen, net zoals voor de overgangsfase, en opnieuw 
zonder limitatief te willen zijn, vestigt het ontwerp van nieuw noodplan 
de aandacht op topics die in deze fase kunnen moeten worden beheerd: 
progressieve rehabilitatie van besmette gebieden, lange duur beheer van 
radioactief afval, medische en psychologische opvolging bevolking, 
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dosimetrie, epidemiologische opvolging, financiële ondersteuning en 
vergoeding…

3.6. Voorbereiding op nucleaire noodsituaties
De eerste stap in het voorbereidingsproces op nucleaire noodsituaties 
wordt gevormd door het kaderplan dat de organisatorische en leidende 
principes bevat voor het voorbereiden, beheren en opvolgen van nucleaire/
radiologische noodsituaties.
In een tweede stap moet het kaderplan worden aangevuld met concrete 
noodplannen en procedures op het niveau van alle betrokken actoren, in 
functie van de rol en verantwoordelijkheden van iedere actor, rekening 
houdende met de benodigde interacties tussen actoren.
Informatieverstrekking en opleiding van de actoren vormt de volgende 
stap. Deze heeft betrekking op het nucleair/radiologisch risico, de principes 
van het kaderplan en de elementen uit de specifieke aanvullende plannen 
en procedures die op hen van toepassing zijn. Een bijzonder aandachtspunt 
vormt de interactie met de bevolking als betrokken stakeholders. Naast 
de informatieplicht die de overheid heeft ten aanzien van de bevolking 
omtrent het nucleair risico en de maatregelen die van toepassing kunnen 
zijn bij noodsituaties, wordt in het ontwerp van nieuw plan het principe 
van actief overleg met representatieve groepen van de civiele maatschappij 
bepaald:
Het invullen van de 3 vorige stappen vormt een voorwaarde om de 
noodplannen op hun operationeel karakter te kunnen beoordelen aan de 
hand van noodplanoefeningen.
Deze 4 stappen zijn aan elkaar gebonden, beïnvloeden elkaar en dragen, naast 
onder meer ervaringen uit reële situaties, bij tot de verdere ontwikkeling 
van de nucleaire noodplanning en van het nucleaire crisisbeheer. 
Het ontwerp van nieuw nucleair noodplan wijst op de “individuele” 
verantwoordelijkheid van iedere overheid/instantie/actor om het eigen 
personeel voor te bereiden. Daarnaast hebben evenwel andere instanties 
een coördinerende “collectieve” verantwoordelijkheid in die zin dat zij 
er op moeten toezien dat de nodige ontwikkelingen op het niveau van 
iedere actor effectief gebeuren en dat deze ontwikkelingen coherent 
verlopen, bijvoorbeeld met de principes opgenomen in het kaderplan. 
Het federaal Crisiscentrum werkt daarbij nauw samen met de nucleaire 
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toezichthouder, de voorzitters van de federale crisiscellen, met de federale 
diensten verbonden aan de operationele disciplines op het terrein, met de 
verantwoordelijken van de federale departementale crisiscellen en van de 
regionale crisiscentra en met de gouverneurs.
Met betrekking tot de voorbereiding op de nazorgfase, die feitelijk buiten 
de scope van een noodplan valt, bepaalt het ontwerp van nieuw noodplan 
niettemin dat: een strategisch document moet worden uitgewerkt dat de 
organisatorische en strategische topics verbonden aan deze fase verder 
uitwerkt; en dat de federale regering hiertoe een multidisciplinaire 
taskforce aanduidt waarbij ad hoc comités kunnen worden opgericht rond 
specifieke problematieken.

3.7. Beschermingsmaatregelen
Het ontwerp van het nieuw nucleair noodplan omschrijft in een apart 
hoofdstuk een “cataloog” van mogelijke beschermingsacties die kunnen 
moeten worden genomen in geval van nucleaire noodsituaties. Het betreft 
zowel directe beschermingsmaatregelen (schuilen, evacueren, inname 
jodiumtabletten…) en indirecte beschermingsmaatregelen (voedselketen, 
drinkwatervoorziening…) voor de bevolking, als beschermingsacties voor 
de intervenanten die tussenkomen op het terrein.
De verschillende beschermingsacties worden daarbij beschouwd in functie 
van de verschillende fasen van het crisisbeheer (maatregelen op korte, 
middellange en lange termijn).
Per maatregel worden op een systematische wijze volgende aspecten 
beschouwd: doel, toepassingsgebied, voorafgaande voorbereiding, 
voorbereiding op het ogenblik zelf (voor zover de situatie het toelaat), 
richtwaarden, uitvoering, duur, geassocieerde acties, opheffing/aanpassing.

