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cAt-project: Vergunningsaanvraag voor een oppervlaktebergingsinrichting te 
Dessel 

 
 

Vragen rond hoofdstukken 3, 9 en 17 van het veiligheidsrapport 
 

Executive Summary 
Dit document bevat de vragen van FANC en Bel V aangaande de hoofdstukken 3 
“Beheersysteem”, 9 “Uitbating” en 17 “Technische specificaties” van het voorlopig 
veiligheidsrapport door NIRAS op 31/01/2013 ingediend in het kader van de 
vergunningsaanvraag voor een oppervlaktebergingsinrichting te Dessel. 

Een aantal vragen van dit rapport dienen te worden beantwoord voor het FANC het 
vervolledigde dossier kan overmaken aan de Wetenschappelijke Raad.  

FANC en Bel V hebben als streefdoel om de vragen rond andere hoofdstukken, en die 
betrekking hebben op de vervollediging van het dossier voor een eerste Wetenschappelijke 
Raad, voor Pasen aan NIRAS over te maken. 
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1. Inleiding 
Op 31 januari 2013 heeft NIRAS een vergunningsaanvraag ingediend bij het FANC voor een 
oppervlaktebergingsinstallatie te Dessel. In dit document worden de resultaten van de analyse 
van de hoofdstukken 3 “Beheersysteem” [1], 9 “Uitbating” [2] en 17 “Technische 
specificaties” [3] besproken. 
In §2 van dit document worden de vragen op te lossen voor de eerste zitting van de 
Wetenschappelijke Raad gegeven. In §3 kunnen bijkomende vragen worden teruggevonden. 
Ten slotte bevinden de referenties zich in §4. 
Voorafgaand aan deze vragen wensen FANC en Bel V te verwijzen naar de FANC nota van 
november 2013 [4], waarin reeds enkele vragen rond de hoofdstukken 3 en 9, op te lossen 
voorafgaand aan de eerste zitting van de Wetenschappelijke Raad, kunnen gevonden worden. 
FANC en Bel V zullen geen verdere detailanalyse van de hoofdstukken 3, 9 en 17 uitvoeren in 
afwachting van de antwoorden van NIRAS op deze vragen. 

2. Vragen op te lossen voor de eerste Wetenschappelijke Raad 
2.1 HS03-004 “Sluitingsfase” & “Controlefase” 
FANC en Bel V stellen vast dat de fasen II “Sluiting” en III “Controlefase” niet behandeld 
worden in het hoofdstuk 3 [1]. Daarom wordt gevraagd om ook het beheersysteem tijdens de 
sluitingsfase en controlefase op te nemen in dit hoofdstuk. In het kader van het beheersysteem 
tijdens de controlefase verwijzen FANC en Bel V naar HS11-003 “Identificatie van de 
activiteiten tijdens de controlefase”, terug te vinden in [5]. 
 

2.2 HS09-002 Besmettingscriteria   
In §9.3.5 “Behandeling van de secundaire afvalstromen” van [2] wordt het volgende vermeld: 
“Standaard zijn de behandeling van besmette afvalwaters voorzien maar ook besmette kledij 
en afval van decontaminatie kunnen ontstaan.” FANC en Bel V vragen om hierbij de van 
toepassing zijnde besmettingscriteria te vermelden. 
 

2.3 HS17-001 Volledigheid en zelfdragendheid ‘Technische Specificaties’ 
FANC en Bel V wensen te benadrukken dat de volledigheid en zelfdragendheid, in navolging 
van de reglementering [6] (afdeling III artikel 9), van het hoofdstuk 17 “Technische 
specificaties” [3] in detail geverifieerd zal worden wanneer NIRAS de uitgewerkte risico-
analyses, die er de basis van vormen, overmaakt (zie HS13-002 “Verder uit te voeren stappen 
i.h.k.v. risicoanalyse” terug te vinden in R-SER-14-004-0-n [7]). Eventuele aanpassingen aan 
dit hoofdstuk in navolging van de uitgewerkte risicoanalyses dienen dan ook voorafgaand aan 
de eerste zitting van de Wetenschappelijke Raad te gebeuren. 
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3. Bijkomende vragen 
3.1 HS03-005 Gebruik term “Veiligheidsautoriteit” 
FANC en Bel V vragen om doorheen de hoofdstukken 3 “Beheersysteem”, 9 “Uitbating” en 17 
“Technische specificaties” de term “FANC” te vervangen door de term “veiligheidsautoriteit” 
wanneer de interactie met de DFC, de oplevering en de technische specificaties worden 
beschreven. Enkele specifieke paragrafen (niet exhaustief) waar deze termverandering dient te 
gebeuren zijn: 

• §3.8.4.2 “Verantwoordelijkheden DFC NIRAS” [1]; 
• §9.3.1 “Precommissioning en commissioning testen” [2]; 
• §17.2.12.5 “Vereisten op het vlak van notificatie en rapportering” [3].  

4. Referenties 
[1] NIRAS/ONDRAF, Hoofdstuk 3 “Beheersysteem”, NIROND-TR 2011-03 N versie 1 
(09/2012); 
[2] NIRAS/ONDRAF, Hoofdstuk 9 “Uitbating”, NIROND-TR 2011-09 N versie 1 (09/2012); 
[3] NIRAS/ONDRAF, Hoofdstuk 17 “Technische specificaties”, NIROND-TR 2011-17 versie 
2 (09/2012); 
[4] FANC, Reeks specifieke vragen ronde de vergunningsaanvraag voor een 
oppervlaktebergingsinrichting voor categorie A afval in Dessel, 2013-11-05-JME-5-4-6-NL 
(14/11/2013); 
[5] FANC, Vragen met betrekking tot het hoofdstuk 11 van het veiligheidsrapport voor de 
oppervlaktebergingsinrichting te Dessel, 2014-01-21-BG-5-4-1-NL (05/03/2014); 
[6] Koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor de 
kerninstallaties. Belgisch staatblad van 21 december 2011, pp 80011-80048; 
[7] Bel V, Vragen rond hoofdstuk 13: “veiligheidsevaluatie – operationele veiligheid”, R-SER-
14-004-0-n (08/04/2014). 
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1. Doel 

Dit document bevat de vragen die FANC/Bel V hebben aangaande hoofdstuk 7 [1] van het voorlopig 
veiligheidsrapport, door NIRAS opgesteld en ingediend in het kader van de vergunningsaanvraag voor 
een oppervlaktebergingsinrichting. 

Een aantal vragen van dit rapport dienen te worden beantwoord voor het FANC het vervolledigde dossier 
kan overmaken aan de Wetenschappelijke Raad. Van de andere vragen wordt verwacht dat ze worden 
beantwoord alvorens de voorwaarden van de vergunning definitief vastgelegd worden. Ofwel kunnen 
deze vragen reeds worden beantwoord voor een eerste Wetenschappelijke Raad, ofwel kan tegen deze 
datum een plan worden voorgelegd om een volledig antwoord te leveren binnen de hierboven 
vooropgestelde termijn.  

FANC/Bel V hebben als streefdoel om de vragen rond andere hoofdstukken, en die betrekking hebben op 
de vervollediging van het dossier voor een eerste Wetenschappelijke Raad, voor Pasen aan NIRAS over te 
maken.  

