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2019 IN CIJFERS

ONZE MISSIE
De gezondheid van de bevolking, de
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VOORWOORD VAN DE VOORZITSTER VAN
DE RAAD VAN BESTUUR
2019 was een productief jaar, waarin het FANC zijn
rol als beschermer van mens en leefmilieu tegen
de gevaren van ioniserende straling opnieuw heeft
kunnen waarmaken.
Zo zette het FANC zijn inspanningen verder om de
bevolking te sensibiliseren rond de risico’s van
ioniserende straling. Naast de jaarlijkse radoncampagne ging er in 2019 ook specifiek aandacht naar
medische beeldvorming en de daaraan verbonden
risico’s, vooral voor zwangere vrouwen. Ook riep
het FANC de Belgische burger op om eventuele
oude rookdetectoren die werken op basis van een
radioactieve bron naar het recyclagepark te brengen.
Door ervoor te ijveren dat de rookdetectoren in het
juiste afvalcircuit terechtkomen, zorgt het FANC ook
voor de bescherming van het leefmilieu.
Door de toenemende cyberaanvallen gericht tegen
de overheid en de industrie, wordt de cyberbeveiliging
– en meer specifiek de nucleaire cyberbeveiliging –
zowel in ons land als in het buitenland meer en meer
een prioriteit. Daarbij gaat het niet enkel om de
beveiliging van de kerncentrales, maar ook van alle
andere inrichtingen waar ioniserende straling wordt
gebruikt. Denk maar aan ziekenhuizen of bepaalde
industriële toepassingen. Daarom werd in de lente
van 2019 een wetsontwerp aangenomen dat het FANC
toelaat om een grotere rol te spelen in de bewustmaking rond cyberbeveiliging en om inspecties en
controles uit te voeren. Zo zal het FANC kunnen
nagaan of exploitanten de nodige nucleaire cyberbeveiligingsmaatregelen hebben getroffen.
In 2019 ben ik meermaals trots geweest
op het Agentschap.
Niet enkel leverden
we meer dan 11.000
vergunningen af en
voerden we meer dan
500 inspecties uit. We
mochten dit jaar ook
21 nieuwe collega’s verwelkomen. De maatschappelijke opdracht van het FANC spreekt mensen dus nog
altijd aan, en daar ben ik blij om.
Als directeur van het FANC probeer ik vooral een
gezicht te geven aan een organisatie die voor veel
mensen ver van hun dagelijks leven lijkt te staan.
Ja, het FANC controleert de veiligheid en beveiliging van de Belgische kerncentrales, maar we
doen zoveel meer dan dat. Iedereen die al eens een
röntgenfoto heeft laten maken bij de tandarts, een
PET-scan heeft ondergaan in het ziekenhuis of bij
de dierenarts een foto heeft laten maken van de
gebroken poot van z’n hond, is al met ioniserende
straling in aanraking gekomen. En dan hebben we
het nog niet eens over de natuurlijke radioactiviteit die

De precieze details
worden nu verder
uitgestippeld in uitvoeringsbesluiten.
Bovendien
formaliseert de nieuwe wet
de bestaande samenwerking tussen het FANC, het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en het Nationaal Crisiscentrum.
De Belgische kerncentrales kenden in 2019 een
iets rustiger jaar, na het moeilijke jaar ervoor. Toen
hadden ze te kampen met betonproblemen in hun
bunkergebouwen. Doel 3 en 4 en Tihange 3 konden
nog in 2018 heropstarten, maar voor Tihange 2 duurden
de herstellingswerken nog tot midden juni 2019.
Het FANC en zijn technisch filiaal Bel V hebben die
werkzaamheden zelf minutieus opgevolgd en strikte
inspecties uitgevoerd op de site. Uiteindelijk kwam het
FANC tot de conclusie dat ook het bunkergebouw van
Tihange 2 na de doorgevoerde werkzaamheden aan alle
veiligheidseisen voldeed.
Ik wil de directeur-generaal en alle medewerkers van
het FANC bedanken voor het werk dat ze in 2019 ten
behoeve van de bevolking hebben verricht.
Jihane Annane
Voorzitster Raad van Bestuur

VOORWOORD VAN DE
DIRECTEUR-GENERAAL
overal aanwezig is, in het menselijk lichaam en in alles
rondom ons.
Het FANC speelt een belangrijke rol in al die domeinen. Onze deskundigen houden 24/7 de radioactiviteitsniveaus in de gaten via de meer dan 250
TELERAD-meetstations. Anderen bezoeken ziekenhuizen, tandarts- en dierenartspraktijken om zich
ervan te vergewissen dat iedereen het nodige doet om
de veiligheid van zijn patiënten te garanderen tijdens
het gebruik van ioniserende straling.
Daarnaast volgen we continu de technologische
evolutie op, want nieuwe technieken vereisen aangepaste regelgeving. Dankzij de expertise van onze
medewerkers kunnen we daarop anticiperen en de
nodige voorbereidingen treffen.
Bedankt voor een vruchtbaar werkjaar, collega’s!
Frank Hardeman
Directeur-generaal
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BELEIDS- EN ADVIESORGANEN VAN HET FANC

RAAD VAN BESTUUR

MEDISCHE JURY

Jihane ANNANE (voorzitter)
Thierry BASTIN
Marc BOEYKENS
Philippe BOUKO
Emmanuelle DARDENNE
Johan DE HAES
Toon DIRCKX
Joost GERMIS
Joeri HENS
Martial PARDOEN
Frederik PIRARD
Mathieu RAEDTS
Annelies VANDEVELDE
Sven VANEYCKEN

Kristof BAETE
Ria BOGAERTS
Nico BULS
Martine DECLEIR
Jean-Marc DENIS
Caro FRANCK
Xavier GEETS
Anne-Sophie HAMBYE
Karin HAUSTERMANS
François JAMAR
Myriam MONSIEURS
Vera PIRLET
Alex RIJNDERS
Alain SERET
Peter SMEETS
Ulrik VAN SOOM
Chris VERBEEK
Dirk VERELLEN

Regeringscommissaris:
Ivan VAN DEN BERGH
Auditcomité:			

Strategisch comité:

Philippe BOUKO 		
Thierry BASTIN
Johan DE HAES (voorzitter) Marc BOEYKENS
Mathieu RAEDTS		
Toon DIRCKX
Sven VANEYCKEN		
Martial PARDOEN
				(voorzitter)

Personeelsleden van het FANC die in de
Medische Jury zetelen:
An FREMOUT
Karen HAEST
Sophie LEONARD
Marleen VANDECAPELLE
Petra WILLEMS

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR IONISERENDE STRALINGEN
Leden:

Ereleden:

Pascale ABSIL
Pascal CARLIER
Ellen DE GEEST
Bernard DECKERS
William D’HAESELEER
(voorzitter)
Serge GOLDMAN
Didier HAAS
Henri LIBON
Nathalie REYNAL
Leo SANNEN
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Hubert THIERENS
Stefaan VANDENBERGHE
Hildegarde VANDENHOVE
André VANDEWALLE
Kim VERBEKEN

Henri DOPCHIE
Michel GIOT
Pierre GOVAERTS
Ernest MUND
Jean-Paul SAMAIN
Jean VEREECKEN

Personeelsleden van het FANC
die in de Wetenschappelijke
Raad zetelen:
Joris CREEMERS (secretaris)
Frank HARDEMAN
An WERTELAERS

Wetenschappelijke leden
aangeduid door de
gewesten:
Karin HAUSTERMANS
Yves JONGEN
André LUXEN
Hans VANMARCKE
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INTERNE WERKING

Y
A
D
C
N
A
F
9
1
20
Op vrijdag 19 september organiseerde het FANC naar jaarlijkse gewoonte zijn FANC DAY,
een gezellige, sportieve teambuilding.
Dit jaar vond de FANC DAY plaats in de Royal Evere White Star Hockey Club in Brussel.
Het was een zonnige dag vol collegiale verbondenheid.
Elkaar wat beter leren kennen in een andere context en allerlei activiteiten uitvoeren in nietalledaagse teams helpt ons om ook op professioneel vlak beter samen te werken. En dat is
broodnodig om onze missie zo goed mogelijk te volbrengen.

#samenbeschermen
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HET FANC VERWELKOMT ZIJN NIEUWE DIRECTEUR ‘SUPPORT’,
LINDA AIT AMEUR

Op 7 oktober gaf interim-directeur ‘Support’
Kathleen Van Der Paelt de fakkel door aan Linda Ait
Ameur. Met een doctoraat in de psychologie en al
heel wat professionele ervaring op zak, is ze helemaal
klaar voor haar nieuwe uitdaging bij het FANC. Ze is
vastbesloten om een meerwaarde te betekenen voor
de organisatie en voor de medewerkers.

Linda Ait Ameur is zich bewust
van de vele uitdagingen die
haar te wachten staan binnen
het FANC. Ze wil in de eerste
plaats prioriteiten stellen en
zorgen voor een duidelijke
structuur. Voor haar dekt de
vlag ‘support’ de lading niet. Ze wil immers meer
doen dan louter ondersteuning bieden. Niet alleen
is ze van plan om proactief te werken, ze wil ook
een echte toegevoegde waarde hebben en een
volwaardige, strategische partner worden van de
verschillende diensten.

Linda Ait Ameur woont in Lessenbos, een dorp in de
provincie Henegouwen en een deelgemeente van
de stad Lessen. Ze studeerde bedrijfspsychologie en
doctoreerde daar ook in. Daarnaast werkte ze ook als
consultant voor de universiteit
waar
ze
doctoreerde.
Vervolgens werkte ze voor “Mensen zijn het hart van de organisatie”
Wat dat betreft is ze
de federale overheidsdienst
niet aan haar proefstuk
Financiën en nu heeft ze net
toe, want bij de FOD
het Federaal Agentschap van de Schuld verlaten om Financiën richtte ze een carrièrecentrum op, waar ze
Support-directeur te worden bij het FANC.
samen met de werknemers hun verdere carrièrepad
uitstippelde. Daarbij ging het niet om het geldelijke
“Ik heb voor het FANC gekozen vanwege de aspect van carrière maken, maar wel om het ideale
algemene context. De nucleaire sector is in volle traject vinden voor een specifiek profiel, rekening
transitie en ik hou van de uitdaging die die overgang houdend met zowel de behoeften van de mensen als
met zich meebrengt. Op zo’n momenten kan je een die van de organisatie. Ook daar stelde ze het welzijn
reële impact hebben binnen een organisatie. Ik vind van de medewerkers voorop.
het uitermate belangrijk dat de organisatie haar
eigenheid kan bewaren terwijl de context evolueert. Linda Ait Ameur is iemand die complexe problemen
En ik wil mijn ervaring graag benutten om het FANC graag analyseert, begrijpt en oplost. Ze wil eerst de
daar de komende jaren bij te helpen.”
verschillende opties kennen en de voor- en nadelen
tegen elkaar afwegen vooraleer ze beslissingen
De nieuwe Support-directeur hecht zeer veel belang neemt. Wanneer ze haar hersenen even rust wil
aan de mensen die binnen een organisatie werken. Ze gunnen, gaat ze niet in de zetel voor de televisie zitten
noemt hen dan ook ‘het hart’ van de organisatie. “Een – want die heeft ze bewust niet in huis – maar zoekt
mens is geen geïsoleerd individu, mensen maken ze de natuur op. Ze gaat in haar vrije tijd vaak joggen
deel uit van een entiteit.” Ze noemt respect, welzijn en geeft turnles. Daarnaast houdt ze van boeken en
en interne klantgerichtheid dan ook als voornaamste theater.
waarden, die voor haar de leidraad zullen vormen in
haar nieuwe functie.
Het FANC ontvangt iemand met haar ervaring en
visie met open armen.
Veel succes, Linda!
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HUMAN RESOURCES

				
Aantal medewerkers op 31 december 2019
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Aantal vertrekkende
en nieuwe collega’s

Tot ziens! 15
Welkom! 21
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FINANCE

2019
REVISED BUDGET
Full Year

REALISATION
Full Year

27.549.500

28.114.207

53.500

139.488

Jaarlijkse heffingen

23.716.000

23.712.641

Projectfinanciering

2.656.000

2.655.855

Retributies

1.016.000

1.498.371

Financiële
opbrengsten

108.000

107.852

26.938.000

25.898.066

Algemeen beheer

1.335.000

1.197.390

Infrastructuur

2.686.000

2.579.966

Remuneraties

17.571.000

17.125.309

Analyses / studies

2.273.000

2.166.333

HRM

970.000

830.834

ICT

535.000

458.002

TELERAD

545.000

508.194

Onvoorzien

50.000

169.731

Projecten

973.000

862.307

SALDO

611.500

2.216.141

INKOMSTEN
Diverse opbrengsten

UITGAVEN
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STRATEGIE

Het FANC bereidt zich voor op de toekomst
De kernuitstap en de evoluties in onderzoek,
technologie en de maatschappij zullen ook leiden
tot een evolutie van de activiteiten van het FANC.
Vooral in de medische sector breidt het aantal
toepassingen met radioactieve stoffen alsmaar
verder uit. Daarom bereidt het FANC zich voor op de
toekomst in een wereld in constante verandering.
Het FANC beschermt de Belgische bevolking en is
daarom een federale instelling van openbaar nut die
ten dienste van ons allen werkt: we sensibiliseren
rond radon, we hebben een radiologisch
toezichtsprogramma, we volgen de natuurlijke
radioactiviteit aanwezig in bepaalde industriële
processen op, we ondersteunen de noodplanning
en we vertegenwoordigen België op diverse
internationale fora.
In de medische sector worden momenteel veel
nieuwe producten uitgetest die enerzijds stoffen
bevatten die zich heel gericht aan een bepaald
type kanker kunnen hechten en anderzijds een
radioactieve stof bevatten. Het is belangrijk dat het
FANC de evolutie en de mogelijke introductie ervan
in België goed opvolgt, opdat zowel patiënten als
ziekenhuismedewerkers erop kunnen vertrouwen
dat de nodige maatregelen worden getroffen om
hen te beschermen tegen het gevaar van ioniserende
straling.
Om een afdoende controle op de nucleaire sector in
ons land te kunnen uitoefenen, heeft het FANC nood
aan gespecialiseerde profielen in het nucleaire
domein, en die zijn alsmaar moeilijker te vinden op
de arbeidsmarkt. Daarom zet het FANC voluit in op
zijn personeels- en aanwervingsbeleid en probeert
het waar mogelijk om ook schoolverlaters warm te
maken voor een job bij het Agentschap. We zullen
namelijk in de toekomst – ook na de kernuitstap
– nog nood hebben aan mensen met de juiste
competenties. Vooral in het beheer van radioactief
afval en bestraalde splijtstof ligt nog een gigantische
uitdaging voor vele jaren. Het FANC moet immers
de opvolging van installaties voor de verwerking,
tussenopslag en definitieve berging en de bijhorende
transporten van radioactief afval kunnen blijven
verzekeren.
Bovendien zijn er in België een aantal nieuwe
nucleaire projecten die een impact hebben op de
nood aan specifieke expertise bij het FANC. In de
herfst van 2018 keurde de Ministerraad een belangrijke
financiële bijdrage van de Belgische staat goed voor
het MYRRHA-project van het SCK CEN. Het MYRRHAproject is niet enkel een grote uitdaging voor het SCK
CEN, maar ook voor het FANC. Het project vergt de
garantie van het behoud van expertise in reactor-

technologie en de ontwikkeling van nieuwe
competentiegebieden binnen het FANC die eigen
zijn aan de innovatieve technologie van het MYRRHAproject.
Gelijktijdig met de beslissing over MYRRHA heeft
de Ministerraad ook middelen vrijgemaakt voor
onderzoek naar een innovatieve productiewijze van
medische radio-isotopen (molybdeen-99) bij het
Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE), het
zogenaamde SMART-project. Als dat project leidt tot
de uitbouw van een nieuwe industriële installatie,
dan moet het FANC daarop voorbereid zijn.
De verwerking van de residuen van de productie van
medische radio-isotopen bij het IRE in samenwerking
met het SCK CEN, het zogenaamde Recumo-project,
zal leiden tot de bouw van nieuwe installaties, die
de nodige analyse, aandacht en opvolging vereisen,
zowel qua transport, beveiliging, safeguards als
veiligheid.
Als gevolg van de kernuitstap, zullen de inkomsten
van het FANC aanzienlijk dalen. De heffingen op
vergunde vermogensreactoren worden immers
gradueel, enkele jaren na de definitieve stopzetting
van de elektriciteitsproductie in de reactoren,
vervangen door heffingen op de ontmanteling van
de reactoren, die aanzienlijk lager zijn. Daarom dringt
een bijsturing van het financieringsmechanisme
van het Agentschap zich op. Dat zal het FANC
toelaten om een loopbaanperspectief te bieden aan
zijn experts en zal het FANC in staat stellen om zijn
rol blijvend en met de nodige expertise te vervullen.
Het FANC bereidt zich voor op al die toekomstige
uitdagingen en blijft zich samen met al zijn nationale
en internationale partners inzetten voor een efficiënte
bescherming van mens en milieu tegen het gevaar
van ioniserende straling. Onze missie blijft dezelfde,
ook al zullen sommige van onze concrete opdrachten
de komende jaren ongetwijfeld veranderen. In
dialoog met onze stakeholders gaan we op zoek
naar de beste manier om samen in te spelen op alle
nieuwe ontwikkelingen. Wij kijken alvast uit naar die
toekomst vol nieuwe technologie en uitdagingen.
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BEHEERSCONTRACT EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET BEL V

Op 23 september 2019 werden twee overeenkomsten
ondertekend tussen het FANC en Bel V. De eerste, het
beheerscontract, beschrijft de opdrachten die het
FANC aan Bel V toevertrouwt, hoe dit gebeurt en hoe
het FANC erop toeziet dat deze uitbestede opdrachten
correct worden uitgevoerd. Het tweede document is
een samenwerkingsovereenkomst tussen het FANC
en Bel V om de afspraken rond samenwerking in de
overige gebieden te verduidelijken.
Context
De wijziging van het ARBIS (koninklijk besluit van
20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de
bescherming van de bevolking, van de werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende
stralingen) van 6 december 2018 zorgde niet alleen
voor een grondige herziening van de fysische
controle. Dit KB gaf tevens de nodige rechtsbasis
voor de taken die het FANC aan Bel V delegeert.
Dit KB geeft duidelijk aan welke toezichtsopdrachten
door het FANC aan Bel V kunnen worden toevertrouwd,
en wat hiervoor de praktische modaliteiten zijn. Om
het KB te concretiseren, sloten het FANC en Bel
V een beheerscontract af. Daarnaast werd er een
samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de
directeurs-generaal die ook de andere aspecten (niet
gekoppeld aan dit KB) van de huidige of toekomstige
samenwerking tussen het FANC en Bel V beschrijft.
Beheerscontract
In het beheerscontract, ondertekend door zowel
de voorzitters van de raden van bestuur als de
directeurs-generaal van het FANC en Bel V, worden
volgens het KB van 6 december 2018 de volgende
aangelegenheden geregeld:
1. modaliteiten voor de opmaak, goedkeuring,
aanpassing en opvolging van het jaarlijks plan van
controles en veiligheidsevaluaties;
2. samenwerking met en ondersteuning van de
activiteiten van het Agentschap;
3. uitwerking van de strategische en de operationele
plannen;
4. het managementsysteem en competentiebeheer;
5. de praktische modaliteiten voor toezicht van het
Agentschap op Bel V.
Omdat het beheerscontract vooral bestaande
praktijken met betrekking tot de opvolging
van de veiligheid van installaties van klasse I en
IIA formaliseert, zal de impact op de dagelijkse
bezigheden van de betrokken personeelsleden
beperkt zijn. Wel zullen ze meer duidelijkheid
hebben over hoe ze met hun collega’s van de andere
organisatie moeten of kunnen samenwerken.