3.8. Zonering
Het ontwerp van nieuw nucleair noodplan introduceert het concept 
voorbereidingszones, waarbinnen verder noodplanningszones en 
extensiezones worden bepaald.
Noodplanningszones zijn zones waar de bijhorende 
beschermingsmaatregelen (schuilen, evacuatie, inname jodiumtabletten) 
vooraf uitvoerig voorbereid worden. In het ontwerp van het nieuwe 
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noodplan worden de noodplanningszones voor schuilen (momenteel 
10 km voor de kerncentrales en de nucleaire installaties in Mol-Dessel, 
5 km voor het IRE Fleurus) gelijkgeschakeld met de noodplanningszones 
voor inname van jodiumtabletten, zijnde 20 km voor de kerncentrales 
en de nucleaire installaties in Mol-Dessel, 10 km voor het IRE Fleurus. 
Inname van jodiumtabletten is immers een maatregel die steeds gekoppeld 
zal zijn aan andere maatregelen, in eerste instantie schuilen. De omvang 
van deze zones komt tegemoet aan het overgrote deel van de mogelijke 
noodsituaties.
Niettemin moet ook rekening worden gehouden met de andere noodsituaties 
waarbij de nood aan beschermingsmaatregelen zich uitstrekt tot buiten 
de noodplanningszones. Overeenkomstig de internationale principes 
uitgewerkt binnen de werkgroep HERCA-WENRA omschrijft het 
ontwerp van nieuw noodplan de noodzaak om desgevallend maatregelen 
te kunnen uitbreiden tot 100 km voor schuilen en inname van jodium en 
voor evacuatie tot 20 km. Strategische voorzieningen die een dergelijke 
extensie moeten faciliteren zijn: 
·	 de onmiddellijke alarmering van alle gouverneurs ongeacht het 

notificatieniveau, als anticipatie op een mogelijke negatieve evolutie 
van de situatie;

·	 de algemene nood- en interventieplannen waarover alle lokale 
overheden (gouverneurs-burgemeesters) beschikken, die van 
toepassing zijn voor alle types van risico’s, en waarbinnen risico-
overschrijdende maatregelen zoals schuilen en evacuatie worden 
beschouwd;

·	 het voorstel tot uitbreiding van de noodplanningszone voor schuilen 
tot 20 km, als anticipatie op een eventuele evacuatiemaatregel;

·	 de vooropgestelde preventieve verdeling van jodiumtabletten over het 
ganse land, in eerste instantie naar specifieke doelgroepen (kinderen, 
zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven);

·	 de voorafgaande indeling van zones in blokken (zie figuur 3), op 
basis van daartoe bepaalde leidende principes, waarbij buiten de 
noodplanningszone een (deel)gemeente als een blok wordt beschouwd 
waarbinnen maatregelen van toepassing worden.

Ondanks deze strategische voorzieningen dient verder met de lokale 
overheden overlegd te worden hoe de uitbreiding van maatregelen op de 
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meest efficiënte manier te concretiseren rekening houdende met specifiek 
lokale factoren eigen aan iedere site.
Tenslotte bepaalt het nucleair noodplan het concept interventiezone, als 
de zone waarbinnen tijdens een noodsituatie maatregelen effectief van 
toepassing worden. Deze zone kan kleiner dan, gelijk aan of groter dan 
de noodplanningszone zijn. Binnen de noodplanningszones wordt de 
interventiezone in een reële situatie bepaald en vastgelegd op basis van 
de operationele onderverdeling in blokken van de overeenstemmende 
noodplanningszone (zie figuur 3). Buiten de noodplanningszones wordt 
de interventiezone indien nodig uitgebreid op basis van de gemeentelijke 
entiteiten in hun geheel.
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1. Missions
La cellule de mesure (CELMES) est un soutien à la cellule d’évaluation 
(CELEVAL) pour les aspects radiologiques et techniques liés à la gestion 
de crise radiologique ou nucléaire en Belgique. CELMES fournit des 
résultats de mesures qui aideront CELEVAL à rendre un avis concernant 
la situation radiologique et les actions de protection qu’elle nécessite.
Les types de résultats fournis par CELMES sont la mesure directe – que ce 
soit la mesure du débit de dose ambiant ou la mesure de contamination, les 
résultats d’analyse en laboratoire des échantillons récoltés par les équipes 
de terrain, une cartographie rapide obtenue par mesure aérienne ou encore 
les mesures en continu fournies par le réseau TELERAD.
La stratégie de mesure qui orientera le choix des points de mesures sera 
définie en concertation entre CELMES et CELEVAL. Cette stratégie 
sera revue régulièrement en fonction de l’évolution technique ou 
météorologique.