2. Voorafgaande opmerkingen 

FANC/Bel V hebben de inhoud van hoofdstuk 7 onderzocht. Ze analyseerden ook de documenten die 
hoofdstuk 7 ondersteunen wanneer daar duidelijk naar werd verwezen (hoofdstuk, deel of 
paginanummer van het ondersteunend document waarin de informatie zich bevindt). FANC en Bel V 
hebben dus geen rekening gehouden met eventuele informatie van ondersteunende documenten 
waarnaar niet wordt verwezen in hoofdstuk 7. 
 
De conformiteitscriteria zelf worden onderzocht in het kader van de analyse van het hoofdstuk 8 [3].  

3. Commentaar 

3.1. HS07-001 Afleiden van de conformiteitscriteria 

Zoals is aangegeven in [4], vragen FANC/Bel V NIRAS om in hoofdstuk 7 voor een eerste 
Wetenschappelijke Raad het volgende te beschrijven: 

• het geheel van de vereisten die van toepassing zijn op de bergingscolli; 
• De oplossing(en) die wordt (worden) voorgesteld als antwoord op deze vereisten en de 

rechtvaardiging ervan, rekening houdend met de optimalisatieprincipes (zie ook commentaar 
HS07-006 hierna) en de aantoonbaarheidsprincipes. 

• De vertaling van deze oplossing(en) in conformiteitscriteria wanneer dit relevant is. 
• De wijze waarop aangetoond zal worden dat aan deze criteria is voldaan (kwaliteitszorg- en 

kwaliteitscontroleprogramma's). 
• De behandeling van de non-conformiteiten en constructieafwijkingen (zie commentaar HS07-005 

hierna). 

3.2. HS07-002 Geheel van de conformiteitscriteria 

Het geheel van de conformiteitscriteria maakt wezenlijk deel uit van hoofdstuk 7, in overeenstemming 
met ToC §7 [2]. FANC/Bel V vragen NIRAS om voor een eerste Wetenschappelijke Raad deze criteria op 
te nemen in hoofdstuk 7, of in dit hoofdstuk te verwijzen naar het deel van het veiligheidsdossier dat ze 
bevat (momenteel gaat het om bijlage 2 van hoofdstuk 8 [3]). 

3.3. HS07-003 Aantoonbaarheidsprincipe 

FANC/Bel V vragen NIRAS wanneer het testprogramma van het prototype vermeld in §7.4.3 de [1] zal zijn 
voltooid. De planning van dit programma moet aan FANC/Bel V worden meegedeeld tegen een eerste 
Wetenschappelijke Raad. FANC/Bel V vragen NIRAS een kopie van referentie 21 van het document 
OD-131 [5]: "Project Category A – Experimental programme to demonstrate the feasibility to construct 
monolith at large scale, ONDRAF/NIRAS note 2012-0249 rev.”.  

3.4. HS07-004 QA/QC  

FANC/Bel V hechten bijzonder belang aan de kwaliteitszorg en kwaliteitscontrole. Deze moeten het 
mogelijk maken om het respecteren van de conformiteitscriteria aan te kunnen tonen. FANC/Bel V vragen 
NIRAS daarom om voor een eerste Wetenschappelijke Raad de kwaliteitszorg en kwaliteitscontrole die zal 
gebeuren systematisch te detailleren, zodat duidelijk wordt waar, hoe, wanneer en door wie welke 
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controles volgens welke regels en normen zullen gebeuren, opdat kan aangetoond worden dat aan elk 
conformiteitscriteria zal zijn voldaan. Het ontwikkelen van de gedetailleerde procedures kan dan in een 
later stadium gebeuren. Bovendien vragen FANC/Bel V NIRAS om toe te lichten welke controles er precies 
in §7.5.1.8 [1] worden bedoeld met "controles op de bekistingen", "controles op de onderdelen van de 
caissons: hijsankers, wapeningskooien, anti-opdrijfsystemen, interne houder, … ", … of in §7.5.2.8 [1] 
met formuleringen zoals "controles op de afvalcolli", "controles op de onderdelen van de monoliet, … " 
"controle op de positionering van het afval, … ", …” 

3.5. HS07-005 Afwijkingen bij de constructie 

FANC/Bel V vragen NIRAS om voor een eerste Wetenschappelijke Raad de mogelijke afwijkingen bij de 
constructie te identificeren en de veiligheidsmarges om rekening te houden met deze mogelijke 
afwijkingen te omschrijven. 

3.6. HS07-006 Optimalisering van de bescherming 

De optimalisering van de bescherming door ontwerp en realisatie is in hoofdstuk 7 niet aangetoond. Het 
gebruik van het concept van de monoliet in gewapend beton, zijn dimensionering en de keuze van de 
verankeringen moeten aan dit principe voldoen. 

FANC/Bel V vragen NIRAS om de optimalisering van de bescherming door het concept en de realisatie aan 
te tonen voor een eerste Wetenschappelijke Raad. Zie in dit verband ook §2.4 van [8]. 

3.7. HS07-007 Samenstelling van de vulmortel  

FANC/Bel V vragen NIRAS de referentieoplossing voor de samenstelling van de vulmortel van de 
monolieten, evenals de afwijkingstoleranties op deze samenstelling. FANC/Bel V vragen om hierbij geen 
kwartszand te gebruiken (zie §7.3.5 p 7-11). FANC/Bel V vragen dat NIRAS zich verzekert van het feit dat 
de gebruikte materialen niet kunnen bijdragen tot het ontstaan van mogelijke alkali-granulaatreacties, 
rekening houdend met de substanties die in het afval kunnen voorkomen. 

3.8. HS07-008 Behoud van de performantie op lange termijn 

De hijsankers zijn rechtstreeks blootgesteld aan de omgevingsomstandigheden. FANC/Bel V vragen 
NIRAS waarop de keuze van het materiaal van deze verankeringen gebaseerd is. FANC/Bel V vragen 
NIRAS bovendien om na te gaan of de potentiële corrosie van het gekozen materiaal niet zal bijdragen tot 
het vroegtijdig barsten van de monolieten (d.w.z. vóór de terugtrekking van de nucleaire reglementaire 
controle).  

3.9. HS07-009 A posteriori gecontroleerde belastingsgevallen 

Sommige belastingsgevallen worden a posteriori gecontroleerd, zoals is aangegeven op p. 7-15 van [1]. 
FANC/Bel V vragen NIRAS wanneer en hoe dit zal gebeuren. De planning van deze controles moet worden 
meegedeeld voor een eerste Wetenschappelijke Raad. FANC/Bel V vragen NIRAS hoe rekening zal 
worden gehouden met mogelijk onbevredigende resultaten van deze tests. 

3.10. HS07-010 Betonsamenstelling van de verschillende betonnen componenten  

FANC/Bel V vragen NIRAS voor de eerste Wetenschappelijke Raad de referentieoplossing voor de 
samenstelling van de betonnen componenten van de monoliet, evenals de afwijkingstoleranties op deze 
samenstelling, te geven (dit wordt niet gedaan in hoofdstuk [7]). 

