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Missie
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Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als opdracht om de
bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen de schadelijke
effecten van ioniserende straling.
De 163 medewerkers van het FANC leggen zich dagelijks toe op een brede waaier aan
activiteiten, gaande van het controleren van de nucleaire, medische en industriële installaties
tot het toezicht op de natuurlijke en kunstmatige straling in ons land. Daarnaast behoren ook
de veiligheid en beveiliging van transporten van nucleaire en radioactieve materialen en het
langetermijnbeheer van radioactief afval tot de permanente verantwoordelijkheden van het
FANC.
Om deze missie optimaal te kunnen vervullen, beheert het FANC op geïntegreerde wijze de
aspecten nucleaire veiligheid, stralingsbescherming, beveiliging en safeguards.
Het FANC is een parastatale instelling van openbaar nut die onder het toezicht staat van de
Minister van Binnenlandse Zaken. Dit statuut verleent het FANC de onafhankelijkheid die
onontbeerlijk is voor de onpartijdige uitoefening van zijn maatschappelijke
verantwoordelijkheden. In zijn hoedanigheid van federale instelling is het FANC actief op het
gehele nationale grondgebied.
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Waarden
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BEKWAAMHEID
• Wij werken proactief.
• Wij streven naar continue verbetering.
ONAFHANKELIJKHEID
• Wij streven naar een onafhankelijke, nauwgezette en multidisciplinaireexpertise.
• Wij willen een integere, onpartijdigeen betrouwbare organisatie zijn.
TRANSPARANTIE
• Wij communiceren op een transparante, neutrale en objectievemanier.
• Wij onderhouden eerlijke en constructieve relaties met al onze stakeholders.
• Wij werken in onderling overleg, gebaseerd op wederzijds respect,luisterbereidheid en
dialoog.
• Om onze geloofwaardigheid te versterken, zien wij erop toe dat onze acties zichtbaar
en begrijpelijk zijn voor iedereen.
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Voorwoord van de Voorzitter
van de Raad van Bestuur
JIHANE ANNANE
Voorzitter van de raad van bestuur
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Als voorzitter van de Raad van Bestuur van het
FANC heb ik het genoegen om samen met u terug
te blikken op 2017.

Agentschap en past in zijn missie om de bevolking
en de werknemers te beschermen tegen de
gevaren van ioniserende straling.

In mei 2017 overleed helaas de vorige voorzitter
van de Raad van Bestuur, de heer Philippe de
Sadeleer. Hij was reeds jarenlang lid van de Raad
van Bestuur en voerde sinds 2009 het mandaat van
voorzitter uit. Na een korte interim, opgenomen
door de heer J.F. Thimus, werd ikzelf benoemd tot
de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. De
Raad mocht ook zes nieuwe leden verwelkomen:
de heren Thierry Bastin, Johan De Haes, Toon
Dirckx, Martial Pardoen, Frederick Pirard en
Mathieu Raedts.

In 2017 vergaderde de Raad van Bestuur in totaal
10 keer. De belangrijkste onderwerpen die hierbij
werden besproken, zijn de selectie van een nieuwe
Directeur-Generaal en een nieuwe Directeur
Gezondheid en Leefmilieu en de aanpassing van
het taalkader en het financieel reglement. Het
auditcomité kwam 9 keer bij elkaar en het
strategisch comité zat het afgelopen jaar één keer
samen.

Het afgelopen jaar konden we opnieuw rekenen op
de inzet en het professionalisme van alle
medewerkers van het FANC in de vele belangrijke
dossiers die het Agentschap opneemt. De Raad
van Bestuur volgde enkele onderwerpen van nabij
op, zoals de IRRS-missie van het IAEA, de
herziening van Hoofdstuk VII voor het vervoer van
radioactieve stoffen, de verbeterde samenwerking
met buitenlandse nucleaire regulatoren, het
definitief afwerken van het dossier van de
reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2 en de
erkenningen van het fysieke beveiligingssysteem
van nucleaire installaties en transportbedrijven. De
Raad steunt de strenge aanpak van het FANC in al
deze dossiers. Verder volgen we de acties op die
volgen uit de aanbevelingen in de
communicatieaudit van het bureau Whyte
Corporate Affairs. De Raad is tevreden dat enkele
acties op korte termijn reeds zijn uitgevoerd en dat
het advies van de audit ter harte wordt genomen.

In naam van de Raad van Bestuur bedank ik alle
medewerkers van het FANC voor hun gedrevenheid
bij hun missie, nl. de gezondheid van de bevolking,
de werknemers en het leefmilieu beschermen tegen
het gevaar van ioniserende straling, en het verrichte
werk in alle dossiers, waarvan het jaarrapport u de
grote lijnen schetst. Veel leesplezier hierbij!
JIHANE ANNANE
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Verder lanceerde het FANC ook zijn nieuwe
website. Een duidelijke website om te
communiceren en de bevolking en andere
stakeholders te informeren is onontbeerlijk voor het
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Voorwoord van de Directeur-generaal
JAN BENS
Directeur-generaal
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2017 was het laatste volledige jaar waarin ik als Directeur-Generaal aan het roer stond van het Federaal
Agentschap voor Nucleaire Controle. Op 30 april 2018 bereik ik immers de pensioengerechtigde leeftijd. Het
afgelopen jaar werd dan ook de procedure opgestart om mijn opvolger aan te duiden. Vanaf 1 mei 2018
neemt Frank Hardeman de functie van Directeur-Generaal van het FANC op. Dit is dan eveneens de laatste
keer dat ik kan en mag terugblikken op het voorbije jaar en de vele resultaten die werden geboekt.
Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) voerde in 2017 twee missies uit in ons land. In
december rondde het ‘peer review’-team van het IAEA de IRRS-opvolgmissie (Integrated Regulatory Review
Service) af. Zij bevestigden dat het Belgisch regelgevend kader voor nucleaire veiligheid en
stralingsbescherming er sterk op vooruit is gegaan sinds 2013, maar dat de aandacht ook gericht moet
blijven op het aanpakken van de nog resterende problemen. En dat zullen we uiteraard ook doen. Eerder, in
februari, vond in de kernreactoren Doel 1 en 2 de SALTO-missie (Safety Aspects of Long Term Operation)
plaats. Het FANC had deze missie aangevraagd bij het IAEA in het kader van de langetermijnuitbating van
Doel 1 en 2 tot 2025. Het IAEA oordeelde dat uitbater ENGIE Electrabel het LTO-programma goed beheert,
in overeenstemming met de internationale standaarden op dat vlak.
Een andere belangrijke verwezenlijking in het afgelopen jaar is de publicatie van het koninklijk besluit
betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen van klasse 7 in het Belgisch Staatsblad op 30 oktober 2017.
De regelgeving is van kracht vanaf 1 januari 2018. Hiermee wordt dit belangrijk project van de dienst invoer
en vervoer na 4,5 jaar afgerond. Deze regelgeving kwam tot stand in nauw overleg met alle stakeholders,
die reeds van bij het begin werden betrokken.
Op vlak van nucleaire beveiliging, sprak het FANC zich op 1 mei 2017 formeel uit over de erkenning van het
fysieke beveiligingssysteem van nucleaire installaties en transportbedrijven. Zo waakt het Agentschap
erover of de exploitanten van deze installaties en bedrijven hun wettelijke verplichtingen nakomen op het
vlak van nucleaire beveiliging. Voor de installaties en vervoerders wiens fysiek beveiligingssysteem niet
werd erkend, werden er corrigerende maatregelen en nieuwe data opgelegd voor het verder opvolgen van
hun erkenning.
Ook in het kader van afvalbeheer, werden er vorig jaar stappen voorwaarts gezet. Wat de
oppervlakteberging van categorie A-afval in Dessel betreft, beantwoordde NIRAS alle vragen die het FANC
had omtrent het omvangrijke veiligheidsdossier. Dit resulteert in een verhoogde veiligheid van de
toekomstige installatie. Daarnaast begon in 2017 de Task Force met betrekking tot de regelgeving van
afvalbeheer zijn werkzaamheden. De bedoeling van deze Task Force is om de rollen en
verantwoordelijkheden van het FANC en NIRAS in het kader van de regelgeving rond afvalbeheer
duidelijker op te splitsen. De grote lijnen zijn reeds vastgelegd.
Nog in 2017 werd in het kader van de chemische en radiologische verontreiniging van de oevers langs de
Grote Nete een beschrijvend bodemonderzoek opgestart, op initiatief van de Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij OVAM. Het FANC levert ondersteuning voor het radiologische luik en zal na afloop
zijn advies geven over de radiologische impact.
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Het FANC boog zich ook over enkele lopende dossiers. Zo volgde het Agentschap onder meer de situatie
van NTP Europe (een bedrijf dat radioactieve industriële bronnen produceerde) in Fleurus van nabij op. Het
FANC gaf in 2016 het bevel tot stopzetting van de activiteiten van NTP Europe, omdat het verschillende
veiligheidsvoorschriften niet naleefde. Anderzijds gaf het FANC in mei de toestemming om Tihange 1
opnieuw op te starten. De reactor lag stil sinds 7 september 2016, nadat tijdens werken het bijgebouw met
nucleaire veiligheidsuitrusting beschadigd raakte. ENGIE Electrabel moest eerst aantonen dat het de veilige
uitbating van Tihange 1 kon garanderen en voerde hiervoor de nodige studies en werken uit.
Het afgelopen jaar werkte het FANC ook verschillende informatiecampagnes uit. In oktober was er de
jaarlijkse Radonactie, maar ook de campagne “Zwanger? Vermijd straling!” werd nieuw leven in geblazen.
Het FANC werkte ook mee aan de voorbereiding van de informatiecampagne rond het nieuw nucleair
noodplan, die geleid wordt door het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken.
Zoals elk jaar besteedden we ook in 2017 bijzondere aandacht aan nationaal en internationaal overleg. Zo
organiseerden we verschillende rondetafels, workshops en symposia om informatie en ervaringen uit te
wisselen met onze collega’s uit de buurlanden. Daarnaast is het FANC ook actief op diverse internationale
fora, denk bijvoorbeeld maar aan HERCA en WENRA.
Veel aandacht ging ook naar de interne werking van het FANC, en in het bijzonder naar het actieplan met
betrekking tot het psychosociaal welzijn van het personeel. Met dit actieplan willen we de psychosociale
belasting, die op iedereen een invloed heeft, verminderen en wensen we bijgevolg het welzijn op het werk te
verhogen.
Verder komen in dit jaarverslag een groot aantal activiteiten aan bod, waarbij de missie van het FANC om de
bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen de gevaren van ioniserende straling
steeds centraal stond.
Tenslotte wil ik alle medewerkers oprecht bedanken voor hun inzet en professionalisme bij al het werk dat zij
het afgelopen jaar hebben verricht. Het is mede dankzij hen dat het FANC zijn rol als veiligheidsautoriteit
succesvol kon uitvoeren. Bedankt!
Veel leesplezier!
JAN BENS
Directeur-generaal
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Over ons

BELEIDS - EN ADVIESORGANEN
VAN HET FANC
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RAAD VAN BESTUUR
Jihanne 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
Regeringsafgevaardigde:
Philippe WAEYTENS
Auditcomité:
Johan DE HAES (voorzitter)
Mathieu RAEDTS
Philippe BOUKO
Sven VANEYCKEN
Strategisch comité:
Martial PARDOEN (voorzitter)
Thierry BASTIN
Marc BOEYKENS
Toon DIRCKX

WETENSCHAPPELIJKE
RAAD VOOR
IONISERENDE
STRALINGEN
Pascale ABSIL
Kathelijne PEREMANS
Ellen DE GEEST
Nathalie REYNAL
Bernard DECKERS
Jean-Paul SAMAIN
William D’HAESELEER
Leo SANNEN
Serge GOLDMAN
Karel STRIJCKMANS
Didier HAAS
Hubert THIERENS
Frank HARDEMAN
André VANDEWALLE
Henri LIBON
Kim VERBEKEN

MEDISCHE JURY
Kristof BAETE
Ria BOGAERTS
Nico BULS
Martine DECLEIR
Jean-Marc DENIS
Anne-Sophie HAMBYE
Luc HOLMSTOCK (voorzitter)
Marie-Thérèse HOORNAERT
François JAMAR
Myriam MONSIEURS
Vera PIRLET
Alex RIJNDERS
Pierre SCAILLIET
Alain SERET
Peter SMEETS
Paul VAN HOUTTE
Ulrik VAN SOOM
Chris VERBEEK
Dirk VERELLEN

Ereleden:
Henri DOPCHIE
Michel GIOT
Pierre GOVAERTS
Ernest MUND
Jean VEREECKEN
Leden aangeduid door de
Waalse regering
Yves JONGEN
André LUXEN
Leden aangeduid door de
Vlaamse regering
Karin HAUSTERMANS
Hans VANMARCKE
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HOOFDSTUK 1:
ANTICIPEREN OM BETER TE
BESCHERMEN
Een doeltreffende bescherming bieden tegen de gevaren van ioniserende straling is onmogelijk indien je
vooraf de mogelijke risico’s niet in kaart brengt. Om die reden houdt het FANC zich bezig met de
organisatie van acties ter sensibilisering en ter preventie. Deze inspanningen worden ondersteund door een
continue verbetering van de beschermingsnormen door middel van leidraden of reglementaire initiatieven,
die meestal worden opgesteld door internationale expertenteams, en die het verplichte karakter van deze
normen overstijgen.
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Hoofdstuk 1: anticiperen om beter te beschermen

Preventie en sensibilisering
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In 2017 nam het FANC deel aan de oefeningen georganiseerd als onderdeel van het nucleair en
radiologisch noodplan. Deze oefeningen laten toe om regelmatig de reactiepatronen en procedures van de
verschillende betrokken autoriteiten en organisaties op gemeentelijk, provinciaal en federaal niveau te
testen. Elke oefening is gebaseerd op een scenario dat is opgesteld om aan vooraf gedefinieerde
doelstellingen te voldoen en om deelnemende entiteiten in staat te stellen hun procedures en operaties te
testen. Deze verschillende oefeningen (hieronder gedetailleerd weergegeven) identificeerden veel positieve
aspecten en benadrukten enkele punten qua potentiële verbetering.
10 mei 2017: De oefening georganiseerd met Belgoprocess ensceneerde een ongeval in een gebouw waar
vaten voor radioactief afval worden opgeslagen met een Na / NaK-mengsel dat, in contact met de lucht,
explosief reageert. Bij het hanteren van deze vaten door middel van een hefvork, liet de operator een van
deze containers vallen. De daaropvolgende explosie lanceerde het zware deksel en verwondde de operator
en veroorzaakte het vrijkomen van een grote hoeveelheid radioactieve producten.
Het niet beschikbaar zijn van projectieschermen in de ruimte van de evaluatie-eenheid (CELEVAL), wat in
een reële situatie zou kunnen gebeuren, dwong de deelnemers om alternatieve middelen te gebruiken, met
name voor de uitwisselingen met de operator via de telefoon en audio-conferencing. De flexibiliteit van
CELEVAL en die van de operator konden zo in deze omstandigheden met succes worden getest en de
evaluatie-eenheid was in staat om zijn missies te vervullen en op een correcte manier te functioneren.
2 juni 2017: De oefening waarbij het SCK • CEN betrokken was, beschouwde als oorzaak een fout in de
behandeling van nucleair materiaal in een chemie-gebouw dat leidde tot een kritikaliteitsongeval. De
explosie veroorzaakte een opening in het dak van het gebouw en het vrijkomen van radioactiviteit in de
omgeving. Een dergelijk, snel verlopend, scenario leidt tot een ‘reflex’-melding en de onmiddellijke uitvoering
door de gouverneur van de provincie Antwerpen van’ reflex’-procedures en tot het onmiddellijk schuilen van
de bevolking binnen een straal van 4 km.
Het scenario van deze oefening stelde CELEVAL in staat om het functioneren ervan in een originele
ongevallen-context te testen in vergelijking met de gebruikelijke oefeningen en het aanpassingsvermogen
erop. De evaluatie van de oefening was over het algemeen positief en bracht geen opvallend probleem aan
het licht.
21 november 2017: de methodologisch begeleide oefening, georganiseerd op de site van Doel, was een
gemengde oefening waarin veiligheids- en beveiligingsaspecten werden gecombineerd. De twee overwogen
gebeurtenissen kwamen achtereenvolgens in de loop van het scenario voor zonder echter een
gemeenschappelijke oorzaak te hebben. Het scenario begon met een gebeurtenis die de veiligheid van Doel
3 beïnvloedde (breuk van een buis in een van de stoomgeneratoren na een lek en een drukval in het
secundaire stoomcircuit) waardoor radioactieve stoffen vrijkwamen in het milieu . Medische interventie op de
locatie was noodzakelijk voor de evacuatie van besmette gewonden. Drie uur na de technische gebeurtenis
raakte een medewerker van de site in de controlekamer van de installatie, verschanste er zich, met als
gijzelaars de daar aanwezige mensen, waarvan er twee gewond waren door steken. De indringer
deactiveerde de veiligheidsinjectiesystemen, wat resulteerde in een verslechtering van de
veiligheidsomstandigheden. De politie moest ingrijpen om dit gevaarlijke individu te neutraliseren.
De combinatie van ‘veiligheid’ en ‘veiligheidsaspecten’ in dezelfde oefening was een primeur. De debriefing
van de oefening toonde een goede interactie aan tussen de betrokken actoren binnen dezelfde discipline,
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maar ook de trage interactie tussen de verschillende entiteiten.
24 november 2017: De oefening simuleerde een primair lek in het primaire circuit van Unit 1 van Tihange
met een afvoer naar de atmosfeer via de schoorsteen, gekoppeld aan een handmatige demper die open
bleef op de purge en decompressielijn van het reactorgebouw, waardoor een communicatiekanaal met de
ringvormige ruimte ontstond. De algemene doelstellingen van deze oefening, beperkt tot de interactie tussen
de federale evaluatie-eenheid (CELEVAL) en het crisisteam van de exploitant, waren om het alarm en de
mobilisatie in real time te testen, het functioneren van de gemobiliseerde cellen en de informatiestroom
tussen deze cellen. Daarnaast was het een specifieke doelstelling om het gebruik van de Reactor
Assessment Tool (RAT), ontwikkeld door het IAEA, te testen en om de interesse te evalueren voor het
gebruik en de integratie van dit instrument in de werking van CELEVAL, met name voor dit doel, in het
bijzonder voor de voorbereiding van de technische samenvatting en de illustratie daarvan voor COFECO.
De evaluatie benadrukte de kwaliteit van het gestructureerde en effectieve beheer van het werk van
CELEVAL door zijn voorzitter en een goede samenwerking tussen en binnen de verschillende thematische
centra van de evaluatie-eenheid. Ze benadrukte ook de goede communicatie tussen het operationele sitecentrum (COS) en het operationele centrum van Tihange (COT) en een goed tempo van informatieuitwisseling tussen de COS en de CELEVAL. Het RAT-hulpmiddel bleek relatief intuïtief en gemakkelijk te
gebruiken. De test toonde echter de moeilijkheid aan om dit gebruik te combineren met een rol van
radiologische expertise, vooral tijdens de ontwikkeling van de eerste technische synthese (de volgende
synthese kan gebaseerd zijn op de reeds voltooide syntheses). Bovendien is het ontbreken van gegevens
en parameters die specifiek zijn voor Belgische eenheden een handicap voor een optimaal gebruik van de
RAT.
Het FANC nam ook deel aan verschillende internationale oefeningen, met name om de procedures en
communicatiekanalen met de Europese Commissie (in overeenstemming met de vereisten van de ECURIErichtlijn) te testen met de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (in het kader van Overeenkomsten
qua snelle kennisgeving en bijstand) en met Frankrijk (in het kader van bestaande bilaterale
overeenkomsten tussen België en Frankrijk).
28 februari 2017: Oefening ConvEx 2a was bedoeld om bevoegde nationale autoriteiten die eerder waren
geregistreerd om aan de oefening deel te nemen, in de gelegenheid te stellen het gepaste gebruik van
noodcommunicatieprocedures en kanalen te testen met het IAEA bij een nationale noodsituatie. Afhankelijk
van de scenario-elementen die achtereenvolgens werden verstrekt door de IAEA, hebben de bevoegde
Belgische autoriteiten schriftelijk gereageerd en vijf berichten verzonden in overeenstemming met de
formulieren voor dergelijke situaties.
28 maart 2017: Oefening ECURIE-niveau 3 (oorspronkelijk gepland in 2016) had als doel het gebruik van
het web-ECURIE-systeem en de uitwisseling van informatie tussen EU-lidstaten via dit systeem te testen.
Het scenario ging uit van een ongeval met primaire koelvloeistofverliezen in Unit 1 van de nucleaire site van
Paks in Hongarije, wat leidde tot een vrijgave van radioactiviteit in de atmosfeer.
21-22 juni 2017: een gezamenlijke oefening van ConvEx 3 en ECURIE Level 3 begon met het verlies van
het externe elektriciteitsnet op de Hongaarse nucleaire site van Paks. Het scenario ging verder met lekken in
het primaire circuit in twee van de vier eenheden op de site. De contactpunten ontvingen berichten en
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informatie van het IAEA, ECURIE en de deelnemende landen en moesten reageren op de ontvangen
informatie. Het doel van deze oefening was om de effectiviteit van communicatie te testen en het
verstrekken van advies aan ambassades, onderdanen en bedrijven in landen die mogelijk door de gevolgen
van het ongeval zijn getroffen, te testen.
17-18 oktober 2017: België werd uitgenodigd om deel te nemen aan de uitoefening van Cattenom waarvan
het voornaamste doel was om de samenhang van de acties om de bevolking te beschermen in de getroffen
gebieden, in de eerste plaats Frankrijk, Luxemburg en Duitsland, te testen. België werd niet rechtstreeks
getroffen, maar het doel ervan was na te gaan of de informatie die door de getroffen landen werd verstrekt
voldoende was om het Belgische antwoord in een dergelijke situatie te definiëren.
De oefening onthulde dat de gegevens die van Frankrijk werden ontvangen voldoende waren om globaal te
begrijpen wat er gaande is (RTGV met low-point release); ze bleven echter beperkt en lieten niet toe een
compleet beeld van het ongeval te verkrijgen om zo scenario’s met potentiële degradaties op te stellen.
Uit deze oefening is ook gebleken dat CELEVAL toegang kan hebben tot documenten en gegevens die door
Telerad portals Gisgov (FANC en CGCCR), CRITER (IRSN), WebEcurie (EC) en USIE (IAEA) worden
verstrekt.