Al sinds de oprichting van Bel V in 2008 is er een
nauwe samenwerking met het departement
Inrichtingen en Afval (I&A) van het FANC. Er bestaan
verschillende gemeenschappelijke procedures, er
zijn frequente contacten en het departement I&A en
Bel V vullen elkaar aan in hun toezichtstaak. Recent
werden de toezichtstaken van Bel V ook uitgebreid
met de opvolging van interne transporten op de
verschillende sites. Deze symbiose zal blijven bestaan
en we willen ze verder versterken.
Om de correcte uitvoering van de aan Bel V
toevertrouwde opdrachten na te gaan, zal in
onderling overleg een auditprogramma door het
FANC worden opgesteld en gerealiseerd.
Samenwerkingsovereenkomst
De samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst die tussen de directeurs-generaal van het
FANC en Bel V onderling kon worden goedgekeurd.
Deze bijkomende overeenkomst regelt elke vorm van
mogelijke huidige of toekomstige samenwerkingen
tussen het FANC en Bel V.
In de eerste plaats stelt deze overeenkomst dat
voor het departement Beveiliging en Vervoer van
het FANC zal worden onderzocht hoe een diepere
samenwerking met Bel V kan worden uitgewerkt
om op termijn ook de wettelijke basis te versterken
waarop het FANC en Bel V in deze domeinen elkaar
kunnen versterken. We denken aan deelname aan
studies ter ondersteuning van transportcontainers,
het behandelen van wijzigingen die een invloed
kunnen hebben op de fysieke beveiliging, het domein
van cybersecurity, etc. Om dit verder te concretiseren
is er een stuurgroep FANC-Bel V opgericht, die diverse
FANC/Bel V-werkgroepen zal opvolgen en aansturen.
Ook op het vlak van crisisorganisatie formaliseert
de samenwerkingsovereenkomst de bestaande
afspraken tussen het FANC en Bel V.
Verder richten beide organisaties zich gezamenlijk
op internationale activiteiten, onderzoek en
ontwikkeling, gekruiste inspecties, opleidingen,
ervaringsfeedback, reglementaire waakzaamheid,
enz.
Voor de ondersteunende en logistieke diensten
zal verder worden onderzocht waar het eventueel
opportuun of haalbaar is om efficiënt samen te
werken. Bel V blijft ter beschikking staan van het
FANC om de technische informatie te verschaffen
die nodig is om correct te communiceren naar het
publiek en een correcte INES-evaluatie te maken.
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HOOFDSTUK 1: INFORMEREN
NIEUWE STARTPAGINA VOOR ONZE WEBSITE
Begin juni 2019 kreeg de startpagina van de FANCwebsite een nieuwe look: meer beelden en veel
moderner. Met de nieuwe lay-out streeft het FANC
ernaar de toegankelijkheid en leesbaarheid van
de informatie en de interactiviteit met de lezer te
verbeteren.

Het nieuws staat in het midden van de nieuwe
startpagina:
Het meest recente nieuws bovenaan, en
daaronder in volgorde van publicatie (van
links naar rechts, van recent naar minder
recent) de eerder gepubliceerde berichten.
Voor
korte
berichten
of
dringende
boodschappen is er boven het hoofdnieuws
een ‘Short News’-sectie voorzien.

De bovenste en onderste menu’s kunnen nog op
dezelfde manier worden gebruikt als voordien.
Daarom staat de sectie ‘Professionals’ nog steeds in
het hoofdmenu.
Het gedeelte ‘Regelgeving’ biedt toegang tot de
juridische JURION-database, de ‘Pers’-pagina bevat
nieuws, persberichten en de contactgegevens van
de woordvoerders van het FANC.

Onder het nieuws: snellere toegang tot
informatiedossiers.
Aan de rechterkant geven een reeks buttons
met één klik toegang tot de tabel met ‘INESincidenten’, de TELERAD-website en een
uitgebreid opleidingsoverzicht.
Onder die buttons bevindt zich de Twitterfeed die rechtstreeks gekoppeld is aan het
Twitter-account van het Agentschap.
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SENSIBILISERINGSCAMPAGNES

Radoncampagne & Europese radondag
Als onderdeel van zijn missie om de bevolking te
beschermen, streeft het FANC ernaar de risico’s van
blootstelling aan radon in particuliere, openbare en
professionele gebouwen zoveel mogelijk te beperken.
Het FANC organiseert elk jaar de Radonactie, een
bewustmakingscampagne gericht op het informeren
van de bevolking over de risico’s van radon. Via de
jaarlijkse sensibiliseringscampagne toont het FANC
hoe je je woning kan screenen op radon en hoe je het
probleem kan voorkomen en oplossen.
Radon komt van nature voor in de bodem en in
gesteenten. Het gas is geur-, kleur- en smaakloos en
kan vanuit de bodem in gebouwen binnendringen
via barsten in de vloer of plaatsen waar leidingen
het huis binnenkomen. Wanneer radon wordt
ingeademd, kan het de longen bereiken en het
weefsel beschadigen. Dat kan mogelijk leiden tot
kanker. Radon is, na roken, de belangrijkste oorzaak
van longkanker in ons land. Ongeveer 10% van de
gevallen van longkanker zouden verband houden
met een blootstelling aan radon. Het risico is nog
groter voor rokers, omdat de schadelijke gevolgen
van tabak en radon elkaar versterken.
Dit jaar lanceerde het FANC zijn jaarlijkse
radoncampagne onder de slogan ‘Radon meten
kan levens redden’.
Van 1 oktober tot 31 december 2019 kon de Belgische
burger een radondetector bestellen via de website
www.radonactie.be voor een totale kostprijs van
€ 20 (inclusief analyse en eventuele hulp bij de
sanering).
In samenwerking met de Waalse provincies, het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige
Gemeenschap informeert het FANC de bevolking
over de risico’s met betrekking tot radon. Wie het
radongehalte op zijn werkplek wil meten, kan een
kijkje nemen op www.radonatwork.be.

Radondetector

Tijdens de Radonactie van 2018 bestelden meer dan
4.200 Belgische gezinnen een detector om het
radonniveau bij hen thuis te meten. In Wallonië
overschreed bijna 10% van de metingen het
referentieniveau van 300 Bq/m³ (Becquerel per
kubieke meter). In ongeveer 400 huizen zijn
momenteel belangrijke saneringswerkzaamheden
aan de gang. Bijna 200 huizen overschreden een
gehalte van 600 Bq/m³. Die huizen krijgen een
saneringsinspectie door een radonexpert.
Sensibiliseren blijft belangrijk, want de meeste
Belgische gezinnen hebben het radonniveau bij hen
thuis nog niet gemeten.
7 november:
Europese radondag
Marie Curie, geboren
op 7 november 1867,
ontdekte de natuurlijke
radioactiviteit en
radium, maar ook
radongas. Daarom
organiseert de
European Radon
Association (ERA)
Marie Curie
jaarlijks de Europese
radondag op haar verjaardag.
Het doel van die dag is de Europese bevolking te
informeren en te sensibiliseren rond de risico’s van
blootstelling aan radon. Het FANC ondersteunt
het Europese initiatief en organiseerde ook dit
jaar tal van bewustmakingsacties in België. De
regelgeving rond blootstelling aan radon wordt
hoofdzakelijk
op
Europees
niveau
bepaald.
Vervolgens zetten de lidstaten die regelgeving om
in hun nationale wetgeving. In België is het FANC
verantwoordelijk voor de radonproblematiek en de
toepassing van de wetgeving. Het doel van deze
bewustmakingscampagne is de bescherming
tegen radon in heel Europa onder de aandacht te
brengen. Dat gebeurt concreet door architecten,
aannemers,
lokale
autoriteiten,
werkgevers,
preventieorganisaties en het grote publiek te
informeren en hen aan te moedigen om de nodige
maatregelen te treffen. Elk van die doelgroepen
heeft een specifieke en belangrijke rol in de strijd
tegen radon. Ter gelegenheid van de Europese
radondag organiseerden het FANC en de provincie
Waals-Brabant een gratis opleiding voor architecten
en aannemers op donderdag 7 november in Waver.
Het FANC nam ook deel aan de beurs ‘Energies
+ Construction 2019’, die van 15 tot 17 november
plaatsvond in de evenementenhal Wallonie Expo
(WEX) in Marche-en-Famenne. Tijdens de eerste dag
van de beurs vond er een conferentie plaats rond de
bescherming tegen radon.
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Sensibiliseringscampagne rond correcte verwijzing voor medische beeldvorming
en de risico’s van straling tijdens de zwangerschap

A toolkit for referrers

“

“

Getting the right image
for my patient

vermeden. Blootstelling aan ioniserende
straling heeft niet noodzakelijk of automatisch
schadelijke gevolgen voor een ongeboren
kind, maar embryo’s en foetussen zijn er wel
gevoeliger voor dan volwassenen. Daarom is
het belangrijk om elke vorm van ioniserende
straling tijdens de zwangerschap te vermijden
of, als een onderzoek medisch noodzakelijk is,
de hoeveelheid straling tot een minimum te
beperken.
“Bent u mogelijk zwanger?
Vermijd dan straling!”
Met die boodschap trok het FANC naar de
huisartspraktijken.

Het is dus heel belangrijk dat vrouwen spontaan
aan de arts of verpleegkundige vertellen dat
ze (mogelijk) zwanger zijn, vooraleer ze een
medisch onderzoek ondergaan waarbij gebruik
wordt gemaakt van ioniserende straling. De
Beeldvorming
speelt
een grote
rol in thede
moderne
The campaign stages
a consultation
situation between
referrers
and the patients.
arts treft dan de nodige voorzorgsmaatregelen. Als de
geneeskunde.
is echter
patiënten
It sets out 7 keyHet
questions
the referrerbelangrijk
should ask whenom
prescribing
an examination.
medische context het toelaat, kan de arts het onderzoek
niet onnodig
bloot
stellen
aan
ioniserende
straling.
it highlights what
is in te
the interest
of the
patient,
along with some
simple reflexes to
uitstellen of vervangen. Vrouwen die zwanger zijn en al
have and arguments
that can be
readily
put forward during
the consultation.
Het gepaste
gebruik
van
medische
beeldvorming
een radiologisch onderzoek hebben laten uitvoeren,
is dan ook het onderwerp van een Europese
kunnen dat het best melden aan hun behandelende
A European communication
campaign
promotede
communicatiecampagne
gelanceerd
door to
HERCA,
arts of radioloog. Die kan de nodige informatie
koepel van stralingsbeschermingsoverheden
waarvan
the responsible use for medical imaging.
verzamelen om hen correct te informeren over de
ook het FANC deel uitmaakt. In België werd er bij de
mogelijke effecten voor het ongeboren kind. De dosis
campagne een extra luik gevoegd met betrekking
die een embryo of foetus ontvangt tijdens de gangbare
tot zwangere vrouwen. De campagne richt zich tot
diagnostische procedures, blijft gelukkig beperkt.
verwijzende artsen, die patiënten en toekomstige
moeders kunnen informeren aan de hand van affiches
Steeds meer meldingen van accidentele
Address : www.herca.org
en flyers.
blootstelling van ongeboren baby’s aan straling
Contact : secretariat@herca.org
Bij sommige medische onderzoeken zoals radiografie
en CT-scans wordt straling gebruikt. Artsen wegen de
voordelen van zulke onderzoeken altijd af tegen de
mogelijke gevolgen van de straling, zeker bij baby’s en
kinderen. Die doelgroep is namelijk veel gevoeliger voor
de gevolgen van straling dan volwassenen.
“Spreek voor je baby en praat met je dokter over de
risico’s van straling tijdens de zwangerschap.”
Met die boodschap wil het FANC vrouwen aansporen
om hun dokter altijd te informeren over een (mogelijke)
zwangerschap. Bij dit luik van de campagne richtte
het FANC zich tot de huisartsen. Zij spelen immers
een belangrijke rol in de doorverwijzing voor beeldvormingsmodaliteiten.
Mogelijke risico’s
Blootstelling aan ioniserende straling kan het risico
op de ontwikkeling van kanker verhogen. De kans
op nadelige effecten van ioniserende straling bij
onderzoeken met medische beeldvorming is erg
klein, maar toch blijft het belangrijk om voorzichtig
om te springen met ioniserende straling. Hoe groter
de ontvangen stralingsdosis, hoe groter het risico op
nadelige effecten. Bovendien is de kans op nadelige
effecten als gevolg van ioniserende straling cumulatief.
Dat betekent dat het risico op nadelige effecten groter
wordt naarmate men vaker wordt bestraald. Onnodige
herhaling van onderzoeken moet dan ook worden

Er komen steeds vaker meldingen van ‘accidentele
blootstellingen’ van ongeboren kinderen bij medische
beeldvorming. In 2017 kreeg het FANC in totaal 3
meldingen binnen, in 2018 ging het om 7 meldingen en
in 2019 waren dat er 15 bij de lancering van de campagne
(eind november). Die cijfers betekenen niet dat er meer
incidenten gebeuren, wel dat er een groter bewustzijn
is in de medische sector om dergelijke voorvallen
te melden.De afgelopen jaren leverde het FANC
belangrijke inspanningen voor de bewustmaking rond
dat thema, via sensibiliseringscampagnes, rondetafels,
infosessies en symposia. Op 31 januari 2019 kwam er
uiteindelijk een wettelijke verplichting om dergelijke
incidenten te melden aan het FANC.
Bij een melding van een accidentele blootstelling van
ongeboren kinderen, doet het FANC aanbevelingen voor
verbeteracties om dergelijke incidenten zoveel mogelijk
te voorkomen en de nazorg na het incident zo vlot
mogelijk te laten verlopen. De aanbevelingen betreffen
onder meer de vraagstelling vóór het onderzoek of de
behandeling en de inschatting van de dosis voor het
ongeboren kind. Daarnaast beveelt het FANC aan dat
de verantwoordelijke arts de zwangere patiënte, haar
huisarts en haar gynaecoloog op de hoogte brengt van
het incident en dat het ziekenhuis een contactpersoon
aanduidt bij wie de zwangere vrouw, haar huisarts en
haar gynaecoloog terechtkunnen met vragen.
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TRANSPARANTIE

Nucleaire voorvallen in België in 2019
De INES-schaal
(International Nuclear and
Radiological Event Scale) laat toe de ernst van een
gebeurtenis waarbij bronnen van ioniserende stralen
betrokken zijn, gemakkelijker te situeren. Ze bestaat
al meer dan 25 jaar en wordt internationaal gebruikt.

Het FANC publiceert alle voorvallen vanaf niveau 1 op
zijn website. Van voorvallen die op niveau 2 of hoger
worden ingeschaald, brengt het FANC de media en
het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA)
op de hoogte.

Alle gebeurtenissen die reële of potentiële gevolgen
voor de veiligheid van mens en milieu kunnen
hebben, worden ingedeeld op de INES-schaal. De
INES-schaal wordt voor de hele nucleaire sector
gebruikt, niet enkel voor kerncentrales. Het kan dus
bijvoorbeeld ook gaan om een voorval tijdens een
nucleair transport of bij de productie van medische
isotopen.

Zes afwijkingen (niveau 1) in 2019

De voorvallen met de hoogste impact (niveau 4 tot
7) worden ongevallen genoemd. De voorvallen op
niveau 2 tot 3 worden incidenten genoemd. De
voorvallen op niveau 1 worden afwijkingen genoemd.
Voorvallen die helemaal niets te maken hebben met
nucleaire veiligheid worden buiten de INES-schaal
geklasseerd (bv. een werknemer van een kerncentrale
die onwel is geworden en wordt afgevoerd met de
ziekenwagen).
Wie bepaalt op welk INES-niveau een voorval
wordt ingedeeld?
De exploitant is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn activiteiten en
moet de INES-beoordeling uitvoeren en een niveau
voorstellen aan de nucleaire veiligheidsautoriteit. Als
bevoegde autoriteit kan het FANC dat voorstel al dan
niet accepteren. Als het FANC niet akkoord gaat met
de inschaling, dan bepaalt het FANC zelf het niveau.