3.11. HS07-011 Constructieprocedures van de monolieten  

FANC/Bel V aanvaarden dat de procedures voor de constructie van de monolieten kunnen worden 
bepaald door derde partijen, voor zover ze leiden tot monolieten die voldoen aan de conformiteitscriteria. 
NIRAS moet er minstens voor zorgen dat de procedures toegepast door deze derde partijen de naleving 
van de conformiteitscriteria garanderen. FANC/Bel V vragen NIRAS voor een eerste Wetenschappelijke 
Raad hoe het de uitvoering van een kwaliteitszorg- en kwaliteitscontroleprogramma zal garanderen, 
zodat derde partijen de conformiteitscriteria zullen naleven. Het enkel bevestigen dat dit punt zal worden 
opgenomen in een acceptatiesysteem van NIRAS is niet voldoende. FANC vraagt een uitgewerkte 
beschrijving van het op te zetten programma. Verder vragen FANC/Bel V ook nog om te expliciteren wie 
de keuze/selectie van de gebruikte materialen zal maken. 
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3.12. HS07-012 Technische voorschriften positionering 

NIRAS stelt in §7.5.2.2:"Dit zonder de primaire colli, of de caissons te beschadigen, en rekening houden 
met de technische voorschriften voor hun positionering in de caissons".  

FANC/Bel V vragen NIRAS wat de aard of de referenties zijn van deze technische voorschriften. 

3.13. HS07-013 Specifieke ontwerpen  

FANC/Bel V vragen NIRAS om voor een eerste Wetenschappelijke Raad een volledige lijst voor te leggen 
van de reeds gekende ontwerpaanpassingen die momenteel worden vooropgesteld voor bepaalde fluxen 
of afvalcolli in §7.3.6 [1]. FANC/Bel V vragen NIRAS om de aanpassingen te beschrijven die werkelijk 
zullen worden geïmplementeerd, zeker voor het afval met een hoog chloorgehalte (voor monolieten die 
ze zouden bevatten alsook voor de componenten in de buurt van deze monolieten in de modules, die 
kunnen worden aangetast door deze hoge chloorconcentratie).  

3.14. HS07-014 Seismische kwalificatie 

NIRAS heeft de monolieten niet seismisch gekwalificeerd via een analyse. Het stelt als seismische 
kwalificatie een valtest voor. FANC/Bel V achten deze valtest (en de vergelijking van de maximumsnelheid 
bij de impact) geen bevredigende seismische kwalificatietest. Ze houdt immers geen rekening met een 
mogelijke opeenstapeling van schade vanwege de cycliciteit van de schokken bij een aardbeving. 
FANC/Bel V vragen NIRAS om voor een eerste Wetenschappelijke Raad de monolieten te onderwerpen 
aan een seismische kwalificatie door analyse of door een test die representatief is voor de verwachte 
omstandigheden bij een aardbeving. 

3.15. HS07-015 IP-2-kwalifcatie van de monolieten 

FANC/Bel V vragen NIRAS om hen voor een eerste Wetenschappelijke Raad uit te leggen hoe de 
IP-2-kwalificatie van de monolieten wordt verkregen. FANC/Bel V vragen met name om alle vereisten 
waaraan moet worden voldaan om deze kwalificatie te verkrijgen te identificeren en om te beschrijven 
hoe aan deze vereisten wordt voldaan. 

4. Referenties 

[1] Hoofdstuk 7 – Ontwerp en constructie van de bergingscolli, NIROND-TR 2011-07 N V2 

[2] Note AFCN 2011-06-06-PDC-5-4-1-FR, Table des matières, contenu et structure attendus du 
rapport de sûreté d’un établissement de mise en dépôt définitif en surface de déchets radioactifs 
de faible et moyenne activité et de courte demi-vie sur le territoire de la commune de Dessel, 30 
janvier 2012. 

[3] Hoofdstuk 8 – Ontwerp en constructie van de berging, NIROND-TR 2011-08 N V2 

[4] Nota AFCN 2013-11-18-CAD-5-6-1-FR, Rapport de la réunion du 4 novembre entre l’AFCN-Bel V 
et l’ONDRAF sur le design 

[5] ID 131: Detailed Design monoliths - NIROND-TR 2011-63 E V2  

[6] Koninklijk Besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor de 
kerninstallaties 

[7] ID 011: Formulation Concrete Note - 2007-1876 

[8] Nota FANC 2013-06-03-JME-5-4-5. Resultaat van de eerste analyse door FANC en Bel V van het 
dossier “Oppervlaktebergingsinrichting voor Categorie A-afval in Dessel” 
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Detailanalyse hoofdstuk 12 "Stralingsbescherming" 
 

Executive Summary 
Dit document bevat de vragen van FANC en Bel V aangaande hoofdstuk 12 
“Stralingsbescherming” van het voorlopig veiligheidsrapport door NIRAS op 31/01/2013 
ingediend in het kader van de vergunningsaanvraag voor een oppervlaktebergingsinrichting. 

Een aantal vragen van dit rapport dienen te worden beantwoord voor het FANC het 
vervolledigde dossier kan overmaken aan de Wetenschappelijke Raad.  

FANC en Bel V hebben als streefdoel om de vragen rond andere hoofdstukken, en die 
betrekking hebben op de vervollediging van het dossier voor een eerste Wetenschappelijke 
Raad, voor Pasen aan NIRAS over te maken. 
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1. Inleiding 
Op 31 januari 2013 heeft NIRAS een vergunningsaanvraag ingediend bij het FANC voor een 
oppervlaktebergingsinstallatie te Dessel. In dit document worden de resultaten van de analyse 
van het hoofdstuk 12 “Stralingsbescherming” besproken.  
In §2 van dit document worden de vragen op te lossen voor de eerste zitting van de 
Wetenschappelijke Raad gegeven. In §3 kunnen bijkomende vragen worden teruggevonden. 
Tenslotte bevinden de referenties zich in §4. 
Bijkomend wensen FANC en Bel V op te merken dat de vraag HS02-001 “Dosis- en 
risicobeperking”, die terug te vinden is in §2.2.1 van het FANC document 2013-11-05-JME-5-
4-6-NL, ook in rekening dient genomen te worden voor het hoofdstuk 12. Overal in het 
veiligheidsrapport moet immers de correcte dosisbeperking van 100 µSv/jaar vermeld en 
gehanteerd worden. 

2. Vragen op te lossen voor de eerste Wetenschappelijke Raad 
2.1 HS12-001: Inconsistenties 
Het hoofdstuk 12 en haar ondersteunende documenten bevatten verschillende belangrijke 
inconsistenties die voorafgaand aan de eerste zitting van de Wetenschappelijke Raad 
weggewerkt dienen te worden. Enkele voorbeelden hiervan (niet exhaustief) zijn: 

• In tabel 12-1 van het hoofdstuk 12 wordt vermeld dat de personeelsleden een 
integrerende dosimeter en een onmiddellijk afleesbare dosimeter dragen wanneer ze de 
groene zone betreden. In §12.7.1.3 “Specifieke zones m.b.t. de dosistempi” en in §4.1 
van OD-058 [1] wordt echter vermeld dat er in de groene zone geen dosimeter 
gedragen wordt. Ook in §2.1.1.1.2 van OD-096 [2] wordt vermeld dat het dragen van 
de wettelijke individuele dosimeter in de groene zone niet verplicht is. FANC en Bel V 
vragen om deze inconsistentie aan te passen en de correcte informatie weer te geven in 
het veiligheidsdossier. Algemeen dient het beeld van de zonering eenduidig en 
overzichtelijk gemaakt te worden. 