Bien que la mesure environnementale constitue la mission principale de la 
cellule de mesure, CELMES donnera également son soutien matériel ou en 
terme d’expertise pour la reconstitution de dose reçue par la population ou 
pour effectuer des mesures de contamination pour les produits alimentaires.
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2. Organisation
CELMES s’articule autour de deux niveaux. Le niveau fédéral (CELMES-
Fed) où les aspects stratégiques seront traités et un niveau local (CELMES-
Loc) où la stratégie de mesure sera opérationnalisée.
La présidence de CELMES-Fed sera assumée par l’AFCN. Au niveau 
fédéral, les données provenant du niveau local seront traitées et transmises 
à CELEVAL comme aide à la décision pour cette dernière cellule.

Au niveau local, nous avons d’une part la cellule de coordination locale, 
dirigée par un coordinateur local du SCK-CEN ou de l’IRE, qui aura 
comme tâches de mettre en application la stratégie de mesure et de valider 
les données provenant du terrain ou des laboratoires. Nous retrouverons 
également le camp de base, mis en place par la protection civile et gérer 
conjointement par celle-ci et la défense.

Figure 1: Schéma de communication entre différentes cellules  
de la gestion de crise radiologique ou nucléaire.

a.  CELMES-Fed
Le niveau fédéral de la cellule de mesure est un niveau stratégique au 
contraire du niveau local qui est opérationnel.
Dans ce cadre, CELEMS-Fed défini en collaboration avec CELEVAL 
la stratégie de mesure. Cela consiste à définir sur base des informations 
disponibles, des zones où des données sont nécessaires pour une bonne 
évaluation de la situation radiologique.
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Figure 2: Schéma de la définition de la stratégie de mesure

CELMES-Fed sera aussi responsable de la surveillance du réseau 
TELERAD qui fournit des informations importantes sur le débit de dose 
ambiant. Certaines stations de mesures fournissent également des données 
spectrométriques essentielles dans la caractérisation du vecteur isotopique 
caractérisant le rejet.

Les données provenant de l’utilisation de la spectrométrie gamma aérienne 
(AeroGamma Spectrmetry, AGS, voir § 4), que ce soit en vol ou au sol, 
seront collectées et traitées au niveau de CELMES-Fed

b.  Cellule de coordination locale
La cellule de coordination locale, dirigée par l’IRE lors d’un incident ou un 
accident à Tihange ou au SCK-CEN et par le SCK-CEN en cas d’incident 
ou d’accident à la KC Doel ou à l’IRE, aura comme mission de mettre en 
application la stratégie de mesure.
Le coordinateur local aura également comme tâche de définir la localisation 
du camp de base en fonction des données météorologiques et techniques à 
sa disposition.
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Ensuite, la cellule de coordination locale sera le point central dans la 
collecte des mesures de terrain et de résultats de laboratoire. L’encodage et 
la validation des mesures directes du terrain et des résultats de laboratoire, 
les données de l’exploitant et les données provenant des services d’incendie 
seront traitées et analysées avant d’être transmises à CELMES-Fed.
La cellule de coordination locale prendra les contacts nécessaires pour 
permettre l’utilisation des 2 AGS qui se trouvent respectivement au SCK-
CEN et à l’IRE.