DRILL IN HET KADER VAN DE MEETCEL (CELMES)
Op 22 en 23 maart 2017 vond er een drill plaats van de meetcel (CELMES) op het militaire domein in Amay,
in Luik. Deze oefening was gericht op de directe meting in overeenstemming met de missies van CELMES;
dosisdebiet in de lucht, meting van de oppervlakteverontreiniging en identificatie van de radio-isotopen. In
totaal namen 60 personen deel van de Franstalige en Nederlandstalige Civiele Bescherming, van het SCKCEN en van het FANC. De drill duurde een volledige dag.
Tijdens de voormiddag was het doel om de meetinstrumenten te beheersen door de meting van
verschillende ingekapselde bronnen. Tijdens de workshop in de namiddag werd een missie van CELMES
gesimuleerd in een verontreinigde omgeving (namelijk Tc-99m). Voor deze workshop droegen de
deelnemers een individuele beschermingsuitrusting. Aan het einde van de oefening werd gemeten of de
deelnemers eventueel besmet waren.
De oefening verliep goed, en liet toe om de directe meting met verzegelde en niet-afgesloten bronnen
daadwerkelijk te verbeteren. Deze procedures kunnen daarom evolueren aan de hand van de feedback van
deze oefening.
Een herhaling van deze oefening vond plaats op 4 en 5 oktober op de militaire basis van Peutie. De
doelstellingen en deelnemers waren dezelfde.

VOORBEREIDING NOODOEFENING TRANSPORT
Gezien de positieve feedback en de ervaring van de noodoefening Transport die op 31 mei 2016 in de
provincie Namen werd georganiseerd, besloot het FANC (de diensten Toezicht op het grondgebied en
Invoer & Transport) om in 2018 in een andere provincie een noodoefening te organiseren.
Na verschillende contacten toonde de provincie West-Vlaanderen belangstelling en begonnen de eerste
voorbereidende vergaderingen.
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Er wordt een scenario gepland dat vergelijkbaar is met dat van 2016 voor een oefening aan het begin van
de zomer 2018.
De voorbereidingen met de verschillende stakeholders en het schrijven van scripts zullen tijdens het eerste
kwartaal van 2018 worden voortgezet. Er wordt eveneens een opleiding van de interventiediensten
(brandweer, politie) gepland.
RADONACTIE 2017: BEWUST MAKEN VOOR HET RADONRISICO
Op 1 oktober ging de Radonactie 2017 van start. Radon is een radioactief gas dat vrijkomt uit de
ondergrond. De sensibiliseringscampagne informeert de bevolking over de risico’s van radon en moedigt
hen aan om metingen uit te voeren en preventie- en saneringsacties te ondernemen. België past in februari
2018 de regelgeving aan en gaat het referentieniveau vastleggen op 300 Becquerel per kubieke meter (Bq/
m³), naar analogie met de Europese richtlijnen. Het referentieniveau is de radonconcentratie die niet mag
worden overschreden in woningen en bedrijven. Deze nieuwe norm vervangt het huidige actieniveau van
400 Bq/m³, met als direct gevolg dat het aantal betrokken gebouwen met een te hoge radonconcentratie in
België stijgt van 21.000 naar 36.000.
Radon is een geurloos, kleurloos en smaakloos radioactief gas dat van nature aanwezig is in de bodem en
in rotsen. Vanuit de ondergrond kan het binnendringen in gebouwen via barsten, sanitaire installaties of
waterleidingen. Ingeademd radon bereikt de longen en bestraalt het longweefsel, waardoor dit beschadigd
kan raken en er kanker kan ontstaan. Radon is na roken de grootste oorzaak van longkanker in ons land.
Rokers lopen trouwens bij blootstelling aan radon een extra groot risico.

NIEUWE REGELGEVING
België moet voor februari 2018 de Europese richtlijn 2013/59/Euratom (“Basic Safety Standards directieve”)
in nationale wetgeving omzetten. Deze richtlijn legt de basisnormen voor stralingsbescherming vast. De
belangrijkste wijziging ten opzichte van de bestaande regelgeving is dat het referentieniveau voor
radonconcentratie wordt verlaagd van 400 Bq/m³ naar 300 Bq/m³ (Becquerel). Het referentieniveau is de
concentratie waarboven elke blootstelling aan radon moet worden vermeden. Aangezien er geen
gezondheidsrisicodrempel bestaat, moet ook onder dit referentieniveau alles in het werk worden gesteld om
de situatie te optimaliseren, d.w.z. om de radonconcentratie zoveel mogelijk te beperken. Door het nieuwe
referentieniveau stijgt het geschatte aantal betrokken gebouwen met een te hoge radonconcentratie in
België met 80%, van 21.000 naar 36.000.

EERSTE REFLEX: LUCHT VERVERSEN!
Een goede kwaliteit van de binnenlucht is van essentieel belang voor de gezondheid van iedereen die in het
gebouw aanwezig is. Een gebrekkige ventilatie, vooral in de koude maanden, zorgt ervoor dat de
radonconcentratie gevoelig toeneemt. De eenvoudigste en vaak meest doeltreffende manier om zich te
beschermen is dus door het ventileren en verluchten van het gebouw.
Voor nieuwe en gerenoveerde gebouwen is het belangrijk dat de scheidingslijn tussen de vloerplaat en de
bodem ondoordringbaar is om blootstelling aan radon te voorkomen.
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SENSIBILISEREN EN GEPASTE OPLOSSINGEN AANREIKEN
Vorige winter hebben meer dan 3800 gezinnen de radonconcentratie in hun woning gemeten. Ondanks dit
succes heeft de overgrote meerderheid van de Belgische gezinnen de radonconcentratie in hun woning nog
niet gemeten! Daarom organiseerde het FANC, in samenwerking met de Waalse provincies en het
Brusselse en het Vlaamse gewest, in 2017 opnieuw de informatie- en sensibiliseringscampagne
“Radonactie”. De website http://www.radonactie.be informeerde en bood iedereen de mogelijkheid om
gemakkelijk een radontest te bestellen.
Een eenvoudige test volstaat: een detector is de enige manier om te weten te komen of men aan radon is
blootgesteld. Deze detector kan best in de meest gebruikte ruimte in huis (meestal een slaapkamer of de
woonkamer) worden geplaatst. Na drie maanden meten, kan men de detector voor analyse terugsturen.
Als de radonconcentratie te hoog is, hebben de partners van de campagne (het FANC, de Service d’Analyse
des Milieux intérieurs van de provincies Waals-Brabant, Luik, Luxemburg en Namen, het Laboratoire des
Pollutions Intérieures van de provincie Henegouwen en de RCIB in Brussel) de eigenaar begeleid bij het
saneringsproces. Naargelang het soort gebouw en de gemeten concentratie, kunnen saneringsacties
worden overwogen die gaan van het afdichten van de toegangswegen waarlangs radon kan binnendringen
tot het verbeteren van de ventilatie en het wegzuigen van de lucht in de bodem onder de vloerplaat.
Van 1 oktober tot 31 december 2017 kon elke Belgische burger een radondetector bestellen via de website
radonactie.be voor 20 € (hierin zijn de analyse en de eventuele hulp bij het saneren inbegrepen). Voor het
meten van radon op de werkvloer kon men terecht op de website radonatwork.be
Daarnaast boden de partners van de campagne een hele reeks diensten in verband met radon, zoals directe
hulp via de telefoon, informatiedagen, brochures, enz. aan.
In samenwerking met lokale belanghebbenden, provincies en gemeenten werd het totale aantal van 2608
radondetectoren verdeeld in Belgische woningen en meer dan 500 detectoren op werkplekken in
risicogebieden.
Het FANC organiseerde een radontraining voor bouwprofessionals om preventieve en corrigerende
maatregelen te bevorderen om de infiltratie van radon in gebouwen te beperken, zoals vereist door Richtlijn
2013/59 / Euratom.
De omzetting van deze richtlijn in de Belgische regelgeving heeft eind 2017 het voorwerp uitgemaakt van
verschillende raadplegingen.

BEURS: EXPOVET
Naar tweejaarlijkse gewoonte nam het FANC in 2017 opnieuw met een infostand deel aan Expovet. Via
deze vakbeurs beoogt het FANC de (toekomstige) dierenartsen, evenals hun werknemers, rechtstreeks te
bereiken.
Eigen dossiergegevens konden aan de infostand worden opgevraagd. Ingeval deze dienen te worden
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geactualiseerd, werd hen de nodige acties uitgelegd. Verder konden zij dan algemene informatie bekomen
over alle verplichtingen bij het gebruik van ioniserende stralingen in de diergeneeskunde, evenals over alle
aspecten inzake stralingsbescherming.
Ook vormde dit het ideale platform om hun praktische moeilijkheden met de huidige aanpak aan te kaarten en
hierover samen van gedachten te wisselen.

PARLEMENTAIRE VRAGEN
Een van de opdrachten van de Kamer is om de regering te controleren. Om deze opdracht op te kunnen
nemen, is het van essentieel belang dat parlementsleden correct worden geïnformeerd over het beleid van de
regering en haar ministers.
Ook senatoren kunnen vragen aan de regering stellen. Om zijn opdrachten te volbrengen, moet de Senaat
inderdaad worden geïnformeerd door de federale regering.
De parlementaire vraag is zo één van de middelen waarover parlementsleden beschikken om deze politieke
informatie te verzamelen.
Wanneer een parlementaire vraag betrekking heeft op de bevoegdheidsgebieden van het FANC, kan de
ondervraagde minister de hulp van het Agentschap vragen om een zo volledig mogelijk antwoord te
formuleren.
Sinds het begin van de huidige zittingsperiode (nr. 54 voor de kamer en nr. 6 voor de senaat) werd het FANC
geconfronteerd met twee soorten parlementaire vragen:
• mondelinge vragen, die een beperkte responstijd vereisen (van een paar uur tot een paar dagen)
• schriftelijke vragen, die een langere reactietijd vereisen (20 werkdagen).
In het kader van zijn opdracht zag het FANC de voorbije jaren het aantal parlementaire vragen toenemen. In
2017 werden 165 vragen gesteld over de bevoegdheden van het FANC.
Tijdens het parlementaire jaar behandelde het FANC gemiddeld bijna 0,8 parlementaire vragen per werkdag.
In 80% van de gevallen waren de gestelde vragen mondelinge vragen, die dus binnen maximaal een paar
dagen moeten worden beantwoord.
In overeenstemming met zijn waarden als transparantie, neutrale en objectieve communicatie, leverde het
FANC de ondervraagde minister betrouwbare, geloofwaardige, begrijpelijke en kwaliteitsvolle informatie, en
dat steeds met inachtneming van de opgelegde deadlines.
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INSTALLATIE MEETSTATIONS TELERAD IN DE LOZINGSKANALEN VAN DE
KERNCENTRALES VAN DOEL EN TIHANGE
Het TELERAD-team heeft 4 gammaspectrometriestations geïnstalleerd om de radioactiviteit van vloeibare
lozingen binnen de Belgische kerncentrales te kunnen meten.
Met de installatie van deze stations werd het TELERAD-net uitgebreid en zo kan het FANC ook d
radioactiviteit aan de uitgang van de sites meten. Dit maakt een optimale detectie mogelijk, vooraleer er een
verdunning kan plaatsvinden van eventuele vloeibare radioactieve lozingen die gammastraling bevatten. Deze
stations hebben allen een 3G-verbinding en een draadverbinding.
Op de site van Tihange zijn er aparte lozingskanalen per reactor. Bijgevolg werd er per eenheid 1 station
geïnstalleerd, wat neerkomt op 3 stations op de site.
Op de site van Doel komen de lozingskanalen van de 4 reactoren samen in een enkel lozingskanaal. Hier is er
dus 1 station voor de 4 eenheden. Er is tevens een noodlozingskanaal dat niet gecontroleerd wordt, gezien dit
bij routineomstandigheden niet wordt gebruikt. Er werd dus besloten om geen station op dit kanaal te
installeren.
Er moet hierbij worden vermeld dat alle sites van Tihange en Doel ook nog gecontroleerd worden door andere
meetstations die zich op de waterlopen stroomop- en stroomafwaarts van de centrales bevinden.

RECENTE INZICHTEN M.B.T. BIOLOGISCHE EFFECTEN VAN LAGE DOSISSEN
IONISERENDE STRALING
De Wetenschappelijke Raad van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) organiseerde op
11 en 12 september 2017 een workshop ‘Biologische effecten van lage dosissen ioniserende straling en de
gevolgen voor lozingslimieten in routine uitbating, dosislimieten bij ongevalssituaties en vrijgavelimieten’.
Jaarlijks worden we blootgesteld aan gemiddeld 5,1 millisievert (mSv) ioniserende straling. Het gaat dan om
zowel natuurlijke als kunstmatige radioactiviteit. Bijna de helft van dit jaarlijkse gemiddelde is afkomstig van
medische toepassingen, zoals radiologie en nucleaire geneeskunde. Ongeveer een derde is afkomstig van het
natuurlijke radioactieve gas radon. Industriële installaties (o.a. kerncentrales) zijn verantwoordelijk voor minder
dan 1% van de gemiddelde jaarlijkse dosis en dragen dus nauwelijks bij tot deze gemiddelde blootstelling.
Het eerste deel van de workshop ging in op de huidige kennis van de gezondheidseffecten van blootstelling
aan lage doses ioniserende straling en bracht de evolutie van de blootstelling van de bevolking aan lage doses
ioniserende straling in kaart.
De beperkingen van epidemiologisch onderzoeken zorgen ervoor dat het moeilijk is om effecten aan te tonen
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van lage dosissen (kleiner dan 100 mGy = milligray. De gray meet de geabsorbeerde hoeveelheid ioniserende
straling). Anderzijds worden bepaalde concepten, zoals de collectieve dosis, soms aangewend om
gezondheidsrisico’s voor bevolkingsgroepen in te schatten, terwijl deze concepten hier niet voor geschikt zijn
en dus een verkeerde inschatting opleveren.
Uit recente cijfers (RIZIV gegevens t.e.m. 2014) bleek dat dosissen afkomstig van medische toepassingen, die
de laatste decennia sterk toenamen, sinds 2010 licht dalen. De aandacht voor de gezondheidsrisico’s voor
patiënten zorgt voor technologische vernieuwingen met dosisvermindering, en een rationeler en meer
geoptimaliseerd gebruik van deze technieken. Verder zagen we ook dat het gebruik van onderzoeken met
hoge doses bij kinderen is afgenomen.
Met het oog op de bescherming tegen het radioactieve gas radon loopt reeds jaren een Belgisch radonactieplan. Op basis van de verbeterde inzichten in de gezondheidsrisico’s van radon, heeft de Europese
Commissie eind 2013 het referentieniveau om maatregelen te nemen in woon- en werkplaatsen verlaagd.
De Belgische regelgeving en het radon-actieplan worden hierop afgestemd.
Tijdens de tweede dag van de workshop werd bekeken welke maatregelen zijn genomen om de doses
afkomstig van klasse I-installaties (o.m. kerncentrales, reactoren en installaties voor de productie van
radioisotopen en installaties voor de verwerking van radioactief afval) zo laag mogelijk te houden.
Deze tweedaagse workshop kaderde in de missie van het FANC, namelijk om de bevolking, de werknemers
en het leefmilieu te beschermen tegen de negatieve effecten van ioniserende straling.

DEELNAME AAN EEN MEETCAMPAGNE
Het FANC nam deel aan een meetcampagne rond het IRE, op initiatief van het SCK·CEN. Deze studie maakt
deel uit van het project van het IAEA « Sharing and Developing Protocols to Further Minimize Radioactive
Gaseous Releases to the Environment in the Manufacture of Medical Radioisotopes, as Good Manufacturing
Practice » met als doel protocols voor goede praktijken te delen en te ontwikkelen om zo de radioactieve
gasvormige uitstoot in het leefmilieu die afkomstig is van installaties/industrie die radioactieve isotopen voor
medisch gebruik produceren, te minimaliseren.
De meetgegevens die door de vaste en mobiele TELERAD-spectrometriemeetstations verzameld worden,
zullen worden ingevoerd in de databank die in dit project gebruikt wordt om deze lozingen te karakteriseren,
alsook om de atmosferische dispersiemodellen en de atmosferische transportmodellen op korte afstand te
testen.