• In figuur 12-1 “Operationele en dosislimieten van de verschillende zones van de 
bergingsinstallatie” wordt voor de groene zone enerzijds vermeld dat er geen transport 
gepland wordt en anderzijds kan de onduidelijke zin “Toegang aan de brug moeten 
beperken blijven toen transport van monoliet gebeuren eronder (ALARA)” 
teruggevonden worden. FANC en Bel V vragen om de tweede zin te verduidelijken en 
om eenduidig te melden dat er in de groene zone geen transport plaats zal vinden. 

• Voor de opvulstrategie van de modules wordt in OD-047 [3] vermeld dat er per laag zal 
opgevuld worden vanuit de 4 hoeken naar het centrum, terwijl er in andere 
ondersteunende documenten en in het hoofdstuk 12 vermeld wordt dat de opvulling zal 
gebeuren vanuit het centrum naar de hoeken. Aangezien in de korte inhoud van OD-
047 [3], dat dateert uit 2009, vermeld wordt dat dit document geüpdatet dient te 
worden; wensen FANC en Bel V zo snel mogelijk de aangepaste versie van dit 
ondersteunend document te ontvangen. FANC en Bel V vragen ook een eenduidige 
opvulstrategie te hanteren in het veiligheidsdossier. 
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• In §5.1 van OD-047 [3] worden waarden vermeld voor het maximaal dosisdebiet voor 
de bewaakte en de gecontroleerde zone. Deze waarden zijn niet consistent met deze 
vermeld in het hoofdstuk 12 op pagina’s 20 en 21. In OD-047 wordt er immers een 
waarde van 3 µSv/u gemeld voor de bewaakte zone, terwijl in hoofdstuk 12 van een 
waarde van 10 µSv/u gesproken wordt. FANC en Bel V vragen om deze inconsistentie 
aan te passen.  

• In §3.2 van OD-058 [1] wordt vermeld dat het maximaal contactdosistempo van een 
monoliet 2 mSv/u bedraagt. Dit is tegenstrijdig met wat vermeld wordt in het hoofdstuk 
12, waar een waarde van 20 mSv/u gevonden wordt. 

FANC en Bel V besluiten dat NIRAS een revisie van het veiligheidsdossier dient uit te 
voeren ten einde de vele inconsistenties te elimineren. Voorafgaand aan de indiening van 
het dossier dient een kwaliteitscontrole uitgevoerd te worden om de coherentie van het 
dossier te verzekeren. 

 

2.2 HS12-002: ALARA studies in het geval van incidentele of accidentele 
situaties 

In de conclusies van het OD-058 [1] wordt vermeld dat er geen berekeningen uitgevoerd 
worden om de impact bij incidentele of accidentele situaties te berekenen, aangezien deze 
berekeningen wel zullen uitgevoerd worden wanneer deze situaties zich voordoen. FANC en 
Bel V argumenteren dat deze berekeningen wel op voorhand dienen uitgevoerd te worden, 
rekening houdend met de resultaten van de risicoanalyse. FANC en Bel V vragen dan ook om 
de resultaten van deze berekeningen op te nemen in het aangepaste hoofdstuk 12 van het 
veiligheidsrapport.  

 

2.3 HS12-003: Collectieve dosis voor de werknemers 
In §12.7.1.5 “Collectieve dosis voor de werknemers” wordt vermeld dat de berekende 
maximale jaarlijkse collectieve dosis 4,1 man.mSv bedraagt. In tabel 12-2 “Samenvatting van 
de doses” zou verduidelijkt moeten worden hoe deze maximale jaarlijkse collectieve dosis 
berekend wordt, daar het voor FANC en Bel V onduidelijk is hoe ze werd bekomen.  
 

2.4 HS12-004: Manipulatie van de inspectierobot 
In tabel 12-2 “Samenvatting van de doses” van het hoofdstuk 12 en op pagina 48 van OD-058 
[1] wordt vermeld dat de behandeling van de inspectierobot een van de drie meest 
penaliserende werken (345 man.µSv per jaar) is. Daarom zijn FANC en Bel V van mening dat 
NIRAS de kosten/baten balans van de inspectie met de robot (elke dag 8 uren per dag) dient te 
justifiëren. 
 

2.5 HS12-005: Dosistempo witte zone 
In §12.6.4.1 van hoofdstuk 12 en in §2.1.1.1.1 van OD-096 [2] wordt vermeld dat het 
dosistempo in de vrije zone kleiner moet zijn dan 5 µSv/u. Deze toelating om een waarde van 
5 µSv/u te bereiken (zonder limiet in de tijd) is onaanvaardbaar voor FANC en Bel V. 
Wanneer deze dosistempowaarden van toepassing zijn dient de witte zone aangepast te worden 
in een groene zone. 
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2.6 HS12-OD058-001: Conservatisme van de berekeningen 
In §3.1 van OD-058 [1] wordt het volgende vermeld:  
“A way to approach more realistic values is to use a scaling factor (…). The value associated 
to the 70 percentile of this distribution is considered in this goal, providing a contact dose rate 
of 100 µSv/h. This one has to be compared to 2 mSv/h which is the reference contact dose rate 
and thus, a scaling factor of 0.05 can be used. The 70 percentile has been considered in place 
of the median in order to increase the level of conservatism.” 
In §6 van OD-058 [1] wordt vervolgens het volgende vermeld: 
“One has to bear in mind that, even with the use of the 0.05 scaling factor, the doses 
calculated here stay conservative values.” 
Volgens FANC en Bel V is het conservatieve of realistische karakter van de scaling factor niet 
evident duidelijk. Daarom vragen FANC en Bel V om ook worst case scenario’s in rekening te 
brengen en zodoende de blootstelling van de werkers bij behandeling van de meest stralende 
monolieten te berekenen. 
FANC en Bel V vragen ook om te justifiëren dat de dosisimpact niet het hoogst zal zijn 
wanneer de eerste laag van de module gevuld wordt aangezien de meest stralende monolieten 
daar zullen geplaatst worden in navolging van de vereisten gesteld in OD-047 §10.1.2 [3]. 
Nergens in OD-058 [1] wordt een dergelijke berekening uitgevoerd. Indien nodig dient ook het 
hoofdstuk 12 aangepast te worden i.f.v. de nieuw uitgevoerde berekeningen. 
 

2.7 HS12-OD093-001: Omhullendheid van het voorgestelde scenario 
In §4 van OD-093 [4] wordt het volgende vermeld: 
“Figures 5 and 6 show the vertical and horizontal sections of an almost completely filled 
module containing 5 completely filled layers and one partly filled layer of monoliths. This case 
can be regarded as worst case scenario for an incompletely filled module.” 
FANC en Bel V vragen aan NIRAS om te justifiëren dat dit wel degelijk het worst case 
scenario betreft aangezien de meest stralende monolieten normaal niet in de toplagen zullen 
geplaatst worden. 
 

2.8 HS12-OD093-002: Invloed van transportcontainer met monoliet 
In de berekeningen van OD-093 [4] wordt er geen rekening gehouden met de dosis afkomstig 
van een transportcontainer met monoliet (wat wel het geval was in OD-058 [1]).  
FANC en Bel V vragen om te justifiëren waarom deze dosis niet in rekening werd gebracht. 