3.  Composition
La cellule de mesure rassemble l’expertise d’acteurs du paysage nucléaire 
belge comme le SCK-CEN et l’IRE ainsi que d’acteurs avec une expertise 
logistique en plus de la compétence radiologique ; la protection civile et 
la défense. L’Agence Fédérale pour la Protection de la Chaîne Alimentaire 
apporte également un soutien précieux dans le cadre de l’échantillonnage.
D’autres acteurs pourraient être appelés à intégrer la cellule de mesure en 
cas de besoins comme Engie Electrabel ou d’autres experts issus du monde 
académique ou médical.

La coordination de cette cellule est confiée à l’Agence Fédérale de Contrôle 
Nucléaire qui fournit aussi une expertise technique et met à disposition de 
CELMES son réseau de télésurveillance TELERAD.

4.  Moyens disponibles et stratégie de mise en œuvre globale
Les moyens disponibles pour la cellule de mesure afin de remplir ses 
missions sont nombreux et variés. Ils permettent, d’une part d’avoir des 
informations le plus rapidement possible mais aussi d’avoir un large panel 
d’informations par rapport à la situation radiologique. Les moyens sont 
utilisés de façon optimale en fonction du type de mission mais aussi du 
moment de la crise.
Dans les premiers moments de la crise les informations disponibles 
proviendront essentiellement du réseau de télésurveillance TELERAD qui 
fournit des mesures 24/7.
Le développement de la technologie des drônes permettra également 
d’avoir des informations sur la situation radiologique et ce durant un rejet.
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Peu après la fin du rejet, CELMES peut mettre en œuvre l’AGS (AeroGamma 
Spectrometry ou spectrométrie gamma aérienne). Actuellement, deux 
équipements sont disponibles ; un est entretenu par l’IRE et l’autre par le 
SCK-CEN. Les deux appareils sont semblables et fournissent des résultats 
identiques. Chaque appareil se compose de 4 détecteurs NaI de 4l.
En cas de conditions favorables (conditions météorologiques, disponibilité 
d’un hélicoptère ou d’un avion…) l’AGS monté dans un hélicoptère ou un 
avion peut effectuer un survol pour donner des informations qualitatives 
sur la zone impactée. Pour obtenir des informations qualitatives de l’AGS, 
il faudra attendre quelques jours que les particules radioactives se soient 
déposées.
Après le passage du plumet, sur base des informations recueillies 
préalablement, c’est-à-dire via TELERAD, les drônes et l’AGS ainsi que 
sur base des informations météorologiques et des résultats de modèles, les 
équipes mobiles seront envoyées sur le terrain pour effectuer des mesures 
directes (débit de dose ambiant, mesure de contamination surfacique et 
mesure de la contamination de l’aire) ou des échantillonnages sur base de 
la stratégie de mesure définie en concertation avec CELEVAL.
Il est également envisageable de donner des missions de mesure directe 
aux équipes durant le rejet afin d’identifier les limites de la zone impactée. 
Ces missions se feront en bordure de la zone impactée.

5. Interactions
Comme présenté plus haut dans les missions de CELMES, celle-ci aura 
comme principal interlocuteur CELEVAL, cellule à laquelle CELMES 
fournira un soutien important.
En marge de ces échanges avec CELEVAL, et dans le but d’avoir une 
cohérence en termes de radioprotection des intervenants et en termes 
d’image véhiculée auprès de la population suite aux actions de protections 
conseillées à celle-ci, des interactions auront lieu entre un représentant de 
CELMES et la personne responsable de la radioprotection des intervenants 
hors cellule de mesure. Cette démarche permettra un échange d’information 
dans le but d’apporter la meilleure protection aux intervenants qui assurrent 
les missions de protection à la population ou aux intervenants CELMES.
Des contacts seront également mis en place avec l’exploitant du site impacté 
afin d’échanger les résultats des mesures effectuées et de coordonner les 
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deux stratégies de mesure pour la zone autour du site. En effet, bien que 
l’exploitant soit principalement responsable de la gestion de crise sur site, 
des mesures et de l’échantillonnage seront effectués par ses équipes dans 
une zone de quelques kilomètres autour du site. Une bonne coordination 
et un bon transfert de ces mesures permettraient d’optimiser les mesures 
pour CELMES et pour l’exploitant en terme d’utilisation de ressources et 
de radioprotection.