BASIC SAFETY STANDARDS (OMZETTING BASISNORMEN)
Dit reglementair project dat in 2013 door het FANC werd aangevat, werd nog verdergezet in 2017 met de
bedoeling de deadline voor de omzetting, voorzien voor februari 2018, te halen.
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We kunnen de stand van zaken van deze omzettingswerken in België in drie categorieën onderbrengen:
1 – De nieuwe vereisten die reeds geïmplementeerd werden in België in 2013: de bescherming tegen
natuurlijke ioniserende stralingsbronnen, NORM en radon, de bescherming van de vliegtuigbemanning, de
controle en de opsporing van weesbronnen, de dosimetrie van de blootgestelde werker, de diagnostische
referentieniveaus voor de patiënt, de organisatie van de basisopleiding en de permanente bijscholing van de
stralingsfysici, de organisatie van klinische audits, de rechtvaardiging en de controle op consumptiegoederen
die kleine hoeveelheden radioactieve stoffen bevatten, de bescherming van de zwangere vrouw.
2 – De verbeterpunten m.b.t. de reglementaire voorschriften: de bescherming tegen bouwmaterialen, de
bescherming bij blootstellingen in de forensische geneeskunde, de organisatie van de bescherming van
personen in het kader van de niet-medische beeldvorming, een duidelijke verdeling van de
verantwoordelijkheden tussen de practici en de voorschrijvers van medische radiologische procedures, de
bescherming en de opleiding van de intervenanten in noodsituaties.
3 – En, ten slotte, de nieuwe thema’s: deze zorgen voor een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden
bij de organisatie van de stralingsbescherming binnen verschillende soorten nucleaire installaties, vooral dan
m.b.t. de opdrachten van de deskundige in de stralingsbescherming, de functionaris voor
stralingsbescherming en, desgevallend, de relaties met de stralingsfysici en de gevolgen van de nieuwe
referenties voor de vrijgaveniveaus en de vrijstellingswaarden in België.
In 2017 werd hierover een breed overleg met de betrokken groepen georganiseerd: internationale
organisaties, exploitanten, medische wereld, industrie, stralingsfysici, diensten voor fysische controle
(Radiation Protection Experts), enz.
Op internationaal gebied heeft de Europese Commissie verschillende workshops georganiseerd om de
lidstaten bij deze omzettingswerkzaamheden bij te staan.
De laatste workshop die door de Europese Commissie werd georganiseerd, vond in juni 2017 in de gebouwen
van het FANC plaats en hierop heeft elke lidstaat de door hem ondervonden problemen ter sprake kunnen
brengen. Er werd opgemerkt dat het, door de transversaliteit van de thema’s in de basisnormen, moeilijk was
om het wetgevend kader in het bestaand nationaal recht te integreren en de lidstaten die nog niet over een
wetgevend kader m.b.t. de basisnormen inzake stralingsbescherming beschikten, werden door de timing die
door de richtlijn werd opgelegd, bevoorrecht bij deze omzettingswerkzaamheden.
Op dit ogenblik zitten alle Belgische reglementaire teksten in de officiële raadplegingsprocedure, het gaat hier
over verschillende wijzigingen van de wet van 15 april 1994 betreffende het FANC en verschillende koninklijke
besluiten. Sommige teksten werden al in 2014 gepubliceerd, het einde van de “volledige omzetting” is voor
begin 2019 voorzien.
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IAEA-MISSIE ZAG EEN MERKBARE VERBETERING VAN HET BELGISCH
REGELGEVEND KADER
Een team van deskundigen van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) bevestigde dat het
Belgisch regelgevend kader voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming er sterk op vooruit is gegaan
sinds 2013.
In het bijzonder doordat de taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidsautoriteit werden verduidelijkt
en haar onafhankelijkheid werd vergroot. Het team heeft evenwel ook een aantal punten geïdentificeerd die
nog voor verbetering vatbaar zijn.
Het ‘peer review’-team van de Integrated Regulatory Review Service (IRRS) voltooide een negendaagse
missie, bedoeld om de Belgische implementatie van de aanbevelingen en suggesties van 2013 op te volgen.
De beoordeling werd uitgevoerd op verzoek van de regering en georganiseerd door de Belgische nucleaire
veiligheidsautoriteit, bestaande uit het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en zijn
technisch filiaal Bel V.
IRRS-missies, waarbij gebruik wordt gemaakt van de veiligheidsnormen van het IAEA en internationale
goede praktijken, zijn bedoeld om de doeltreffendheid van de nationale nucleaire reglementaire
infrastructuur te versterken, terwijl de verantwoordelijkheid van elk land om de nucleaire veiligheid te
waarborgen, wordt erkend.
Volgens het IRRS-team heeft de veiligheidsautoriteit de meeste aanbevelingen en suggesties van de missie
van 2013 doeltreffend aangepakt. Het team stelde evenwel dat de aandacht ook gericht moet blijven op het
aanpakken van de nog resterende problemen.
“België heeft belangrijke verbeteringen doorgevoerd aan zijn nationaal regelgevend kader, waardoor het nu
veel efficiënter en doeltreffend is” zei teamleader Robert Campbell van het “Office for Nuclear Regulation”
van het Verenigd Koninkrijk. “De onafhankelijkheid van de veiligheidsautoriteit werd nu versterkt in de
wetgeving en de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden tussen de veiligheidsautoriteit en de
Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen werden verduidelijkt.”
De missies van 2013 en 2017 hadden onder meer betrekking op de volgende aspecten: de
verantwoordelijkheden en functies van de regering en de veiligheidsautoriteit; het management systeem van
de veiligheidsautoriteit; de activiteiten van de veiligheidsautoriteit die verband houden met de regelgeving
m.b.t. dit scala van nucleaire inrichtingen en activiteiten; de noodplanning en ‑interventie; de controle op de
medische blootstellingen en stralingsbescherming en de interface tussen nucleaire veiligheid en beveiliging.
Het team stelde vast dat de veiligheidsautoriteit positieve stappen gezet had in onder andere:
• de opstelling van een centraal systeem voor de opsporing en inventarisering van ingekapselde
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bronnen en de registratie van inspecties;
• de ontwikkeling van een instrument voor de evaluatie en de beoordeling van veiligheid gerelateerde
aanpassingen via een duidelijk gedefinieerde ‘graded approach’;
• het verbeteren van de stralingsbescherming van patiënten door de bewustmaking van de noodzaak
om alle medische onderzoeken te rechtvaardigen;
• het bevorderen van de openheid en transparantie, met inbegrip van een betere communicatie over
regelgevende activiteiten bedoeld om het vertrouwen van de bevolking te versterken.
“We zijn zeer tevreden met de resultaten van de missie, die aantonen dat ons werk van de laatste vier jaar
erkend wordt door de internationale deskundigen. Ik waardeer in het bijzonder de bemerkingen m.b.t. de
transparantie en de onafhankelijkheid van de veiligheidsautoriteit,” verklaarde Jan Bens, Directeur-Generaal
van het FANC. “Ik wil hierbij ook de personeelsleden van de veiligheidsautoriteit bedanken voor hun bijdrage
tot dit resultaat en we zullen ons blijven inspannen om ons regelgevend kader nog verder te verbeteren.”
Het IRRS-team heeft ook een aantal punten geïdentificeerd waar we de efficiënte van onze
veiligheidsautoriteit nog verder kunnen verbeteren, onder meer door de verdere voltooiing van het
werkprogramma voor het management systeem.
“Het team erkent de vooruitgang die de veiligheidsautoriteit sinds de audit van 2013 heeft gemaakt,” zei
David Senior, hoofd van de Regulatory Activities Section van het IAEA. “Deze missie toont aan dat de
veiligheidsautoriteit werk van maakte van de bevindingen van de eerste missie en hierbij blijkt ook duidelijk
welke inzet er aan de dag werd gelegd om het regelgevend kader te blijven verbeteren, in lijn met de IAEA
safety standards.”
Het 12-koppige IRRS-team bestond uit deskundigen van Canada, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Hongarije, Nederland, het Verenigd koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika en vier leden van de
IAEA.

RADIOACTIVE MATERIAL SECURITY (RAMAS) ALS PROJECT BINNEN HET
DEPARTEMENT BEVEILIGING EN VERVOER.
Op juridisch vlak was de prioriteit in 2017 de bevoegdheid van het FANC aan te passen, en expliciet in de
wet te vermelden dat het FANC een mandaat heeft voor de beveiliging van radioactieve materialen. Dit werd
eind 2017 uitgewerkt en in december gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Met deze milestone die
achter de rug is, kan de focus van het project RAMAS in 2018 uitgaan naar de juridische afwerking van het
Koninklijk Besluit en naar het voorbereiden van de operationele fase.
Naar de stakeholders toe, vond in mei 2017 het derde en voorlopig laatste overleg plaats, betreffende de
impact van RAMAS op de industriële sector. Nadat de aanpak al was bijgestuurd gebaseerd op
opmerkingen uit vorige overlegmomenten met de sector (medische en gammagrafie in 2016) waren er dit
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keer bijna geen opmerkingen meer.
Voor de operationalisering van RAMAS werden de eerste krijtlijnen uitgetekend, in samenspraak met de
policy-owners voor vergunningen en inspecties. Verder werd dit ook aan het interne CRM-systeem (CIS)
gekoppeld, zodat de opvolging van de operationele RAMAS-activiteiten vanaf de start digitaal zal kunnen
gebeuren.
Ook de samenwerking met het IAEA werd verder gezet, met als belangrijkste conclusie dat het IAEA en het
FANC in 2018 samen een Regional Training Course zullen organiseren, met als primair publiek Europese
regulators actief in de beveiliging van radioactieve materialen.

NIEUWE REGLEMENTAIRE BEPALINGEN VOOR HET VERVOER VAN
GEVAARLIJKE GOEDEREN: KB VAN 22/10/2017 EN FANC-REGELS VAN
13/12/2017
Het koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 werd op 22 oktober
2017 door het staatshoofd ondertekend en op 30 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Overeenkomstig de inwerkingtredingsbepalingen heft dit koninklijk besluit het hoofdstuk VII van het ARBIS
op en is het van toepassing vanaf 1 september 2018 volgens de geplande overgangsmaatregelen.
De 4 FANC-reglementen die op grond van het koninklijk besluit werden aangenomen, werden op 13
december 2017 ondertekend door de Directeur-Generaal van het FANC en worden binnenkort gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad.
Wat betreft de operationalisering van deze nieuwe regelgeving werden de processen van de dienst Import &
Transport aangepast en werd de programmering van de CRM-software van het FANC (CIS2) in gang gezet
zodat het FANC tegen begin januari 2018 klaar is.
Hoewel de stakeholders sinds januari 2013 betrokken werden bij de ontwerp-herziening van de
Transportregelgeving, werd er op 26 januari 2018 een rondetafelgesprek gepland om de nieuwe
voorschriften en praktische zaken (aanvraagformulieren, dossierverwerking, …) voor de hele sector voor te
stellen, ongeacht de transportwijze of de activiteit.

HET FANC EVALUEERDE DE FYSIEKE BEVEILIGINGSSYSTEMEN VAN
NUCLEAIRE INSTALLATIES
Op 1 mei 2017 sprak het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zich formeel uit over de
erkenning van het fysieke beveiligingssysteem van nucleaire installaties en transportbedrijven. Zo waakt het
FANC erover of de exploitanten van deze installaties en bedrijven hun wettelijke verplichtingen nakomen op
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het vlak van nucleaire beveiliging.
De wet met betrekking tot de beveiliging van alle Belgische nucleaire installaties, documenten en
transporten bestaat sinds 2011. Deze wetten, en de bijhorende koninklijke besluiten, verplichten de
exploitanten een grondige analyse uit te voeren van de mogelijke risico’s en gepaste maatregelen te treffen
om de beveiliging van de sites te maximaliseren. Deze gegevens worden enerzijds vervat in een
erkenningsdossier en anderzijds vertaald in concrete maatregelen op het terrein. Dit dossier en de
toegepaste maatregelen vragen uitgebreid studiewerk en een behoorlijke tijdsspanne om de implementatie
correct uit te voeren. De procedure tot de officiële erkenning omvat dan ook verschillende fases, zoals
grondige analyses van de erkenningsdossiers, technische vergaderingen en plaatsbezoeken. Pas wanneer
al deze fases zijn doorlopen, kunnen alle partijen tot een gemeenschappelijke visie omtrent het fysieke
beveiligingssysteem komen.
Het doel van een erkenningsaanvraag is tweeledig: eerst en vooral dient de beveiliging van de nucleaire
installaties en transportbedrijven zo snel mogelijk tot op het wettelijk bepaalde niveau gebracht te worden.
Daarenboven is de implementatie van een sterk onderbouwde beveiligingscultuur met een continue
evaluatie het belangrijkste doel.
De laatste tussentijdse evaluatie vond plaats op 1 november 2016. De exploitanten kregen tot 1 mei 2017 de
tijd om de aanpassingen aan het fysieke beveiligingssysteem door te voeren die het FANC had aanbevolen.
Inspecteurs van het FANC gingen ter plaatse en controleerden nauwkeurig en plichtsbewust de getroffen
maatregelen en bestudeerden verder de bijhorende elementen en procedures. De algemene conclusie is
dat er enorme vooruitgang werd geboekt bij alle nucleaire installaties en vervoerders, maar tevens werd er
vastgesteld dat enkele exploitanten nog niet aan alle voorwaarden voldoen om de erkenning te verkrijgen.
Deze exploitanten krijgen hiervoor nog een extra termijn om deze laatste maatregelen te implementeren.
Dat neemt niet weg dat de beveiligingsmaatregelen die in 2017 werden geïmplementeerd in de niet-erkende
installaties reeds van adequaat niveau zijn. Een voorbeeld is de aanwezigheid van militairen op de
belangrijkste nucleaire sites, in afwachting van het speciaal beschermings- en bewakingskorps van de
federale politie. Bovendien werden er in alle nucleaire installaties ook bijkomende maatregelen getroffen in
functie van dreigingsniveau 3 in ons land. Het FANC volgde de situatie voortdurend van nabij op.
Indien het FANC opnieuw de erkenning weigerde, motiveerde het zijn beslissing en legde het bijkomende
fysieke beveiligingsmaatregelen op die de exploitant in werking moet stellen, alsook de uitvoeringstermijnen.
Wanneer het FANC kon vaststellen dat de exploitant alle bijkomende fysieke maatregelen heeft genomen,
erkende het in de maand die volgt op deze vaststelling het fysieke beveiligingssysteem en bracht het de
exploitant op de hoogte van deze beslissing.
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“HERZIENING VAN FYSIEKE CONTROLE”
In het jaar 2017 werd het regelgevingsproject “Herziening van fysieke controle” voortgezet.
De rechtsbasis, namelijk een wijziging van de wet van 15 april 1994, werd aan het Parlement voorgesteld en
besproken in de Subcommissie “nucleaire veiligheid”. De wet werd op 7 mei 2017 afgekondigd. Naast een
wettelijke basis voor de hervorming van fysieke controle, behandelt deze wet verschillende aanbevelingen
van de IRRS 2013:
• bevestiging van de primaire verantwoordelijkheid van de houder van de toelating
• rechtsbasis voor de publicatie van het nationale beleid inzake nucleaire veiligheid en beveiliging, op
basis van een voorstel van het Agentschap
• rechtsbasis en mechanisme voor de delegatie van reguleringsmissies aan door het Agentschap
opgerichte entiteiten (Bel V)
• duidelijke en eenduidige positionering van de goedgekeurde organisaties.
In juni 2016 vond een vergadering met belanghebbenden plaats. Na deze vergadering werden 400
opmerkingen, vragen en opmerkingen ontvangen over het project. Er werd een persoonlijke reactie naar
elke belanghebbende gestuurd, waarna in april 2017 een sectorinformatiedag werd georganiseerd.
Het aangepaste project op basis van de op basis van alle opmerkingen waaronder deze van de
belanghebbenden werd vervolgens naar de verschillende officiële adviesorganen gestuurd.
De Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Straling bracht in mei 2017 een eerste gunstig advies over
het project uit.

HERZIENING REGELGEVING BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN IONISERENDE
STRALINGEN VOOR DIERGENEESKUNDIGE TOEPASSINGEN
Een röntgentoestel is inmiddels een veelgebruikt instrument binnen de diergeneeskunde, maar steeds vaker
worden ook radioactieve stoffen toegediend aan dieren voor diagnostische of therapeutische doeleinden.
Het spreekt voor zich dat in al deze gevallen de betrokken personen en de omgeving steeds op een
afdoende wijze moeten beschermd zijn tegen de gevaren van ioniserende stralingen. Hiertoe dient zowel de
inrichting waar deze handelingen plaatsvinden als de dierenarts zelf aan een aantal voorwaarden te
voldoen. Deze voorwaarden zijn beschreven in het ARBIS.
Naar aanleiding van de omzetting van de EURATOM Basic Safety Standards van 5 december 2013 wordt
het ARBIS grondig herzien.
Zo zullen de aanvullende, specifieke voorwaarden met betrekking tot de blootstellingen aan ioniserende
stralingen in de diergeneeskunde in een apart koninklijk besluit worden ondergebracht. Daarenboven
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werden deze herzien rekening houdende met de technische en diergeneeskundige evoluties.
Op 8 juni 2017 heeft het FANC tijdens een ronde tafel het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de
blootstellingen aan ioniserende stralingen in de diergeneeskunde voorgesteld aan de vertegenwoordigers
van de betrokken stakeholders. Tijdens dit constructieve overleg werden de wijzigingen ten opzichte van de
huidige regelgeving voorgesteld en kregen de aanwezigen de kans om vragen te stellen over de inhoud en
het verdere verloop van dit project.
Na afloop werd dit ontwerp van koninklijk besluit op de website van het FANC gepubliceerd en kregen alle
stakeholders de tijd om deze door te nemen en hun feedback aan het FANC over te maken.
Dit reglementair voorstel werd nadien herwerkt rekening houdend met de verschillende ontvangen reacties.
Eind september 2017 werd tijdens een overleg de herwerkte tekst aan de vertegenwoordigers van de
stakeholders toegelicht.

STRALINGSBESCHERMING IN DE DIERGENEESKUNDE: CONTRIBUTIE VAN
FANC IN EEN BELGISCHE, EUROPESE EN INTERNATIONALE BEWUSTWORDING
De stralingstoepassingen in de diergeneeskunde zijn de laatste decennia veel breder geworden. Waar
vroeger de diergeneeskundige toepassingen beperkt waren tot gewone radiografieën, zien we nu een
toenemend gebruik van computertomografie, interventieradiologie, nucleaire diergeneeskunde en ook
radiotherapie.
Door deze evolutie zijn de stalingsrisico’s van de diergeneeskundige toepassingen sterk toegenomen en
gediversifieerd. Het FANC heeft de bijhorende uitdagingen op het vlak van de stralingsbescherming al snel
geïdentificeerd en -in overleg met de betrokken sector- gezocht naar passende oplossingen.
Maar het FANC heeft deze problematiek, ook aangekaart op het Europese niveau via de koepelorganisatie
van Europese stralingsbeschermings-autoriteiten HERCA (Heads of European Radiological Protection
Competent Authorities). Na enige aarzeling werd in 2012 een “Task Force” opgericht, die alleen kon
concluderen dat dezelfde problematiek in heel Europa aanwezig was.
Dit leidde tot de oprichting van een HERCA-werkgroep –net als de “Task Force” onder voorzitterschap van
een FANC-medewerker-, die ondertussen verschillende concrete aanbevelingen heeft uitgewerkt. Zo onder
meer met betrekking tot de noodzakelijke theoretische en praktische opleidingen stralingsbescherming voor
de verschillende mogelijke toepassingen maar ook specifiek voor de verschillende actoren (dierenartsen,
dierenarts-specialisten, dierenartsassistenten of aanverwante beroepen).
Op het internationale vlak bleven deze initiatieven niet onopgemerkt, waardoor ondertussen bij het
Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA, International Atomic Energy Agency) een “safety report”
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wordt voorbereid omtrent dit onderwerp, een proces waarbij eveneens een FANC-medewerker actief
betrokken is.
Ook binnen de Internationale Commissie voor Stralingsbescherming (ICRP, International Commission on
Radiological Protection) leidden de Belgische en Europese initiatieven tot het -voor het eerst sinds hun
ontstaan- expliciet aankaarten van diergeneeskundige stralingstoepassingen. Recent werd daartoe een
“task group” opgericht, mede voorgezeten door een FANC-medewerker. Tegelijk zal de “Main commission”
van ICRP zich buigen over de ethische aspecten van de blootstelling van dieren aan ioniserende stralingen.
Het is dus onmiskenbaar dat FANC een voortrekkersrol speelde in het op-de-kaart zetten van de
stralingsbeschermingsproblematiek die voortvloeit uit de hedendaagse diergeneeskundige toepassingen en
dit blijft doen, zowel op het Europees als op het internationale vlak.

RONDE TAFEL KB MEDISCH
Het reglementair kader met betrekking tot de medische blootstellingen en de blootstellingen bij nietmedische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen diende te worden herzien in het kader van
de omzetting van de Richtlijn 2013/59/EURATOM (“Basic Safety Standards directieve”) in onze nationale
regelgeving en ook om rekening te houden met de medische, technische en wetenschappelijke evoluties
inzake stralingsbescherming. Dit project omvat onder meer een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de
medische blootstellingen aan ioniserende stralingen en de blootstellingen bij niet-medische beeldvorming
met medisch-radiologische uitrustingen. Op 28 september 2017 stelde het FANC dit project voor aan de
betrokken stakeholders tijdens een ronde tafel. De stakeholders konden tot 20 oktober commentaren geven
op de ontwerptekst. Daarna wordt de ontwerptekst van het koninklijk besluit nog verder aangepast en
verfijnd, rekening houdend met de inbreng (meer dan 500 commentaren) van de stakeholders.