3. Bijkomende vragen 
3.1 HS12-OD096-001: Administratieve gebouwen als deel van de groene 

zone 
In §2.1.2.1 van OD-096 [2] wordt vermeld dat een deel van het administratieve gebouw (zoals 
controlekamer, bureau’s en de vestiaire) toebehoort aan de groene zone. Dit impliceert dat al 
het personeel, dat in die lokalen komt, als beroepshalve blootgesteld dient beschouwd te 



 
KOLIBRI-#50110-v1-R-SER-13-047-
0-n.docx 

Datum van publicatie : 19/03/2014 

 

Bel V -6/6- Ref. Doc. QS : Q060300-01-03-t-org-n 
Filiaal van het FANC  
Walcourtstraat 148 
B-1070 Brussel  

worden, wat belangrijke gevolgen met zich meebrengt op het gebied van dosimetrie, opleiding, 
medisch onderzoek… FANC en Bel V vragen om te verduidelijken waarom een deel van het 
administratieve gebouw deel zal uitmaken van de groene zone. Bijkomend dient dit op een 
correcte en duidelijke manier in het hoofdstuk 12 vermeld te worden. 
 

3.2 HS12-OD096-002: Besmettingsmeting voor overgang gele naar 
groene zone 

In §2.1.2.1 van OD-096 [2] wordt het volgende vermeld: 
“The absence of any radioactive contamination in the yellow zone that can become a green 
zone (…) will be checked at least weakly and maybe more (…)” 
Bel V vraagt om te verduidelijken hoe deze besmettingsmeting zal uitgevoerd worden. 
Bijkomend stellen FANC en Bel V dat de nodige informatie betreffende deze meting in 
hoofdstuk 16 dient vermeld te worden. 

4. Referenties 
[1] OD-058 “ALARA Study – doses calculations for operations on the cat. A waste disposal 
facility”, TRACTEBEL, nota TIERSDI/4NT/7040/000/01 (20/10/2011); 
[2] OD-096 “Zoning of the disposal site”, NIRAS, NIROND-TR 2011-81 E V1 (27/06/2012); 
[3] OD-047 “Strategie voor het opvullen van de modules met monolieten”, NIRAS, nota 2009-
0289 rev.0 (27/08/2009); 
[4] OD-093 “Elementary radiation dose calculations for modeling the impact of the LLW 
surface disposal facility, NIRAS, nota 2009-2386 rev. 1 (22/01/2011). 
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Safety Evaluation Report 
 

cAt-project: Vergunningsaanvraag voor een oppervlaktebergingsinriching te 
Dessel 

 
 

Vragen rond hoofdstuk 13 “Veiligheidsevaluatie – operationele veiligheid” 
 

Executive Summary 
Dit document bevat de vragen van FANC en Bel V aangaande het hoofdstuk 13 
“Veiligheidsevaluatie – operationele veiligheid” van het voorlopig veiligheidsrapport door 
NIRAS op 31/01/2013 ingediend in het kader van de vergunningsaanvraag voor een 
oppervlaktebergingsinrichting te Dessel. 

Een aantal vragen van dit rapport dienen te worden beantwoord voor het FANC het 
vervolledigde dossier kan overmaken aan de Wetenschappelijke Raad. 

FANC en Bel V hebben als streefdoel om de vragen rond andere hoofdstukken, en die 
betrekking hebben op vervollediging van het dossier voor een eerste Wetenschappelijke Raad, 
voor Pasen aan NIRAS over te maken. 
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1. Inleiding 
Op 31 januari 2013 heeft NIRAS een vergunningsaanvraag ingediend bij het FANC voor een 
oppervlaktebergingsinstallatie te Dessel. In dit document worden de resultaten van de analyse 
van het hoofdstuk 13 “Veiligheidsevaluatie – operationele veiligheid” [1] besproken.  
In §2 van dit document worden de vragen op te lossen voor de eerste zitting van de 
Wetenschappelijke Raad gegeven. In §3 kunnen bijkomende vragen worden teruggevonden. 
Ten slotte bevinden de referenties zich in §4. 
Voorafgaand aan deze extra vragen wensen FANC en Bel V te verwijzen naar de FANC nota 
van juni 2013 [2], waar in §2.3 “Elementen van het ontwerp of deze die er een potentiële 
impact kunnen op hebben” reeds de vraag gesteld werd om voor de eerste zitting van de 
Wetenschappelijke Raad het dossier aan te vullen met een risicoanalyse waarvan de potentiële 
consequenties in rekening worden gebracht in het ontwerp van de installatie en de 
veiligheidsevaluatie. Zoals reeds verduidelijkt tijdens de vergadering van 04/11/2013 [3] is in 
dit stadium van de vergunningsaanvraag een HAZOP-studie wel nog niet noodzakelijk. 

2. Vragen op te lossen voor de eerste Wetenschappelijke Raad 
2.1 HS13-002: Verder uit te voeren stappen i.h.k.v. de risicoanalyse 
Een belangrijke bron voor de operationele veiligheidsevaluatie, beschreven in het hoofdstuk 13 
[1] van het veiligheidsrapport, wordt geleverd door de HAZID-studie, die in het veiligheids-
dossier van NIRAS een onderdeel vormt van het document OD-061 [4]. De analyse is rationeel 
opgebouwd (vertrekkende van de literatuurbronnen worden eerst de gevaren en vervolgens de 
risico’s afgeleid). Desalniettemin hebben FANC en Bel V enkele vragen die opgelost dienen te 
worden voorafgaand aan de eerste zitting van de Wetenschappelijke Raad.  
Zo dienen de volgende stappen nog uitgevoerd te worden: 

• Uitwerken van processchema’s die deel dienen uit te maken van het 
veiligheidsrapport (zie commentaar HS09-001 in §2.7.1 van [5]); 

• Op basis van deze processchema’s dienen scenario’s te worden opgebouwd waarvoor 
de waarschijnlijkheid en impact moeten bepaald worden; 

• Op basis van deze analyses dienen de nodige risicoreducerende maatregelen bepaald 
te worden. 

De gevolgde methodologie bij de verdere uitwerking van deze stappen dient op een 
transparante en zelfdragende manier in het hoofdstuk 13 van het veiligheidsrapport vermeld te 
worden.  
In het kader van het uitwerken van de risicoanalyse kunnen in §2.5, §2.6 en §3.1 hieronder nog 
bijkomende, meer specifieke vragen gevonden worden. 
 

2.2 HS13-003: Algemene inhoud van het hoofdstuk 13 
De inhoud van het hoofdstuk 13 [1] is ontoereikend. Behalve voor ongevallen van externe 
oorsprong is de beschrijving van ongevallen van interne oorsprong alleen kwalitatief en niet 
kwantitatief. Zo is er bijvoorbeeld in §13.2 sprake van “ruime verspreiding van de besmetting” 
en in §13.4 van “eventueel radiologisch risico beperkt” en van “gevolgen binnen aanvaardbare 
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grenzen”. Het is voor FANC en Bel V volledig onduidelijk wat hiermee bedoeld wordt. 
Daarom wordt gevraagd om na het verder uitwerken van de risicoanalyse de nodige 
kwantitatieve gegevens aan FANC en Bel V over te maken, alsook toe te voegen aan het 
hoofdstuk 13. 
 