6. Camp de base
Le camp de base CELMES qui devrait être présenté et défini dans le nouvel 
Arrêté Royal (A.R.) est essentiel au bon fonctionnement de la cellule de 
mesure. En effet, il est nécessaire d’avoir un point de rassemblement et 
de soutien logistique aux équipes de mesure. Ce camp de base, bien que 
ressemblant au PC-Ops déployé par les services de secours, est uniquement 
destiné à accueillir les équipes de la cellule de mesure. Le fait de séparer 
le camp de base CELMES du PC-Ops vient du fait que les missions sont 
différentes et dès lors, certains besoins sont spécifiques à CELMES.

Le coordinateur local choisira la position du camp de base parmi 4 points 
pour chaque site classe I. Ces 4 points se situent entre 10 et 15 km pour 
les sites de Tihange, Doel et du SCK et entre 5 et 10 km pour l’IRE. Un 
site est sélectionné par point cardinal. Dès lors en fonction des conditions 
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En effet, le site doit être suffisamment vaste pour accueillir les véhicules de mesure CELMES ainsi 
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Il est aussi important d’avoir des infrastructures possédant une cuisine, des salles de repos, des 
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CELMES-Loc 

•Encodage/validation des mesures directes 
•Validation des mesures de laboratoire 
•Données exploitant 
•Données Services d’Incendies ? 

CELMES-Fed 

•Encodage/validation des mesures de CELMES-Loc 
•Données TELERAD 
•Données de spectrométrie gamma aérienne  (AGS) 
•Données Services d’Incendies ? 

CELEVAL 
•Synthèse des données fournie par CELMES-Fed 
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météorologiques et des prévisions concernant l’évolution de celles-ci, le 
coordinateur pourra choisir le point le moins susceptible d’être impacté. En 
cas de besoin, les sites sont suffisamment éloignés pour pouvoir changer de 
site en cas de variation rapide et inopinée des conditions météorologiques.
Les sites choisis devront répondre à différents critères pour permettre une 
utilisation optimale du camp de base.

En effet, le site doit être suffisamment vaste pour accueillir les véhicules 
de mesure CELMES ainsi que les véhicules de support opérationnel.
Il est aussi important d’avoir des infrastructures possédant une cuisine, 
des salles de repos, des salles de réunions, des vestiaires ou des toilettes 
surtout en cas d’activation durant une longue période.

7. Les activités de CELMES
Afin de tester le matériel et d’appliquer et d’améliorer ses procédures, la 
cellule de mesure est activée totalement ou en partie plusieurs fois par an.
CELMES-Fed est activée pour tous les exercices PUN alors que CELMES-
Loc n’est activée que pour les exercices avec déploiement sur le terrain. 
L’utilisation de l’AGS et le  déploiement du camp de base CELMES sont 
également testés lors de ces derniers exercices.
Durant ces exercices la communication au sein de CELMES et avec les 
autres cellules est testée. Les procédures concernant l’application de la 
stratégie de mesure et les flux de données sont également des objectifs 
d’exercice dans le cas des exercices impliquant CELMES-Loc.
A côté des exercices PUN définis dans l’A.R., sont également organisés en 
interne des drills, sorte d’exercices spécifiques permettant de s’exercer sur 
une thématique spécifique, par exemple, la communication au niveau de 
CELMES-Loc, la mesure directe, l’échantillonnage…
Des vols en hélicoptères sont également réalisés au moins une fois par an 
par l’IRE et le SCK-CEN dans le cadre de la gestion des AGS.

8. Projets de développement de CELMES
Dans le but de rendre la cellule de mesure la plus performante possible, et 
à côté des développements et des améliorations des procédures, différents 
projets de développement sont en cours :
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Un projet qui est sur le point d’aboutir concerne la géolocalisation des 
véhicules de mesure sur le terrain. Cette application permettra des envois 
de mission plus rapides et plus fiables aux équipes de terrain. Il sera 
également possible de suivre les véhicules en temps réel et de leur imposer 
un parcours évitant une zone potentiellement impactée.
Un autre projet concerne l’acquisition de nouvelles stations de mesure 
mobiles et autonomes. Deux types de stations de mesure seront acquis : des 
stations de mesure de la contamination dans l’air en alpha/bêta et en Iode 
(ainsi que le débit de dose via un détecteur GM) et des stations mobiles 
avec des détecteurs permettant de faire de la spectrométrie alpha.
Un troisième projet important sur lequel un sous-groupe CELMES 
travaille concerne le développement d’un programme pour l’acquisition et 
le transfert des données au sein de CELMES et avec les autres cellules. Ce 
programme devrait permettre un flux de données de mesure plus rapide et 
plus fiable qu’avec le système actuel que ce soit entre les équipes de mesure 
et la cellule de coordination locale, entre CELMES-Loc et CELMES-Fed, 
entre CELMES et le PC-Ops ou encore entre CELMES et CELEVAL. Un 
transfert rapide et fiable des données pourrait avoir un apport positif à tous 
les niveaux de la gestion de crise radiologique ou nucléaire.