GOEDKEURING DOOR MINISTERRAAD VAN DE VOORSTELLEN VAN DE TASK
FORCE MET BETREKKING TOT REGELGEVING AFVALBEHEER
Om de aanbeveling 7 van het Integrated Regulatory Review Service (IRRS) team van het International
Atomic Energy Agency (IAEA), met betrekking tot het duidelijker opsplitsen van de rollen en
verantwoordelijkheden van Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) en
FANC, in uitvoering te brengen, besliste de regering op 16 oktober 2016 om een Task Force op te richten.
Deze Task Force is samengesteld uit de regeringscommissarissen van NIRAS en FANC en hun algemene
directies.
Deze Task Force heeft een inventaris gemaakt van alle interfaces tussen NIRAS en FANC en heeft deze
geëvalueerd in termen van belang, dringendheid en omvang en heeft de lacunes in de regelgeving
geïdentificeerd om deze interfaces te verduidelijken en/of te verbeteren. Voor de prioritaire interfaces heeft
de Task Force ook voorstellen gemaakt van de regelgevende initiatieven nodig om deze lacunes te
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verhelpen. Eind juni 2017 heeft de Task Force zijn finaal rapport voorgesteld. De ministerraad nam op 20 juli
2017 kennis van dit rapport en gaf FANC en NIRAS de opdracht om de nodige ontwerpen van wet en
voorstellen van Koninklijke Besluiten uit te werken om de voorstellen van acties in het rapport uit te voeren.
Deze acties betreffen de volgende 4 onderwerpen:
• acceptatiesysteem voor radioactief afval;
• beheer van onderlinge afhankelijkheden tussen de opeenvolgende beheerstappen en overdracht van
radioactief afval;
• nationale beleidsmaatregelen voor berging en hun uitvoering door middel van het nationaal programma;
• interventies en saneringen, incl. beheer op lange termijn van het radioactieve afval afkomstig van
interventies en saneringen;
Voor het acceptatiesysteem dat de verantwoordelijkheid van NIRAS is, werd voorgesteld dat NIRAS de
opdracht heeft om de “Algemene Regels” voor te stellen en voor bindend advies voor te leggen aan FANC. Na
eventuele aanpassing kunnen deze dan in een KB afgekondigd worden. Het FANC zal toezicht houden op de
toepassing van deze Algemene Regels bij het opstellen van acceptatie criteria (ACRIA).
In het domein van het beheer van onderlinge afhankelijkheden en transfer van afval is de belangrijkste lacune
een mechanisme om een radioactief materiaal waarvoor geen gebruik meer is of voorzien is, tot radioactief
afval kan verklaard worden en een mechanisme waardoor een nucleaire installatie die niet meer gebruikt
wordt als definitief stilgelegd kan verklaard worden. NIRAS en FANC zullen hiervoor gezamenlijk een wettelijke
basis uitwerken.
Voor wat betreft het Nationaal Beleid en Programma werd beslist dat de lopende regelgevende initiatieven nl.
de omzetting in KB van de WENRA Safety Reference Levels voor afvalberging en het voorstel van KB met de
vergunningsprocedure specifiek voor afvalberging, verder worden afgewerkt.
In het domein interventie en sanering is de belangrijkste actie de omzetting in Belgische regelgeving van de
EC richtlijn 2013/53 “Basis Safety Standards”.
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Hoofdstuk 2
Vergunnen en controleren
De eerste stap in de uitoefening van toezicht door het FANC is het verlenen van een vergunning. Zo’n vergunning
bestaat uit een reeks reglementaire voorschriften, waarmee het FANC de bijzondere voorwaarden vastlegt die
gerespecteerd dienen te worden bij bijvoorbeeld het uitbaten van een inrichting of tijdens het vervoer van
radioactieve stoffen. Het FANC ziet toe op de naleving van deze vergunningsvoorwaarden en controleert aan de
hand van inspecties en metingen of toepassingen van radioactiviteit op een correcte manier gebruikt worden en
of er zich geen abnormale situaties voordoen. Bij inbreuken op de regelgeving kan het FANC een proces-verbaal
opmaken en de maatregelen opleggen die het noodzakelijk acht.
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Hoofdstuk 2: vergunnen en controleren

Nucleaire basisinrichtingen
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GEEN TOENAME VAN WATERSTOFVLOKKEN IN TIHANGE 2
De waterstofvlokken in de wanden van de reactorkuip van Tihange 2 bleven onveranderd en er zijn ook
geen nieuwe indicaties waargenomen. Dat blijkt uit de analyse van de ultrasoon inspecties tijdens de
geplande revisie. Tussen 2012 en 2015 lag Tihange 2, net als Doel 3, een lange periode stil in het kader van
het onderzoek naar de waterstofvlokken in de reactorkuipen.
Op 17 november 2015 gaf het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) aan uitbater Electrabel
de toelating om de reactor van Tihange 2 opnieuw op te starten. Het FANC nam deze beslissing op basis
van de evaluatie van de justificatiedossiers van Electrabel. Deze dossiers toonden aan dat de
waterstofvlokken in de wanden van de reactorkuipen geen significante impact hebben op de veiligheid van
de reactoren. Het FANC wenste echter wel een opvolging van de waterstofvlokken bij de eerstvolgende
revisie van de reactoreenheid, door middel van ultrasoon inspecties over de volledige dikte van de gesmede
ringen van Tihange 2.
Deze ultrasoon-inspecties vonden plaats tijdens de geplande revisie van 2017. De resultaten van deze
ultrasoon inspectie werden geanalyseerd via een methode die de veiligheidsautoriteiten goedkeurden. De
analyse toonde aan dat er geen evolutie van de waterstofvlokken werd vastgesteld. Er zijn geen nieuwe
indicaties waar te nemen, terwijl de bestaande indicaties niet doorgroeien.
Op basis van deze resultaten uitte het FANC geen bezwaren voor de heropstart van Tihange 2, de reactor
trad dus opnieuw in werking. Het FANC en Electrabel blijven de kuip echter opvolgen, zoals internationale
regels het voorschrijven. Een gelijkaardige ultrasoon-inspectie werd ook uitgevoerd in Doel 3, tijdens de
geplande revisie in november 2017. Ook daar bleef de toestand van de waterstofvlokken onveranderd.

HET IAEA CONTROLEERDE DE LANGETERMIJNUITBATING VAN DE
KERNREACTOREN DOEL 1 EN 2
Van 14 tot 23 februari 2017 vond in de kernreactoren Doel 1 en 2 de SALTO-missie (Safety Aspects of Long
Term Operation) plaats van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Het Federaal Agentschap
voor Nucleaire Controle (FANC) had deze missie aangevraagd bij het IAEA in het kader van de
langetermijnuitbating (Long Term Operation of LTO) van Doel 1 en 2 tot 2025.
Op basis van de eerste resultaten oordeelde het IAEA dat ENGIE Electrabel het LTO-programma goed
beheert, in overeenstemming met de internationale standaarden op dat vlak.
In november 2015 bereikte de federale regering een akkoord met ENGIE Electrabel om de reactoren Doel 1
en 2 tien jaar langer open te houden tot 2025.
Deze langetermijnuitbating is echter onderworpen aan bepaalde voorwaarden: uitbater ENGIE Electrabel
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moet aantonen dat het technisch en organisatorisch in staat is om Doel 1 en 2 veilig uit te baten tot 2025. De
LTO van Doel 1 en 2 gaat dus gepaard met talrijke acties die de veilige uitbating van de reactoren moeten
garanderen. Het FANC volgde ook in 2017 het beheer van de LTO en de implementatie van het bijhorende
actieplan op de voet op.
Daarnaast deed het FANC beroep op de internationale expertise van het IAEA, dat zijn leden de
mogelijkheid van een peer review aanbiedt, dus in casu deze SALTO-missie. Het doel van een SALTOmissie is om de betrokkenen te adviseren over de veiligheidsaspecten van de langetermijnuitbating van een
kernreactor. Deze SALTO-missie kadert in het algemene beleid van het FANC om internationale peer
reviews te bevorderen van activiteiten in verband met de nucleaire veiligheid.
Het IAEA stelde voor deze SALTO-missie een team samen van 12 internationale nucleaire
veiligheidsdeskundigen. Zij maakten een evaluatie van de verschillende projecten die ENGIE Electrabel in
het kader van de LTO uitvoerde. Dit gebeurde aan de hand van enkele welomlijnde thema’s, zoals HRmanagement en kennisbeheer, verouderingsbeheer van de mechanische en elektrische componenten,
civiele bouwkunde, interne organisatie en beheer van de wijzigingen aan de installaties.
Op basis van deze thema’s analyseerden de internationale deskundigen een groot aantal acties. Zij
formuleerden 4 aanbevelingen en 9 suggesties om het LTO-beheer van ENGIE Electrabel te versterken.
Daarnaast stelden ze ook verschillende goede praktijken vast:
• de uitbater hanteert een geïntegreerd risicobeheer voor LTO op verschillende niveaus.
• de uitbater heeft een volledig overzicht van het LTO-project en weet wat en waar moet geanalyseerd
worden.
• de uitbater nam en blijft maatregelen nemen om personeelsverloop op te vangen, zodat kennis niet
verloren gaat bij een mogelijk vertrek van personeelsleden.
Het team formuleerde ook enkele verbeterpunten:
• de uitbater moet ervoor zorgen dat alle nodige systemen, structuren en componenten qua
verouderingsbeheer opgevolgd worden tijdens de LTO-periode.
• de uitbater moet de consistentie en volledigheid van data m.b.t. structuren en componenten in het
kader van de LTO waarborgen.
• de uitbater moet de herziening en de actualisatie van de verouderingsprogramma’s voor bouwkundige
structuren volledig afwerken.
Een opvolgingsmissie is voorlopig gepland in 2019. Deze missie dient om de acties te evalueren die ENGIE
Electrabel uitvoerde om tegemoet te komen aan de aanbevelingen en suggesties die het IAEA formuleerde
tijdens de SALTO-missie. Een gelijkaardige opvolgingsmissie werd in december 2016 georganiseerd in de
kernreactor Tihange 1.
Het FANC volgde de implementatie van deze acties aandachtig op, dit in functie van zijn missie: het
beschermen van de bevolking en het leefmilieu tegen de gevaren van ioniserende straling.
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HET FANC PUBLICEERDE HET SALTO-RAPPORT VAN DOEL 1 EN 2
Het rapport van de SALTO-missie (Safety Aspects of Long Term Operation) van het Internationaal
Atoomenergieagentschap (IAEA) in de kernreactoren van Doel 1 en 2 werd in 2017 beschikbaar. De SALTOmissie vond plaats van 14 tot 23 februari 2017. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
had deze missie aangevraagd bij het IAEA, in het kader van de langetermijnuitbating (Long Term Operation
of LTO) van Doel 1 en 2 tot 2025. Op basis van het SALTO-rapport, oordeelde het IAEA dat ENGIE
Electrabel het LTO-programma goed beheert, in overeenstemming met de internationale standaarden op dat
vlak, maar ook dat er nog ruimte is voor verbetering.
Het doel van een SALTO-missie is om de betrokkenen te adviseren over de veiligheidsaspecten van de
langetermijnuitbating van een kernreactor. Deze SALTO-missie kaderde in het algemene beleid van het
FANC, om internationale peer reviews te bevorderen van activiteiten in verband met de nucleaire veiligheid.

IAEA VOERDE VEILIGHEIDSREVIEW UIT OP DE BR2 ONDERZOEKSREACTOR TE
MOL
Een team van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) rondde in 2017 een missie af waarin het
een review uitvoerde van het verouderingsbeheer van de BR2 (Belgian Reactor 2) onderzoeksreactor.
Deze missie, bestaande uit experts op het vlak van nucleaire veiligheid, was aangevraagd door het Federaal
Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en begon op 7 november. De review uitgevoerd door het IAEA
team was gefocust op aspecten die essentieel zijn voor het veilig verder uitbaten van de onderzoeksreactor.
Deze BR2 is één van drie onderzoeksreactoren op het terrein van het Studiecentrum voor Kernenergie
(SCK•CEN) te Mol. De BR2, operationeel sinds begin jaren 60, heeft een van de hoogste vermogensniveaus
in West Europa, en is tevens één van de oudste onderzoeksreactoren. De BR2 wordt gebruikt voor splijtstofen materiaaltests voor diverse reactortypes en voor het Europese fusieprogramma. Tevens speelt de BR2
een belangrijke rol in de productie van radio-isotopen voor medische en industriële toepassingen en voor het
doteren van silicium bestemd voor de elektronica-industrie.
Het IAEA team concludeerde dat de BR2 significant vooruitgang boekte in het opzetten van een effectief
verouderingsbeheerprogramma. Verdere uitbreiding van het programma is opportuun om het volledig
consistent te maken met de meest recente standaarden van de IAEA. De praktijk om periodiek
veiligheidsherevaluaties uit te voeren zal helpen bij het verzekeren dat veiligheid van de onderzoeksreactor
verzekerd blijft gedurende de verdere uitbatingsperiode.
Het IAEA team stelde dat het verouderingsbeheerprogramma van de BR2 de meeste door de IAEA
standaarden aanbevolen thema´s omvat en dat acties voorzien zijn om nog uitstaande mogelijkheden voor
verbeteringen aan te pakken.
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Het IAEA team identificeerde goede praktijen die gedeeld zullen worden met de internationale gemeenschap
van onderzoeksreactoren. Deze goede praktijken betreffen onder andere het uitvoeren van periodieke
veiligheidshervaluaties alsook het vrijwillig rapporteren over de BR2 in het kader van de conventies van het
Verdrag inzake nucleaire veiligheid.
Het IAEA team gaf een aantal aanbevelingen en suggesties die het verouderingsbeheer van de BR2 verder
kunnen versterken, waaronder:
• het programma voor verouderingsbeheer zou uitgebreid moeten worden naar installaties voor de
productie van radio-isotopen, experimentele uitrustingen en bouw structuren met een belang voor de
veiligheid ;
• het kwalificatie programma van veiligheidsuitrustingen zou uitgebreid kunnen worden ;
• de effectiviteit van programma’s en procedures waarmee trends in veroudering worden gemonitord en
waarmee de fysieke degradatie wordt geminimaliseerd, zou geregeld moeten worden herzien ;
• het programma voor verouderingsbeheer zou gereviseerd moeten worden met het oog op
kwaliteitseisen en ervaringsfeedback.
Het team van de IAEA bestond uit experts uit Argentinië, Canada, Zuid Afrika en van de IAEA.
Een opvolgingsmissie is voorlopig gepland in 2019. Deze missie dient om de acties te evalueren die de
exploitant SCK•CEN zal uitvoeren om tegemoet te komen aan de aanbevelingen en suggesties die het IAEA
formuleerde tijdens deze missie. Een uitgebreid verslag van de resultaten wordt begin 2018 gepubliceerd.

BELGOPROCESS: UITBREIDING VAN ONTMANTELINGSVERGUNNING
De ontmantelingsvergunning voor site 1 van Belgoprocess in Dessel werd bij koninklijk besluit van 2 mei
2017 gewijzigd en uitgebreid. Belgoprocess, het bedrijf dat instaat voor het beheer van radioactief afval, had
de aanvraag voor deze uitbreiding van de vergunning ingediend in het voorjaar van 2016.
In 2007 verkreeg Belgoprocess een vergunning om bepaalde gebouwen en installaties op site 1 te
ontmantelen. Site 1 is vergund als inrichting van klasse I. In het voorjaar van 2016 diende Belgoprocess een
aanvraag in voor een uitbreiding van deze ontmantelingsvergunning. De uitbreiding betreft de installaties in
de gebouwen 105X en 122X, waar respectievelijk de horizontale en verticale opslagtanks van de voormalige
opwerkingsfabriek Eurochemic zich bevinden. Om deze twee gebouwen te kunnen ontmantelen, wordt er
een tijdelijk ontmantelingsgebouw (170X) geplaatst.
Belgoprocess diende de aanvraag voor de uitbreiding van de ontmantelingsvergunning in conform artikel 12
(uitbreiding en wijziging van de inrichting) en artikel 17 (stopzetting van de activiteit en ontmanteling) van het
ARBIS. Het FANC verklaarde de aanvraag volledig en stelde vast dat de beoogde activiteiten geen risico’s
met zich meebrengen voor de omwonenden, de werknemers en voor het leefmilieu. Ook de
Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen gaf een gunstig advies. Daarnaast werden ook de
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gemeentes die binnen een straal van vijf kilometer rond de site liggen, nl. Dessel, Mol, Geel, Retie en
Kasterlee en de provincie Antwerpen om advies gevraagd.
De aanvraag werd bijgevolg goedgekeurd en de ontmantelingsvergunning voor site 1 van Belgoprocess
werd gewijzigd en uitgebreid bij koninklijk besluit van 2 mei 2017. Deze beslissing werd per uittreksel
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2017.

IRE: VERGUNNING VOOR CONVERSIE HEU-LEU
Het IRE (Instituut voor Radio-elementen) is een instelling van openbaar nut die vooral actief is bij het
instellen van radioactieve stoffen voor iedere vorm voor medisch gebruik, hoofdzakelijk molybdeen-99,
jodium-131 en xenon-133, veel gebruikt in ziekenhuizen voor behandelingen of diagnoses.
Naar aanleiding van het engagement van België om de aanwezigheid van hoogverrijkt uranium (HEU) op
haar grondgebied te beperken om veiligheidsredenen, en na diverse maatregelen die de Verenigde Staten
namen om het gebruik van HEU te beperken (beperkingen voor de aankoop en levering van HEU, boetes
voor het gebruik Mo-99 geproduceerd uit HEU en financiële prikkels voor het gebruik van technetium
generators, geproduceerd op basis van laag verrijkt uranium (LEU)), engageerde het IRE zich reeds enkele
jaren om het productieproces van medische radio-isotopen aan te passen en over te stappen naar een
productiewijze op basis van HEU naar een productieproces op basis van laag verrijkt uranium (LEU). Om
deze productiewijze te kunnen veranderen, moest het IRE van het FANC een nieuwe exploitatievergunning
verkrijgen.
Op 29 januari 2015 vroeg het IRE bij het FANC het opstarten van een standaard voorafgaand overleg
proces aan om de veiligheidsautoriteit te betrekken vanaf het programma voor onderzoek en ontwikkeling.
Op 26 februari 2016 werd het definitieve gunstige advies van het FANC en Bel V voorgesteld aan de
Wetenschappelijke Raad. De veiligheidsautoriteit stelde daar dat het HEU-LEU conversie-project de
veiligheid van IRE-installaties verbetert en dat de aandachtspunten van het FANC en Bel V qua
veiligheidsdoelstellingen te verbeteren voldoende werden beantwoord.
IRE diende een aanvraag in op 27 juli 2016, en deze werd behandeld op 9 september 2016, tijdens de
Wetenschappelijke Raad van het FANC. Deze laatste heeft een voorlopig gunstig advies gegeven op het
verzoek van het IRE.
In december 2016 werden alle openbare onderzoeken in de acht gemeenten rond het IRE (Aiseau-Presles,
Charleroi, Chatelet, Farciennes, Fleurus, Les Bons Villers, en Sambreville Sombreffe) beëindigd. Geen van
de openbare onderzoeken leverde een bezwaar op. Op 9 januari 2017 ontving het Agentschap een gunstig
advies van de bestendige deputatie.
In de loop van 2017 zette het IRE de onderzoeks- en ontwikkelingstesten verder om het productieproces af
te ronden en te voldoen aan de vereisten van het FANC en Bel V. Het IRE kreeg vervolgens een tweede
positief advies van de Wetenschappelijke Raad, op 9 september 2017. Het koninklijk besluit, ondertekend
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door de koning op 24 oktober 2017, verscheen op 4 december 2017 in het Belgisch Staatsblad.
De autorisatie voor dit nieuwe procedé zit dus in de laatste fase. De nieuwe installaties van het IRE moeten
nu door het FANC en Bel V ontvankelijk worden verklaard voordat ze daadwerkelijk in gebruik worden
genomen. Na afronding van de onderzoeks- en ontwikkelingstesten moeten de producten die het resultaat
zijn van dit nieuwe proces hun gelijkwaardigheid aantonen t.a.v. de farmaceutische autoriteiten van de
landen waarin ze worden gebruikt. De start van de conversie naar LEU is daarom voorzien voor midden
2019.
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Industriële Inrichtingen
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START INSPECTIECAMPAGNE « RECHTVAARDIGING VAN AM-241
BRONNEN IN DE TEXTIELSECTOR »
Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als opdracht de werknemers, de bevolking
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling te beschermen. In deze context ziet het FANC er
nauwlettend op toe dat de risico’s m.b.t. het gebruik van ioniserende stralingen zo veel mogelijk worden
vermeden of beperkt. In de textielsector, en in het bijzonder qua gebruik van Americium-241 bronnen, blijken
er minder risicovolle alternatieven te bestaan. Daardoor zou het gebruik van deze bronnen niet langer
gerechtvaardigd zijn in de zin van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 (artikel 20.1.1.1).
Het FANC startte een samenwerking met de bevoegde federatie voor de textielsector om het gebruik van
Am-241 bronnen te onderzoeken. Tijdens een inspectiecampagne bij alle exploitanten van de sector
analyseerden inspecteurs de situatie en luisterden ze naar de argumenten van de exploitanten, vooraleer er
een beslissing wordt genomen over een eventueel verbod.

INSPECTIES DIE IN 2017 WERDEN UITGEVOERD IN DE INDUSTRIËLE
SECTOR
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VERWERKTE VERGUNNINGSDOSSIERS VAN INDUSTRIËLE INRICHTINGEN VAN
KLASSE I, II EN III IN 2017
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Hoofdstuk 2: Vergunnen en controleren

Algemeen beheer en berging van
radioactief afval
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FANC EN BEL V STARTTEN GECOÖRDINEERD ONDERZOEKSPROGRAMMA
VOOR GEOLOGISCHE BERGING
In het kader van de strategische doelstelling van het FANC, namelijk « het ontwikkelen van een
toekomstgerichte aanpak op vlak van afvalbeheer”, werkte de dienst Nucleair Afvalbeheer in samenwerking
met Bel V een document uit.
Dit document heeft als doel om de behoeften op vlak van Research & Development vanuit het standpunt
van een regelgever in verband met de definitieve geologische berging van radioactief afval en gebruikte
splijtstoffen te structureren. Dit document laat tevens een transparante communicatie toe over de R&Dbehoeften en activiteiten op nationaal en internationaal vlak.
Dit is een levend document. In 2017 lag de focus op de essentiële vraagstukken die belangrijk zijn voor de
keuze van het gastgesteente en van de site. Het accent lag dus op de veiligheid op lange termijn van de
definitieve geologische berging. Niettemin werden in de meest recente versie van dit document ook
specifieke vragen over de operationele veiligheid geïdentificeerd, die een directe impact hebben op de
keuze voor het mogelijke gastgesteente en site.
Naast dit document bestaat er ook een implementatieplan, waarin staat welke taken uitgevoerd moeten
worden en met een raming van de nodige middelen. De directies van het FANC en Bel V gaven hun
princiepsakkoord over de uitvoering van dit plan, dat in 2017 werd gelanceerd.