In België hebben er in de loop van 2019 zes nucleaire
onregelmatigheden van niveau 1 plaatsgevonden.
Net zoals in 2018 gebeurde er geen enkel nucleair
incident of ongeval.

De internationale INES-schaal

Het ging onder andere om twee voorvallen
bij het onderzoekscentrum JRC Geel. Daar
werden bij graafwerken een gasleiding en een
hoofdvoedingskabel geraakt. Daarnaast waren er een
aantal technische problemen in de kernreactoren Doel
3 en Tihange 2 en bij nucleair afvalverwerkingsbedrijf
Belgoprocess. Bij het studiecentrum SCK CEN in Mol
raakte een capsule met Selenium-75 beschadigd.
Een deel van de radioactieve isotoop kwam in de
atmosfeer terecht via de ventilatie. Het voorval had
echter geen impact op mens of milieu, waardoor het
ook als afwijking werd ingedeeld op de INES-schaal.
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Jaarrapport radiologisch toezicht 2018
Het FANC publiceerde in 2019 zijn radiologisch
toezichtsrapport van het jaar ervoor. In 2018 werden
in totaal 19.200 radioactiviteitsmetingen uitgevoerd
op bijna 4.330 stalen. Uit de resultaten blijkt dat
de situatie over het algemeen uitstekend is. De
metingen in het Belgische leefmilieu hebben met
andere woorden geen bijzondere problemen aan
het licht gebracht. Ook de kerncentrales hadden
een verwaarloosbare, zelfs niet-detecteerbare
radiologische impact op het leefmilieu.
Radioactiviteit is overal van nature aanwezig, in het
menselijk lichaam en in alles rondom ons. Daarnaast
kan radioactiviteit ook het gevolg zijn van menselijke
activiteiten,
zoals
radiologische
toepassingen
in bijvoorbeeld de nucleaire geneeskunde of
de uitbating van kernreactoren. De afdeling
‘Radiologisch toezicht op het grondgebied’ van het
FANC controleert in heel het land het niveau van
kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit in de
lucht, de regen, oppervlaktewateren en drinkwater,
bodems en afzettingen van rivieren, de kuststreek en
voeding.
De meting van de radioactiviteitsniveaus in ons
leefmilieu maakt deel uit van de opdracht van
het FANC, dat als missie heeft de bevolking, de
werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen
het gevaar van ioniserende straling. Daarnaast
bestaan er internationale afspraken en verdragen
waartoe België is gebonden en die worden uitgevoerd
door het FANC. Het Agentschap draagt ook actief bij
tot het opstellen en toepassen van internationale
verordeningen en richtlijnen.
Meetresultaten 2018
Ioniserende straling is onzichtbaar. Je kan ze ook
niet ruiken, voelen of horen. Je kan ze enkel meten.
Het FANC gebruikt twee methoden voor zijn
radiologische monitoring: een continue meting
van de lokale omgevingsradioactiviteit via het
automatische TELERAD-netwerk* en een punctuele
controle via metingen en staalnames ter plaatse.
De metingen van 2018 hebben uitgewezen dat er zich
geen belangrijke problemen hebben voorgedaan
op Belgisch grondgebied. Globaal genomen lag
het niveau van de radioactiviteit van kunstmatige
oorsprong veel lager dan dat van de natuurlijk
voorkomende radioactiviteit of was de kunstmatige
radioactiviteit zelfs niet waarneembaar.
Verder toont de monitoring ook aan dat de
aanwezigheid van natuurlijke radioactiviteit in grote
mate wordt bepaald door de aard van de bodem:
de rotsachtige ondergrond in het zuiden van het
land bevat meer natuurlijke radioactiviteit dan
de zandbodems in het noorden van het land. Dat
vertaalt zich in een hogere dosis ioniserende straling
en grotere concentraties van radioactief radongas.

Uiteraard onderzoekt het FANC elke afwijking met
een mogelijk risico voor de bevolking en treft het
indien nodig passende maatregelen. Zo organiseert
het Agentschap jaarlijks een radoncampagne, om
mensen ertoe aan te sporen het radongehalte in hun
woning te meten. Een te hoge radonconcentratie in
gebouwen kan in veel gevallen eenvoudig worden
verholpen door een betere ventilatie.
Aandachtspunt
Hoewel de radiologische situatie in België globaal
genomen goed is, merkt het FANC toch een meetbare,
maar geringe stralingsimpact op het milieu op ter
hoogte van de rivierbekkens Grote Laak-Molse NeteGrote Nete en Winterbeek-Demer, die allebei naar
de Schelde stromen. De hogere concentraties aan
radioactieve stoffen in die bekkens zijn een gevolg
van de historische verontreiniging veroorzaakt door
de lozingen van de voormalige fosfaatindustrie
in de Kempen (Grote Laak en Winterbeek) en de
historische lozingen van de nucleaire bedrijven in
Mol-Dessel (Molse Nete).
De huidige bestemming van de betrokken gebieden
vereist geen verdere maatregelen om de bevolking te
beschermen tegen straling. Mocht er in de toekomst
bijvoorbeeld gebouwd of gegraven worden, dan zal
het FANC analyseren wat er moet gebeuren op het
gebied van stralingsbescherming. Het FANC blijft de
verontreinigingen in ieder geval van nabij opvolgen,
in nauwe samenwerking met de betrokken regionale
autoriteiten en de lokale actoren.

TELERAD is een netwerk van maar liefst 250 meetstations
over heel België dat continu de radioactiviteit opvolgt.
Alle meetpunten van het netwerk zijn verbonden met een
centraal systeem dat automatisch wordt gealarmeerd als
er abnormale verhogingen van de radioactiviteit worden
gedetecteerd. Het FANC volgt de meetwaarden de klok
rond op en waakt zo over het leefmilieu en de gezondheid
van de bevolking. Het FANC publiceert de meetwaarden
ook in real time op www.telerad.be.
*
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Parlementaire vragen & subcommissie nucleaire veiligheid

45 behandelde parlementaire vragen,
waarvan 23 mondelinge en
		
22 schriftelijke

Deelgenomen aan 3 subcommissies
nucleaire veiligheid

Subcommissie 12 februari 2019
De zitting van 12 februari behandelde twee punten:
de betonproblematiek van de bunkers van de
kernreactoren en de stand van zaken betreffende de
stresstesten.
Er was sprake van betondegradatie in de
bunkergebouwen van Doel 3 en 4 en Tihange 2 en
3. De bunkergebouwen huisvesten noodsystemen
zoals noodpompen en dieselgeneratoren. Om de
werking van de noodsystemen te allen tijde te
kunnen garanderen, moet het gebouw waarin ze zich
bevinden bestand zijn tegen externe gebeurtenissen.
De betonproblematiek deed twijfels rijzen over
het vermogen van de gebouwen om de nodige
weerstand te bieden aan dergelijke gebeurtenissen.
De betonproblematiek was vroeger al gekend en
het beton werd altijd gerepareerd waar nodig, maar
tot 2017 vormde de betondegradatie op zich geen
probleem voor de stevigheid van de constructie.
In 2017 bleek de betondegradatie in Doel 3 echter
te ver gevorderd en daarom werden op vraag van
de veiligheidsautoriteit ook de bunkers van Doel 4,
Tihange 2 en Tihange 3 in de loop van 2018 gecheckt.
Toen bleek dat ook die bunkers te lijden hadden
onder verder gevorderde degradatie, drongen
grondige reparatiewerken zich op.

Een tweede luik van de zitting van de subcommissie
ging over de stand van zaken met betrekking tot de
stresstesten. Die werden ingevoerd na het nucleaire
ongeval in Fukushima (2011) en zijn bedoeld om te
evalueren in hoeverre de Europese kerncentrales over
veiligheidsmarges beschikken om een veilige reactie
te kunnen garanderen, ook in extreme noodsituaties.
Aan de hand van de resultaten van de stresstesten
stelden de exploitanten van de verschillende
nucleaire installaties actieplannen op. De nucleaire
veiligheidsautoriteit keurde die actieplannen goed
en sindsdien worden ze door de exploitanten
uitgevoerd.
De exploitant is verantwoordelijk voor de uitvoering
van zijn actieplan en de veiligheidsautoriteit ziet
toe op de vorderingen van dat actieplan. Het FANC
publiceert jaarlijkse opvolgingsrapporten over de
stand van zaken van de stresstesten.
Subcommissies van 12 en 26 november 2019
In het najaar van 2019 kreeg de subcommissie
nucleaire veiligheid een nieuwe samenstelling.
Daarom nodigde de commissie het FANC uit om
een toelichting te komen geven over het FANC
en zijn bevoegdheden en werkmethoden. Op
die manier konden de nieuwe commissieleden
kennismaken met het FANC en meer te weten
komen over zijn opdracht en zijn algemene werking.
De commissieleden kregen er meteen ook een stand
van zaken met betrekking tot een aantal lopende
projecten en de opvolging van recente incidenten.
Omdat de tijd van een zitting te kort zou zijn om alle
onderwerpen te behandelen, werd ervoor gekozen
de zitting op te splitsen in twee sessies.

Om ervoor te zorgen dat het in de toekomst niet
meer zo ver komt, hebben zowel de uitbater van
de kerncentrales als de veiligheidsautoriteit een
aantal verbeterpunten opgelijst met betrekking
tot de opvolging van het onderhoud van de
bunkergebouwen. Het FANC streeft dan ook naar
continue verbetering.

Op dinsdag 12 november lichtte het FANC zijn
bevoegdheden en werkmethoden toe en kwamen
de lopende werkzaamheden in het kader van Long
Term Operation (LTO) van Doel 1, Doel 2 en Tihange 1
aan bod. Het FANC gaf ook een stand van zaken met
betrekking tot de opvolging van een aantal recente
incidenten.
Op dinsdag 26 november werd er uitgebreid
gesproken over de noodplanning, de veiligheidscultuur en de tijdelijke opslag en definitieve berging
van radioactief afval.
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EXPERTISE

Brandhout dat cesium-137 bevat: het FANC legt uit
Eind oktober 2019 ging er wat media-aandacht naar
brandhout dat radioactief materiaal bevatte. Daarom
gaf het FANC duiding bij de situatie en benadrukte
het Agentschap dat er controles worden uitgevoerd
om ervoor te zorgen dat een eventuele aanwezigheid
van cesium-137 in brandhout geen gevaar vormt voor
de volksgezondheid of het leefmilieu.
Wat is cesium-137?
Radioactiviteit is overal aanwezig. Er bestaan twee
soorten: natuurlijke radioactiviteit, als gevolg van
kosmische en aardse straling, en kunstmatige
radioactiviteit, als gevolg van menselijke activiteiten.
Cesium-137 is een kunstmatig radioactief element
dat niet natuurlijk voorkomt. Door het nucleaire
ongeval in Tsjernobyl in 1986 en de verschillende
kernproeven die in het verleden zijn uitgevoerd,
komt het vandaag overal in het leefmilieu voor*. Het
is ook terug te vinden in brandhout. Het gaat echter
om beperkte, onbeduidende hoeveelheden.
Wordt het brandhout gecontroleerd?
De wettelijke limiet voor cesium-137 in hout bedraagt
1000 Bq/kg (Becquerel per kilogram).
Die limiet betekent niet dat de cesiumconcentratie
vanaf dat niveau gevaarlijk wordt voor de
gezondheid. Het is wel een alarmdrempel, die leidt
tot een follow-up
door het FANC.
In het kader van
zijn missie om
de bevolking en
het
leefmilieu
te beschermen,
onderzoekt
het FANC de
situatie geval
per geval, om te
beoordelen of er
al dan niet een
risico bestaat.

Is het gevaarlijk voor de gezondheid?
Onder de grens die wettelijk is vastgelegd, is de
aanwezigheid van cesium-137 in het radioactieve
hout niet gevaarlijk voor de gezondheid.
In het geval van brandhout met een cesiumconcentratie van 1000 Bq/kg – gebaseerd op het ergste
scenario (dat wil zeggen rekening houdend met het
scenario met de grootste impact op de gezondheid)
– kan iemand die dat hout gebruikt om zichzelf te
verwarmen en de as ervan gebruikt in zijn tuin, een
stralingsdosis
van
ongeveer
10 μSv per jaar
krijgen.
Ter vergelijking:
die dosis is gelijk
aan de dosis
waaraan iemand
kan worden
blootgesteld
tijdens een
verblijf van
enkele dagen
in de bergen,
als gevolg van
natuurlijke
radioactiviteit.

Het FANC geeft duiding tijdens een uitzending van het RTBF-programma ‘On n’est pas
des pigeons’ (25 oktober 2019).

Er worden controles op brandhout uitgevoerd in de
exportlanden, aan de Europese grenzen en op het
Belgische grondgebied om te controleren of het
hout dat op Belgisch grondgebied wordt verkocht
de limiet niet overschrijdt.

Als onderdeel van zijn opdracht om toe te zien op de
radioactiviteit op het grondgebied, analyseert het FANC
regelmatig de aanwezigheid van cesium-137 in het
leefmilieu.
*
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OPLEIDINGEN & CONGRESSEN

Een greep uit het opleidingsaanbod van het FANC
en de congressen waaraan het FANC heeft
deelgenomen in 2019
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EVENEMENTEN

FANC en NNSA organiseren samen driedaags symposium over nucleaire beveiliging
Van 12 tot en met 14 maart organiseerden het FANC en
zijn Amerikaanse tegenhanger NNSA een driedaags
symposium over ‘Insider Threat Mitigation’. Meer dan
200 internationale experts uit 50 verschillende landen
wisselden er hun ervaringen uit met betrekking tot
de bestrijding van interne dreigingen bij nucleaire
installaties.

Op de laatste conferentiedag bespraken de deelnemers
de toekomstige activiteiten rond de thematiek en
engageerden ze zich om verdere inspanningen te
leveren om de insider-dreiging in te perken.

Dreigingen van binnenuit zijn een zorg voor
voorzieningen die nucleaire en radioactieve materialen
huisvesten of vervoeren. Als iemand die door zijn bedrijf
wordt vertrouwd, vormt de insider een uniek probleem
voor beveiligingssystemen. Zo iemand heeft immers
gedetailleerde informatie over de faciliteit, het materiaal
en de bedieningsprocedures en kan gebruikmaken van
zijn geautoriseerde toegang om beveiligingselementen
te omzeilen. Op die manier zou hij systemen kunnen
saboteren of materiaal kunnen ontvreemden.
In 2016 onderkenden de Verenigde Staten de behoefte
van de internationale gemeenschap om de insiderdreiging aan te pakken. Daarom promootten ze de
Information Circular 908, een gezamenlijke verklaring
over het inperken van insider-bedreigingen. Die
omzendbrief wordt intussen door 29 landen en door
INTERPOL onderschreven. De gezamenlijke verklaring
heeft tot doel het bewustzijn rond de insider-dreiging
te verhogen en te erkennen dat het om een reële,
ernstige bedreiging gaat voor de beveiliging van
nucleair en radiologisch materiaal. Het doel van het
internationale symposium over de beperking van
insider-bedreigingen was om een internationaal forum
te bieden voor de bespreking van uitdagingen en de
uitwisseling van best practices en om anderen aan te
zetten tot onderschrijving van de omzendbrief.

Het driedaagse evenement was zeer interactief en
maakte gebruik van de nieuwste polling-software
om elk van de 200 deelnemers in staat te stellen zijn
mening te delen. Daarnaast vonden er ook kleinere
groepssessies plaats, waar best practices, uitdagingen
en individuele inzichten konden worden besproken.
Verder vonden er een aantal presentaties over
belangrijke verwezenlijkingen plaats en werden de
aanwezigen aangemoedigd om actief deel te nemen
aan interactieve, op scenario’s gebaseerde discussies,
waar er werd gedebatteerd over de gevolgen van
beleidsbeslissingen met betrekking tot de inperking
van insider-bedreigingen.

Rony Dresselaers, directeur Beveiliging en Vervoer bij het FANC:
“Het inperken van de insider-dreiging is ook belangrijk in België
en in andere Europese landen. We zijn er trots op dat we dit
evenement mee konden organiseren. Het biedt een forum voor de
uitwisseling van best practices rond dit belangrijke thema.”

Lisa Gordon-Hagerty, Under Secretary for Nuclear Security of
the Department of Energy and Administrator of the NNSA: “Het
effectief bestrijden van de insider-dreiging is een van de grootste
uitdagingen voor de nucleaire beveiligingsgemeenschap. Dit
symposium biedt de internationale gemeenschap de kans om
de geleerde lessen en de beste werkwijzen met betrekking tot
effectieve strategieën om insider-dreigingen in te perken met
elkaar te delen. Er is geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid, we
moeten ons bewust blijven van de dreiging en waakzaam zijn.”

Foto’s: ©jmmdphotography.be

Jaarverslag 2019 - 19

HOOFDSTUK 2: REGULEREN
BESCHERMING GARANDEREN

FANC informeert luchtvaartsector over impact van kosmische straling

Op 16 mei 2019
sensibiliseerde
het
FANC de luchtvaartsector
rond
de
gevaren
van
kosmische straling.
Kosmische straling is
ioniserende straling
uit de ruimte. Een
fractie van die straling
bereikt
het
aardoppervlak en draagt zo bij tot de natuurlijke
stralingsdosis waaraan mensen worden blootgesteld.
Zowel natuurlijke als kunstmatige radioactiviteit houden risico’s in voor de mens
en het milieu. Op het aardoppervlak zijn we beter
beschermd tegen de kosmische straling, maar hoe hoger
in de atmosfeer, hoe groter
de blootstelling aan de straling. Daarom besteedt het
FANC extra aandacht aan de
sensibilisering van luchtvaartmedewerkers, die zich
lange tijd op grote hoogte
bevinden.