2.3 HS13-004: Link met het veiligheidsconcept 
In §2.8.6 “SSCs en operationele veiligheidsfuncties” van het hoofdstuk 2 van het 
veiligheidsrapport [6] worden het veiligheidsconcept en de bijhorende veiligheidsfuncties 
besproken voor de operationele periode. In het huidige hoofdstuk 13 [1], waar de operationele 
veiligheidsevaluatie beschreven wordt, kan er echter geen verband gevonden worden met dit 
veiligheidsconcept en de bijhorende veiligheidsfuncties. Daarom vragen FANC en Bel V om 
de operationele veiligheidsevaluatie uit te voeren in navolging van het veiligheidsconcept en 
om dit duidelijk te beschrijven in het veiligheidsrapport. 
 

2.4 HS13-OD061-001: Risico ranking + concrete acties 
In de door NIRAS gedefinieerde risicomatrix, beschreven in OD-061 [4], worden er 4 
risicograden gedefinieerd en per risicograad worden er te nemen acties gesteld. Het betreft de 
volgende risicograden: 

• Risicograad A: onaanvaardbaar; 
• Risicograad B: onaanvaardbaar, optimaliseren; 
• Risicograad C: optimaliseren; 
• Risicograad D: optimaliseren. 

Het onderscheid tussen de verschillende risicograden en de te nemen acties zijn onduidelijk. 
Bijgevolg vragen FANC en Bel V om de vooropgestelde risicograden en de daaraan 
gekoppelde acties te verduidelijken. 
 

2.5 HS13-OD061-002: Tijdsduur van de uitgevoerde risicoanalyse 
FANC en Bel V hebben vastgesteld dat de HAZID-studie, beschreven in OD-061 [4] 
uitgevoerd werd over een periode van 3 jaar.  
FANC en Bel V stellen zich de vraag in hoeverre de studie rekening gehouden heeft met de 
zich wijzigende regelgeving en ontwerpcriteria. Er wordt aan NIRAS gevraagd om dit punt te 
verduidelijken. 

3. Bijkomende vragen 
3.1 HS13-OD061-003: Frequentie van de herevaluatie van de 

risicoanalyse 
FANC en Bel V vragen aan NIRAS om te verduidelijken met welke frequentie de 
risicoanalyse zal geherevalueerd worden. 
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Safety Evaluation Report 
 

cAt-project: Vergunningsaanvraag voor een oppervlaktebergingsinrichting te 
Dessel 

 
 

Detailanalyse hoofdstuk 14 "Veiligheidsevaluatie - langetermijnveiligheid": 
FEP management en AES ontwikkeling 

 

Executive Summary 
Dit evaluatierapport bevat de vragen van FANC en Bel V aangaande het deel over het FEP 
management en de AES ontwikkeling van hoofdstuk 14 “Veiligheidsevaluatie - 
langetermijnveiligheid” van het voorlopig veiligheidsrapport door NIRAS op 31/01/2013 
ingediend in het kader van de vergunningsaanvraag voor een oppervlaktebergingsinrichting. 

Sommige van de vragen van dit rapport dienen te worden beantwoord voor het FANC het 
vervolledigde dossier kan overmaken aan de Wetenschappelijke Raad. 
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1. Inleiding 
Op 31 januari 2013 heeft NIRAS een vergunningsaanvraag ingediend bij het FANC voor een 
oppervlaktebergingsinstallatie te Dessel. 
In dit evaluatierapport worden de resultaten van de analyse van de delen van het 
veiligheidsdossier m.b.t. “features, events and processes (FEP) management” en de alternatieve 
evolutiescenario’s (AES) (OD-021 [1], OD-014 [2], OD-022 [3] en HS-14 [4]) besproken. 
Wat betreft de ARS is het voor FANC en Bel V eerst noodzakelijk dat de vraag HS14-011 (zie 
§3.9 van [5]) opgelost wordt vooraleer verdere discussies over deze modellen zin kunnen 
aangevat worden. Het deel over de installatiemodellen geassocieerd met de AES zal 
geanalyseerd worden wanneer de vragen i.v.m. de stappen van de methodologie die tot de 
ontwikkeling van deze modellen hebben geleid, opgelost zijn.  
In §2 van dit document kunnen enkele voorafgaande bemerkingen teruggevonden worden en in 
§3 de vragen op te lossen voor de eerste zitting van de Wetenschappelijke Raad. In §4 worden 
bijkomende vragen gegeven. Tenslotte bevinden de referenties zich in §5. 

2. Voorafgaande bemerkingen 
FANC/Bel V erkennen de grote inspanning, het systematisme en de kwaliteit van het geleverde 
werk i.v.m. het “FEP management” dat in OD-021 [1] en in de FEP database (zie annex 5 van 
[1]) gedocumenteerd wordt. 
Er zijn echter problemen van zelfdragendheid van documenten en traceerbaarheid van informatie 
naar voor gekomen tijdens de analyse. De informatie rond de FEP’s en de opbouw van de AES 
en ARS scenario's zit, naast een samenvatting in hoofdstuk 14 [4], verspreid in verscheidene 
OD's en in de FEP database. Het is voor FANC en Bel V niet mogelijk om de verschillende 
OD’s goed aan elkaar te koppelen en om de uitvoering van sommige stappen van de 
vooropgestelde methodologie te volgen. Dit heeft aanleiding gegeven tot een aantal vragen 
dewelke hieronder worden gespecifieerd. In het belang van een efficiënte behandeling van dit 
aspect lijkt het nodig om enerzijds een afzonderlijke fiche te creëren voor dit thema, alsook om 
anderzijds binnen afzienbare tijd een vergadering te beleggen waarbij op basis van de 
ondersteunende documenten een aantal aspecten kunnen worden uitgeklaard.  
De eerder gestelde vragen HS14-014 (zie §3.12 in [5]) en HS02-031 (zie §3.30 in [6]) 
verduidelijken wat FANC en Bel V verwachten rond de behandeling van 'contextuele 
onzekerheden'. Er wordt vastgesteld dat de contextuele onzekerheden in grote mate de AES en 
ARS scenario's hebben vormgegeven, waardoor er een vermenging ontstaat van de langetermijn-
veiligheidsevaluatie met de evaluatie van het effect van contextuele onzekerheden (dit is de 
risicoanalyse). Tegelijkertijd kunnen deze scenario's die expliciet verwijzen naar contextuele 
onzekerheden echter ook representatief of omhullend zijn voor andere niet verwachte doch 
plausibele alternatieve evoluties. Daarom wordt in de onderstaande vragen abstractie gemaakt 
van het gevraagde rond contextuele onzekerheden en het feit dat de scenario's er in belangrijke 
mate op gebaseerd zijn. M.a.w. worden de scenario’s alleen 'as such' geëvalueerd. In het licht 
van de noodzaak tot een verschillende behandeling van contextuele onzekerheden en de formele 
veiligheidsevaluatie (zie HS14-014) zal het echter nodig zijn om de AES scenario's te herzien, of 
om ze minstens te herbenoemen.  