OPPERVLAKTEBERGING : NIRAS BEANTWOORDDE DE VRAGEN VAN HET FANC
Begin december 2017 ontving het FANC van NIRAS de laatste antwoorden op de vragen die ze in 2014 had
gesteld omtrent het veiligheidsdossier voor een oppervlakteberging van categorie A-afval in Dessel. De
antwoorden op de vragen zijn noodzakelijk om het dossier een eerste maal te kunnen voorleggen aan de
Wetenschappelijke Raad voor advies.
Als gevolg van de vragen van het FANC en Bel V deed NIRAS een aantal aanvullingen en voerde het
aanpassingen uit, onder meer :
• een nieuw systeem van bergingslimieten (concentratie- en totale activiteitslimieten) met bijhorende
aangepaste radiologische bronterm ;
• aanpassingen aan het installatie-ontwerp en daarmee ook de verwachte evolutie van de installatie
• in rekening brengen van de bijkomende metingen met betrekking tot de hydrogeologie van de site
• een veiligheidsevaluatie en behandeling van onzekerheden die coherent zijn met alle aanpassingen,
aanvullende gegevens en kennis over het bestaande en verwachte radioactief afval.
Dit alles resulteert in een verhoogde veiligheid van de toekomstige installatie. Enkele van de belangrijke
voorbeelden hiervan zijn :
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• de strengere beperking van de aanwezigheid van langlevende radionucliden zoals plutonium-isotopen
• het aanpassen van het ontwerp zodat accumulatie van eventueel infiltrerend water rond het afval wordt
vermeden
• het toevoegen onderaan de installatie van een laag die radionucliden kan adsorberen.
Het geheel van antwoorden laat NIRAS ook toe om de veiligheid op een coherente wijze aan te tonen.
In een volgende fase moet NIRAS zijn dossier vervolledigen met informatie uit de antwoorden en een
update van het dossier indienen bij het FANC, waarna, na verificatie van de volledigheid, het dossier een
eerste maal kan voorgelegd worden aan de Wetenschappelijke Raad.
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Invoer en Vervoer
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INCIDENT MET TRANSPORT VAN RADIOACTIEF MATERIAAL INGEDEELD OP
INES-NIVEAU 2
Op dinsdag 25 juli 2017 ontving NTP Radioisotopes (Europe) S.A. een collo met een gebruikte radioactieve
bron. Dit collo was afkomstig uit Egypte en kwam via de luchthaven van Zürich aan op de luchthaven van
Zaventem, waar het tijdelijk werd opgeslagen sinds 13 juli in een gebouw dat specifiek dient voor de
tussentijdse opslag van radioactieve stoffen. NTP Radioisotopes (Europe) S.A. is een Belgisch bedrijf in
Fleurus, gespecialiseerd in de productie van radioactieve industriële bronnen, die bijvoorbeeld in de industriële
gammagrafie worden gebruikt.
Tijdens de ontvangst en de controle van dit collo, detecteerde de dosimeter van een medewerker van NTP een
abnormaal hoog stralingsniveau in de nabijheid van het collo. Het stralingsniveau overschreed de limieten die
vastgelegd zijn in de regelgeving voor het vervoer van radioactief materiaal. Het bedrijf schermde het collo af,
bracht het naar een veilige plaats en lichtte het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in.
In overleg met het FANC en onder toezicht van de dienst voor fysische controle van NTP, werd het collo op
een veilige manier geopend in een afgeschermde cel. Daaruit bleek dat de gebruikte radioactieve bron zich
niet in de primaire container bevond, die bedoeld is om de radioactieve bron af te schermen en de straling
buiten het collo te beperken. Het FANC vroeg om het collo, tot nader order, veilig in de afgeschermde cel te
houden. Zo kon het Agentschap de volgende stappen voorbereiden, die noodzakelijk waren voor het verdere
beheer van dit incident.
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De dag nadien kwamen inspecteurs van het FANC ter plaatse om de feiten vast te stellen en het
stralingsniveau (dosisdebiet) rondom het collo te meten. Metingen toonden aan dat het stralingsniveau in de
nabijheid van het collo boven de limiet van 2 milliesievert (mSv) per uur lag. Het onderzoek wees er ook op dat
de verzender het collo niet correct gelabeld en gemarkeerd had en ook niet had verzegeld. De afzender had
het collo bovendien klaargemaakt voor transport en verscheept zonder het stralingsniveau te controleren.
Het FANC onderzocht of er tijdens het transport personen in de buurt van het collo zijn geweest en welke
dosisdebieten zij daar eventueel bij opliepen. Omdat men niet met zekerheid kan zeggen waar het collo zich
exact bevond in de laadruimte van het vliegtuig, baseerde het FANC zijn analyse op de meest conservatieve
berekeningen, rekening houdend met alle mogelijke posities van het collo.
De maximale dosis waaraan een passagier die vlak boven het collo zat op de vlucht Caïro-Zürich blootgesteld
zou kunnen zijn, bedraagt 6,6 mSv. Voor een passagier op de vlucht Zürich-Brussel bedraagt dit 3,1 mSv. De
dosislimiet voor een persoon van het publiek bedraagt 1 mSv per jaar, wetende dat een persoon die in België
woont jaarlijks gemiddeld een dosis van 2,8 mSv oploopt als gevolg van natuurlijke straling. Ter vergelijking,
de gemiddelde dosis bij een CT-scan van de buikregio bedraagt 8 mSv. Een dergelijke eenmalige blootstelling
zoals bij dit incident houdt geen significante verhoging in van het risico voor de gezondheid van de
blootgestelde personen. Er was overigens geen enkel risico op radioactieve besmetting van deze personen.
Zij zijn dus zelf niet radioactief.
Het FANC bracht de afzender van het collo en de betrokken nucleaire autoriteiten op de hoogte van het
incident en van de niet-naleving van de regelgeving voor het vervoer van radioactief materiaal. Samen volgden
ze dit incident op en troffen ze de nodige maatregelen opdat dit zich in de toekomst niet meer voordoet.
De Zwitserse veiligheidsautoriteit [Departement Binnenlandse Zaken – Office fédéral de la santé publique
(OFSP)/ Overheidsdienst Volksgezondheid] ontving van de luchtvaartmaatschappij de passagierslijsten van de
vluchten Caïro-Zürich en Zürich-Brussel. In functie van de nationaliteiten van de passagiers, verwittigde de
OFSP de betrokken nationale autoriteiten.
Bij dit incident was één Belgische passagier betrokken. In samenwerking met het FANC, contacteerde de FOD
Volksgezondheid deze passagier om hem te informeren over de dosis die hij mogelijk opliep tijdens deze
vlucht, en ook om hem ervan te verzekeren dat deze blootstelling geen significante gevolgen heeft voor zijn
gezondheid. De passagier moet dus geen specifieke maatregelen nemen.
Daarnaast toonden aanvullende analyses aan dat alle personen die zich in de nabijheid van het collo
bevonden buiten de passagiers, zoals de afhandelaars in de verschillende Europese luchthavens en de
chauffeur van het wegtransport in België, geen dosis ontvingen met gevolgen voor de gezondheid. De doses
in kwestie liggen ruim onder de maximaal toelaatbare dosis voor personen van het publiek, die 1 mSv per jaar
bedraagt.
Het FANC heeft echter geen informatie over de activiteiten die zich afspeelden op Egyptisch grondgebied en
de mogelijke doses waaraan het personeel van de afzender en de afhandelaars van de luchthaven van Caïro
blootgesteld zouden kunnen zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van de Egyptische veiligheidsautoriteit, aan
wie het FANC alle informatie met betrekking tot dit incident heeft overgemaakt.
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PUNCTUELE INSPECTIES EN SYSTEEMINSPECTIES & CIJFERS
GECONTROLEERDE VERVOERSMIDDELEN

[1] Dit cijfer omvat veranderingen in de importeurregistratie en nieuwe importeursregistraties
[2] In 2014 geregistreerd in speciale transportvergunningen.
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Vervoersmiddelen gecontroleerd in 2017

Opsplitsing van de overtredingen en van de opmerkingen voor wegvoertuigen in
2017
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VERVOER OP HET BELGISCHE GRONDGEBIED IN 2017
Het vijfde en zesde transport van bestraalde splijtstof vanuit het Nederlandse Borssele (EPZ) naar Frankrijk
(AREVA) over Belgisch grondgebied van resp. 26 september 2017 en 12 december 2017 verliep in goede
veiligheidsomstandigheden. In de toekomst zullen nog andere transporten van bestraalde splijtstof vanuit
Nederland naar Frankrijk door België plaatsvinden.
In de loop van 2017 keerden twee transporten van verglaasd middelradioactief afval terug vanuit Frankrijk
naar België. Dit afval is afkomstig van de opwerking van verbruikte Belgische kernbrandstof in Frankrijk. De
terugkeer van verglaasd middelradioactief afval past in het kader van opwerkingscontracten tussen SYNATOM
en AREVA (La Hague, Frankrijk), die afgesloten werden volgens de opeenvolgende richtlijnen van de
Belgische overheid.
In 2017 waren de voorbereidingen voor de terugkeer van het verglaasde middelradioactieve afval volop aan
de gang. In totaal zullen twee transporten nodig zijn om dat afval terug te brengen. Het eerste transport
bestaat uit een collo van 16 containers verglaasd middelradioactief afval, het tweede uit een collo van 19
containers. Er keren dus 35 containers in totaal terug naar België. Vooraf vindt een leeg transport plaats, zodat
de betrokken partijen optimaal voorbereid zijn om het afval van Frankrijk naar de site van Belgoprocess over te
brengen.
Alle maatregelen werden genomen, opdat de colli het station van Mol in alle veiligheid bereiken. In een
speciale overslagzone worden de colli overgeladen van de wagon op een vrachtwagen. Vervolgens worden de
colli langs de weg vervoerd naar het speciaal daarvoor ontworpen opslaggebouw op de site van
Belgoprocess in Dessel, waar de containers uit de colli worden uitgeladen.
De betrokken partijen stellen alles in het werk om de terugkeeroperaties in alle veiligheid te laten verlopen,
zoals dat al het geval was voor de transporten van verglaasd hoogradioactief en gecompacteerd
middelradioactief afval die eerder werden uitgevoerd vanuit Frankrijk naar de site van Belgoprocess in Dessel.
Op Belgisch grondgebied volgde het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) het verloop van de
transporten van dichtbij op.

HET FANC EVALUEERDE FYSIEKE BEVEILIGINGSSYSTEMEN VAN NUCLEAIRE
INSTALLATIES
Op 1 mei 2017 sprak het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zich formeel uit over de
erkenning van het fysieke beveiligingssysteem van nucleaire installaties en transportbedrijven. Zo waakt het
FANC erover of de exploitanten van deze installaties en bedrijven hun wettelijke verplichtingen nakomen op
het vlak van nucleaire beveiliging.
De wet met betrekking tot de beveiliging van alle Belgische nucleaire installaties, documenten en transporten
bestaat sinds 2011. Deze wetten, en de bijhorende koninklijke besluiten, verplichten de exploitanten een
grondige analyse uit te voeren van de mogelijke risico’s en gepaste maatregelen te treffen om de beveiliging
van de sites te maximaliseren. Deze gegevens worden enerzijds vervat in een erkenningsdossier en
anderzijds vertaald in concrete maatregelen op het terrein. Dit dossier en de toegepaste maatregelen vragen
uitgebreid studiewerk en een behoorlijke tijdsspanne om de implementatie correct uit te voeren. De procedure
tot de officiële erkenning omvat dan ook verschillende fases, zoals grondige analyses van de
erkenningsdossiers, technische vergaderingen en plaatsbezoeken. Pas wanneer al deze fases zijn doorlopen,
kunnen alle partijen tot een gemeenschappelijke visie omtrent het fysieke beveiligingssysteem komen.
Het doel van een erkenningsaanvraag is tweeledig: eerst en vooral dient de beveiliging van de nucleaire
installaties en transportbedrijven zo snel mogelijk tot op het wettelijk bepaalde niveau gebracht te worden.
Daarenboven is de implementatie van een sterk onderbouwde beveiligingscultuur met een continue evaluatie
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het belangrijkste doel.
De laatste tussentijdse evaluatie vond plaats op 1 november 2016. De exploitanten kregen tot 1 mei 2017 de
tijd om de aanpassingen aan het fysieke beveiligingssysteem door te voeren die het FANC had aanbevolen.
Inspecteurs van het FANC gingen ter plaatse en controleerden nauwkeurig en plichtsbewust de getroffen
maatregelen en bestudeerden verder de bijhorende elementen en procedures. De algemene conclusie is dat
er enorme vooruitgang werd geboekt bij alle nucleaire installaties en vervoerders, maar tevens werd er
vastgesteld dat enkele exploitanten nog niet aan alle voorwaarden voldoen om de erkenning te verkrijgen.
Deze exploitanten krijgen hiervoor nog een extra termijn om deze laatste maatregelen te implementeren. Dat
neemt niet weg dat de beveiligingsmaatregelen die in 2017 werden geïmplementeerd in de niet-erkende
installaties reeds van adequaat niveau zijn. Een voorbeeld is de aanwezigheid van militairen op de
belangrijkste nucleaire sites, in afwachting van het speciaal beschermings- en bewakingskorps van de
federale politie.
Bovendien werden er in alle nucleaire installaties ook bijkomende maatregelen getroffen in functie van
dreigingsniveau 3 in ons land. Het FANC volgde de situatie voortdurend van nabij op.
Indien het FANC opnieuw de erkenning weigerde, motiveert het zijn beslissing en legt het bijkomende fysieke
beveiligingsmaatregelen op die de exploitant in werking moet stellen, alsook de uitvoeringstermijnen. Wanneer
het FANC kon vaststellen dat de exploitant alle bijkomende fysieke maatregelen heeft genomen, erkent het in
de maand die volgt op deze vaststelling het fysieke beveiligingssysteem en brengt het de exploitant op de
hoogte van deze beslissing.
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IMPLEMENTATIE INSPECTIEPROGRAMMA
Alle erkende sites en transporteurs zijn vanaf 2018 onderhevig aan formele inspecties teneinde op
vastgelegde tijdstippen te evalueren of het fysiek beveiligingssysteem nog steeds performant is en de
eventuele tekortkomingen weggewerkt worden. Voordat een site of exploitant een erkenning kreeg, werden er
ook controles uitgevoerd op de nucleaire sites en transportfirma’s en dit in het kader van de evaluatie van het
erkenningsdossier; deze blijven behouden voor de nog niet erkende sites. Na het behalen van hun erkenning
zullen ook deze bedrijven onderhevig aansluiten aan het geïntegreerde inspectieprogramma, waarin de
inspecties van alle diensten binnen het FANC terug te vinden zijn.

SPECIFIEKE DOSSIERS BETREFFENDE FYSIEKE BEVEILIGING VAN
TRANSPORTEURS
In het kader van de fysieke beveiliging, moeten de bedrijven die instaan voor het vervoer van kernmateriaal
eerst een erkenning ontvangen van het FANC voor hun generiek beveiligingssysteem, dat hiervoor de basis
vormt. Vervolgens moet elk vervoer gedekt worden door een specifiek beveiligingssysteem, dat tevens erkend
moet worden. Dit systeem maakt het mogelijk om rekening te houden met de specificiteiten van elke
vervoersoperatie, alsook met de evolutie van specifieke bedreigingen.
Sinds de erkenning van hun generiek beveiligingssysteem op 30 april 2017, hebben de erkende transporteurs
Transnubel en Transrad hun eerste specifieke systemen aan het FANC voorgelegd.
Er dient te worden gewezen op het feit dat, uit hoofde van het KB van 17 oktober 2011 betreffende de fysieke
beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties, de aanvraag van de vervoerder ten laatste 30
dagen vóór de voorzien datum van het vervoer moet worden ingediend en dat het Agentschap zijn beslissing
ten laatste 15 dagen vóór deze datum moet meedelen.
De dienst nucleaire beveiliging heeft dus een proces uitgewerkt waardoor de specifieke systemen binnen
deze korte tijdsspanne kunnen worden onderzocht. Hierbij gaat het er met name om erop toe te zien dat het
dossier snel aan de deskundige die met de analyse belast is, wordt overgemaakt en dat de formalisering en de
melding van de beslissing gemakkelijk verlopen. Het initieel bepaald proces zal worden aangepast op basis
van de ervaringsfeedback.
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ERKENNINGSDOSSIERS
In het tweede semester van 2017 werden de finale versies van de erkenningsdossiers van de nucleaire
installaties en vervoerders geanalyseerd. Deze analyse leidde tot de erkenning van de installaties in Tihange
en een partiele erkenning in Doel. Bij de vervoerders werden Transnubel en Transrad erkend. Voor de andere
installaties en vervoerders werden er corrigerende maatregelen opgelegd en nieuwe data voor het verder
opvolgen van hun erkenning.

STAND VAN ZAKEN ERKENNINGSDOSSIERS Q1
Tijdens het eerste trimester van 2017 ontving het FANC de nieuwe versies van de erkenningsdossiers en
startte het Agentschap de finale analyse in het kader van het al dan niet afleveren van de erkenning op 1 mei
2017.
Tevens werden de bezoeken op site ingepland met een dubbele doelstelling:
• controle conformiteit van het dossier met de realiteit (is wat beschreven is, ook aanwezig op de site)
• controle realisatie van de vooropgestelde werken (kijken of ingeplande verbeterpunten ook effectief
werden uitgevoerd)
Verdere conclusies van de bezoeken en analyses worden verder uitgewerkt.

EVALUEREN EN GOEDKEUREN VAN DE EERSTE INGEDIENDE
AUTOCONTROLEPROGRAMMA’S M.B.T. RADIOACTIVITEIT IN DRINKWATER
Tijdens de tweede kwartaal van 2017 werden een heel aantal evaluaties van autocontrole-programma’s m.b.t
de radioactiviteit in drinkwater uitgevoerd.
• 35 evaluaties leidden tot de status “geaccepteerd” (12 FR/23 NL)
• 19 evaluaties leidden tot de status “afgekeurd” (2FR/16NL/1EN); deze zijn heden nog steeds pending en
in afwachting van een nieuwe indiening
• 12 registraties van “leveranciers” die tot heden nog steeds in afwachting zijn van een indiening (3FR/
9NL)
Tijdens de evaluaties kon men duidelijk de leveranciers in een 2-tal categorieën indelen, nl. zij die moeite doen
en hierbij de gids volgen en de gevraagde informatie verwerken en ter beschikking stellen bij het indienen van
hun voorstel tot autocontroleprogramma (< 30%) en zij die (quasi) geen moeite doen, de richtlijnen niet in acht
nemen of zelfs niet bekijken met tot gevolg een (snel) ingediend voorstel. Dit laatste resulteerde in meerdere
evaluatierondes en de bijhorende afkeuringen met feedback.
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OPSTART VAN EEN GEFASEERDE ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN DE
VERGUNNINGSDOSSIERS VAN ZIEKENHUIZEN OP DE AANWEZIGHEID VAN DE
VEREISTE AFSCHRIFTEN VAN DE PROCESSEN-VERBAAL VAN OPLEVERING
Installaties, die het voorwerp uitmaken van een oprichtings- en exploitatievergunning, mogen slechts in
gebruik worden genomen nadat een erkende instelling een gunstig proces-verbaal van oplevering heeft
opgesteld. Bij de oplevering van de installatie controleert de erkende instelling of ze voldoet aan alle geldende
reglementaire bepalingen en aan de aanvullende vergunningsvoorwaarden. Een afschrift van dit procesverbaal moet vervolgens aan het FANC worden overgemaakt en dit vóór de ingebruikstelling van de installatie.
Elk ontvangen afschrift van een proces-verbaal wordt onderworpen aan een kwaliteitscontrole waarvan het
resultaat in een databank wordt geregistreerd. Bij een administratieve controle van de gegevens over de
bestaande installaties in deze databank, heeft het FANC vastgesteld dat de afschriften van de processenverbaal van oplevering door sommige exploitanten niet altijd zijn overgemaakt.
Gelet op de omvang van de te verwerken gegevens en de hoeveelheid aan vergunningen hanteerde het
FANC een gefaseerde aanpak teneinde een vervollediging van deze dossiers te bekomen. De gecontacteerde
inrichtingen wordt een termijn van zes maanden geboden om de ontbrekende afschriften over te maken.
Indien zij nalieten dit te doen binnen deze termijn, ging het FANC over tot een gerichte inspectie.
Begin november 2016 startte het FANC met het contacteren van de ziekenhuizen waarvan een of meerdere
processen-verbaal ontbraken met betrekking tot de installaties waar lineaire versnellers worden gebruikt voor
radiotherapeutische doeleinden.
Begin juni 2017 werd contact opgenomen met de betrokken houders van een of meerdere vergunningen voor
installaties waar :
• radioactieve bronnen worden gebruikt en/of in bezit worden gehouden voor therapeutische doeleinden;
• röntgentoestellen worden gebruikt voor therapeutische doeleinden;
• niet-ingekapselde radioactieve stoffen worden gebruikt en/of in bezit gehouden voor diagnostische en/of
therapeutische doeleinden.
Begin 2018 zullen de betrokken ziekenhuizen met een vergunning voor installaties waar röntgentoestellen
worden gebruikt voor niet-therapeutische doeleinden worden aangeschreven voor wat betreft de installaties op
de afdeling “medische beeldvorming”.
In de tweede helft van 2018 zullen de ziekenhuizen met een of meer vergunningen voor installaties waar
röntgentoestellen worden gebruikt voor niet-therapeutische doeleinden die zich bevinden buiten de afdeling
“medische beeldvorming” worden gecontacteerd.
De overige dossiers zullen verder door het FANC, in nauwe samenwerking met de erkende instellingen,
worden opgevolgd. Waar nodig zal het FANC overgaan tot gerichte inspecties.
Midden mei 2017 heeft het FANC naar alle ziekenhuizen een informatief schrijven gestuurd waarin deze actie
werd aangekondigd en de aanpak werd toegelicht.
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Hoofdstuk 2: Vergunnen en controleren

Nucleaire beveiliging
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OPSTART PROJECT DAB (INFRA EN TRAINING)

Binnen de Federale Politie werd er een nieuw detachement opgericht van Beveiligingsagenten die zullen
instaan voor het beveiligen van infrastructuur, publieke ruimtes en gebouwen. Eén van hun taken bestaat
erin de nucleaire sites te beveiligen. De eerste lichting Bewakingsagenten is in opleiding, en op termijn zal
ze de militairen vervangen die in 2017 instonden voor de bewaking op de nucleaire sites.
Het FANC heeft hierbij een coördinerende rol tussen de nucleaire sector enerzijds en het projectteam van de
Federale Politie anderzijds. In 2017 was het FANC betrokken bij de werkgroepen infrastructuur en
opleidingen.
Om de sites adequaat te beveiligen zijn er permanent militairen aanwezig op de site die, indien een incident
zich voordoet, snel en gepast kunnen reageren. Er werd reeds besloten om de militairen te vervangen door
leden van het op te richten beveiligingskorps van de federale politie. Dit korps, dat verschillende
bewakingstaken in België zal overnemen, zal in 2018 de specifieke opdracht van de militairen overnemen.
In dat kader ondersteunde het FANC de overgang van militairen naar politie en fungeert zij als
coördinerende partij tussen de projectgroep van de federale politie en de exploitanten. Er werd gewerkt op
3 grote assen:
• opbouw infrastructuur
• opleiding, specifiek voor een nucleaire site
• samenwerkingsprotocol tussen de verschillende partijen, waaronder federale en lokale politie, de
exploitant en zijn contractuele beveiligingsfirma

VERWERKTE DOSSIERS BINNEN DE NUCLEAIRE BEVEILIGING IN 2017
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Hoofdstuk 2: Vergunnen en controleren

Medische Inrichtingen
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VOORBEREIDINGEN TER VERHOGING AANWEZIGHEID FANC IN MEDISCHE
INRICHTINGEN
In 2017 werkte de dienst “Medische Inrichtingen” aan een optimalisatie van het
vergunnings- en inspectieproces voor de inrichtingen die gebruik maken van
ioniserende stralingen voor medische en diergeneeskundige toepassingen. Door de
organisatie en uitvoering van deze processen op een andere manier aan te pakken,
beoogt het FANC de administratieve last te verlichten en zijn aanwezigheid op het
terrein te verhogen vanaf 2018. De nieuwe aanpak werd gebaseerd op het principe van
de “graded approach”, zodat de stralingsbescherming van de bevolking en het
leefmilieu steeds gegarandeerd blijft.