6 mSv/jaar wordt er al gezorgd voor specifiek medisch
toezicht voor luchtvaartmedewerkers.
Om te voorkomen dat hun werknemers overmatig
aan ioniserende straling worden blootgesteld,
moeten Belgische luchtvaartmaatschappijen de
jaarlijkse dosiswaarden per personeelslid inschatten
op basis van de vliegplannen (vliegtijd, hoogte,
traject, enzovoort). Die gegevens per werknemer
moeten ze vervolgens doorgeven aan het FANC.
Voor 2017 (meest recente cijfers) ontving het FANC
gegevens voor 4.476 personeelsleden van luchtvaartmaatschappijen. Bij 3.141 van hen (70%) lagen
de waarden hoger dan 1 mSv/jaar. Het gemiddelde
lag op 1,15 mSv/jaar en de hoogste
geregistreerde waarde bedroeg
5,88 mSv/jaar. Daarmee bleven alle
lucht vaartmedewerkers dus onder
de drempel van 6 mSv/jaar voor
extra toezicht.

Om hoge doses te vermijden,
moeten vliegmaatschappijen rekening houden met de verwachte
blootstelling bij het opstellen
van de werkschema’s van hun
medewerkers. Ze moeten hun
werknemers bovendien informeren
over de gezondheidsrisico’s die hun
werk
met
zich
meebrengt.
Op het aardoppervlak zijn
Bijzondere aandacht gaat uit naar
we dubbel beschermd tegen
zwangere personeelsleden. De
de
kosmische
straling:
dosis waaraan een ongeboren kind
enerzijds wordt een groot
wordt blootgesteld, moet immers
deel van de straling geabsorzo laag mogelijk blijven. Gedurende
beerd
door
de
aardde totale duur van de zwangerschap
atmosfeer
en
anderzijds People vector created by macrovector_official moet de blootstelling aan straling
www.freepik.com
zorgt het magnetische veld
zeker lager dan 1 mSv blijven. Het FANC vraagt
ervoor dat de kosmische deeltjes van hun baan ook aan de maatschappijen om de doses waaraan
afwijken.
het vliegtuigpersoneel wordt blootgesteld aan de
arbeidsarts over te maken.
Hogerop neemt de bescherming door de atmosfeer
alsmaar af en wordt de blootstelling aan kosmische Op 16 mei nodigde het FANC de verschillende
straling dus groter. Bovendien neemt de bescherming stakeholders uit de luchtvaartsector uit om hen te
door het magnetisch veld van de aarde af in de informeren en te sensibiliseren rond de risico’s van
buurt van de polen. Dat heeft dus een impact op kosmische straling. De deelnemers kregen er ook
luchtvaartmedewerkers, die zich gedurende lange actuele info over de regelgeving.
tijd op grote hoogte bevinden. Voor mensen die
beroepsmatig worden blootgesteld aan ioniserende
straling, ligt de blootstellingslimiet op 20 millisievert
(mSv) per jaar, maar vanaf een blootstelling van
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Verbod op privégebruik rookmelders met radioactieve bron
Vanaf 1 januari 2020 is het verbod op particulier
gebruik van ionisatierookmelders van kracht. Dat
zijn rookmelders die werken op basis van een
radioactieve bron die kleine deeltjes uitstraalt.
Ionisatierookmelders houden weinig tot geen
risico in voor de gebruikers, maar kunnen wel
schadelijk zijn voor het leefmilieu als ze niet in het
juiste afvalcircuit terechtkomen. De verkoop ervan
aan particulieren is al sinds 2010 verboden en hun
levensduur bedraagt ongeveer 10 jaar, dus zijn de
meeste ionisatierookmelders intussen uit omloop.
Wie er thuis toch nog eentje heeft liggen, kan die
gratis naar het recyclagepark brengen.
Er zijn twee soorten rookmelders: optische
rookmelders en ionisatierookmelders. Vroeger
kwamen vooral ionisatierookmelders veel voor, maar
intussen zijn de optische detectoren zo performant
dat ze de ionisatierookmelders hebben vervangen.
Ionisatierookmelders houden bij normaal gebruik
geen enkel gevaar in voor de gezondheid. Het is ook
volkomen veilig om ze te installeren, weg te halen,
op te slaan of te vervoeren. Is de rookmelder echter
beschadigd, dan is er wel een uiterst miniem risico
op radioactieve besmetting. Maar dan nog gaat
het om een bron met een zeer lage activiteit. Om
elk risico uit te sluiten, is het het veiligst om plastic
handschoenen te dragen bij de verwijdering van het
toestel en om die dan samen met de rookmelder in
een plastic zak naar het recyclagepark te brengen.

Ionisatierookmelders zijn te herkennen aan het
waarschuwingsteken voor ioniserende stralingen
en/of aan het opschrift ‘Am-241’, wat staat voor
americium-241, de radioactieve bron die doorgaans
wordt gebruikt in ionisatierookmelders.
Afvalcircuit
Voor het leefmilieu kunnen ionisatierookmelders op
termijn echter wel schadelijk zijn als ze gewoon in de
natuur terechtkomen. Daarom is het belangrijk dat
ze in het juiste afvalcircuit terechtkomen, zodat ze
apart kunnen worden behandeld om verspreiding
van radioactieve deeltjes te voorkomen. Het FANC
roept mensen dan ook op om te checken of ze nog
een ionisatierookmelder in huis hebben en om die
in dat geval naar het recyclagepark te brengen. De
rookmelders gaan dan van het recyclagepark naar
het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE)
in Fleurus, waar de optische rookmelders van de
ionisatierookmelders worden gescheiden. Vervolgens
brengt Recupel de optische detectoren naar het
geschikte afvalcircuit voor afgedankte elektrische
en elektronische apparaten. Het IRE verwerkt de
radioactieve bronnen uit de ionisatierookmelders
en de Nationale instelling voor radioactief afval en
verrijkte splijtstoffen (NIRAS) zorgt voor de correcte
opslag ervan.
Het volledige systeem, van inzameling tot transport
en verwerking, wordt mogelijk gemaakt door de
Recupel-bijdrage die de consument betaalt bij
aankoop van een rookmelder.
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WETGEVING

Nieuwe wet kent bevoegdheden toe aan FANC inzake cybersecurity
Alsmaar vaker worden bedrijven en landen het
slachtoffer van cyberaanvallen. De regering-Michel
erkende dat ook de Belgische nucleaire installaties
een mogelijk doelwit zijn en diende daarom een
ontwerp in voor een nieuwe cyberwet.
De nieuwe wet is voortaan van toepassing op alle
ondernemingen waar gebruikt wordt gemaakt van
ioniserende straling. De cyberwet bepaalt onder
andere dat het FANC in de toekomst zal samenwerken
met het Centrum voor Cybersecurity België (CCB)
en het Crisiscentrum om technische analyses uit
te voeren en de exploitanten te informeren rond
cybersecurity.

Remote Data Transmission (RDT)
Het gebruik van RDT-technologie (Remote Data
Transmission) maakt een grotere verificatieefficiëntie mogelijk door de inspecteurs te
ontlasten van de taak om gegevens ter
plaatse bij inrichtingen te verzamelen en te
beoordelen.
De besprekingen met Euratom en het
Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) over de toepassing
van de RDT-technologie zijn nog
steeds aan de gang en vorderen
naar behoren. Het FANC is ervan
overtuigd dat deze technologie
uiteindelijk zal bijdragen tot een
betere doeltreffendheid en
efficiëntie van de waarborgen
inzake de nucleaire nonproliferatie in België. Het is van
oordeel dat het noodzakelijk is om
bij de besprekingen rekening te houden
met de bestaande regels en praktijken op
het gebied van de cybersecurity in België (die
voortdurend evolueren), want de RDT-technologie
impliceert de overdracht van potentieel gevoelige
informatie. De actieve deelname van deskundigen
inzake cyberbeveiliging (waaronder deskundigen
van het FANC, Bel V, CCB, CERT en de exploitanten)
was daarom noodzakelijk en zal de komende
maanden worden voortgezet.
Daarom heeft het Agentschap dit jaar aan Euratom
en het IAEA een nota met opmerkingen en vragen
op het gebied van de cybersecurity met betrekking
tot de voorgestelde RDT-aanpak overgemaakt.
De inhoud van deze nota is het resultaat van een
grondige analyse door het FANC van de technische
gegevens die door zowel Euratom als het IAEA aan
het FANC werden verstrekt. De besprekingen worden
in 2020 voortgezet. Deze besprekingen zullen zowel
de technische aspecten van de cyberbeveiliging
als andere - even belangrijke - aspecten bestrijken,
met inbegrip van degene die verband houden met
mogelijke nieuwe verantwoordelijkheden voor de
exploitanten.
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Gewijzigde regelgeving fysische controle en Bel V - Infosessies
Het Agentschap heeft de voorbije jaren gewerkt
aan een herziening van de regelgeving rond de
fysische controle en het technisch filiaal Bel V,
met als resultaat een koninklijk besluit, dat op 21
december 2018 werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad. De aanpassing in de wetgeving werd
doorgevoerd om meer duidelijkheid te scheppen
voor zowel exploitanten van ingedeelde inrichtingen
en transportorganisaties als voor de erkende
instellingen. Het koninklijk besluit integreert
meteen ook de concepten van ‘Functionaris
voor
de
Stralingsbescherming
(RPO)’
en
‘Stralingsbeschermingsdeskundige (RPE)’, volgens
de Richtlijn 2013/59/EURATOM tot vaststelling van de
basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren
verbonden aan de blootstelling aan ioniserende
straling. Via het koninklijk besluit van 21 december
worden deze bepalingen van die Europese richtlijn
dus in Belgisch recht omgezet.

- Een soepel en doeltreffend systeem dat
exploitanten of transportorganisaties toelaat de
expertise van de erkende deskundigen en van de
erkende instellingen in te roepen om de stralingsbescherming en de nucleaire veiligheid van zijn
installaties en/of activiteiten te verzekeren. Elke
exploitant of transportorganisatie krijgt dus van
de wetgever de mogelijkheid om een fysische
controle in te richten op de manier die het best
past bij zijn organisatie.
- Een duurzaam juridisch en regelgevingskader
voor Bel V, dat het duidelijk positioneert op het
gebied van regelgeving door het toezichtsopdrachten toe te kennen door directe delegatie
van het Agentschap.

Om de verschillende wijzigingen toe te lichten,
organiseerde het FANC in de loop van februari
en maart 2019 een aantal infosessies voor de
interne betrokken diensten, voor de exploitanten
van inrichtingen van klasse I, II en III en voor de
transportsector.

De principes waarop de nieuwe regelgeving steunt,
zijn:
- Een duidelijke scheiding tussen de regulator en
de vergunningshouder. Reglementaire controletaken zijn de verantwoordelijkheid van het FANC
(en zijn filiaal Bel V in de inrichtingen van klasse I
en klasse IIA). Het FANC en Bel V houden toezicht
op de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming vanwege de overheid.
- De responsabilisering van de exploitant of het
ondernemingshoofd voor wat betreft de fysische
controle. De dienst voor fysische controle moet
steeds intern bij de exploitant of organisatie
worden georganiseerd.
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TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

Snellere en duidelijkere incidentcommunicatie
Op 6 augustus 2019 werd het ‘Technisch reglement
van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
van 5 juli 2019 tot bepaling van de modaliteiten
en de criteria voor de melding van significante
gebeurtenissen met betrekking tot de nucleaire
veiligheid, de bescherming van personen en het
leefmilieu in de inrichtingen van klasse I’ gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad. Het reglement trad
vervolgens in werking op 15 oktober 2019.
Met het nieuwe reglement werden er een aantal
wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de
melding van nucleaire incidenten, met als doel de
bevolking en de betrokken overheden niet nodeloos
te
overladen
met
allerlei
meldingen
van
gebeurtenissen op nucleaire sites die geen verband
houden met nucleaire veiligheid. Het gaat dan om
incidenten zoals een ambulance die zich naar een
nucleaire site begeeft omdat een medewerker
onwel is geworden of omdat er een ongeval op de
site is gebeurd dat het gevolg is van conventionele
industriële activiteiten. In dergelijke gevallen
moeten de exploitanten van nucleaire sites niet
langer het Nationaal Crisiscentrum en de betrokken
burgemeesters en gouverneurs op de hoogte
brengen. Op die manier wordt de meldingsplicht
van de exploitanten dus teruggebracht tot
veiligheidskwesties, die (potentiële) gevolgen
inhouden voor de bescherming van mens en milieu.
De verschillende betrokkenen waren al langer
vragende partij voor een aanpassing van
de regelgeving. Het FANC hoopt dat deze
vereenvoudiging zal bijdragen tot de efficiëntie van
het meldingsproces.

4 categorieën van incidenten
op nucleaire sites
Voorbeeld:

Alert

Event
IMMEDIATE

De koeling van
splijtstofelementen
komt in het gedrang
Voorbeeld:
Omwisseling van colli
bij de verzending van
radioactief materiaal
Voorbeeld:

INFO

Brand op de parking
van de site
Voorbeeld:

Event 1st DAY

Voertuig met
radioactief materiaal
vertrokken zonder
handtekening van de
afzender op het
transportdocument

Er bestaan voortaan vier categorieën van
incidenten die moeten worden gemeld aan het
FANC en zijn technisch filiaal Bel V: ‘ALERT’, ‘Event
Immediate’, ‘INFO’ en ‘Event-1st workday’.
Het
Nationaal
Crisiscentrum,
de
betrokken
burgemeesters en gouverneurs ontvangen enkel
nog de meldingen van het type ‘ALERT’. Dat zijn
incidenten op een nucleaire site die vanwege hun
ernst moeten worden gemeld aan de federale en
lokale instanties. Zo kunnen zij een correcte respons
uitwerken, de nodige hulpverlening op de site
organiseren en de betrokken partijen, zoals burgers
en de media, informeren.
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HOOFDSTUK 3: ANTICIPEREN
SAMENWERKING MET NATIONALE & INTERNATIONALE STAKEHOLDERS
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FANC en transportsector evalueren samen nieuwe regelgeving over vervoer van
radioactieve stoffen
Op 28 februari nodigde het FANC 200 professionals
uit de transportsector uit om samen de nieuwe
regelgeving rond het vervoer van radioactieve stoffen
te evalueren. Die nieuwe regelgeving werd begin
2018 uitgebreid naar de volledige transportketen,
van ontwerpers en fabrikanten van verpakkingen tot
organisaties die zorgen voor multimodaal vervoer, en
zorgde voor een administratieve vereenvoudiging.
Het was nodig om de regelgeving rond het vervoer
van radioactieve stoffen te herzien, want de
regelgeving was sinds de eerste versie van 1963 niet
meer grondig aangepast en sloot niet meer aan bij
de huidige Europese en internationale context. Op 22
oktober 2017 werden de nieuwe regels ondertekend
door de koning en op 30 oktober 2017 werd het
koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad. De nieuwe regelgeving trad effectief in
voege op 1 januari 2018.

De vervoerders en alle andere stakeholders
(afhandelaars op de luchthaven, kaaiuitbaters
in de haven, enzovoort) werden gedurende het
hele traject betrokken bij het project. Ze werden
geconsulteerd aan de hand van vragenlijsten en
konden deelnemen aan rondetafelgesprekken en
workshops. Omdat de nieuwe regelgeving intussen
een jaar van kracht was, werd er op 28 februari verder
gebouwd op dit participatieve proces en kregen alle
belanghebbenden de kans om feedback te geven
vanuit hun praktijkervaringen.
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Het FANC ontmoet zijn buitenlandse tegenhangers
Op 5 juni hebben de experts van het FANC hun Duitse
collega’s ontmoet op het Ministerie van Leefmilieu
(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit) in Bonn (Duitsland).
Die ontmoeting vindt elk jaar plaats en heeft als
doel de goede relaties te onderhouden tussen de
nucleaire regulatoren van beide landen. Bovenop het
verbeteren van de samenwerking, het uitwisselen
van informatie en het delen van ervaringen omtrent
nucleaire veiligheid en de bescherming tegen
stralingsrisico’s, hebben beide partijen tijdens dit
overleg ook van gedachten kunnen wisselen omtrent
het langetermijnbeheer van radioactief afval.

Groepsfoto van vertegenwoordigers van het FANC met de
Nederlandse collega’s van de ANVS in Den Haag

Vertegenwoordigers van het FANC, samen met hun collega’s van het BMU in Bonn

Langs Duitse kant waren, behalve experten van
de nucleaire regulator (BMU), ook een aantal
vertegenwoordigers aanwezig uit de Duitse
deelstaten (Länder) die aan België grenzen –
Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts.
Het FANC onderhoudt ook met de nucleaire
regulatoren van de overige buurlanden regelmatige
contacten. Die ontmoetingen dragen er ook toe bij
om tijdens crisissen of crisisoefeningen dezelfde
communicatielijnen aan te houden. Gedurende
de bijeenkomsten komen zowel de experts van
de verschillende nucleaire vakgebieden als de
directiecomités samen.

Gedurende de maanden mei en juni 2019 vonden de
volgende ontmoetingen plaats tussen het FANC en
zijn buitenlandse tegenhangers:
•

15 mei: Inspection fédérale de la sécurité
nucléaire - ENSI (Zwitserland)

•

29 mei: Division de la Radioprotection Ministère de la Santé (Luxemburg)

•

5 juni: Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit BMU (Duitsland)

•

13 juni: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming - ANVS (Nederland)

•

18 juni: Autorité de Sûreté nucléaire - ASN
(Frankrijk)
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Internationale experten toetsen Belgisch nucleair beveiligingsregime
af aan internationale richtlijnen
Eind juni 2019 concludeerde een internationaal
team van experten, na een missie in België, dat
het Belgische nucleaire beveiligingsregime zeer
robuust is. Er werden ook een aantal goede
praktijken geïdentificeerd die als voorbeeld kunnen
dienen voor andere leden van het Internationaal
Atoomenergieagentschap (IAEA) en die hen kunnen
helpen bij het versterken van hun nucleaire
beveiligingsactiviteiten. De missie, die was samengesteld uit buitenlandse nucleaire experten en
experten van het IAEA, vormde voor het FANC en alle
betrokken deelnemers dan ook een uitgelezen kans

tussen de verschillende overheden, …) als operationeel
niveau (implementatie van de regelgeving door de
exploitanten).

om de eigen praktijken inzake nucleaire beveiliging
te toetsen en om ervaringen uit te wisselen met
buitenlandse collega’s.