 
R-SER-14-009-0-n Datum van publicatie : 10/07/2014 

 

Bel V -4/16- Ref. Doc. QS : Q060300-01-03-t-org-n 
Filiaal van het FANC  
Walcourtstraat 148 
B-1070 Brussel  

3. Vragen op te lossen voor de eerste Wetenschappelijke Raad 
In §3.1 kunnen twee overkoepelende vragen teruggevonden worden. Vervolgens worden in 
§3.2 de specifieke vragen, o.a. gebaseerd op deze twee overkoepelende vragen, vermeld. 

3.1 Overkoepelende vragen 
3.1.1 HS14-071 Inconsistenties 
FANC en Bel V hebben verscheidene ondersteunende documenten rond de FEP’s en AES/ARS 
geconsulteerd/geanalyseerd (OD-021 [1], OD-014 [2], OD-022 [3]). Het document FEP 
management (OD-021) werd in 2013 herzien op een aantal vlakken en opnieuw aan FANC en 
Bel V overgemaakt eind 2013. Er wordt vastgesteld dat volgend op de update van OD-021, de 
andere documenten geen update hebben ondergaan, terwijl de wijzigingen aangebracht aan OD-
021 dit echter wel noodzaken. De verschillen tussen de OD's maken het onmogelijk om 
eenduidig de uitwerking van de methodologie te kunnen afbakenen. Verder werden ook binnen 
het hoofdstuk 14 van het veiligheidsrapport [4] inconsistenties geïdentificeerd alsook tussen 
verschillende hoofdstukken en ondersteunende documenten. Een aantal voorbeelden (niet 
exhaustief) zijn: 

- Inconsistentie rond de aanwezigheid van bitumenafval (zie HS14-083 in §3.2.4.3 van dit 
evaluatierapport); 

- Inconsistentie rond de aanwezigheid van colloïden (zie HS14-088 in §3.2.5.2 van dit 
evaluatierapport); 

- Inconsistenties in de identificatie van de initiërende FEP’s (zie HS14-093 in §3.2.7.1 van 
dit evaluatierapport); 

- Volgens hoofdstuk 14 ([4], tabel 14-11) is in het geval van ARS2 “gebrekkige sluiting – 
niet opgevulde inspectieruimtes” enkel de veiligheidsfunctie R3 van de modulebasis 
vanaf fase III aangetast. Daarentegen staan in het ondersteunend document OD-014 ([2], 
tabel 14) zowel veiligheidsfunctie R2b als R3 vermeld;  

- In OD-022 ([3], §5.4.2.3) wordt “AES1-2 case 3” besproken, maar met als titel “unsealed 
drainage system and inspection galleries”, terwijl in §5.2.2.3 van [3] enkel het niet 
afgedicht drainagesysteem vermeld wordt onder “AES 1-2 case 3”; 

- In tabel 14-11 van hoofdstuk 14 [4] worden de aangetaste SSC’s en veiligheidsfuncties 
gegeven voor ARS4. Deze komen niet overeen met de aangetaste SSC’s en 
veiligheidsfuncties van het overeenkomstige AES, namelijk “AES 4 case 2” (zie [4] tabel 
14-19). 

FANC en Bel V vragen om alle inconsistenties voor de eerste zitting van de Wetenschappelijke 
Raad uit te klaren/weg te werken. Bijkomend wordt gevraagd te analyseren waarom de OD’s 
onderling niet coherent zijn en om de processen op te stellen en/of te herzien die de coherentie 
verzekeren. 
3.1.2 HS14-072 Tijdsaspecten in de identificatie en behandeling van FEP’s 
De tijdsevolutie van het bergingssysteem en van zijn componenten wordt niet altijd in acht 
genomen bij de identificatie en behandeling van de FEP’s. Een aantal voorbeelden (niet 
exhaustief) zijn: 

- FEP “subsidence/collapse” (zie HS14-076 in §3.2.3.1 van dit evaluatierapport); 
- FEP’s “2.3.07.01” en “2.3.08” (zie HS14-087 in §3.2.5.1 van dit evaluatierapport); 
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- Effecten van een aardbeving op monolieten (zie HS14-100 in §3.2.7.8 van dit 
evaluatierapport); 

- Degradatie van betoncomponenten i.g.v. extreme erosie (zie HS14-101 in §3.2.7.9 van dit 
evaluatierapport). 

FANC en Bel V vragen om daar waar relevant de tijdsaspecten in rekening te brengen bij de 
identificatie en behandeling van FEP’s. 

3.2 Specifieke vragen 
3.2.1 Methodologie voor de identificatie en behandeling van FEP’s 
3.2.1.1 HS14-073 Assessment cases en FEP’s met invloed op performantie/impact 
Volgens OD-021 ([1], pag. 20) worden FEP’s die geen invloed hebben op 
SSC’s/veiligheidsfuncties, maar wel potentieel een groot effect op performantie van het systeem 
of impact (en dus op de omgeving van de berging), beschouwd in “assessment cases or 
argumentations supporting model development”. 
Het is echter onduidelijk wat het doel is van deze assessment cases aangezien er geen AES/ARS 
geassocieerd zijn met veranderingen in de omgeving (zie in dit kader ook vraag HS14-016 in 
§3.14 van [5]).  

FANC en Bel V vragen te verklaren wat het precieze doel is van deze assessment cases en op 
welke manier ze verder worden beschouwd in de veiligheidsevaluatie. 

3.2.1.2 HS14-074 Methodologie voor identificatie van initiërende FEP’s 
In figuur 5 van OD-021 [1] wordt verklaard via welke methodologie de initiërende FEP’s 
werden geïdentificeerd. De methodologie laat echter niet toe om voor een FEP ook de effecten 
op de “system performance or impact” te bekijken indien de FEP een impact heeft op SSC’s of 
veiligheidsfuncties. De methode vertrekt van het principe dat een FEP slechts op één van beide 
een invloed kan hebben.  
 
FANC en Bel V vragen om de (beschrijving van de) methodologie dusdanig aan te passen dat 
voor de relevante FEP’s steeds zowel de effecten, op SSC’s/veiligheidsfuncties als op de 
“system performance or impact” worden nagegaan en op die basis de FEP’s worden beschouwd 
in assessment cases/AES of beide. 
3.2.2 Ontbrekende FEP’s 
3.2.2.1 HS14-075 Defecten aan de “module middle” 
Er wordt vastgesteld dat bij de FEP 2.1 “Waste and engineering features” defecten aan de 
“module middle” (bv. modulewanden) niet opgenomen zijn in de FEP-lijst en dus de potentiële 
initiërende FEP’s.  
 

FANC en Bel V vragen om deze FEP toe te voegen. 

 
3.2.3 Uitsluiting van FEP’s van de “cAt FEP lijst” 
3.2.3.1 HS14-076 “Subsidence/collapse” 
De uitsluiting van de FEP “Subsidence/collapse” (2.1.07.03) van de cAt FEP lijst wordt 
gejustifieerd als volgt: “Effect of this FEP is avoided by providing an adapted design and 
adequate quality of the material and construction used. (Poor construction is considered in FEP 
1.1.03.1).” 
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Volgens het hoofdstuk 2 ([7], tabel 2-2), waarin het veiligheidsconcept voor de periode na de 
sluiting beschreven wordt, is er echter geen mechanische ondersteuning (veiligheidsfunctie S) 
meer na fase IV (na 816 jaar).  
 