yannick.kerckx@fanc.fgov.be
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Introduction
In case of a large size radioactive contamination on the ground, there is 
often an urgent need to map this contamination and assess its severity as 
quickly as possible. After this fast assessment, usually ground teams will 
be sent in to perform a more detailed analysis of situation. Depending on 
the seriousness of the situation, it can then be the decided if measures are 
needed, where, and of what kind. 
Such large size radioactive contaminations could for example be the result 
of :
§	Nuclear accidents (Chernobyl, Fukushima, but also smaller)
§	Routine radioactive discharges (liquid effluents, or through the air)

·	 Nuclear Industry
·	 NORM industry
·	 Mining industry∙

§	Terrorist actions
§	…

If the contaminated area is large enough, typically at least of the order of a 
square kilometer, then mapping from the air is usually the fastest approach 
to begin with. Therefore, especially suited equipment is taken on board of 
a helicopter or sometimes a small airplane. The whole area is overflown, 
and the ground contamination is measured from the air. This method is not 
meant to assess airborne radioactivity (for example in a plume) or over 
water. Flying in a radioactive plume would create a risk for the personnel 
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of inhaling radioisotopes and for the equipment of getting contaminated 
and hence useless. Also the obtained results would not be useful, as their 
interpretation would be next to impossible. 
The usefulness of such assessment capability has been demonstrated for 
example in the case of the nuclear accident in Fukushima, Japan [1, 2], 
where radiological assessments over large areas were performed using 
airborne equipment. Here, in less than three weeks, a contaminated area 
within a radius of 80 km was fully mapped from the air using helicopters 
and airplanes. No other method could yield such results so quickly.

Equipment and Methods
The ministry of internal affairs disposes since 2008 of two identical aerial 
gamma spectrometers, for performing aerial gamma surveys (AGS). They 
are stationed at the SCK•CEN and the IRE respectively. Basically they 
both consist of 4 large NaI scintillators, each of four liters, in two heavy 
cases of about 50 kg each, completed with a third somewhat lighter case 
containing the electronics and a ruggedized notebook for data collection. 
A detailed description of the equipment can be found elsewhere [3]. The 
equipment can very quickly be deployed.  Installing it into a helicopter 

Basically they both consist of 4 large NaI scintillators, each of four liters, in two heavy cases of about 
50 kg each, completed with a third somewhat lighter case containing the electronics and a ruggedized 
notebook for data collection. A detailed description of the equipment can be found elsewhere [3]. The 
equipment can very quickly be deployed.  Installing it into a helicopter starting from scratch, usually 
takes about an hour. This does not mean that generally AGS is available within the hour. A suitable 
helicopter, pilots and AGS operators need to be available, and brought together. A back office needs 
to be operative for receiving and elaborating the data, etc. But overall, the technique is not so 
complicated or difficult to apply as might perhaps be expected. Figure 1 shows the equipment being 
installed into an A109 army helicopter. An agreement between the ministries of internal affairs and 
defense is currently in place, allowing to deploy helicopters from defense in case of a nuclear 
emergency.  

Typical flight parameters are  : 

 Speed: 100 km/h ( 25 to 30 m/s) 
 Altitude: 150 m    
 Line separation: 500 m 

During the flights, a measurement is taken every second and this produces a breadcrumb trail of the 
radioactive ground contamination measurements, in which two subsequent measurements have quite 
some  overlap. This is shown in figure 2. The flight speed, altitude and line separation need to be chosen 
so as to optimize the measuring campaign in terms of duration and obtained resolution. 