Zoals de naam het reeds aangeeft, betrof het een
opvolgingsmissie, waarbij het IAEA bekeek hoe
België de aanbevelingen en suggesties inzake
nucleaire beveiliging van de laatste IPPAS-missie,
van 2014, had uitgevoerd. Anderzijds werden via
deze missie ook de nieuwe veiligheidsmaatregelen
inzake nucleaire beveiliging geëvalueerd. Het gaat
dan om de maatregelen die de laatste vijf jaar
op nationaal niveau en binnen de verschillende
nucleaire inrichtingen werden ontwikkeld en
geïmplementeerd. Wat betreft de nucleaire
inrichtingen was er tijdens deze missie bijzondere
aandacht voor de implementatie van fysieke
beschermingsmaatregelen bij de kerncentrale van
Tihange en bij het onderzoekscentrum SCK CEN in
Mol.

IPPAS (International Physical Protection Advisory
Service) is een dienst die – op aanvraag van een
lidstaat – wordt aangeboden door het IAEA om
lidstaten te helpen bij het versterken van hun
nucleaire beveiligingsregime en van de fysieke
beveiliging. Dat omvat een hele reeks maatregelen
die moeten bijdragen tot de bescherming van
radioactieve stoffen en van nucleaire inrichtingen
en transporten tegen sabotage, diefstal en andere
kwaadwillige daden. De beveiligingsmaatregelen
kunnen van administratieve, organisatorische of
technische aard zijn.

De IPPAS–opvolgingsmissie, die in België van 10 tot
21 juni 2019 plaatsvond, werd gecoördineerd door
het FANC in samenwerking met Bel V, de Nationale
Veiligheidsoverheid (NVO), het Coördinatieorgaan
voor de Dreigingsanalyse (OCAD), de Federale en
Lokale Politie, het Centrum voor Cybersecurity België
(CCB), het ministerie van Defensie, het Nationaal
Crisiscentrum en de nucleaire exploitanten.

Tijdens een IPPAS-missie stuurt het IAEA een
team van internationale deskundigen uit om het
beveiligingsregime van een lidstaat te onderwerpen
aan een peerreview. Daarbij onderzoeken de
internationale deskundigen in hoeverre de nationale
regelgeving en praktijk overeenstemmen met de
internationale richtlijnen. De peerreview resulteert
in een rapport dat een overzicht geeft van de good
practices in de lidstaat en dat aanbevelingen en
suggesties formuleert voor verbeteringen op zowel
nationaal niveau (wet- en regelgeving, interacties
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General Conference IAEA in Wenen

Op 16 september ging in Wenen de 63ste General
Conference van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) van start. België werd er
vertegenwoordigd door het FANC. Frank Hardeman
(directeur-generaal), Rony Dresselaers (directeur
Beveiliging en Vervoer) en Stéphane Célestin (senior
expert) namen voor het FANC deel aan de conferentie.
Het FANC ontmoette er niet alleen de medewerkers
van het IAEA, maar ook nucleaire regulatoren uit
andere landen. Zo kan het FANC de samenwerking
met het IAEA versterken en blijft het ook op de
hoogte van internationale initiatieven en ervaringen.

Finalisatie van onaangekondigde inspecties
Onaangekondigde
inspecties
(Unannounced
Inspections) zijn een van de instrumenten waarover
het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA)
beschikt om zijn rol bij het toezicht op de waarborgen
inzake nucleaire non-proliferatie te vervullen.
Het FANC, Euratom en het IAEA hebben de
implementatie
van
een
dergelijk
instrument
in
België uitvoerig besproken.
Na vele vergaderingen met
uitgebreide
inhoudelijke
discussies, maar ook na vele
oefeningen en tests, was het
IAEA van mening dat er sinds
november 2018 in België
een efficiënt systeem van
onaangekondigde inspecties
daadwerkelijk en naar behoren
wordt toegepast. De toepassing
van dit systeem in 2019 heeft
overigens aangetoond dat
onaangekondigde inspecties
correct en zonder grote
problemen kunnen worden
uitgevoerd. Dat werd bevestigd
tijdens de laatste trilaterale
safeguardsvergadering in de
marge van de 63e Algemene
Conferentie van het IAEA.

Kristine L. Svinicki, chair van de US Nuclear Regulatory Commission en Frank Hardeman,
directeur-generaal van het FANC

Al tijdens de eerste conferentiedag werd een
samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen
de US Nuclear Regulatory Commission (de Amerikaanse nucleaire regulator) en het FANC. Die
overeenkomst zal de uitwisseling van gegevens en
de samenwerking op het gebied van opleiding en
nucleaire veiligheid vergemakkelijken. Het FANC is
zeer tevreden dat het met deze overeenkomst de
goede relatie met zijn Amerikaanse collega’s kan
voortzetten en nog verder kan versterken.

Niettemin analyseert het FANC, in samenwerking met
Euratom en het IAEA en in het kader van zijn inzicht
in de doctrine van de voortdurende verbetering, nog
steeds de mogelijkheid om het huidige stelsel te
versterken en uit te breiden tot eventuele nieuwe sites
en om na te gaan of er synergieën mogelijk zijn met
de RDT-technologie (Remote Data Transmission), die
momenteel wordt besproken.
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Maritiem transport van radioactieve stoffen: expertmeeting in Vlissingen (Nederland)
Op donderdag 5 december 2019 vond in het
Nederlandse Vlissingen een expertmeeting plaats
rond het maritiem transport van radioactieve stoffen
via de Westerschelde.
De
bijeenkomst
werd
georganiseerd
door
de Nederlandse tegenhanger van het FANC,
de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming), en Veiligheidsregio Zeeland,
met de medewerking van het FANC en andere
betrokken partijen. Bedoeling was de dialoog
aan te gaan met de Nederlandse stakeholders
uit de transportsector en andere betrokkenen bij
de veiligheid van dat type vervoer. Er kwamen
onderwerpen
als
regelgeving,
vergunningen,
verantwoordelijkheden en transportveiligheid aan
bod.

Het maritieme vervoer van radioactieve stoffen
richting de haven van Antwerpen verloopt via de
Westerschelde. Als er een incident zou gebeuren bij
een van die transporten, dan zouden beide landen
betrokken zijn. Een incident houdt zich immers niet
aan grenzen. Daarom is het belangrijk om continu
te blijven streven naar een gezamenlijke, optimale
incidentbestrijding.
Dankzij overleg en uitwisseling van best practices kan
iedere betrokkene zijn eigen rol toelichten en eventuele
vragen stellen, kunnen de veiligheidsautoriteiten de
vervoerders extra sensibiliseren over de mogelijke
risico’s en kan de regelgeving aan de praktijk worden
getoetst.
De expertmeeting in Vlissingen was een succes. Het
FANC plant in de toekomst dan ook een gelijkaardig
evenement voor de Belgische stakeholders die
betrokken zijn bij het vervoer van radioactieve stoffen
over de Westerschelde.

Westerschelde
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NOODPLANOEFENINGEN

Table-topoefening CBRNe
Op 14 maart vond een table-topoefening plaats bij
het FANC. De oefening werd georganiseerd door
de expertisegroep CBRNe (Chemical, Biological,
Radiological, Nuclear and Explosive materials) van
het Crisiscentrum. De oefening simuleerde een
terroristische aanslag (vuile bom) en was bedoeld
om de multidisciplinaire interacties tijdens zo’n
gebeurtenis onder de aandacht te brengen. Een
dertigtal deelnemers (brandweerlieden, medische
diensten, politie, Civiele Bescherming, Defensie, FOD
Volksgezondheid, FOD Binnenlandse Zaken en het
FANC) wisselden van gedachten over hun werkwijze.

van de uitstoot, meteorologische omstandigheden
en gesimuleerde metingen aangeleverd door het
TELERAD-netwerk) stelde de experts die deel
uitmaken van CELEVAL in staat aanbevelingen te
doen voor de bescherming van de bevolking, de
werknemers en het leefmilieu.

De expertise van het FANC
was
gericht
op
radiologische
risicobeoordeling, de bescherming
van werknemers en de risico’s van
het omgaan met slachtoffers.

Noodplanoefening Doel 2
Op 21 maart vond een noodplanoefening met
betrekking tot reactor 2 van Doel plaats. De oefening
was enkel bestemd voor de exploitant en CELEVAL
(de cel die tijdens een crisis de situatie op radiologisch
en technisch vlak evalueert en waar het FANC deel
van uitmaakt).
Het doel van de oefening was tweeledig. Enerzijds
maakte de oefening het mogelijk om de mobilisatie
van de evaluatie-eenheid in real time te testen.
Die gebeurde in minder dan een uur na de oproep
van het Crisiscentrum via BE-Alert. Anderzijds
werd getest hoe de uitwisseling van informatie
met de crisiseenheid van de exploitant verloopt,
via de verschillende technische en radiologische
formulieren die door de exploitant worden verzonden
en de regelmatige contacten via videoconferentie.
De analyse van de beschikbare informatie (schatting
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Oefening Borssele
Op 28 maart nam België deel aan een oefening die
werd georganiseerd door Nederland. Een evaluatiecommissie bestaande uit experts van het FANC, Bel
V, SCK-CEN en het KMI kwam samen bij het Crisiscentrum om samen met de Nederlandse tegenhangers
het alarm, de gedeeltelijke mobilisatie van de
evacuatie-eenheid en de regelmatige uitwisseling
van technische en radiologische informatie te testen.
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Crisisoefening Bertrix
Op dinsdag 24 september organiseerden de
federale diensten van de gouverneur van de
provincie Luxemburg en alle disciplines van de
provincie Luxemburg, in samenwerking met het
FANC, een crisisoefening op provinciaal niveau. De
oefening kreeg de naam ‘NUTS EX’, wat staat voor
Nuclear Transport Safety Exercise. De oefening
simuleerde een ongeval met radioactief materiaal.

De oefening was bedoeld om twee aspecten van
het crisisbeheer te testen:
-

-

Het strategisch beheer, namelijk de testen
van waarschuwingspatronen, de
oprichting en werkzaamheden van het
coördinatiecomité onder voorzitterschap
van de gouverneur, de communicatiestrategie en de interactie met de
operationele eenheid.
Het operationeel beheer, namelijk de eerste
coördinatie via motorkapoverleg, de
interventie in een radioactieve omgeving,
de coördinatie tussen de verschillende
disciplines en de begeleiding van journalisten
op de site.

De oefening op het terrein

Meer dan honderdvijftig medewerkers van nood- en
interventiediensten en 7 medewerkers van het FANC
werden gemobiliseerd voor de oefening.
De oefening werd goed beheerd door de verschillende
betrokken afdelingen. Met het oog op voortdurende
verbetering volgde er nadien een evaluatie van de
oefening.
Hoewel het moeilijk blijft om voorbereid te zijn
op elk type interventie, kunnen dankzij dergelijke
oefeningen zowel de schriftelijke procedures als het
werk in overleg op het terrein worden getest. Mensen
die waarschijnlijk zullen samenwerken in een
noodsituatie alvast met elkaar laten kennismaken
tijdens een oefening, is de beste voorbereiding.

De oefening in de crisiszaal van het FANC
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TECHNOLOGISCHE EVOLUTIE

SMART-project IRE
Het Nationaal Instituut voor Radioelementen
(IRE) produceert molybdeen-99 voor medische
doeleinden. Die radio-isotoop is nodig voor ongeveer
80 % van de nucleaire beeldvormende procedures
die worden gebruikt voor de detectie van ziekten in
een groot aantal weefsels en organen, waaronder
bot, hersenen, hart, nieren, lever en longen.
Voor de toekomstige productie van molybdeen-99 zal
het IRE echter zijn huidige productiemodel moeten
aanpassen en nieuwe productiefaciliteiten moeten
bouwen. Het IRE onderzoekt de mogelijkheid om
alternatieve technologieën te gebruiken voor de
productie van molybdeen-99. Uit dat onderzoek
kwam het SMART-project als mogelijke oplossing
voort. SMART staat voor Source of MedicAl
RadioisoTopes. Het gaat om een innovatief
systeem voor directe productie van molybdeen-99
door bestraling van molybdeentargets via een
elektronenversneller, waarbij het gebruik van
uraniumtargets niet langer nodig is. Volgens het
nieuwe productieproces zou molybdeen-100 door
gammastraling
rechtstreeks
kunnen
worden
getransformeerd naar molybdeen-99.

Voorafgaand aan de vergunningsaanvraag, heeft
het IRE het FANC verzocht om een voorafgaand
overlegproces (prelicensing) in te leiden om
de veiligheidsautoriteit zo snel mogelijk bij
het onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma
te betrekken. Een dergelijk vooroverleg laat
toe om eventuele belemmeringen voor een
vergunningsprocedure te identificeren en bijgevolg
de behandeling van de toekomstige vergunningsaanvraag te vergemakkelijken. Het FANC onderzoekt
nu of de toekomstige installatie aan alle voorwaarden
zou voldoen om te worden vergund.
Als het IRE de huidige planning aanhoudt, dan
zou de bestaande productie door kernsplijting in
2028 kunnen worden vervangen door de nieuwe
technologie.
*Artikel 3.1 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001
houdende het algemeen reglement op de bescherming
van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu
tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.

Bovendien zou er dankzij de SMART-technologie een
zeer sterk verminderde hoeveelheid radioactief afval
worden gegenereerd. In het huidige productieproces
van molybdeen-99 wordt immers uranium-235
bestraald in een kernreactor. Door die bestraling
splijten de uraniumkernen. De elementen die daaruit
voortkomen en die nuttig zijn voor medisch gebruik
worden vervolgens door het IRE gescheiden van alle
andere elementen. Bij uraniumsplijting komt er dus
radioactief materiaal vrij en blijft een deel daarvan
achter als radioactief afval.
In vergelijking met het huidige productieproces
van het IRE zou dit project, dankzij de afwezigheid
van uranium, dus een aanzienlijke vermindering
van het nucleaire en radiologische risico voor
de bevolking, de werknemers en het milieu tot
gevolg hebben. Volgens de eerste informatie zou
de nieuwe installatie worden ingedeeld in klasse
IIa. Onder die subklasse vallen inrichtingen waar
belangrijke hoeveelheden radioactieve stoffen
worden aangewend en waar de kans op potentieel
gevaar hoger ligt dan bij installaties van klasse II.*
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RESPIRE, een nieuw ventilatiesysteem tegen radon
Het FANC organiseerde op 28 juni 2019 een studiedag
over radon in Spa. Het evenement was gericht op
lokale overheden en professionals uit de bouwsector
zoals architecten en aannemers. Het nieuwe
ventilatiesysteem RESPIRE werd er voorgesteld en het
was meteen ook de gelegenheid om de balans op te
maken van de radonproblematiek. De verschillende
maatregelen voor preventie en remediëring werden
er voorgesteld.

drukmethode. Het kan worden bestuurd via
smartphone en zal worden verbonden met een
database voor realtime gegevensoverdracht.
		

Wat is radon?

		 Radon
is
een
radioactief
		
gas
dat van nature voorkomt in
		
de bodem en in rotsen. Het is schadelijk
		
voor de gezondheid wanneer het
		
gedurende lange tijd in hoge
		
concentraties wordt ingeademd. Het is
		
geurloos, kleurloos en smaakloos en
		
kan elk type gebouw (woning,
		 kantoorgebouw,
school,
…)
			
binnendringen via scheurtjes
			
in
de
afdichting
tussen
de bodem en het gebouw.
Aangezien onze woningen en
			
kantoren meer en meer
			
geïsoleerd worden, bestaat
		
het risico dat het radon zich opstapelt.