RADIOTHERAPIE INSPECTIE
Installaties, die het voorwerp uitmaken van een oprichtings- en exploitatievergunning,
mogen slechts in gebruik worden genomen nadat een erkende instelling een gunstig
proces-verbaal van oplevering heeft opgesteld. Een afschrift van dit proces-verbaal
moet vervolgens aan het FANC worden overgemaakt en dit vóór de ingebruikstelling
van de installatie.
Het FANC onderwerpt dit document aan een kwaliteitscontrole waarvan het resultaat in
een databank wordt geregistreerd.
Begin november 2016 heeft het FANC die ziekenhuizen gecontacteerd waarvan een of
meerdere processen-verbaal ontbraken met betrekking tot de installaties waar lineaire
versnellers worden gebruikt voor radiotherapeutische doeleinden. Aan deze
ziekenhuizen werd gevraagd om de ontbrekende documenten toe te sturen binnen een
termijn van 6 maanden.
In 2017 voerde het FANC een inspectie uit bij de 6 ziekenhuizen die de gevraagde
documenten niet konden voorleggen. Op het moment van het inspectiebezoek hadden
3 ziekenhuizen zich inmiddels in orde gesteld. Voor de overige ziekenhuizen werd een
overzicht met de te ondernemen acties opgesteld. De goede uitvoering van dit actieplan
binnen de vooropgestelde termijnen wordt verder door het FANC opgevolgd.
Het belangrijkste vastgestelde verbeterpunt in deze campagne was dat bij de hybride
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technologieën in de radiotherapie zowel erkende deskundigen in de medische
stralingsfysica in het bevoegdheidsdomein radiologie als in het domein radiotherapie
moeten betrokken worden.

GEBRUIK VAN OSTEODENSITOMETRIE IN EXTRAMURALE SPORT -EN
GEZONDHEIDSCENTRA
Sommige sport- en gezondheidscentra beschikken over een botdensitometer. Dit toestel
berekent op basis van het verschil in absorptie van röntgenstralen met 2 verschillende
energieën hoeveel bot-, vet- en spierweefsel aanwezig is in het gemeten lichaamsdeel.
Ook kan via een onderzoek met dit toestel de botdichtheid worden bepaald.
In het najaar 2017 heeft het FANC een inspectie uitgevoerd bij 2 vergunde extramurale
sport- en gezondheidscentra en 4 centra met het vermoeden van gebruik van een
botdensitometer op basis van gegevens op het internet.
Deze inspectie had tot doel om de verplichtingen die gepaard gaan met het gebruik van
een dergelijk toestel te controleren.
Een van de vergunde centra beschikte niet meer over een hiertoe vergunde practicus
die de verantwoordelijkheid kan stellen over de blootstellingen aan ioniserende
stralingen.
Daarenboven gebeurde in dit centrum geen jaarlijkse controle meer van het toestel door
een erkende deskundige in de medische stralingsfysica. Verder dienen beide vergunde
centra een wijziging van hun oprichtings- en exploitatievergunning aan te vragen.
Een van de overige 4 centra had inmiddels alle activiteiten gestopt.
De overige bezochte centra konden geen oprichtings- en exploitatievergunning
voorleggen voor het gebruik van de botdensitometer en beschikten niet over een hiertoe
vergunde practicus.
Tevens gebeurde er geen jaarlijkse fysische controle en jaarlijkse controle van het
toestel door een erkend deskundige bevoegd in de stralingsfysica.
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Aan de centra werd een inspectierapport opgestuurd met alle nodige acties om zich in
regel te kunnen stellen met de regelgeving inzake stralingsbescherming.

INSPECTIECAMPAGNE BIJ DIERENKLINIEKEN VAN KLASSE II
Het FANC is reeds geruime tijd bezig met het ontwikkelen van specifiek Koninklijk
Besluit betreffende de bescherming tegen ioniserende straling tijdens
diergeneeskundige blootstellingen.
Een belangrijk onderdeel van dit project was het herzien, verduidelijken en uitdiepen
van de huidige reglementaire vereisten rekening houdende met de evoluties binnen de
diergeneeskunde. De huidige wetgeving is echter nog steeds heel sterk gefocusseerd
op het gebruik van eenvoudige radiologische uitrustingen. Inmiddels zijn ook CTscanners, interventieradiologie en nucleaire diergeneeskunde niet meer weg te denken
uit de diergeneeskundige praktijk.
In België zijn er momenteel 3 centra waarbij niet-ingekapselde radioactieve stoffen
worden toegediend aan dieren voor diagnostische of therapeutische doeleinden. Het
ontwerpbesluit waarvan hierboven sprake zal dan ook een impact hebben op de
vereisten voor dit type inrichtingen. Er werd dan ook een inspectiecampagne opgestart
om na te gaan of deze centra eerst en vooral voldoen aan de huidige vereisten, maar
ook om informatie te verstrekken met betrekking tot de mogelijke nieuwe vereisten en
de daaraan gekoppelde impact op hun inrichting.
Alle centra werden bezocht en inmiddels is de campagne dus afgesloten. Na afloop van
de campagne bleek dat alle centra de nodige aandacht dienen te besteden aan het feit
dat de vergunde dierenarts altijd zelf de inspuiting dient uit te voeren en er in 2017 nog
geen mogelijkheid was om deze te delegeren aan andere dierenartsen of
dierenartsassistenten. Wat eveneens bleek is dat de centra reeds goed voorbereid zijn
op de nieuwe vereisten en zij, mits minimale inspanning, hieraan op korte termijn
kunnen voldoen.

77

HOOFDSTUK 3:
HET BEHEER VAN ONVOORZIENE
GEBEURTENISSEN
Ondanks de preventie- en controleacties van het FANC kunnen er toch onverwachte
afwijkingen opduiken. Daarom ontwikkelt het FANC, in overleg met zijn stakeholders,
preventief adequate procedures om een snelle melding en doeltreffende respons te
garanderen in geval van een incident of een ongeval.
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INCIDENTEN OP BELGISCH GRONDGEBIED IN 2017
Op het vlak van de nucleaire veiligheid
De INES-schaal (International Nuclear Event Scale) is een communicatie-instrument dat bedoeld is om de
perceptie bij een niet-gespecialiseerd publiek te vereenvoudigen met betrekking tot de ernst van een
abnormale gebeurtenis met ioniserende straling.
Deze schaal vormt dus geen evaluatie-instrument voor de veiligheid van de kerninstallaties en mag in geen
geval worden gebruikt om de veiligheid van installaties in het land of internationaal met elkaar te vergelijken.
Elk incident of ongeval met bronnen van ioniserende straling dat mogelijk impact kan hebben op de
veiligheid van de mens en het milieu, kan worden gerangschikt op de INES-schaal, met niveaus die variëren
van 1 (anomalie) tot 7 (ernstig ongeval).

Lijst INES gebeurtenissen 2017
Incident in de kerncentrale van Doel 4 geklasseerd op INES-niveau 0 10/01/2017
https://fanc.fgov.be/nl/content/incident-de-kerncentrale-van-doel-4-geklasseerd-op-ines-niveau-0
Incident in industriële inrichting ingedeeld op INES-niveau 1
24/01/2017
https://fanc.fgov.be/nl/content/incident-industriele-inrichting-ingedeeld-op-ines-niveau-1
Incident in Belgoprocess ingedeeld op INES-niveau 1
20/02/2017
https://fanc.fgov.be/nl/content/incident-belgoprocess-ingedeeld-op-ines-niveau-1
Incident bij NTP Europe ingedeeld op INES-niveau 1
17/02/2017
https://fanc.fgov.be/nl/content/incident-bij-ntp-europe-ingedeeld-op-ines-niveau-1
Incident bij IBA geklasseerd op INES-niveau 1
06/03/2017
https://fanc.fgov.be/nl/content/incident-bij-iba-geklasseerd-op-ines-niveau-1
Incident bij SCK•CEN ingedeeld op INES-niveau 1
12/05/2017
https://fanc.fgov.be/nl/content/incident-bij-sckcen-ingedeeld-op-ines-niveau-1-0
Incident bij SCK•CEN ingedeeld op INES-niveau 1
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28/05/2017
https://fanc.fgov.be/nl/content/incident-bij-sckcen-ingedeeld-op-ines-niveau-1
Incident met transport van radioactief materiaal ingedeeld op INES-niveau 2
25/07/2017
https://fanc.fgov.be/nl/content/incident-met-transport-van-radioactief-materiaal-ingedeeld-op-ines-niveau-2
Incident met transport van radioactief materiaal ingedeeld op INES-niveau 2: update
25/07/2017
https://fanc.fgov.be/nl/content/incident-met-transport-van-radioactief-materiaal-ingedeeld-op-ines-niveau-2update
Incident op Doel 3 ingedeeld op INES-niveau 1
20/10/2017
https://fanc.fgov.be/nl/nieuws/incident-op-doel-3-ingedeeld-op-ines-niveau-1

HEROPSTART VAN TIHANGE 1

In mei 2017 gaf het FANC de toestemming om reactor 1 van de kerncentrale in Tihange opnieuw op te
starten. De reactor lag stil sinds 7 september 2016, nadat tijdens werken het bijgebouw met nucleaire
veiligheidsuitrusting beschadigd raakte. Uitbater ENGIE Electrabel moest aantonen dat het de veilige
uitbating van Tihange 1 kon garanderen en voerde hiervoor de nodige werken uit.
In het kader van de langetermijnuitbating van Tihange 1 tot 1 oktober 2025, voerde de exploitant
verbeteringswerken uit aan de centrale. Tijdens deze werken raakte het bijgebouw met nucleaire
veiligheidsuitrusting (met onder meer de hulppompen) beschadigd, waardoor de reactor automatisch werd
stilgelegd. De hulppompen moeten immers ten allen tijde beschikbaar zijn. Dit incident in Tihange 1 had
geen enkele impact op de gezondheid van de werknemers, de bevolking of op het leefmilieu.
Na het incident voerde ENGIE Electrabel herstellingswerken uit aan het beschadigde gebouw en aan de
apparatuur die er opgeslagen ligt. Sinds september 2016 hielden het FANC, zijn technisch filiaal Bel V en
ENGIE Electrabel regelmatig opvolgingsvergaderingen om de resultaten van de inspecties en analyses van
deze werken te bespreken. De veiligheidsautoriteiten hadden nog bijkomende vragen over de stabiliteit en
de seismische weerstand van het gebouw. Zij eisten van de exploitant eerst duidelijke antwoorden die
aantonen dat de veiligheid gegarandeerd is, alvorens toestemming te geven voor de heropstart van Tihange
1.
Naast de herstellingswerken, onderzocht ENGIE Electrabel ook de oorzaak van dit incident. De
oorzakenanalyse toonde aan dat de samenstelling en de eigenschappen van de grondlaag onder het
gebouw niet overeenkwamen met de verwachtingen. In eerste instantie, verstevigde ENGIE Electrabel de
grondlaag onder de betonplaat die tijdens het incident omhoog was gekomen. Na de analyse van ENGIE
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Electrabel en de evaluatie van de veiligheidsautoriteiten van de impact van deze non-conformiteit op de
seismische weerstand van dit gebouw, werd ENGIE Electrabel gevraagd om ook de grondlagen onder de
fundering van dit gebouw te verstevigen, vooraleer een heropstart van de reactor te overwegen. ENGIE
Electrabel rondde deze verstevigingswerken van de grondlagen eind april af. De analyse van de resultaten,
die in de eerste helft van mei werden uitgevoerd, overtuigden het FANC van de structurele stevigheid van
het gebouw in het geval van een aardbeving.
Tegelijk werden ook andere gebouwen van Tihange 1 geïnspecteerd. De inspecties en analyses van de
grondlaag toonden aan dat er geen verstevigingswerken nodig zijn voor deze andere gebouwen.
Na uitgebreide studies en zorgvuldige analyses, zag het FANC geen elementen meer die een veilige
heropstart van Tihange 1 in de weg staan.

DOEL 3 : VERLENGDE STILSTAND ALS GEVOLG VAN BETONDEGRADATIE IN
BUNKER

Tijdens de geplande stop begin oktober 2017 van Doel 3 voor het jaarlijkse onderhoud van de centrale werd
tijdens een inspectie in de bunker van Doel 3 een betondegradatie vastgesteld. Deze bunker huisvest de
zogenaamde noodsystemen, dit zijn de 2de niveau systemen zoals noodpompen en
bunkerdieselgeneratoren.
De werking van deze noodsystemen moet ten allen tijde gegarandeerd zijn, waarbij het gebouw bij alle
mogelijke gebeurtenissen weerstand moet kunnen bieden. Met de vastgestelde betondegradatie kan dit niet
steeds aangetoond worden, met als gevolg een verhoogd risico bij een extern ongeval. Het beton word
momenteel gerepareerd, waarbij Electrabel beslist heeft om bijkomende verstevigingswerken uit te voeren
aan het dak van de bunker.
Deze werken worden door het FANC en Bel V opgevolgd en moeten afgerond zijn voor de heropstart van
Doel 3.
Deze gebeurtenis had echter geen enkele invloed op de gezondheid van de medewerkers, omwonenden en
omgeving noch op de werking van de installaties.
Na analyse werd deze gebeurtenis ingedeeld als INES-1.

VERVOER VAN RADIOACTIEVE MATERIALEN

Het FANC heeft sinds 2012 geleidelijk een aangiftesysteem ontwikkeld en ingevoerd en nodigt alle
betrokken professionals uit om hiermee, op vrijwillige basis, aangifte te doen van elke significante
gebeurtenis of elke vaststelling tijdens een vervoer van gevaarlijke stoffen van klasse 7. Het kan gaan om
een anomalie, een non-conformiteit, een incident of een ongeval dat bijzondere aandacht vraagt vanuit het
oogpunt van de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming van de mens en het milieu.
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De doelstellingen van dit systeem zijn velerlei. Door preventieve maatregelen toe te passen wil het FANC
voorkomen dat een gebeurtenis die zich reeds heeft voorgedaan, zich opnieuw voordoet. Verder moeten
corrigerende maatregelen een verslechtering van dit soort gebeurtenissen vermijden. Tot slot levert een
dergelijk aangiftesysteem ervaringsmateriaal op en bevordert het de goede praktijken in de sector.
In 2017 werden 99 gebeurtenissen gemeld bij het FANC.

VERDELING VAN DE 99 GEBEURTENISSEN OP HET VLAK VAN VERVOER,
GEMELD AAN HET FANC IN 2017 [1]

[1] Sommige voorvallen werden in meerdere categorieën opgenomen.

83

INCIDENTEN IN MEDISCHE SECTOR

In 2017 werden in totaal 12 incidenten gemeld aan het FANC die zich voorgedaan hebben in de medische
sector op het vlak van de stralingsbescherming. Dergelijke meldingen moeten gezien worden binnen een
optiek van preventie en ervaringsuitwisseling, en niet met het doel personen of instellingen te sanctioneren.
Na dergelijke melding zal het Agentschap eventueel suggesties doen die kunnen helpen bij de verdere
behandeling en mogelijks worden er ook bijkomende vragen gesteld om eventuele ‘lessons learned’ te
identificeren. Het FANC bevordert de uitwisseling van informatie over de oorzaken en gevolgen van
incidenten in de medische sector, opdat heel de sector zou kunnen profiteren van de ervaringen die lokaal
worden opgedaan in een medische dienst en opdat deze incidenten zich niet zouden herhalen in andere
diensten.
Bij vijf incidenten ging het telkens om radiotherapiebehandelingen waarbij patiënten verkeerd gepositioneerd
werden op het bestralingstoestel en dus foutief bestraald werden.
Een ander incident in de radiotherapie betrof de vaststelling van de aanwezigheid van radioactief jood in de
gecollecteerde urine van een patiënt behandeld met radioactieve zaadjes. Tot op vandaag blijft de oorzaak
van de contaminatie van de urine bij deze patiënt een raadsel. De meest waarschijnlijke oorzaak is een
beschadiging van het omhulsel van één van de geïmplanteerde zaadjes.
Eén melding betrof een incident waarbij een patiënte met een ongekende zwangerschap verschillende
medische blootstellingen onderging, waaronder onder andere een radiotherapeutische behandeling van een
borstcarcinoom, een abdominale CT-scan en een botscintigrafie. De dosis aan het ongeboren kind werd
geschat op 101 mGy. Embryo’s en foetussen zijn echter bijzonder stralingsgevoelig. Door de veelvuldige
celdelingen en complexe ontwikkelingsmechanismen, kan een prenatale blootstelling aan ioniserende
straling gezondheidseffecten veroorzaken zoals miskramen, aangeboren afwijkingen, een aantasting van de
hersenfuncties en de inductie van kanker. Het risico is afhankelijk van verschillende factoren: het type
onderzoek of behandeling, de stralingsdosis en de fase van de zwangerschap. Om het risico voor het kind te
kunnen beoordelen, is het dus belangrijk om te weten op welk ogenblik van de zwangerschap de
blootstelling plaatsvindt en welke dosis het ongeboren kind daarbij oploopt.
Ook twee andere incidenten gemeld aan het FANC in 2017 betroffen de accidentele blootstelling van het
ongeboren kind, ditmaal bij patiënten met een nog ongekende zwangerschap op het moment dat ze een CTscan ondergingen. Een accidentele blootstelling van een embryo of foetus, d.i. bij een ongekende
zwangerschap, moet gemeld worden wanneer de dosis voor het ongeboren kind hoger is dan de
publiekslimiet van 1 mSv/jaar.
Een ander incident deed zich voor in de nucleaire geneeskunde. Hierbij werden 10 patiënten die een
botscintigrafie met behulp van een 99mTc gemerkte speurstof dienden te ondergaan, geïnjecteerd met
[99mTc]-natriumpertechnetaatoplossing in plaats van met de gemerkte speurstof. Hierdoor konden geen
correcte botscintigrafiebeelden gemaakt worden en dienden deze patiënten een tweede injectie met een
radioactieve oplossing te krijgen.
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Eén incident deed zich voor bij een cardiale interventionele procedure, namelijk bij het plaatsen van een
stent. Tijdens deze procedure wordt een fluoroscopietoestel gebruikt. De procedure was bijzonder delicaat
en duurde in het totaal 9 uur. De patiënt werd gedurende 4 uur en 47 min blootgesteld aan ioniserende
straling. De maximale huiddosis voor de patiëntdosis werd geschat op 42 Gy, hetgeen een niet te
verwaarlozen mogelijkheid inhoudt op deterministische huideffecten, zoals roodheid, verbranding van de
huid, (tijdelijke) ontharing of op lange termijn kanker.
Een laatste incident werd samen met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten (FAGG) opgevolgd in het kader van de ‘materiovigilantie’. Dat is de studie en
opvolging van incidenten die het gevolg kunnen zijn van het gebruik van medische hulpmiddelen. Hierdoor
kunnen gevaarlijke hulpmiddelen uit de handel genomen worden en de gebreken van de medische
hulpmiddelen opgespoord en verholpen worden met het oog op een verbetering van het kwaliteitsniveau van
de hulpmiddelen en de veiligheid van de patiënten en de gebruikers.
In de loop van 2017 werden ruim 100 gevallen van zogeheten “materiovigilantie” genoteerd. Het gaat om
meldingen door een fabrikant of gebruiker van defecten gedetecteerd in de hardware of software van
toestellen die gebruikt worden in het kader van radiotherapie, radiologie of nucleaire geneeskunde. Het
merendeel van deze meldingen aan het FANC gebeurt via het FAGG.