 

Figure 1: Installing AGS equipment into a A109 helicopter of the Belgian Defense Figure 1: Installing AGS equipment into a A109 helicopter of the Belgian Defense
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starting from scratch, usually takes about an hour. This does not mean that 
generally AGS is available within the hour. A suitable helicopter, pilots 
and AGS operators need to be available, and brought together. A back 
office needs to be operative for receiving and elaborating the data, etc. But 
overall, the technique is not so complicated or difficult to apply as might 
perhaps be expected. Figure 1 shows the equipment being installed into 
an A109 army helicopter. An agreement between the ministries of internal 
affairs and defense is currently in place, allowing to deploy helicopters 
from defense in case of a nuclear emergency. 

Typical flight parameters are :
• Speed: 100 km/h (25 to 30 m/s)
• Altitude: 150m
• Line separation: 500m

During the flights, a measurement is taken every second and this produces 
a breadcrump trail of the radioactive ground contamination measurements, 
in which two subsequent measurements have quite some overlap.  This is 
shown in figure 2.  The flight speed, altitude and line separation need to be 
chosen so as to optimize the measuring campaign in terms of duration and 
obtained resolutions.

Various parameters are measured : 

 Dose rate : on the ground (altitude correction ! ) 
 NORM : U238 – Th232 - K40 bulk concentrations ( Bq/kg ) 
 Surface contaminations of Cs137 – I131 – Co60 (Bq/m²) 
 Presence of other radionuclides ( quite a large library ) 
 Count rates in windows 
 Point source strength estimate ( Cs137 – I131- Co60 ) 
 Interpolation of maps during the flight is available on line, but better maps should be 

produced off line afterwards  

An important factor to be taken into account is the altitude correction. At 150 m altitude above the 
ground, the radiation levels drop by 70 %, at 300 m by 90 %. This is illustrated in a simplified curve in 
figure 3. So, we have to compensate for this. This compensation is done automatically by the 
equipment, based on GPS altitude readings, combined with digital terrain elevation models. 

 

Line separation 
 

500 m 

Figure 2 Flying perpendicularly over a narrow contaminated zone,  a breadcrumb trail of  
overlapping measurements is produced 

Figure 2: Flying perpendicularly 
over a narrow contaminated zone, 
a breadcrumb trail of overlapping 
measurements is produced
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Various parameters are measured :
·	 Dose rate : on the ground (altitude correction ! )
·	 NORM : U238 – Th232 - K40 bulk concentrations ( Bq/kg )
·	 Surface contaminations of Cs137 – I131 – Co60 (Bq/m²)
·	 Presence of other radionuclides ( quite a large library )
·	 Count rates in windows
·	 Point source strength estimate ( Cs137 – I131- Co60 )
·	 Interpolation of maps during the flight is available on line, but 

better maps should be produced off line afterwards 

An important factor to be taken into account is the altitude correction. At 
150 m altitude above the ground, the radiation levels drop by 70 %, at 300 
m by 90 %. This is illustrated in a simplified curve in figure 3. So, we have 
to compensate for this. This compensation is done automatically by the 
equipment, based on GPS altitude readings, combined with digital terrain 
elevation models.

Figure 3: Simplified curve of the ground radiation measured at  
an altitude above ground level

Experience and results
Throughout the years, a considerable experience has been gathered, using 
the equipment, mostly above sites historically contaminated with NORM 
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Experience and results 

Throughout the years, a considerable experience has been gathered, using the equipment, mostly 
above sites historically contaminated with NORM ( naturally occurring radioactive materials). Very 
elaborate discussions on these subjects can be found in five reports [4,5,6,7,8], that are freely available 
with the authors upon simple request. Given the color restrictions of this publication, there is no point 
in repeating here the many colorful maps that can be found in these reports, illustrating the power of 
the technique. What follows is a brief state of the art. 

Currently we are able, during the flight, to see a real live map of the measurements as they are being 
performed. This map has some limited options for enhancing the visibility of potentially contaminated 
zones. It is also available directly after the flight in pdf or kml ( google earth) formats, for sending to 
the crisis center or to a back office, along with the tables of all measured values. The tables allow more 
elaborated analysis, for producing better maps or focusing on specific information. 