Een Europees project voor de bescherming tegen
radon
Het project Life RESPIRE (Radon Real Time Monitoring
System And Proactive Indoor Remediation) is een
Europees project bedoeld om de evaluatie van de
natuurlijke radioactiviteit in de ondergrond en in
gebouwen te verbeteren, dankzij een geïntegreerd
geochemisch toezicht op radon. Het doel is een
goedkoop en milieuvriendelijk ventilatiesysteem te
ontwerpen en installeren om op die manier mensen
te beschermen.
Concreet zal het RESPIRE-systeem worden
geïnstalleerd in verschillende gebouwen (scholen,
openbare gebouwen, privéwoningen) in België en
Italië. Het maakt realtime metingen en saneringen
mogelijk, waarbij het radonniveau onder de 100
Becquerel/m³ wordt gehouden (zoals aangewezen
volgens een Europese richtlijn). De gebouwen
worden geselecteerd op basis van verschillende
criteria: de radonconcentratie in de bodem en
de hoeveelheid radon in het water, maar ook de
architectuur van de gebouwen, de ventilatie en
de gebruikte bouwmaterialen. De geselecteerde
gebouwen worden dan gedurende één jaar
opgevolgd om er de radonwaarden te registreren
tijdens de verschillende seizoenen.
Het RESPIRE-saneringssysteem is hybride, intelligent,
aanpasbaar en veelzijdig. Het bestaat uit sensoren,
een systeem dat de luchtkwaliteit constant houdt en
een extra extern ventilatiesysteem (elektrisch of op
windkracht) dat werkt met een positieve

Sommige regio’s in België lopen meer risico dan
andere: de regio rond Spa en het oosten van België
worden als risicozones beschouwd (in 5 tot 10%
van de huizen ligt de radonconcentratie boven het
referentieniveau van 300 Becquerel/m3).
Door blootstelling aan radon bestaat er een risico op
het ontwikkelen van longkanker. Bij inademing van
het gas bereikt het radon de longen en bestraalt het
het longweefsel, waardoor dat beschadigd kan raken
en er kanker kan ontstaan. Na roken is radon de
belangrijkste oorzaak van longkanker.
Rol van het FANC
In België is het FANC de bevoegde autoriteit voor
radonproblemen in gebouwen. Het is de missie van
het FANC om de bevolking te beschermen tegen de
gevaren van ioniserende straling. Daarom streeft het
FANC ernaar om de risico’s van blootstelling aan radon
in particuliere, openbare en professionele gebouwen
zoveel mogelijk te beperken. Het Agentschap
organiseert jaarlijks van 1 oktober tot 31 december de
Radonactie, een bewustmakingscampagne om de
bevolking te informeren over de risico’s verbonden
aan radon. Bij de Radonactie van 2018 bestelden
meer dan 4.300 gezinnen een radondetector om
het radonniveau in hun woning te meten.
Door zijn deelname aan het RESPIRE-project wil
het FANC de kennis en expertise met betrekking tot
radon vergroten bij alle betrokken stakeholders, in
het bijzonder lokale overheden, bouwprofessionals,
huurders en verhuurders.
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KERNUITSTAP VERSUS LONG TERM OPERATION (LTO)
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Het FANC bereidt zich voor op de toekomst conform
de huidige wetgeving, die bepaalt dat de nucleaire
energieproductie in België wordt stopgezet tussen
2022 en 2025. Indien de regering een nieuwe
beleidsbeslissing inzake de uitbating van de kerncentrales overweegt, dan vraagt het Agentschap om
daar zo snel mogelijk over geïnformeerd te worden.
Iedere beleidsbeslissing inzake de uitbating van de
kerncentrales, moet immers worden voorbereid door
het Agentschap. Het FANC heeft voldoende tijd
nodig om de beslissingen met betrekking tot verdere
verbeteringen van de veiligheidsvereisten te kunnen
nemen en te laten uitvoeren. Daarbij moet een
periode van 4 jaar als een realistische marge worden
beschouwd. In de huidige context wenst het Agentschap daarom uiterlijk in 2020-2021 over een
duidelijke beslissing te beschikken.
De politieke overheid bepaalt het energiebeleid in
België. ENGIE Electrabel is verantwoordelijk voor de
uitbating van de Belgische kerncentrales en
beoordeelt op basis van een hele reeks factoren of
het de kernreactoren voor een verlengde termijn
wenst open te houden. Het FANC ziet toe op de
bescherming van de bevolking, door het te bereiken
veiligheidsniveau te bepalen en door na te gaan of de
kernreactoren daaraan voldoen.
In overeenstemming met de huidige wetgeving,
heeft het FANC de ontmanteling van de kerncentrales verder voorbereid. Wanneer de activiteiten
van een nucleaire inrichting worden stopgezet,
moet de site daarna op een veilige manier
worden ontmanteld. Dat ontmantelingsproces is
uniek voor de nucleaire sector. De ontmantelingsactiviteiten omvatten het beheer en de afvoer van
radioactieve stoffen en afval en de ontsmetting,
afbraak en verwijdering van radioactieve
componenten en structuren. Het doel is het
radiologisch risico te elimineren en de installatie
definitief in een eindconfiguratie te brengen,
waardoor reglementaire controle op de inrichting
niet langer nodig is.

In 2012 publiceerde het FANC al een zogenaamde
‘conceptnota’ waarin de verschillende stappen staan
beschreven die leiden tot de buitenbedrijfstelling
van een nucleaire inrichting. Dat proces start bij de
stopzetting van de activiteiten van de exploitant en
eindigt bij de opheffing van de reglementaire controle door het FANC. Vanaf 2014 werkten het FANC
en zijn technisch filiaal Bel V ook een meer concreet
plan van aanpak uit. Dat had tot doel reglementaire
processen, aangepast aan de buitenbedrijfstelling,
te ontwikkelen. Eind 2019 was het plan van aanpak
af. De conceptnota van 2012 werd dan ook herwerkt
om rekening te houden met de resultaten van het
plan van aanpak en met de ervaring die het FANC
en Bel V hebben opgedaan met de verschillende
ontmantelingsprojecten die sinds 2012 werden
uitgevoerd. De nieuwe versie van de conceptnota
over de stopzetting van de activiteiten en de
ontmanteling van de nucleaire inrichtingen is
raadpleegbaar op de website van het FANC.
Het FANC bereidt zich echter proactief voor op alle
mogelijke scenario’s. Het Agentschap past dan
ook een tweesporenbeleid toe en bereidt zich
actief voor op zowel de ontmanteling als de langetermijnuitbating van de nucleaire vermogensreactoren.
In beide gevallen duurt het voorbereidend werk lang
en moet het jaren van tevoren worden aangevat.
De verbeteringen die ervoor moeten zorgen dat het
veiligheidsniveau van de nucleaire vermogensreactoren kan worden behouden en verhoogd
in het kader van een langetermijnuitbating,
moeten worden onderzocht, gedefinieerd en
geïmplementeerd. Als de regering en het parlement
pas na 2021 zouden beslissen om het wetgevend
kader aan te passen, dan rest er onvoldoende tijd
om de nodige maatregelen te treffen om een veilige
verdere uitbating te garanderen. Het FANC staat
erop dat een eventuele nieuwe uitbatingsperiode,
indien die zou worden goedgekeurd door de regering
en het parlement, moet worden voorafgegaan door
veiligheidsverbeteringen die vóór de nieuwe uitbatingsperiode moeten worden geïmplementeerd.
De analyse van de veiligheidsverbeteringen moet
dus zo snel mogelijk worden afgerond.
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DEFINITIEVE BERGING VAN HOOGRADIOACTIEF
EN/OF LANGLEVEND RADIOACTIEF AFVAL

Voltooiing van de graafwerken voor de
uitbreiding van het ondergronds laboratorium
Mont Terri in Zwitserland
Belgische context van de geologische berging
In België werd in 1974 door het Studiecentrum voor
Kernenergie (SCK-CEN) een onderzoeks- en
ontwikkelingsprogramma
opgestart
dat
de
mogelijkheid bestudeert om hoogactief en/
of langlevend afval (of afval van de categorieën
B en C) definitief te bergen. De verantwoordelijkheid
voor dit onderzoeksprogramma werd vervolgens
overgedragen naar de Nationale instelling voor
radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) die
belast is met het langetermijnbeheer van radioactief
afval.
Het
FANC-project
inzake geologische
berging

Fig. 2: Einde van de graafwerken: doorgang naar het bestaand
laboratorium op het niveau van de 2e nis

Het consortium van het ondergronds laboratorium
van Mont Terri: een opportuniteit voor nieuwe
experimenten
Het FANC is lid van het consortium van het
ondergronds laboratorium dat bestaat uit 21 partners
(afkomstig uit de EU, de Verenigde Staten, Canada en
Japan), waaronder regelgevende instanties (o.a. ENSI
uit Zwitserland en BFE uit Duitsland), agentschappen
voor afvalbeheer en nucleaire en niet-nucleaire
onderzoekscentra.

Het FANC heeft het
project ‘Geologische
Berging’ opgestart
Fig. 1: Plan van de uitbreiding van
met als doel de
het laboratorium van Mont Terri
regelgeving op dit
gebied uit te werken
en
de
nodige
Het jaarlijks budget dat het FANC investeert,
vaardigheden
te
bedraagt ongeveer 170.000 euro op een totaal van
ontwikkelen om zijn
3 tot 5 miljoen euro voor alle partners.
opdrachten uit te
voeren, namelijk het
Dankzij deze samenwerking heeft het FANC toegang
verstrekken
van
tot alle studies van de partners. Dat is essentieel
adviezen
in
het
voor de verwerving en ontwikkeling van een
kader
van
de
onafhankelijke wetenschappelijke en technische
uitwerking van het
expertise, de opleiding van onze medewerkers, het
nationaal
beleid
anticiperen op en analyseren van wetenschappelijke
en de evaluatie van de veiligheidsdossiers ter en technologische problemen en de uitwisseling
ondersteuning van het besluitvormingsproces.
met de internationale gemeenschap.
Het FANC ontvangt voor dit project een jaarlijkse
heffing van 1.126.162 euro van NIRAS, die dat bedrag
doorberekent aan de afvalproducenten.

De graafwerken voor een uitbreiding (Fig. 1 en 2) zijn
in maart 2018 van start gegaan en in september 2019
voltooid. Dankzij deze uitbreiding (Fig. 3) beschikt
men over 600 meter meer galerijen en nissen voor
nieuwe experimenten. Elke partner, inclusief het
FANC, droeg hieraan ongeveer 30.000 euro bij.
Het FANC coördineert er een experiment om het
effect van de temperatuur op de migratie van
radionucliden te bestuderen, in het bijzonder in het
penaliserend scenario van een voortijdig verlies van
de integriteit van de containers. Er zijn maar weinig
in-situgegevens over dit thema beschikbaar. Dankzij
deze uitbreiding kan dit experiment plaatsvinden.

Fig. 3: Zicht op de afgewerkte extra galerij
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HOOFDSTUK 4: VERGUNNEN
TIHANGE: SPENT FUEL STORAGE FACILITY PROJECT (SF²)
Op 2 mei 2018 diende ENGIE Electrabel een
vergunningsaanvraag in bij het FANC voor de bouw
van een nieuwe installatie voor de tijdelijke opslag
van verbruikte kernbrandstof op de site van Tihange.
Het gaat om een zogenaamde Spent Fuel Storage
Facility, een installatie voor de tijdelijke ‘droge’
opslag van verbruikte kernbrandstof. Op de site
van Doel bestaat al een gelijkaardige installatie. In
zo’n installatie wordt de verbruikte kernbrandstof
opgeslagen in containers die zowel voor tijdelijke
opslag in de installatie als voor transport kunnen
worden gebruikt.
Op 24 mei 2019 maakte het FANC een exemplaar van
de aanvraag en diverse andere relevante documenten
over aan alle burgemeesters van de gemeenten die
zich binnen een straal van 5 kilometer rond de site
bevinden. Concreet gaat het om de gemeenten Huy,
Amay, Modave, Wanze, Marchin, Villers-le-Bouillet,
Nandrin, Engis en Verlaine. De burgemeesters van
die gemeenten organiseerden van 12 juni tot 12 juli
2019 een openbaar onderzoek, waarbij burgers hun
opmerkingen schriftelijk konden indienen bij de
gemeente.

Daarna werden de resultaten van het openbaar
onderzoek samen met de adviezen van de
schepencolleges door de gemeenten overgemaakt
aan het FANC. Het dossier werd ook naar de
bestendige deputatie van de provincie Luik gestuurd
voor advies.
Na analyse van alle adviezen en bezwaren legde
het FANC op 13 december 2019 zijn positieve
beoordeling van het project voor advies voor aan
de Wetenschappelijke Raad. Die heeft vervolgens
een gunstig advies uitgebracht. Daarna ging het
volledige dossier naar de koning, die de oprichtingsen exploitatievergunning voor het project kan
verlenen via koninklijk besluit.
Naast de oprichtings- en exploitatievergunning die
rekening houdt met de radiologische aspecten, heeft
ENGIE Electrabel voor de bouw van de installatie
ook nog een omgevingsvergunning nodig van het
Waalse Gewest.
Kerncentrale van Tihange
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NIEUW OPSLAGGEBOUW BIJ BELGOPROCESS IN DESSEL
Op 29 oktober 2019 diende Belgoprocess, het bedrijf
dat instaat voor het beheer van radioactief afval in
ons land, een vergunningsaanvraag in bij het FANC
voor een uitbreiding van de exploitatievergunning
voor zijn site 1 in Dessel. Belgoprocess wil daar een
nieuwe installatie bouwen voor de opslag van ASRgeaffecteerd geconditioneerd afval. Het FANC
verklaarde de aanvraag volledig op 30 oktober 2019.
De aanvraag betreft een nieuw opslaggebouw
waarin ASR-geaffecteerde colli met geconditioneerd
radioactief afval zullen worden opgeslagen. Begin
2013 werd tijdens een routinecontrole in een
opslaggebouw van Belgoprocess bij een aantal
colli geconditioneerd afval een gelvormige uitloop
vastgesteld. Na onderzoek blijkt de gelvorming het
resultaat te zijn van een chemische alkali-silicareactie
(ASR). Het gaat dus niet om een radiologische
reactie. De ASR-geaffecteerde colli waarvan de kans
op geluitloop het hoogst is, zullen uit de bestaande
opslaggebouwen worden overgebracht naar het
nieuwe gebouw om een betere opvolging toe te
laten.
Het FANC heeft advies gevraagd aan NIRAS over de
aspecten met betrekking tot radioactieve afvalstoffen
en ontmanteling. Midden november 2019 gaf NIRAS
daaromtrent een gunstig gemotiveerd advies.
Vervolgens legde het FANC het dossier, samen met
de veiligheidsevaluatie van het FANC en zijn
technisch filiaal Bel V, voor aan de Wetenschappelijke
Raad van het FANC. De Wetenschappelijke Raad
bracht op 13 december 2019 een gunstig voorlopig
voorafgaand advies uit.

UITBREIDING ONTMANTELINGSVERGUNNING
VOOR SITE 2 VAN BELGOPROCESS IN MOL
Belgoprocess heeft ook een wijziging en uitbreiding
van de huidige ontmantelingsvergunning aangevraagd voor zijn site 2 in Mol. Die site is vergund als
inrichting van klasse I.
Belgoprocess wil de huidige ontmantelingsvergunning uitbreiden voor een aantal installaties
die in de komende jaren zullen worden ontmanteld.
Het FANC verklaarde de aanvraag volledig en
stelde vast dat de beoogde activiteiten geen risico’s
met zich meebrengen voor de omwonenden
en voor het leefmilieu. Op 3 oktober 2019 gaf
de Wetenschappelijke Raad van het FANC een
gunstig voorlopig voorafgaand advies. De aanvraag
is vervolgens overgemaakt aan de gemeenten
die binnen een straal van vijf kilometer rond de
site liggen (Dessel, Mol, Geel, Retie en Balen). Die
moeten hun advies uitbrengen en een openbaar
onderzoek organiseren. Eventuele opmerkingen
of bezwaren kunnen worden ingediend tijdens het
openbaar onderzoek. Na afloop brengen de colleges
van burgemeester en schepenen hun advies uit. Na
ontvangst van het advies van de gemeentes, wordt
ook nog het advies van de provincie Antwerpen
gevraagd.

Nu volgt een openbaar onderzoek in de gemeenten
die zich bevinden binnen een straal van 5 kilometer
rond de site. Het FANC bezorgt de aanvraag en
de bijhorende documenten daarvoor aan de
burgemeesters van de vijf betrokken gemeenten
(Dessel, Geel, Kasterlee, Mol en Retie).Het openbaar
onderzoek zal in alle betrokken gemeenten
worden georganiseerd over een periode van 30
kalenderdagen. Gedurende die periode kunnen
burgers hun opmerkingen schriftelijk indienen bij de
diverse gemeenten.
Daarna maken de gemeenten de resultaten van het
openbaar onderzoek samen met de adviezen van
de schepencolleges over aan het FANC. Het dossier
wordt ook naar de bestendige deputatie van de
provincie Antwerpen gestuurd voor advies.
Het FANC zal alle adviezen en bezwaren vervolgens
voor advies voorleggen aan de Wetenschappelijke
Raad. Ten slotte zal het volledige dossier ter besluit
worden voorgelegd aan de koning.
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OPPERVLAKTEBERGING KERNAFVAL VAN CATEGORIE A IN DESSEL
De Nationale instelling voor radioactief afval en
verrijkte splijtstoffen (NIRAS) diende begin februari
2019 een vervolledigde vergunningsaanvraag in
bij het FANC voor de bouw van een installatie
voor de oppervlakteberging van kernafval van
categorie A. Dat is het laag- en middelactief
kortlevend (halfwaardetijd van 30 jaar of minder)
radioactief afval, zoals bijvoorbeeld operationeel
afval van kerncentrales zoals filters en afval
van de waterzuivering, ontmantelingsafval van
nucleaire
installaties,
beschermingskledij
en
onderhoudsmateriaal.
NIRAS diende al een eerste versie van de
vergunningsaanvraag in op 31 januari 2013, maar
het FANC verklaarde het dossier toen onvolledig en
vroeg om een aantal bijkomende verduidelijkingen
en aanvullingen. Begin februari 2019 maakte NIRAS
dus de vervolledigde versie van het dossier over aan
het FANC. Bij zijn analyse van het dossier ligt de
prioriteit van het FANC bij de nucleaire veiligheid en
de bescherming van de werknemers, de bevolking
en het leefmilieu op korte, middellange en lange
termijn.
Op 20 augustus 2019 verklaarde het FANC het dossier
volledig. Op 3 oktober 2019 legde het FANC zijn
veiligheidsevaluatie voor aan de Wetenschappelijke
Raad voor ioniserende straling van het FANC. Dat is
een onafhankelijk orgaan, waarin leden met een
nucleaire expertise of expertise in stralingsbescherming zetelen. De Wetenschappelijke Raad bracht
een gunstig voorlopig voorafgaand advies uit.
Op 12 november 2019 maakte het FANC de aanvraag
en diverse andere relevante documenten vervolgens

over aan alle burgemeesters van de gemeenten die
zich bevinden binnen een straal van 5 kilometer rond
de betrokken site: Dessel, Geel, Kasterlee, Mol en
Retie. De burgemeesters organiseerden daarop een
openbaar onderzoek van 22 november tot en met 21
december 2019. In het kader van elk van die openbare
onderzoeken konden burgers hun opmerkingen
schriftelijk indienen bij de diverse gemeenten.
In een volgende fase bezorgen de gemeenten de
resultaten van het openbaar onderzoek samen met
de adviezen van de schepencolleges aan het FANC.
Het dossier wordt dan ook naar de bestendige
deputatie van de provincie Antwerpen en naar de
Europese Commissie gestuurd voor advies. Eens het
FANC alle adviezen en bezwaren heeft ontvangen en
beoordeeld, zal het het dossier opnieuw voorleggen
aan de Wetenschappelijke Raad. Als die op dat
moment opnieuw een gunstig advies uitbrengt, kan
het volledige dossier ter besluit worden voorgelegd
aan de koning. Daarnaast heeft NIRAS voor dit
project ook een omgevingsvergunning nodig van de
Vlaamse overheid.