Aantal ontvangen materiovigilanties per domein:
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HOOFDSTUK 4:
BLIK OP DE TOEKOMST
Om vooruitgang te kunnen boeken, moet de expertise op het gebied van de bescherming
tegen de risico’s van ioniserende straling steeds opnieuw kritisch in vraag worden gesteld.
Dit bevragingsproces verloopt via intensieve inspanningen op het niveau van de
internationale gemeenschap, door permanente uitwisselingen met de stakeholders, door de
aanmoediging en de opvolging van het wetenschappelijk onderzoek en door de continue
opleiding van de actoren van de betrokken sectoren.
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OVERDRACHT VAN DE BELGISCHE GEGEVENS VOOR DE UNSCEAR SURVEY
ON MEDICAL EXPOSURES
UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) heeft als mandaat de
beoordeling van dosissen en effecten van blootstelling aan ioniserende straling en te melden. Daarom
vragen zij periodiek informatie op omtrent blootstellingen aan ioniserende straling wereldwijd.
Zo werd ook aan België gedetailleerde informatie gevraagd omtrent de jaarlijkse medische blootstelling,
aantal professionelen die werkzaam zijn in de medische beeldvorming en radiotherapie, en de grootte van
het toestellenpark. In samenwerking met het RIZIV werden de gevraagde gegevens doorgegeven in mei
2017. In een volgende stap, zullen ook de Belgische gegevens van professioneel blootgestelde personen
worden doorgegeven.

STRALINGSBESCHERMING IN DE DIERGENEESKUNDE: CONTRIBUTIE VAN
FANC IN EEN BELGISCHE, EUROPESE EN INTERNATIONALE BEWUSTWORDING
De stralingstoepassingen in de diergeneeskunde zijn de laatste decennia veel breder geworden. Waar
vroeger de diergeneeskundige toepassingen beperkt waren tot gewone radiografieën, zien we nu een
toenemend gebruik van computertomografie, interventieradiologie, nucleaire diergeneeskunde en ook
radiotherapie.
Door deze evolutie zijn de stalingsrisico’s van de diergeneeskundige toepassingen sterk toegenomen en
gediversifieerd. Het FANC heeft de bijhorende uitdagingen op het vlak van de stralingsbescherming al snel
geïdentificeerd en -in overleg met de betrokken sector- gezocht naar passende oplossingen.
Maar het FANC heeft deze problematiek, ook aangekaart op het Europese niveau via de koepelorganisatie
van Europese stralingsbeschermings-autoriteiten HERCA (Heads of European Radiological protection
Competent Authorities). Na enige aarzeling werd in 2012 een “Task Force” opgericht, die alleen kon
concluderen dat dezelfde problematiek in heel Europa aanwezig was.
Dit leidde tot de oprichting van een HERCA-werkgroep –net als de “Task Force” onder voorzitterschap van
een FANC-medewerker-, die ondertussen verschillende concrete aanbevelingen heeft uitgewerkt. Zo onder
meer met betrekking tot de noodzakelijke theoretische en praktische opleidingen stralingsbescherming voor
de verschillende mogelijke toepassingen maar ook specifiek voor de verschillende actoren (dierenartsen,
dierenarts-specialisten, dierenartsassistenten of aanverwante beroepen).
Op het internationale vlak bleven deze initiatieven niet onopgemerkt, waardoor ondertussen bij het
Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA, International Atomic Energy Agency) een “safety report”
wordt voorbereid omtrent dit onderwerp, een proces waarbij eveneens een FANC-medewerker actief
betrokken is.
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Ook binnen de Internationale Commissie voor Stralingsbescherming (ICRP, International Commission on
Radiological Protection) leidden de Belgische en Europese initiatieven tot het -voor het eerst sinds hun
ontstaan- expliciet aankaarten van diergeneeskundige stralingstoepassingen. Recent werd daartoe een
“task group” opgericht, mede voorgezeten door een FANC-medewerker.
Tegelijk zal de “Main commission” van ICRP zich buigen over de ethische aspecten van de blootstelling van
dieren aan ioniserende stralingen.
Het is dus onmiskenbaar dat FANC een voortrekkersrol speelde in het op-de-kaart zetten van de
stralingsbeschermingsproblematiek die voortvloeit uit de hedendaagse diergeneeskundige toepassingen en
dit blijft doen, zowel op het Europees als op het internationale vlak.

HET SITE-BEZOEK VAN TESSENDERLO CHEMIE EN DE SANERINGSWERKEN
VAN DE WINTERBEEK DOOR DE IAEA WERKGROEP “MODARIA II – WORKING
GROUP 1”

In het kader van het programma van de IAEA “MODARIA II” (Modelling and Data for Radiological Impact
Assessments) werd er de laatste week van juni 2017 door het SCK-CEN een bijeenkomst van de werkgroep
“Assessment and decision-making for NORM & Legacy sites” georganiseerd in Brussel.
Het FANC heeft voor de internationale deelnemers van deze vergadering een bezoek georganiseerd aan de
site van Tessenderlo Chemie: de radiologische gegevens m.b.t. de verschillende sites van Tessenderlo
Chemie en het saneringsproces van de Winterbeek werden er voorgesteld. Na de voorstellingen, die
plaatsvonden in de lokalen van Tessenderlo Chemie, was er ook een bezoek aan de werf waar de
saneringswerkzaamheden van de Winterbeek verricht werden, alsook van de site voor de opslag van het
besmet materiaal, de saneringsberging Kepkensberg. De deelnemers waren vooral geïnteresseerd in de
samenwerking van de verschillende betrokken overheden en de interconnectie tussen de radiologische en
niet-radiologische aspecten van het saneringsproces.

7DE TOETSINGSCONFERENTIE VAN HET VERDRAG INZAKE NUCLEAIRE
VEILIGHEID

De zevende plenaire bijeenkomst van de verdragsluitende landen van het Verdrag inzake Nucleaire
Veiligheid werd van 26 maart tot 7 april 2017 gehouden op de zetel van het Internationaal Agentschap voor
Atoomenergie (IAEA) te Wenen.
Zeven maanden voor deze bijeenkomst heeft België, zoals voorgeschreven, een nationaal verslag
opgesteld, dat op 15 augustus 2016 aan het IAEA werd overgemaakt. Dit verslag wordt door de andere
verdragsluitende landen onderzocht en zij hebben schriftelijke vragen geformuleerd over het Belgische
nationale verslag.
Voor de conferentie van de verdragsluitende landen heeft het Agentschap het proces gecoördineerd om een
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antwoord te formuleren op deze vragen. In februari 2017 heeft zij de antwoorden aan de IAEA overgemaakt.
Tijdens de eerste week van de voltallige bijeenkomst van de verdragsluitende landen, gaf de Belgische
delegatie, die bestaat uit experts van het FANC, Bel V en ENGIE-Electrabel, een presentatie voor de
onderzoeksgroep van 12 landen waar België deel van uitmaakt en heeft zij mondeling geantwoord op de
vragen die er werden gesteld.
Door deze onderzoeksgroep werd er een verslag opgemaakt van de Belgische situatie. Volgens dit verslag
werd er op de volgende domeinen goed gescoord:
1 – het beheersproces dat werd ingevoerd met betrekking tot de foutindicaties in de reactorkuipen van
Tihange 2 en Doel 3 die op problemen zouden kunnen wijzen, waarbij meerdere wetenschappelijke
organisaties en internationale regelgevende instanties waren betrokken, evenals de open toegang tot de
beschikbare informatie
2 – de gekruiste inspecties die samen met de buurlanden werden uitgevoerd.
3 – een extra niveau voor de melding van noodsituaties (“reflexmodus”) die samenhangen met snel
ontwikkelende ongevallen.
4 – het LTO-proces (Long term operation) met het verplichte actieplan, inclusief de continue verbetering van
de veiligheid van de kernreactoren dankzij de vele plannen voor verbetering.
Er werden eveneens uitdagingen (challenges) geïdentificeerd:
1 – de afronding van het Nationaal Noodplan
2 – de uitvoering, door de operator, van de lopende actieplannen (veiligheidscultuur, stresstests, LTO,
brandrisico en probabilistische veiligheidsstudie, referentieniveaus WENRA 2014), en de daarmee
samenhangende controle door de toezichthouder.
3 – de afronding van de voorbereiding van de definitieve stillegging en de toekomstige ontmanteling van de
centrales.
4 – de afronding van de actieplannen die voortvloeien uit de IRRS
Tijdens de tweede week van de bijeenkomst werden belangrijke onderwerpen die het toetsingsproces aan
het licht bracht, geïdentificeerd en behandeld, wat dan leidde tot het eindverslag van de conferentie.
Daarbij werden vooral de volgende punten besproken en onderzocht:
• de opvolging van de problemen die tijdens de zesde toetsingsconferentie werden geïdentificeerd;
• de inspanningen die werden geleverd in het kader van de Verklaring van Wenen die in februari 2015
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werd goedgekeurd tijdens een diplomatieke conferentie van de verdragsluitende landen.
België heeft, net als de voorgaande keren, zijn verplichtingen voor deze zevende toetsingsconferentie
nageleefd.
ZESDE EDITIE VAN HET VERSLAG VAN HET GEZAMENLIJK VERDRAG (‘JOINT CONVENTION’) VAN
HET IAEA
Het zesde Belgisch nationaal verslag werd uitgegeven en aan het Internationaal Agentschap voor
Atoomenergie (IAEA) te Wenen overgemaakt. Dit zesde verslag (in het Engels), dat in samenwerking met
het FANC, Bel V, NIRAS/ONDRAF, en Electrabel werd opgesteld, geeft een volledig overzicht van de
Belgische praktijken inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en de veiligheid van het
beheer van radioactief afval en beschrijft de wijze waarop België de verschillende artikels van het
Gezamenlijk Verdrag toepast.
Dit verslag wordt aan een peer review onderworpen en zal worden besproken op de zesde vergadering van
de verdragsluitende partijen bij het Gezamenlijk Verdrag die eind mei 2018 op de zetel van de IAEA zal
doorgaan.
CONFERENTIE VAN EUROPESE NUCLEAIRE VEILIGHEIDSAUTORITEITEN IN BRUSSEL
De vierde editie van de tweejaarlijkse conferentie van ENSREG (European Nuclear Safety Regulators
Group), de groep van de Europese veiligheidsautoriteiten, vond plaats op 28 en 29 juni 2017 in Brussel.
Deze editie was de gelegenheid bij uitstek om alle belanghebbenden (exploitanten, industriëlen, NGO’s,
Europese Commissie, lidstaten) samen te brengen met de Europese autoriteiten voor nucleaire veiligheid en
stralingsbescherming en sommigen van hun buitenlandse collega’s in de Europese Unie, om de vooruitgang
en de gemeenschappelijke uitdagingen op vlak van nucleaire veiligheid te bespreken.
De conferentie bracht meer dan 270 afgevaardigden uit 32 verschillende landen samen. De deelnemers
bespraken diverse onderwerpen, zoals het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval, het
vergunningsproces en de langetermijnuitbating (LTO, long term operation).
De voornaamste conclusies van deze conferentie zijn beschikbaar op de website van ENSREG.
EERSTE VERGADERING VAN DE DUITS-BELGISCHE NUCLEAIRE COMMISSIE
Op 7 en 8 juni vond de eerste Duits-Belgische nucleaire commissie plaats. Een dergelijk overleg tussen
experten van de Duitse en Belgische nucleaire regulator is een centraal gegeven in het Duits-Belgisch
nucleaire verdrag, ondertekend door de Duitse minister van Leefmilieu Barbara Hendricks en de Belgische
vice-premier Jan Jambon eind 2016. Deze commissie wil regelmatig overleggen met als doel het vertrouwen
op te bouwen en elkaar over respectievelijke vragen in verband met nucleaire veiligheid te informeren.
Aan dit tweedaags overleg namen van Duitse kant experts deel van het federale Bundesministerie en
vertegenwoordigers van de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Rheinland-Pfalz. Van Belgische kant
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namen verschillende vertegenwoordigers van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle deel. In
deze eerste sessie werd het kader voor de verdere samenwerking vastgelegd, net als voor communicatieuitwisseling, waarmee meteen ook het fundament voor de samenwerking van de nucleaire commissie werd
gecreëerd.
De commissie bekeek vragen over de nucleaire veiligheid en over Tihange 2 en Doel 3. De Duitse delegatie
bracht hierbij opnieuw de bezorgdheden van de Duitse bevolking in herinnering en de vraag van Duitse
minister Barbara Hendricks aan minister Jambon om de exploitatie van deze reactoren stop te zetten.
In 2018 wordt opnieuw een ontmoeting tussen de Belgische en Duitse veiligheidsexperts voorzien, om zo
nog openstaande vragen langs Duitse kant, o.a. over de vaststellingen in verband met de waterstofvlokken
bij de reactorvaten van Tihange 2 en Doel 3 te bespreken. Begin 2018 wordt dan een workshop met als
thema ‘ontmanteling’ georganiseerd.
In december 2016 ondertekenden de Belgische en Duitse regeringen het Duits-Belgische nucleaire verdrag.
Daarmee kreeg deze bilaterale samenwerking een nieuw, en van rechtswege bindend, karakter. Aanleiding
hiertoe was de heropstart van de Belgische reactoren Tihange 2 en Doel 3 eind 2015. Dit leidde – vooral in
de Duitse grensregio’s – tot een bezorgdheid bij de bevolking. Het mandaat van de Duits-Belgische
nucleaire commissie omvat dan ook het beantwoorden van deze bezorgdheid over de nucleaire veiligheid,
bescherming tegen de gevolgen van ioniserende straling en het opvolgen en beheren van nucleaire
brandstof en afval.
PUBLICATIE NATIONAAL RAPPORT IN KADER VAN HET VEROUDERINGSBEHEER IN BELGISCHE
KERNCENTRALES EN ONDERZOEKSREACTOREN
In 2014 nam de Raad van de Europese Unie de richtlijn 2014/87/EURATOM aan waarbij een Europees
systeem van Topical Peer Review wordt ingevoerd voor de continue verbetering van de nucleaire veiligheid
van reactoren dat om de zes jaar wordt herhaald. Het onderwerp dat Europa koos voor de eerste Topical
Peer Review is het verouderingsbeheer in kerncentrales en onderzoeksreactoren. Deze oefening, die zo de
zeven Belgische vermogensreactoren en de BR2-onderzoeksreactor van het SCK-CEN in Mol omvat, werd
begin 2017 gelanceerd en eindigt in 2022.
Aan het einde van dit eerste jaar publiceerde het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), in
overeenstemming met de specificaties van Europa, het Belgische nationale evaluatierapport inzake
verouderingsbeheer van de kerncentrales Doel en Tihange en de onderzoeksreactor BR2 van het SCK-CEN
in Mol.
In 2018 worden de nationale rapporten van de verschillende Europese landen door de andere Europese
landen beoordeeld om mogelijke tekortkomingen en goede praktijken te identificeren om zo de veiligheid
van kernreactoren in de komende jaren te verbeteren.
De referentietermen en technische specificaties voor deze Topical Peer Review-oefening zijn beschikbaar
op de website van de European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG).
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Het gepubliceerde nationale rapport is het resultaat van bijdrages van de reactoroperatoren, ENGIE
Electrabel en het SCK • CEN, en de evaluatie van het verouderingsbeheer door de nucleaire
veiligheidsautoriteit.
Als besluit bij dit rapport concludeert het FANC dat :
• het programma voor verouderingsbeheer voor de kerncentrales van Doel en Tihange voldoet aan de
internationale normen en een adequate opvolging toelaat op de veroudering van de componenten die
belangrijk zijn voor de nucleaire veiligheid, zelfs als de toepassing ervan op het terrein nog kan worden
verbeterd. Het FANC concludeert dat de verbeteringen die zijn geïnitieerd in het kader van de laatste
tienjaarlijkse evaluaties of in het kader van de LTO-projecten (Long Term Operation) aanzienlijke
verbeteringen zijn die toelaten op korte termijn een alomvattend en systematisch programma voor het
verouderingsbeheer te bekomen. Het FANC stelt Electrabel geen nieuwe vereisten over dit onderwerp in
het kader van dit nationale rapport.
• voor de BR2-onderzoeksreactor, toont dit rapport aan dat het BR2-programma voor het
verouderingsbeheer niet helemaal volledig is, maar dat de acties die sinds 2016 zijn gestart als
onderdeel van de recentste tienjaarlijkse herziening een adequaat verouderingsbeheersprogramma
moeten opleveren. Als besluit bij dit rapport vraagt het FANC verschillende aanbevelingen toe te voegen
aan het actieplan voor deze tienjarige herziening van de BR2-reactor om het programma voor het
verouderingsbeheer dat momenteel wordt ontwikkeld, te voltooien.
EUROPESE VERGADERING BIJ HET FANC OVER VEILIG VERVOER VAN RADIOACTIEVE STOFFEN
Op dinsdag 16 en woensdag 17 mei 2017 vond in de gebouwen van het FANC de 13de vergadering plaats
van de Vereniging van de bevoegde Europese autoriteiten voor het veilig vervoer van radioactieve stoffen
(EACA). Het FANC neemt elk jaar actief deel aan de vergadering en de activiteiten van EACA, samen met
zijn Europese collega’s.
EACA wil een gemeenschappelijke visie ontwikkelen en de regelgevingen die van toepassing zijn op het
vervoer van radioactieve stoffen in Europa harmoniseren. Het is de bedoeling om een hoog
veiligheidsniveau te bereiken en te behouden voor het vervoer van radioactieve stoffen, via de uitwisseling
van goede praktijken tussen bevoegde autoriteiten en door samen te werken rond bepaalde onderwerpen.
Tijdens de dertiende vergadering van de Vereniging kwamen verschillende technische onderwerpen over het
vervoer van radioactieve stoffen aan bod. Zo werd onder meer de Europese richtlijn die de basisnormen
vastlegt voor de bescherming van de gezondheid tegen de blootstelling van ioniserende straling besproken
en hoe de lidstaten deze richtlijn implementeren in hun nationale regelgeving. Deze vergadering was ook
een gelegenheid om een update te presenteren over de nieuwe website van de Vereniging, die door het
Agentschap in 2014 werd ontwikkeld.
Aan deze vergadering namen België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië,
Nederland, Slovakije, Slovenië, Spanje, Zwitserland, Groot-Brittannië en de Europese Unie deel. De
deelnemers waren na afloop tevreden met de positieve en constructieve sfeer tijdens de vergadering.
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De volgende vergadering van EACA vindt plaats in mei 2018 in Frankrijk.
VIERDE VERGADERING VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE COMMISSIE NUCLEAIRE VEILIGHEID
EN STRALINGSBESCHERMING
De vierde vergadering van de Belgisch-Luxemburgse Commissie Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming vond plaats op 23 maart 2017 op het Ministerie van Volksgezondheid in het
Groothertogdom Luxemburg.
De oprichting van deze commissie vloeit voort uit het akkoord van 14 mei 2013, gesloten tussen de
Belgische minister van Binnenlandse Zaken en de Luxemburgse minister van Volksgezondheid. Het betreft
de organisatie van de bilaterale samenwerking inzake nucleaire veiligheid en stralingsbescherming tussen
beide landen.
Tijdens deze vergadering wisselden de delegaties van de twee landen van gedachten over de recente
ontwikkelingen in de Belgische nucleaire inrichtingen, in het bijzonder in Tihange. Zo werden de
Luxemburgse parlementaire vragen over de nucleaire veiligheid in België voorgelegd, net als de wijzigingen
aan de centrale als gevolg van de stress tests en van de langetermijnuitbating. Daarnaast bespraken beide
partijen de feedback op de nucleaire noodplanoefening in Tihange, die plaatsvond op 29 november 2016 en
waaraan Luxemburg deelnam als waarnemer.
In verband met de medische toepassingen, maakten de twee landen een stand van zaken op van de
gemeenschappelijke inspanningen op vlak van rechtvaardiging van controles, met in het bijzonder de audits
in de ziekenhuizen en de sensibiliseringscampagnes. Verder maakten zij de balans op van de gekruiste
inspecties omtrent het rechtvaardigingsproces. Zo werd in 2016 de week van de Europese inspecties van de
diensten medische beeldvorming georganiseerd. In deze context namen inspecteurs van beide landen als
waarnemer deel aan de inspecties, met als doel om hun ervaringen te delen.
Op vlak van stralingsbescherming hadden de twee delegaties het onder andere over de omzetting van de
Europese richtlijn die de basisnormen vastlegt voor de bescherming van de gezondheid tegen de
blootstelling van ioniserende straling. Ook kwam de radonproblematiek aan bod, waarvoor een actieplan is
voorzien in de context van bovengenoemde richtlijn.
Over het algemeen is de bedoeling van deze vergadering dus om een stand van zaken op te maken van de
talrijke samenwerkingsacties die reeds bestaan en die nog worden opgezet met het oog op de continue
verbetering van de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming.
De twee delegaties drukten hun tevredenheid uit na afloop van deze vierde vergadering, die in een hartelijke
en constructieve sfeer verliep.
ANVS EN FANC ONDERTEKENEN SAMENWERKINGSPROTOCOL
De bestuursvoorzitter van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), Jan van den
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Heuvel, en de Directeur-Generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), Jan Bens,
ondertekenden op donderdag 14 september 2017 bij de ANVS een samenwerkingsprotocol. Hierin legden zij
vast op welke manier zij hun samenwerking gaan uitbreiden en waar ze elkaar meer over gaan informeren.
De ANVS en het FANC zien in respectievelijk Nederland en België toe op de nucleaire veiligheid en op de
bescherming van bevolking, werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling.
Vanwege de grensoverschrijdende aspecten van het veiligheidsbeleid hechten de beide organisaties groot
belang aan een betere samenwerking. Om de al bestaande samenwerking te formaliseren, uit te breiden en
te concretiseren, werden hier nu afspraken over vastgelegd in een protocol. Deze afspraken zijn gebaseerd
op relevante richtlijnen van de Europese gemeenschap voor Atoomenergie, Euratom.