It was seen that even very small or weak contaminations can be picked up by the technique, and that 
a comparison with measurements on the ground usually yields very satisfactory results. The 
spectroscopic capabilities of the system allow to discriminate between different radioisotopes. Mostly 
NORM contaminated sites were investigated, and the differences between K-40, the U-238 group and 
the Th-232 group are very obvious. This was helpful in the Rupel area for example, where a clear 
distinction between fly ash deposits and ancient gypsum deposits was possible. The automatic altitude 
correction performs very well, even in difficult conditions as could be seen when flying over the steep 
walls of the river Meuse valley. 

It was seen that both systems, when used to measure the same contaminated area, yield nearly 
identical results. This means that any of the both systems can be used to measure a contaminated 
area, and that the results can simply be mixed or added together.  
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(naturally occurring radioactive materials). Very elaborate discussions 
on these subjects can be found in five reports [4,5,6,7,8], that are freely 
available with the authors upon simple request. Given the color restrictions 
of this publication, there is no point in repeating here the many colorful 
maps that can be found in these reports, illustrating the power of the 
technique. What follows is a brief state of the art.
Currently we are able, during the flight, to see a real live map of the 
measurements as they are being performed. This map has some limited 
options for enhancing the visibility of potentially contaminated zones. It is 
also available directly after the flight in pdf or kml ( google earth) formats, 
for sending to the crisis center or to a back office, along with the tables 
of all measured values. The tables allow more elaborated analysis, for 
producing better maps or focusing on specific information.
It was seen that even very small or weak contaminations can be picked up 
by the technique, and that a comparison with measurements on the ground 
usually yields very satisfactory results. The spectroscopic capabilities of 
the system allow to discriminate between different radioisotopes. Mostly 
NORM contaminated sites were investigated, and the differences between 
K-40, the U-238 group and the Th-232 group are very obvious. This was 
helpful in the Rupel area for example, where a clear distinction between 
fly ash deposits and ancient gypsum deposits was possible. The automatic 
altitude correction performs very well, even in difficult conditions as could 
be seen when flying over the steep walls of the river Meuse valley.
It was seen that both systems, when used to measure the same contaminated 
area, yield nearly identical results. This means that any of the both systems 
can be used to measure a contaminated area, and that the results can simply 
be mixed or added together. 
Considerable time can be gained, by preceding ground campaigns over 
extended areas presumed to be partly contaminated, with an aerial 
measurement campaign. The latter allows to examine hundreds of square 
kilometers in a matter of hours, whereas campaigns on the ground have 
shown to require even months. Ground campaigns can be organized much 
more efficiently, drawing on the results of a preceding aerial campaign.
Very limited experience exists until now on measuring artificial 
radioisotopes. The system usually identifies them correctly as could be 
seen during a very brief overflight over neighborhood of the SCK. Also 
experience with the system on the ground with patients treated with 
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medical isotopes is positive. It is more difficult to assess the quantitative 
performance of this system, when confronted with a multitude of artificial 
isotopes however.
It was seen that careful elaboration of the measurement data and care in 
the mapping procedure can greatly enhance the obtained results, bringing 
out even very weak contaminations and identifying them. Therefore we 
cannot stress enough the importance of this part, using GIS ( geographical 
information system ) techniques to obtain the most of this system. This 
part must be done for example at the crisis center or at a back office, and 
should be routinely available in case of a real crisis. Some would say this 
elaboration and mapping part is an art, and it really needs to be mastered 
to bring out the full potential.

Conclusions
In Belgium we now have two equivalent AGS systems, fully interchangeable 
and ready for use. They are meant to measure ground contamination, from 
the air, not airborne contamination or contamination in the sea or in large 
water masses.
The AGS applies automatic altitude corrections. The interface is user 
friendly and produces real time helpful maps (which one could send to 
authorities immediately). More elaborate maps need to be produced 
subsequently and this is very important. We have an agreement with 
Belgian defense for use of A109 helicopters in case of emergency and also 
for practice. Besides that, we have contacts with private helicopter firms, 
for example for specific tasks or contract flights.
The AGS system is primarily meant to be used in crisis situations such as 
nuclear emergencies or terrorist actions. However it is also very suitable 
to map existing historic contaminations, or to map background areas, or 
to monitor changes in radioactive contamination over time in large areas.

jparidae@sckcen.be
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