© NIRAS
Jaarverslag 2019 - 39

OPHEFFING ONTMANTELINGSVERGUNNING
BELGONUCLEAIRE

WIJZIGING UITBATINGSVOORWAARDEN IRE

In 1973 startte de NV Belgonucleaire een fabriek voor
MOX-brandstof (Mixed OXides) in de Europalaan
in Dessel. MOX is een mengsel van oxide van
plutonium met oxide van uranium en wordt gebruikt
als brandstof voor kerncentrales. De MOX die bij
Belgonucleaire werd geproduceerd, werd geleverd
aan kerncentrales over heel de wereld.

De exploitatievergunning van het Nationaal Instituut
voor Radio-elementen (IRE) werd bij koninklijk
besluit van 29 maart 2019 gewijzigd. De wijziging laat
de verhoging van de maximale hoeveelheid uranium
op de site toe.

Eind 2005 besliste het bedrijf om economische
redenen om zijn productieactiviteiten in Dessel
stop te zetten. In augustus 2006 werd de laatste
productiecampagne van MOX-brandstof uitgevoerd,
waarna de productieactiviteiten in de fabriek werden
stilgelegd en alle aanwezige MOX-elementen werden
afgevoerd.
Tijdens de periode 2010-2015 werden de belangrijkste
vrijgaveactiviteiten gericht op de ontmanteling van
170 handschoenkasten. In 2013 werd gestart met
een stralingsmetingsprogramma voor Gebouw
H, om tegemoet te komen aan de noodzakelijke
eisen voor de onvoorwaardelijke vrijgave ervan.
Tijdens de exploitatieperiode werd dat gebouw
voornamelijk
gebruikt
voor
niet-destructieve
onderzoeksactiviteiten en voor de opslag en
het vervoer van afgewerkte, lekdichte MOXbrandstofstaven.
In 2017-2018 werden de handelingen om tot de
onvoorwaardelijke vrijgave van gebouw A (productie
van MOX-tabletten en -stiften), van gebouw L (technisch gebouw) en van de site te komen, voortgezet.
De ontmantelingsactiviteiten werden beëindigd
in juni 2019. De gebouwen en de site werden
onvoorwaardelijk vrijgegeven.
Bij koninklijk besluit van 20 december 2019
(gepubliceerd in Belgisch Staatsblad op 27
december 2019) werd de ontmantelingsvergunning
van de NV Belgonucleaire opgeheven en werd het
geschrapt uit de lijst van de ingedeelde inrichtingen
van klasse I.

© IRE

Het IRE is een inrichting van klasse I, gelegen op het
bedrijventerrein van Fleurus-Farciennes. Het is een
openbare instelling, die hoofdzakelijk actief is in de
productie van medische radio-isotopen (voornamelijk
molybdeen-99 en jodium-131) voor diagnostische en
therapeutische doeleinden.
Op 3 januari 2018 diende het IRE een aanvraag
in om een artikel uit de voorwaarden van zijn
exploitatievergunning te wijzigen. Het gaat om de
hoeveelheid uranium die tijdelijk wordt opgeslagen
op de site.
Bij het huidige productieproces van het IRE
ontstaan verschillende soorten radioactief afval en
productieresidu’s. Om een verwerkingsoplossing
voor die uraniumresidu’s te kunnen implementeren,
heeft het IRE extra tijd nodig om te voorkomen dat
de administratieve limiet voor de maximale tijdelijke
opslagcapaciteit wordt bereikt vóór de afvoer naar de
verwerkingslocatie. Daarom vroeg het IRE dan ook
een beperkte verhoging van die administratieve
limiet aan.
Het FANC en de Wetenschappelijke Raad hadden in
het najaar van 2018 al een gunstig advies gegeven
over de haalbaarheid van het verzoek, omdat er
voldoende garanties waren om de veiligheid te
waarborgen tijdens de uitbating. Daarna werden
ook de omliggende gemeenten (in een straal van 5
km rondom de site) en de provincie Henegouwen
geraadpleegd.
Na die consultatieronde heeft het FANC besloten
om de wijziging van de vergunningsvoorwaarden
van het IRE toe te staan. De beslissing werd op 29
maart 2019 opgenomen in een koninklijk besluit en
verscheen op 15 april 2019 in het Belgisch Staatsblad.
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INVOERING INTELLIGENT WEB FORMS

REGULARISATIECAMPAGNE CONNEXISTEN

Sinds midden januari 2019 kunnen medische
professionals die werken met ioniserende straling
hun verschillende aanvragen voor vergunningen
of erkenningen online bij het FANC indienen via de
gloednieuwe Intelligent Web Forms.

Het gebruik van röntgentoepassingen door artsspecialisten die geen radioloog zijn – de zogenaamde
‘connexisten’ (bijvoorbeeld cardiologen, chirurgen,
enzovoort) – neemt alsmaar toe. Connexisten hebben
daarvoor vaak niet de nodige opleiding genoten of
zijn er niet voor vergund.

Via de nieuwe tool kunnen aanvragen voor een
nieuwe vergunning als gebruiker van ioniserende
stralingen voor tandheelkundige, medische of
diergeneeskundige doeleinden of een erkenning
als arbeidsarts, deskundige in de medische
stralingsfysica of radiofarmaceut voortaan online
worden ingevuld. Ook een wijziging, verlenging of
stopzetting van een vergunning of erkenning kan nu
online worden aangevraagd.

Het FANC en het RIZIV hebben daarom een gemeenschappelijke regularisatiecampagne opgestart. Het
FANC en het RIZIV hebben voor de start van hun
campagne hun gegevens met elkaar vergeleken.
Daaruit bleek dat ongeveer 2.500 artsen, of ongeveer
45% van het totaal van de betrokken groep, niet
vergund waren.

Op de profielpagina voor medische professionals
op de FANC-website kunnen gebruikers klikken op
‘Online aanvraag’. Vervolgens krijgen ze toegang tot
het CSAM-platform van de overheid, dat hen een
beveiligde toegang verschaft tot het formulier (via
eID, itsme, mobiele app of token). De documenten
horend bij hun aanvraag kunnen worden opgeladen
via het formulier. Het online formulier vervangt enkele
tientallen papieren of Microsoft Word-formulieren
(9 dossiertypes en 4 aanvraagtypes in 2 talen) en
betekent zowel voor de gebruiker als voor het
Agentschap een administratieve vereenvoudiging.
Ook voor vergunningen van inrichtingen
Intelligent Web Forms in ontwikkeling.

zijn

De betrokken artsen werden persoonlijk aangeschreven met de vraag om hun vergunning in orde te
brengen en de nodige opleidingen te volgen, en dat
tegen een vastgelegde deadline. Na afloop van de
campagne vergeleken het FANC en het RIZIV hun
gegevens opnieuw. Voor de artsen die op dat
moment nog altijd niet de nodige maatregelen
hadden getroffen, werd een handhavingsprocedure
opgestart.
Er werd gekozen voor een gefaseerde aanpak,
omdat de capaciteit van de opleidingscentra een
cruciale factor was voor de grootte van de groepen.
Er werd prioriteit gegeven aan artsen die hoge
dosistoepassingen gebruiken en/of gevoelige
groepen behandelen (kinderen, zwangere vrouwen,
enzovoort).
De handhavingsprocedure voor de eerste groep,
de cardiologen, is intussen van start gegaan. Van
de 188 cardiologen die oorspronkelijk werden
aangeschreven, werden er 18 uitgenodigd voor
verhoor door de nucleair inspecteurs van het FANC.
De inspecteurs stelden pv’s op naar aanleiding van
die verhoren en stuurden die voor verder gevolg door
naar het parket.
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HOOFDSTUK 5: INSPECTEREN
NUCLEAIRE EN MEDISCHE INRICHTINGEN

Tienjaarlijkse herziening van Belgoprocess site 1
Belgoprocess heeft conform het reglementaire kader
een periodieke veiligheidsherziening uitgevoerd van
de diverse installaties op site 1. Die site bevat een
aantal installaties voor opslag en verwerking van
radioactief afval en bevindt zich in Dessel. De
resultaten van de periodieke veiligheidsherziening
werden eind juni 2018 aan het FANC en Bel V
overgemaakt.

Het FANC en Bel V hebben tijdens de tweede helft
van 2018 en begin 2019 de resultaten geanalyseerd.
Als gevolg van besprekingen tussen het FANC,
Bel V en Belgoprocess, heeft Belgoprocess een
aangepaste versie van het globale evaluatierapport
en het resulterende actieplan overgemaakt op 29
januari 2019. Dat actieplan omvat 61 acties die 205
verbeterpunten afdekken.

Een
periodieke
veiligheidsherziening
wordt
uitgevoerd door de uitbater en bestaat uit een
algemene evaluatie van alle aspecten die belangrijk
zijn voor de veiligheid van de inrichting. De herziening
heeft tot doel de verdere uitbating van de betrokken
installaties te rechtvaardigen en, in de mate van
het mogelijke, de maatregelen te bepalen die het
veiligheidsniveau van de installaties nog kunnen
verhogen. De periodieke veiligheidsherzieningen zijn
verplicht voor inrichtingen van klasse I en dat met
een periodiciteit van 10 jaar.

Het FANC concludeert dat Belgoprocess dankzij
de uitgevoerde periodieke veiligheidsherziening
beantwoordt aan de reglementaire vereisten
en dat met de uitvoering van het actieplan het
veiligheidsniveau van de installaties op een voldoende
hoog niveau wordt gebracht voor de komende
periode van tien jaar. De nucleaire veiligheidsautoriteit
zal toezien op de tijdige en correcte uitvoering van
de acties gedefinieerd in het actieplan. Het FANC
heeft zijn evaluatie en conclusies op 22 februari 2019
voorgelegd aan de Wetenschappelijke Raad. Die
heeft zich aangesloten bij de conclusie van het FANC.

Internationale experts voeren veiligheidsreview uit in Doel 1 en 2
Naar aanleiding van de langetermijnuitbating
van Doel 1 en 2 tot 2025, voerde het Internationaal
Atoomenergieagentschap (IAEA) in 2017 op
vraag van het FANC een veiligheidsreview uit.
Daaruit bleek toen dat ENGIE Electrabel het LTOprogramma (Long Term Operation) van Doel 1 en 2
goed beheerde, maar dat er nog ruimte was voor
verbetering. De internationale experts van het IAEA
kwamen eind juni 2019 opnieuw langs om na te
gaan of hun aanbevelingen en suggesties intussen
waren opgevolgd. Dat bleek het geval, al moeten
de opgestarte programma’s uiteraard nog verder
worden uitgevoerd.
De review die de internationale experts hebben
uitgevoerd, vond plaats in het kader van wat in het
vakjargon een ‘SALTO-missie’ wordt genoemd. Dat
staat voor Safety Aspects of Long Term Operation.
Een dergelijke audit gaat na of een kerncentrale
voldoende is voorbereid op een langetermijnuitbating. De belangrijkste factor die daarbij wordt
onderzocht, is het verouderingsbeheer. De exploitant
van een centrale moet kunnen aantonen dat hij
eventuele problemen, die kunnen optreden door
veroudering van de installatie, tijdig aanpakt.
Volgens de internationale experts heeft de
kerncentrale van Doel sinds de audit van 2017
voldoende vooruitgang geboekt. Zo heeft de
exploitant onder andere gezorgd voor een verbeterde

Internationale experts die de SALTO-review van
Doel 1 en 2 hebben uitgevoerd.

competentie- en kennisoverdracht bij het personeel
dat betrokken is bij het verouderingsbeheer.
ENGIE Electrabel moet de opgestarte programma’s
uiteraard wel nog afwerken. De exploitant zal ook
verdere stappen ondernemen om te garanderen dat
alle nodige infrastructuren en componenten vervat
zitten in het verouderingsbeheerprogramma.
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Heropstart Doel 1 en Doel 2

Heropstart Tihange 2

Op 23 april 2018 ontdekte ENGIE Electrabel een
lek in een veiligheidskoelwatercircuit van Doel
1. Daarop werd de reactor stilgelegd, zoals de
veiligheidsprocedures dat voorschrijven, en werd het
geplande onderhoud van Doel 1 vervroegd. Omdat
zustercentrale Doel 2 een gelijkaardige opbouw
heeft, werd de overeenstemmende koelwaterleiding
in Doel 2 ook gecontroleerd tijdens het periodieke
onderhoud van de reactor. Tijdens die controle
werd een gelijkaardige, maar minder omvangrijke,
degradatie vastgesteld. ENGIE Electrabel verving de
betrokken onderdelen van die koelwaterleidingen
van Doel 1 en Doel 2, na akkoord van het FANC.

Het FANC keurde op 11 juni 2019 de uitgevoerde
betonreparaties en aanbrenging van een nieuwe
dakplaat in het bunkergebouw van Tihange 2 goed.
Het FANC heeft immers voldoende garanties dat de
reactor opnieuw op een veilige manier kan worden
uitgebaat.

ENGIE Electrabel moest van het FANC verder
onderzoek uitvoeren naar de oorzaak van de
problematiek. Het FANC stelde de afronding van
dat onderzoek als voorwaarde voor heropstart van
beide reactoren, opdat dergelijke problemen in de
toekomst zouden kunnen worden vermeden.

In augustus 2018 werd tijdens het periodieke
onderhoud van de reactor van Tihange 2 vastgesteld
dat er sprake was van betondegradatie in het
stoomafblaaslokaal van het bunkergebouw, door
een continue blootstelling van het beton aan
warme en vochtige omstandigheden. Dat gebouw
huisvest
noodsystemen
zoals
noodpompen
en dieselgeneratoren. Om de werking van de
noodsystemen te allen tijde te kunnen garanderen,
moet het gebouw waarin ze zich bevinden voldoende
bestand zijn tegen externe gebeurtenissen. Het
aangetaste beton moest dus worden gerepareerd.

Voorbeeld van
betonwapening

Kerncentrale van Doel

Begin 2019 bleek uit materiaalanalyses van de leiding
van Doel 1 door externe laboratoria dat het lek het
gevolg was van materiaalmoeheid. Het FANC en
zijn technisch filiaal Bel V gingen akkoord met de
conclusie van die analyses. Het FANC gaf daarom
op 25 januari en 28 februari 2019 groen licht voor
de heropstart van respectievelijk Doel 2 en Doel 1.
Om gelijkaardige problemen in de toekomst te
voorkomen, moet ENGIE Electrabel tijdens de
uitbating voortaan een monitoring van de leidingen
uitvoeren en moeten er follow-upinspecties van de
leidingen gebeuren tijdens volgende revisies.

Bij de reparatie
van de beschadigde betondelen
werd echter ook
een anomalie
vastgesteld met
betrekking tot de
positionering en
dimensies van de Betondegradatie in een bunkergebouw
wapening in het
beton dat zich in het plafond van het gebouw
bevindt. Een aantal verticaal gepositioneerde
wapeningen lagen niet op de plaats waar ze volgens
de oorspronkelijke bouwplannen moesten liggen.
Door de combinatie van die beide problemen de betondegradatie en de afwijkingen ter hoogte
van de wapening - bleek dat de initieel geplande
herstelwerken niet volstonden om die weerstand
tegen externe gebeurtenissen te waarborgen.
Daarom besliste de exploitant om bijkomende
werken aan de bunker uit te voeren, door onder
andere een extra dakstructuur aan te brengen.
Het FANC en zijn technisch filiaal Bel V hebben die
werkzaamheden zelf minutieus opgevolgd, zowel via
evaluatie en beoordeling van diverse documenten,
kwaliteitsplannen en testresultaten, als via strikte
inspecties op de site zelf. Uiteindelijk kwam het
FANC tot de conclusie dat het bunkergebouw van
Tihange 2 na de doorgevoerde werkzaamheden
aan alle veiligheidseisen van het FANC voldeed.
Het Agentschap gaf dan ook groen licht voor de
heropstart.
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Waterstofvlokken reactorvat Doel 3:
follow-upinspectie

Inspecties afval klasse II-installaties

De waterstofvlokken in de wanden van de reactorkuip
van Doel 3 zijn niet geëvolueerd en er zijn ook geen
nieuwe indicaties bij gekomen. Dat blijkt uit een
follow-upinspectie, die werd uitgevoerd tijdens de
geplande revisie van Doel 3, die in juli 2019 werd
afgerond. Het FANC had dan ook geen bezwaar
tegen de heropstart van de reactor.

Het FANC heeft een inspectieprogramma ontwikkeld voor het afvalbeheer in de inrichtingen
van klasse I en II met specifieke aandacht voor de
veiligheid van het beheer van dat afval op
lange termijn. Daarbij wordt proactief rekening
gehouden met de vereisten voor de verwachte cAtoppervlakteberging.

Tussen 2012 en 2015 lagen kernreactoren Doel 3 en
Tihange 2 een tijdlang stil nadat er waterstofvlokken
in de stalen wanden van de reactorkuipen werden
ontdekt. Uit grondige inspecties bleek uiteindelijk
dat de waterstofvlokken al van bij het smeden van
de reactorkuipen aanwezig waren. Tijdens dat proces
werd niet alle waterstof uit het staal verwijderd,
waardoor het in het staal bleef zitten en kleine,
platgedrukte blaasjes vormde in de stalen wanden.
Uit verschillende mechanische tests en metingen
met een ultrasone inspectietechniek is gebleken
dat de waterstofvlokken geen invloed hebben op de
weerstand van de reactorvaten en dat ze bovendien
niet zijn geëvolueerd vanaf het moment dat ze
werden ontdekt. Daarom concludeerde het FANC
in 2015 dat beide reactoren mochten heropstarten,
aangezien de stevigheid van de reactorkuipen en
dus de veiligheid van de reactoren gewaarborgd
bleef onder alle omstandigheden.