Samenwerken en informeren

In het protocol staan een aantal onderwerpen beschreven waarop de beide autoriteiten zo breed mogelijk
gaan samenwerken en waar ze elkaar meer over gaan informeren. Verder staan er in dit protocol afspraken
over het bijwonen van wederzijds inspecties, deelname aan opleidingen en trainingen en samenwerking op
het gebied van onderzoek, publieke communicatie en de erkenning van transportcontainers.
Overleggen
In het protocol is vastgelegd dat de beide autoriteiten zo vaak als nodig, maar tenminste één keer per jaar
formeel met elkaar overleggen. In onderling overleg kunnen ad hoc, tijdelijke of permanente subcommissies
voor specifieke aandachtsgebieden worden ingesteld.

RONDETAFEL BLOOTSTELLINGSREGISTER EN INDIVIDUELE MONITORING VAN
DE WERKNEMERS

Op 13 juni 2017 heeft het FANC een ontwerp voorgesteld voor de aanpassing van het reglementair kader
m.b.t. het dosimetrisch toezicht van de werknemers van de betrokken sector (diensten voor fysische
controle, erkende dosimetrische diensten, vertegenwoordigers van de erkende arbeidsgeneesheren). Met dit
ontwerp wil men, enerzijds, in de regelgeving de bepalingen opnemen/ontwikkelen m.b.t. het
blootstellingsregister, het stralingspaspoort en de bescherming van de externe werkers en, anderzijds, de
praktische bepalingen voor het individueel dosimetrisch toezicht. Deze aanpassingen zijn nodig in het kader
van de omzetting van de Richtlijn 2013/59/Euratom in onze nationale regelgeving (deadline vastgelegd op 6
februari 2018), maar ook omwille van de overname door het FANC van de opdrachten inzake dosimetrisch
toezicht, waaronder de uitbouw en het beheer van een blootstellingsregister. Na de rondetafel werd de
sector gevraagd naar eventuele bemerkingen over de voorgestelde teksten.

OVERLEG INZAKE DE OPPORTUNITEIT VAN HET INSTALLEREN VAN EEN
PROTON- OF HADRONTHERAPIECENTRUM IN BELGIË

Op vraag van het FANC vond een overleg plaats tussen de beleidscellen Binnenlandse Zaken en Sociale
Zekerheid en Volksgezondheid, FANC en FOD Volksgezondheid inzake de opportuniteit van het installeren
van een protontherapiecentrum in België. De installatie van een dergelijk centrum dient immers te gebeuren
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binnen wettelijke en reglementaire contouren zoals omschreven in de ziekenhuiswet en de Europese en
federale regelgeving, o.m. ook de FANC-regelgeving. Indien men over zou gaan tot programmatie, moet de
uitvoerende macht in voldoende mate de beperkende maatregelen motiveren.
Hiervoor is er nood aan een degelijk, onafhankelijk expertenadvies met pertinente wetenschappelijke
(klinische) referenties. Dit advies moet duidelijk de behoeften van de Belgische patiënten objectiveren en
vertalen naar het benodigde aantal protoncentra waarbij niet mag voorbijgegaan worden aan de hoge kostprijs
van een centrum voor de samenleving.
De programmatie en de organieke normen worden binnen het federale kader verder vastgesteld. Toestellen
die niet opgesteld zijn in een ziekenhuis, komen niet in aanmerking voor klinisch gebruik op de mens. Tot slot
werd ook over de financiële verantwoordelijkheid voor de latere ontmanteling gesproken.

CONVENTION ON RADIATION PROTECTION RESEARCH

In het voorjaar van 2017 werd de Belgian Convention for Radiation Protection Research geformaliseerd. Deze
conventie heeft tot doel om de onderzoeksgroepen die werken in het domein van de stralingsbescherming in
België, samen te brengen en een Belgische roadmap op te stellen voor het onderzoek met betrekking tot
onder meer effecten van lage doses, radio-ecologie, dosimetrie, respons op nucleaire en radiologische
noodgevallen, stralingsbescherming in medische toepassingen van straling, en de sociale en humane
wetenschappen die zich bezighouden met ethiek, risicocommunicatie, risicoperceptie en veiligheidscultuur.
De Belgische onderzoeksactiviteiten worden gelinkt met de onderzoeksprioriteiten in de strategische
onderzoeksagenda’s van de verschillende Europese platformen (MELODI, EURADOS NERIS, ALLIENCE
EURAMED en SSH.
De formele verantwoordelijkheid voor de conventie bevindt zich op het niveau van de Belgische overheid,
vertegenwoordigd door de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, en mede-ondertekend
door de minister van Binnenlandse Zaken. Samen met vertegenwoordigers van Economie vormen FANC, Bel
V en SCK•CEN het Steering Committee. SCK•CEN werd aangeduid als Programme Manager en Belgian
Implementing Agent voor deze conventie.
In mei 2017 werd een kick-off workshop georganiseerd waarbij de conventie werd voorgesteld aan de
Belgische onderzoeksgroepen, en waarbij zij werden uitgenodigd zich aan te sluiten bij deze conventie. Op dit
moment zijn reeds 7 onderzoeksentiteiten aangesloten.

RONDETAFEL “NATUURLIJKE RADIOACTIVITEIT”

In het kader van de voorbereiding van de omzetting van de richtlijn 2013/59/Euratom (“Basic Safety Standards
Directieve”), organiseerde het FANC op 23 juni 2017 twee rondetafels over natuurlijke radioactiviteit; de
eerste had specifiek betrekking op de natuurlijke radioactiviteit van bouwmaterialen en de tweede op radon.
Het doel van deze twee rondetafels bestond erin aan de stakeholders de BSS-voorschriften ter zake voor te
stellen, alsook de wijze waarop het FANC deze voorschriften in de Belgische regelgeving wil implementeren
en de stakeholders de mogelijkheid te bieden zich hierover uit te spreken. Het FANC heeft ook de resultaten
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van zijn recente meetcampagne naar radioactiviteit in bouwmaterialen voorgesteld. Bij elke rondetafel waren
er verschillende tientallen deelnemers van diverse achtergronden (industrie en bouwprofessionnals,
laboratoria, vertegenwoordigers van andere betrokken ministeries en regionale en lokale overheden).

STATUS OVERLEG MYRRHA

In het kader van het vooroverleg aangaande het MYRRHA project van het SCK·CEN, lag de focus van het
FANC in 2017 op het opstellen van de voortgangsrapportage waarmee de periode 2016-2017 werd afgesloten
en welke de basis vormt voor het werk van de komende periode.
In deze voortgangsrapportage werd geconcludeerd dat het SCK·CEN belangrijke vorderingen heeft gemaakt
op de diverse gebieden onderliggend aan het vooroverleg, en dat ze, in het algemeen, kon voldoen aan de
verwachtingen van het FANC wat betreft de inhoud en structuur van de overgemaakte informatie. De globale
progressie is overeenkomstig met de verwachtingen voor de periode 2016-2017 die werden vastgelegd op het
einde van 2015.
Het vooroverleg van MYRRHA gaat door en zal de komende jaren nog belangrijke inspanningen vereisen van
alle partijen die betrokken zijn bij dit vooroverleg.

LENTESYMPOSIUM RADIOLOGIE

Op 22 april 2017 organiseerde het Agentschap opnieuw een Lentesymposium ‘Stralingsbescherming in de
radiologie’. De thema’s van deze sessie waren rechtvaardiging en optimalisatie van procedures binnen de
radiologie.
Voor het onderdeel rechtvaardiging gaf het FANC toelichting bij de inspecties rond individuele rechtvaardiging
die er binnen de sector werden gehouden in het kader van de HERCA inspectiecampagne hieromtrent. Het
Jessa ziekenhuis heeft aansluitend de rechtvaardigingsprocedures binnen het dit ziekenhuis in Hasselt
toegelicht. De implementatie van rechtvaardiging binnen dit centrum zijn een referentie voor good pratice voor
de hele sector.
Binnen het onderdeel optimalisatie gaf het FANC een update over de nationale patiëntendosimetriestudies die
het Agentschap organiseert. Het FANC heeft verder ook een overzicht gegeven van de mogelijkheden tot
optimalisatie van interventionele radiologische technieken. Binnen dit domein worden de patiënten potentieel
aan relatief hoge doses blootgesteld, waarbij het risico op huidletsel niet kan uitgesloten worden.

OPLEIDING CHAUFFEURS EN VEILIGHEIDSADVISEURS

Het FANC leidt vrachtvervoerders op voor het vervoer van radioactief materiaal, die de klasse 7 omvat van de
gevaarlijke goederen volgens de Europese DAR overeenkomst inzake het internationale vervoer van
gevaarlijke goederen over de weg. In 2017 telde de basisopleiding en de opfriscursus 101 deelnemers.
Na het voltooien van de specialisatie- of opfriscursus en het slagen van het examen, verkrijgen de houders
van het ADR-rijvaardigheidscertificaat de uitbreiding naar klasse 7, afgegeven door het Agentschap.
Ten slotte heeft het FANC twee instituten erkend, namelijk Vinçotte Controlatom en Dangerous Goods
Training, die opleidingen verzorgen voor veiligheidsadviseurs voor klasse 7. Het examen wordt georganiseerd
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door het
Agentschap dat het trainingcertificaat afgeeft. 21 mensen hebben in 2016 het examen afgelegd, waarvan één
iemand niet slaagde voor dit examen.

KLACHTENBEHEER

Het FANC hecht groot belang aan de kwaliteit van zijn diensten en werkte daarom een procedure voor
klachtenafhandeling uit. Door middel van klachten drukken de klanten hun ontevredenheid uit over de
geleverde diensten van het FANC. In dit opzicht zijn klachten een waardevol instrument in termen van
feedback en kunnen ze nuttig zijn om de kwaliteit van onze producten en geleverde diensten te verbeteren. De
klachten dragen tevens bij aan de permanente optimalisering van de werking van de organisatie
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HOOFDSTUK 5:
DE INTERNE WERKING VAN HET FANC
Het FANC besteedt bijzondere aandacht aan de ontwikkeling van de competenties en
de werkinstrumenten van zijn personeel. Door aan zijn medewerkers al het nodige ter
beschikking te stellen streeft het FANC naar een interne kwaliteitscultuur.
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HR-Beleid
Op 31 december 2016 telde het FANC 158 medewerkers, onder wie 156 met een
werkovereenkomst voor onbepaalde duur en 2 met een contract voor bepaalde duur.
Leeftijdspiramide van het FANC

Verdeling van het personeel van het FANC volgens geslacht
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Verdeling van het personeel van het FANC volgens functiecategorie

Rekrutering
In 2016 zijn er 13 nieuwe werknemers in dienst getreden bij het FANC, van wie 2
in managementfuncties en 11 als deskundige. 12 personeelsleden hebben het
FANC verlaten in 2016.
Project protime
Het werktijdregistratieprogramma Protime vervangt de toepassing Be-it die bij de
oprichting van het FANC intern werd ontwikkeld. Het Protime-project werd
gelanceerd om aan de volgende doelstellingen te beantwoorden:
• Harmoniseren van het beheer en de controle van de werktijden en
afwezigheden van de medewerkers, via een uniforme toepassing van het
arbeidsreglement in heel het FANC;
• Significant terugdringen van de termijn voor de goedkeuring van de
maandelijkse time sheets;
• Zorgen voor een directe en automatische link met de betalingsmodule;
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Er werd een pilootgroep met gebruikers samengesteld; hierdoor konden de parameters
van het systeem samen met de HRM-dienst worden bepaald.
De betrokkenheid van deze medewerkers tijdens het ganse project was onontbeerlijk
om te kunnen anticiperen op een eventuele weerstand van het personeel en om zo de
instemming van iedereen te bekomen. Er werden informatiesessies voor alle
personeelsleden georganiseerd, alsook een gepersonaliseerde begeleiding door de
HRM-dienst voor bepaalde medewerkers.
Het systeem is operationeel sinds 1 januari 2016.
Reorganisatie van het departement RIAD
Binnen het kader van een verbetering van de interne werking, was het de wens van de
directie van het FANC om de communicatielijnen te verkorten, in het bijzonder voor de
transversale en internationale activiteiten. Om haar reactievermogen te vergroten, was
de directie ook van plan om de afstand tussen de interfaces tot een minimum te
beperken.
Het vertrek van het departemenshoofd RIAD werd hierbij als dé gelegenheid
aangegrepen om dit plan uit te voeren. Dit gebeurde door de activiteiten die binnen dat
departement waren ondergebracht, te herverdelen onder de operationele
departementen en het departement Support.
De unieke aanpak van de processen op het FANC wordt gewaarborgd via de
implementatie van het Management System, waarbij er wordt gestreefd naar een imago
van een coherent en verenigd FANC.
Ten slotte benadrukte de directie van het FANC hierbij opnieuw hoe belangrijk het is om
onze verdere ontwikkeling te baseren op geslaagde interpersoonlijke relaties waardoor
onze doeltreffendheid optimaal wordt gewaarborgd.
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CIS Inspectie
Het FANC ontwikkelde een bijkomende toepassing in CIS (Central Information System)
voor het beheer van de inspecties, naast de reeds bestaande toepassing van
informaticaondersteuning bij vergunnings- en erkenningsprocessen. Alle fasen van het
inspectieproces, namelijk de planning, de melding, de vereiste gegevens voor of
verkregen uit de inspectie, alsook het inspectieverslag worden geregistreerd in de
databank « CIS2 Inspection ».
Ook de volgende niet-exhaustieve functies kunnen worden toegepast:
• Opvolging, door het diensthoofd, van de stand van zaken van het jaarlijks
inspectieplan (inspecteur per inspecteur, inspectie per inspectie);
• Beheer en traceerbaarheid van de op het terrein vastgestelde inbreuken;
• Makkelijkere opvolging van de bij de inspecties opgelegde acties (voor de
inspecteur zelf en het diensthoofd) met een automatische generering van een
herinnering en ‘vision mailings’ m.b.t. overschreden actietermijnen;
• Snel generen van inspectiestatistieken.
Management System
In 2016 integreerde het project de aanbevelingen van de feedbackoefening, uitgevoerd
in 2015, terwijl de ontwikkeling van de verschillende beleidslijnen werd voortgezet. De
belangrijkste aanbevelingen beoogden in eerste instantie een betere omkadering van
het domein dat wordt bestreken door de beleidslijnen, en in tweede instantie het
onderscheid dat moet worden gemaakt tussen beleidslijnen en processen.
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De voornaamste verwezenlijkingen van 2016 hebben betrekking op de goedkeuring
door het directiecomité van de beleidslijnen “Inspectie” en “ICT”, “Middelen” en
“Internationale relaties”. Met “Interne controle” en “Management System” erbij werden
dus 6 beleidslijnen gefinaliseerd. Hiervoor werd de beschrijving van de verschillende
geassocieerde processen opgestart, en voor het merendeel werden ze ruimschoots
uitgewerkt. De beleidslijnen “Incidenten” en “Regelgeving” werden ook
becommentarieerd door het college van de Policy Owners. Doelstelling is om ze goed te
keuren begin 2017.
Tot slot is de incorporatie van het kwaliteitsbeheer in het beleid “Management System”
uitgemond in de oprichting van een specifiek project om het documentenplatform van
het Management System te moderniseren en te verbeteren.
Eind juni 2016 werd een communicatieplan uitgewerkt om de informatie aan de
toekomstige begunstigden te bevorderen.
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Hoofdstuk 6:
Jaarrekeningen 2016
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BALANS EN RESULTATENREKENING
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INKOMSTEN:
De inkomsten van het Agentschap waren 2017 voor 86,56% afkomstig uit jaarlijkse heffingen en
voor 10,32% van specifieke financiering vanuit NIRAS (berging van radioactief afval), SCK (project
Myrrha) en Electrabel (Pre-licensing project SF2). De resterende inkomsten bestonden
voornamelijk uit retributies bij aanvraag of wijziging van vergunningen of erkenningen en de
opbrengst van de belegging die het FANC deed in lineaire staatsobligaties.
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Glossarium
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ADR
Accord européen relatif au transport international
des marchandises Dangereuses par Route
AND
Accord européen relatif au transport international
des marchandises Dangereuses par voies de
Navigation intérieures
ALLIANCE
European Radioecology Alliance (www.eralliance.eu)
ARBIS
Algemeen Reglement op de Bescherming van de
bevolking, van de werknemers en het leefmilieu
tegen het gevaar van de Ioniserende Stralingen
ASN
Autorité de Sûreté Nucléaire (Frankrijk)
BR1
Belgian Reactor 1
BR2
Belgian Reactor 2

ENSREG
European Nuclear Safety Regulators Group
EURADOS
European Radiation Dosimetry Group
(www.eurados.org)
EURAMED
European Alliance for Medical Radiation Protection
Research, (www.eibir.org/scientific-activities/jointinitiatives/european-alliance-for-medical-radiationprotection-research-euramed)
Euratom
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
FAGG
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten
FANC
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
FBFC
Franco-Belge de Fabrication de Combustible

BSS
Basic Safety Standards

HERCA
Heads of European Radiological protection
Competent Authorities

CELEVAL
Federale Evaluatiecel

IAEA
Internationaal Atoomenergieagentschap

CELMES
Federale Meetcel

INES
International Nuclear Event Scale

COMECO
Federaal Coördinatiecomité

INSARR
Integrated Safety Assessment of Research
Reactors

EACA
European Association of Competent Authorities
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IPPAS

International Physical Protection Advisory Service
IRE
Instituut voor Radio-elementen
IRRS
Integrated Regulatory Review Service
IRSN
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
(Frankrijk)
LTO
Long Term Operation
MELODI
Multidisciplinary European Low Dose Initiative
(www.melodi-online.eu)
MODARIA
Modelling and Data for Radiological Impact
Assessments
NERIS
European Platform on Preparedness for Nuclear
and Radiological Emergency Response and
Recovery (eu-neris.net)
NGO
niet-gouvernementele organisatie
NIRAS
Nationale Instelling voor Radioactief Afval en
verrijkte Splijtstoffen
NORM
Naturally Occuring Radioactive Materials

OCAD
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
OESO
Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling
OSSF
Orphan Source Sensitive Facilities
OSPAR
Verdrag inzake de bescherming van het mariene
milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische
Oceaan
OVAM
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
PATRAM
International Symposium on the Packaging and
Transportation of Radioactive
Material
RAMAS
Radioactive Material Security
RID
Regulations concerning the International Carriage
of Dangerous goods by rail
RIZIV
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
SALTO
Safety Aspects of Long Term Operation
SCK-CEN
Studiecentrum voor Kernenergie

NQRT
Nuclear Quick Response Team
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SSH
Social Sciences and Humanities: niet technologische aspecten van stralingsbescherming maken inherent deel
uit van dit initiatief, maar er is geen formele associatie die deze groepert
UNSCEAR
United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation
VNV
Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid
WENRA
Western European Nuclear Regulators Association
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