Eind juni 2019 werden zes klasse II-inrichtingen met
installaties in ontmanteling en/of een belangrijke
afvalproductie – of met een specifieke afvalproblematiek – geïnspecteerd, namelijk Westinghouse, ONSF, Sterigenics, Beta+, IBA en ULiège.
Daaruit bleek dat niet alle geïnspecteerde
exploitanten even ver staan in het beheer van
radioactief afval. Sommigen beheren het afval
op een efficiënte manier die garandeert dat het
geproduceerde afval wordt geëvacueerd en verder
door NIRAS kan worden beheerd met de huidige
oplossingen. Bovendien bereiden zij zich voor op de
evolutie in dat beheer door de verwachte vergunning
van de cAt-oppervlakteberging. Anderen – met de
kleinste afvalproductie maar met vaak heel specifiek
afval – worden er via de afvalinspecties toe aangezet
om de nodige inspanningen te leveren, zodat ook dat
afval aan NIRAS kan worden overgedragen en verder
kan worden beheerd.
Vanwege het recent in voege treden van bijkomende
regelgeving met betrekking tot opslag van afval,
is de bepaling van de maximale capaciteit en de
vooraf gedefinieerde nominale graad van gebruik
van de opslaginstallaties onder normale bedrijfsomstandigheden een actiepunt voor elk van de
geïnspecteerde uitbaters van klasse II.
In de tweede helft van het jaar vonden inspecties van
de overige inrichtingen van klasse II plaats.

Conform internationale veiligheidsregels heeft het
FANC aan ENGIE Electrabel opgelegd om regelmatig
te controleren of de situatie effectief niet evolueert.
Uit de meest recente inspectie, die begin juli 2019
werd afgerond, bleek dat er wel lichte variaties
waar te nemen zijn in de meetresultaten, maar
die zijn eigen aan de meetmethode. Dat resultaat
viel binnen de verwachtingen, want uit de vorige
inspecties (in 2016) kwamen dezelfde conclusies naar
voren. Er werd geen evolutie waargenomen in de
omvang van reeds gedetecteerde waterstofvlokken
in de reactorkuip van Doel 3. Er zijn ook geen nieuwe
waterstofvlokken bij gekomen.
Op basis van die resultaten heeft het FANC geen
bezwaar geuit tegen de heropstart van Doel 3.
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Inspectiecampagne bij artsenpraktijken
rond het gebruik van röntgentoestellen
zonder vergunning van het FANC

Klinische audits voor nucleaire
geneeskunde en röntgentoepassingen

Het FANC stelde vast dat 52 medische inrichtingen
nog geen vergunning van het FANC hadden voor het
gebruik van hun röntgentoestellen.

Tot eind 2019 vormde het koninklijk besluit van 20
juli 2001 de reglementaire basis voor de stralingsbescherming in België in verband met medische
blootstellingen.

Zij kregen een exploitatievergunning van de
respectieve provinciale besturen, afhankelijk van
hun vestigingsplaats, maar de voorwaarden die de
provinciale besturen oplegden bleken niet uniform
te zijn. Zo konden sommige medische inrichtingen
geen jaarlijks rapport rond fysische controle
voorleggen en was er ook geen jaarlijkse controle
door een erkend deskundige bevoegd in de
stralingsfysica.
De betrokken medische inrichtingen kregen
daarom een inspectierapport van het FANC met
daarin alle nodige info over de stappen die ze
moesten ondernemen om de regelgeving over
stralingsbescherming na te leven.

Dat besluit bepaalt dat “klinische audits worden
uitgevoerd in de radiologische installaties die door
het FANC worden aangeduid en dat volgens de
door het Agentschap bepaalde of goedgekeurde
modaliteiten”.
Sinds 1 september 2019 bepalen twee technische
reglementen van het FANC de verplichtingen voor
de diensten nucleaire geneeskunde (betreffende de
zelfevaluatie en de interne klinische audits) en voor
de medische diensten die röntgentoepassingen
gebruiken (betreffende de zelfevaluatie). Het
uitvoeren van externe klinische audits wordt niet
verplicht door deze documenten.

Daarop kreeg het FANC van 16 inrichtingen –
voornamelijk artsen algemene geneeskunde en
radiologen – een stopzettingsformulier. De redenen
daarvoor waren zeer uiteenlopend: sommige
artsen waren inmiddels verhuisd en de vergunning
stond nog op hun oude adres, voor anderen liepen
de uitbatingskosten te hoog op, sommige artsen
hadden verouderde toestellen, nog anderen waren
intussen met pensioen.
Dertig
inrichtingen
hebben
inmiddels
een
positief gevolg gegeven aan de opmerkingen uit
het inspectierapport. Die kunnen dus worden
opgeleverd. De overige inrichtingen worden verder
opgevolgd door het FANC.
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RADIOLOGISCH TOEZICHT OP HET BELGISCH GRONDGEBIED

Werkgroep onderzoekt nieuwe
doelstellingen OSPAR-conventie

Opvolging historische verontreiniging
Grote Nete

Het Verdrag inzake de bescherming van het
mariene milieu in het noordoostelijk deel van de
Atlantische Oceaan (Convention for the Protection
of the Marine Environment of the North-East
Atlantic) of OSPAR-verdrag heeft als doel door
internationale samenwerking het maritieme milieu
in de noordoostelijke Atlantische Oceaan inclusief
de Noordzee te beschermen. De naam OSPAR komt
van ‘Oslo’ en ‘Parijs’ omdat het verdrag twee eerdere
internationale overeenkomsten verving: het Osloverdrag en het Parijs-verdrag. Het verdrag werd
aangenomen op een ministeriële bijeenkomst in
Parijs op 22 september 1992. Na ratificatie door de
ondertekenende staten trad het verdrag in werking
op 25 maart 1998.

In 2002-2003 toonde een studie verhoogde radiumconcentraties aan langs de Grote Nete en Nete
nabij Lier. De verhoogde radiumconcentratie zou
kunnen leiden tot een te hoge radonconcentratie in
huizen en werkruimtes die zich op of vlak naast de
verontreinigde grond en waterloop bevinden.

De belangrijkste doelstellingen van dit verdrag zijn
het voorkomen en beëindigen van de verontreiniging
van het mariene milieu en de bescherming van het
zeegebied tegen de nadelige effecten van menselijke
activiteiten teneinde de gezondheid van de mens te
beschermen en het mariene ecosysteem in stand
te houden en, wanneer uitvoerbaar, aangetaste
zeegebieden te herstellen. Verder streeft het verdrag
naar een duurzaam beheer van het betrokken
gebied. ‘Duurzaam beheer’ is volgens de preambule
van het verdrag “een zodanig beheer van menselijke
activiteiten dat het mariene ecosysteem het
rechtmatig gebruik van de zee kan blijven dragen en
kan blijven voorzien in de behoeften van de huidige
en toekomstige generaties”.

De Coordination Group/National Heads of Delegation
(CoG/HOD) herziet nu de doelstellingen van de
OSPAR-conventie. De werkgroep RSC (Radioactive
Substances Committee) kwam samen van 12 tot 14
februari 2019 om de doelstellingen van het verdrag
te bespreken. Die evolutie heeft een rechtstreekse
impact op de missie van het Agentschap, want
een van de prioriteiten heeft betrekking op het
radiologisch toezichtsprogramma. In de toekomst
wil de werkgroep via de OSPAR-conventie minimale
detectielimieten vastleggen en verplichten voor
het bepalen van de radioactiviteitsconcentraties.
Dan zouden trendanalyse (doelstelling ‘close-tozero’) en risicobeoordeling volgens de methode van
milieuacceptatiecriteria (doelstelling ‘EAC’) kunnen
worden uitgevoerd. Die nieuwe werkwijze kan
potentieel budgettaire inspanningen vragen van het
FANC.

Daarom voerde het FANC tussen december 2018
en maart 2019 een radonmeting uit in de huizen
en werkruimtes in dat gebied. Uit de resultaten
bleek dat er in de overgrote meerderheid van de
gebouwen geen sprake was van een verhoogde
radonconcentratie.
In 2017 werden bovendien ook sterk verhoogde
concentraties van zware metalen teruggevonden
op dezelfde percelen. Daarvoor nam het FANC
contact op met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), aangezien die maatschappij
bevoegd is voor de niet-radiologische verontreiniging.
Het bodemonderzoek van OVAM is nog niet afgerond.
Op dit moment hoeven er geen maatregelen te
worden getroffen, gezien de resultaten van de
recente radonmetingen. Het FANC blijft de situatie
uiteraard verder opvolgen.
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Jaarverslag 2019 - 46

TELERAD-netwerk breidt uit
TELERAD, het automatische meet- en alarmnetwerk
voor radioactiviteit op het Belgische grondgebied,
bestaat uit 250 meetstations die voortdurend de
radioactiviteit in de lucht en in het water van de
rivieren meten.
De meetpunten zijn verdeeld over het volledige
nationale grondgebied, rondom de nucleaire
installaties van Tihange, Doel, Mol, Dessel en Fleurus,
evenals in de agglomeraties in de nabijheid van
die installaties en nabij Chooz in Frankrijk. De
meetpunten zijn verbonden met een centraal
systeem dat automatisch wordt gealarmeerd als
er abnormale verhogingen van de radioactiviteit
worden gedetecteerd.
Het TELERAD-netwerk registreert continu metingen
om de nodige statistische informatie te verschaffen
over de opgemeten stralingsniveaus in ons land.
Daarnaast stelt het ook een alarm in werking om
onmiddellijk eventuele overschrijdingen van de
waarschuwingsdrempel te signaleren.

“Rond de site van Belgoprocess in
Mol werden drie nieuwe TELERADmeetstations geplaatst. In de loop
van 2020 komen er nog 5 nieuwe
spectrometrische stations bij.”

Het TELERAD-netwerk beschikt over vier types meetpunten voor de radioactiviteit in de lucht:
1.

162 dosimetriemeetstations (detector van het
Geiger-Müllertype), voor de meting van de
gammaradioactiviteit in de omgeving. Die
bevinden zich verspreid over heel België.

2.

67
spectrometrische
meetstations
(NaI-detector) voor de meting van gammaradioactiviteit in de omgeving en de meting
van een aantal radionucliden. Die zijn
verspreid langs de omheiningen rond de
nucleaire sites van het SCK-CEN, de kerncentrales in Doel en Tihange en het IRE.

3.

12 meetstations langs rivieren die voortdurend de gammaradioactiviteit van het
rivierwater meten.

4.

13 meteostations.

Het aantal spectrometrische meetstations werd recent uitgebreid. In Mol
werden rond de site van Belgoprocess,
de instantie die instaat voor de
gecentraliseerde verwerking van het
radioactieve afval in België, drie nieuwe
meetstations geplaatst. Daarmee ging
het totale aantal spectrometrische
meetstations van 64 naar 67. In de loop
van 2020 komen daar nog 5 nieuwe
spectrometrische stations bij.

Verspreiding van de TELERAD-meetstations over het Belgische grondgebied
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Radiologisch incident in Rusland
Op donderdag 8 augustus 2019 vond een explosie
plaats in een militaire faciliteit in de buurt van
de stad Nyonoksa in de provincie Arkhangelsk
in Rusland. Volgens de Russische autoriteiten
zou er daarna een korte toename van de
radioactiviteit zijn opgetekend in een stad in
de buurt van de faciliteit.
In België en in de rest van West-Europa werd geen
abnormale verhoging van het radioactiviteitsniveau
waargenomen door de meetstations. Er was op het
Belgische grondgebied dus geen enkel risico voor
de bevolking of het milieu en er moesten geen
specifieke maatregelen worden getroffen.
Niettemin volgde het FANC de situatie op de voet en
hield het regelmatig contact met zijn internationale
en nationale partners, zoals het Studiecentrum voor
Kernenergie (SCK CEN) en het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI).

De radiologische monitoring van het grondgebied
gebeurt in België op twee manieren:
Continu:
via het TELERAD-netwerk dat automatisch de radioactiviteit meet.
Op geregelde tijdstippen:
via analyses en regelmatige staalnames op het
terrein, in samenwerking met het SCK CEN en het
IRE.
Op die manier kan een radioactiviteitsniveau dat
een risico zou kunnen vormen voor de veiligheid
van bevolking en leefmilieu onmiddellijk worden
gedetecteerd. Dan zouden er indien nodig ook op
korte termijn beschermingsmaatregelen kunnen
worden genomen.
Het FANC publiceerde op 20 augustus een bericht
op zijn website waarin het meer uitleg gaf over
het incident en over het TELERAD-netwerk. Naar
aanleiding van die publicatie stelde het FANC een
verdubbeling vast van het aantal bezoekers op de
TELERAD-website.
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ENFORCEMENT
Radioactieve stoffen worden wereldwijd gebruikt voor
industriële, medische, landbouwkundige en onderzoekstoepassingen.
België telt enkele duizenden inrichtingen waar
ioniserende straling wordt gebruikt, gaande van
de kerncentrales in Doel en Tihange, studiecentra
en universiteiten, tot afvalverwerkingsinstallaties,
ziekenhuizen en tandartspraktijken, maar ook installaties in ontmanteling.
De bekendste industriële toepassing is ongetwijfeld de
productie van kernenergie, maar daarnaast komen ook
radioactieve stoffen voor in heel wat andere sectoren:
de voedingsindustrie, de textielsector, de afval- en
recyclagesector, enzovoort.
De nucleair inspecteurs van het FANC voeren inspecties
uit bij al die inrichtingen en tijdens transporten van
radioactieve stoffen. De inspecties kunnen gepland zijn
en op regelmatige basis plaatsvinden of kunnen reactief
zijn, als gevolg van een incident of klacht.
Een inspecteur van het FANC kan in eerste instantie
veiligheidsmaatregelen opleggen om een gevaarlijke
vastgestelde situatie te voorkomen of een halt toe te
roepen, ongeacht of er zich al dan niet een inbreuk
heeft voorgedaan. Wanneer er sprake is van een
effectieve inbreuk, dan beschikt de nucleair inspecteur
over een aantal bestuurlijke maatregelen en/of
administratieve sancties. De exploitant krijgt vaak
eerst een waarschuwing, met de mogelijkheid om
zijn verplichtingen alsnog na te komen. Doet hij dat
niet, dan kan hij bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel
ontvangen, dat al dan niet gepaard gaat met een
dwangsom. In sommige gevallen kan de nucleair
inspecteur een proces-verbaal opmaken, wat ook kan
leiden tot strafrechtelijke vervolging door het parket.
Gelukkig moet het FANC dergelijke maatregelen maar
zelden opleggen. In 2019 voerde het FANC in het
totaal 136 inspecties uit in industriële inrichtingen.
In 4 gevallen moesten er handhavingsmaatregelen
worden opgelegd. In de medische sector waren er ook
22 handhavingsdossiers, vooral met betrekking tot
connexisten (zie p. 41), maar hier gaan we enkel in detail
in op de industriële inrichtingen.
1. Radioactief besmet stuk platina gevonden
In een niet-vergunde inrichting werd een radioactief
besmet stuk platina aangetroffen. Nadat er al eerder
veiligheidsmaatregelen werden genomen om een
veilige opslag te garanderen, werd nu een nieuwe
veiligheidsmaatregel opgelegd die inhoudt dat de
afvoer van het materiaal naar NIRAS binnen een
bepaalde termijn moet worden georganiseerd.

werden er ook maatregelen opgelegd die verband
houden met verschillende technische punten (bv. de
vervanging van apparaten). Intussen zijn de termijnen
voor de nodige acties op het gebied van brandrisicomanagement verstreken. Het FANC heeft de gevraagde
analyses van het bedrijf ontvangen en zal die nu samen
met zijn technisch filiaal Bel V analyseren en evalueren.
De analyses zijn alvast van een betere kwaliteit dan
degene die het FANC in het verleden van dit bedrijf
heeft ontvangen. Voor de andere opgelegde actiepunten zijn de termijnen nog niet verlopen. De
exploitant heeft dus nog tijd om die in orde te brengen.

3. Bedrijf in liquidatie: gebrek aan fysische controle
na vertrek van medewerkers
Een bedrijf waarvan de productie in 2016 werd verboden,
wordt geliquideerd. Eind april 2019 vertrok de laatste
medewerker van de site, waardoor er dus geen agent
voor de stralingsbescherming meer aanwezig was.
Er moesten compenserende maatregelen worden
getroffen om de situatie op te lossen. Via een nieuw
besluit werd er een gezamenlijke dienst voor fysische
controle gecreëerd tussen het bedrijf en een andere
exploitant. Bel V, het technische filiaal van het FANC,
controleert de situatie ter plaatse om de drie maanden.
In mei 2019 werd de exploitant door de correctionele
rechtbank veroordeeld tot een boete van 200.000 euro
wegens schending van de uitbatingsvoorwaarden
waaronder het bedrijf was vergund door het FANC.
4. Toestel in gebruik genomen zonder formele
toelating
Een recyclagecentrum voor metalen afvalstoffen maakt
maakt gebruik van een XRF-toestel voor de analyse van
metalen. XRF of röntgenfluorescentie is een techniek
waarbij een materiaal bij bestraling met röntgenstraling
op zijn beurt zelf ook röntgenstraling uitzendt. De
techniek wordt gebruikt voor het bepalen van de
elementaire samenstelling van het beschoten
materiaal. Ondanks meerdere waarschuwingen, werd
het toestel in gebruik genomen zonder dat de
oplevering volledig gunstig was. Het bedrijf had dus
geen formele toelating om het toestel in gebruik te
nemen. Het had ook niet het nodige document aan
het FANC bezorgd om die toelating te krijgen. Daarom
werden administratieve maatregelen opgelegd, met
daaraan verbonden een administratieve boete mocht
de exploitant de zaak niet of niet volledig in orde
brengen. Het bedrijf maakte het document over
aan het FANC vóór het verstrijken van de opgelegde
regularisatietermijn. De administratieve maatregel

werd dan ook opgeheven.
2. Non-conformiteiten die al jaren aanslepen
Bij een andere exploitant slepen een aantal nonconformiteiten al jaren aan. Het FANC legde maatregelen op met betrekking tot het brandrisicobeheer
en het intern noodplan van het bedrijf. Daarnaast
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