Bijgevolg, vragen FANC/BelV om: 

- deze FEP in de cAt FEP lijst op te nemen; 
- vervolgens de wijze waarop deze FEP in rekening gebracht wordt in de 

veiligheidsanalyse te verklaren (zie vraag HS14-068 in §2.3.1 van [8]). 

3.2.3.2 HS14-077 “Chemical gradient” 
De uitsluiting van de FEP “Chemical gradient” (2.1.09.01) van de cAt FEP lijst wordt 
gejustifieerd als volgt: “Chemical gradients are taken into account in the source term and 
transport models through FEP’s 3.2.07.2 (Molecular diffusion) and 3.2.03 (Sorption).” 
Deze justificatie betreft echter enkel de migratie van radionucliden en niet de invloed van andere 
chemische elementen die b.v. een interne verstoring van het systeem zouden kunnen 
veroorzaken.  
 
Bijgevolg, vragen FANC/BelV om: 

- deze FEP in de cAt FEP lijst op te nemen; 
- vervolgens de wijze waarop deze FEP in rekening gebracht wordt in de 

veiligheidsanalyse te verklaren. 

3.2.3.3 HS14-078 “Radiation effects (in waste and EBS)” 
De uitsluiting van de FEP “Radiation effects” (2.1.13) van de cAt FEP lijst wordt gejustifieerd 
als volgt: “cAt waste by definition has a low concentration of alpha emitters and therefore 
assumingly gas generation such as He would be low. Additionally, radiation damage is not 
considered relevant for this type of waste.” 
 
FANC/Bel V vragen om deze stellingen te rechtvaardigen via het beschouwen van de mogelijke 
radiolitische decompositie over de voor de berging relevante tijdschalen en dit voor de 
afvaltypes waarvoor dit relevant zou kunnen zijn. 

3.2.3.4 HS14-079 “Undetected features (in geosphere)” 
De uitsluiting van de FEP “Undetected features (in geosphere)” (2.2.12) van de cAt FEP lijst 
wordt gejustifieerd als volgt: “following site characterisation, there are no undetected features 
that would be significant enough to affect the performance of the repository. Size and effect of 
any yet undetected features would be insignificant.” 
 
FANC/Bel V vragen om deze stelling te rechtvaardigen t.o.v. de mogelijke aanwezigheid van 
heterogeniteiten in de ondergrond die differentiële zettingen of plaatselijke variaties van 
hydrogeologische condities zouden kunnen veroorzaken. 

3.2.3.5 HS14-080 “Matrix diffusion” 
De uitsluiting van de FEP “Matrix diffusion” (3.2.07.03) van de cAt FEP lijst wordt gejustifieerd 
als volgt: “Matrix diffusion is not considered to be relevant to the geosphere at the Mol-Dessel 
site. Fickian diffusion in clay materials is accounted for under Molecular diffusion (FEP 
3.2.07.02)” 
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Deze FEP (“matrix diffusion”) is echter relevant wat migratie van radionucliden in de installatie 
betreft aangezien de FEP gedefinieerd wordt als “the attenuation of radionuclide migration in a 
fractured medium” en in de huidige installatiemodellen in rekening gebracht wordt. 
 
Bijgevolg, vragen FANC/BelV om: 

- deze FEP in de cAt FEP lijst op te nemen; 
- vervolgens de wijze waarop deze FEP in rekening gebracht wordt in de 

veiligheidsanalyse te verklaren. 

 
3.2.4 Volledigheid van initiërende FEP’s 
3.2.4.1 HS14-081 Volledigheid van FEP’s met een lage waarschijnlijkheid die geen effect 

hebben op SSC’s of veiligheidsfuncties 
Verscheidene FEP’s van de categorie A-lijst die geen effect hebben op SSC's of 
veiligheidsfuncties, maar die potentieel een effect hebben op de radiologische impact worden 
niet geïdentificeerd in de tabellen 3 en 4 van OD-021 [1].  
Bijvoorbeeld worden verscheidene menselijke activiteiten (1.4), die momenteel te vinden zijn in 
de buurt van de site en die een potentieel effect hebben op de radiologische impact, niet 
geïdentificeerd (bv. aanwezigheid kanaal, irrigatiesystemen, groeves). FANC en Bel V verwijzen 
in dit verband ook naar vraag HS14-040 in §3.2 van [9]. 
 
FANC en Bel V vragen NIRAS om de lijst van FEP’s "with low probability that have no effect 
on SSC or safety functions but have a potentially significant effect on system performance or 
impact" aan te vullen. 

3.2.4.2 HS14-082 Veranderingen in materiaaleigenschappen als gevolg van 
afvalkarakteristieken 

Het is onduidelijk waarom de volgende FEP’s geen effect hebben op SSC’s of 
veiligheidsfuncties, maar wel een significant effect op de performantie van het systeem of de 
impact: 

- 2.1.01.2: Compatibility of waste types with disposal concept; 
- 2.1.09.7: Introduced complexing agents and cellulosics; 
- 3.2.05: Chemical/complexing agents, effects on contaminant speciation/transport. 

Dit aangezien volgens NIRAS deze FEP’s potentieel kunnen resulteren in veranderingen “in 
material properties due to waste characteristics” (tabel 3 van OD-021 [1]). 
 
FANC en Bel V vragen NIRAS om of deze FEP’s te hercategoriseren of om afdoende te 
argumenteren dat deze FEP’s geen effect hebben op SSC’s of veiligheidsfuncties. 

3.2.4.3 HS14-083 Interne verstoringen 
Er worden geen interne verstoringen geïdentificeerd in de lijst van potentiële initiërende FEP’s 
die meegenomen worden in de scenario-ontwikkeling.  
Er wordt ook in tabel 8 van OD-021 [1] uitgelegd dat het langetermijn gedrag van bitumenafval 
(2.1.02.01) niet meegenomen wordt in de scenario-ontwikkeling omdat “Bituminised waste are 
currently not included in category A waste from a management point of view.”. Dit statement is 
in tegenstrijd met de afvalinventaris waar bitumenafval in opgenomen is (zie hoofdstuk 6 [10]). 
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Er wordt bovendien in tabel 7 van OD-021 [1] uitgelegd dat het potentieel direct effect 
veranderingen zijn aan de afvalvorm, terwijl er volgens FANC/Bel V ook een invloed kan zijn 
op andere SSC’s (zoals monolieten). 
 
FANC en Bel V vragen NIRAS om: 

- bitumenafval effectief uit te sluiten of om de argumentatie uit tabel 8 te verwijderen;  
- de mogelijke negatieve interacties tussen de verschillende afvaltypes en andere 

systeemcomponenten in de lijst van initiërende FEP’s te beschouwen, rekening houdend 
met de chemische karakteristieken van het afval en de onzekerheid errond, de 
conformiteitscriteria en de REX; 

- te rechtvaardigen dat geen andere degradatiemechanismen te wijten aan andere 
componenten (b.v. afdekking) in rekening gebracht moeten worden.  

3.2.4.4 HS14-084 Zettingen 
FANC/Bel V vragen NIRAS om te rechtvaardigen waarom zettingsprocessen niet opgenomen 
worden in de lijst van initiërende FEP’s die meegenomen worden in de scenario-ontwikkeling. 
Dit gegeven de onzekerheden rond de grootte en aard van de zettingen en hun mogelijke 
consequenties op de integriteit van de componenten en migratiewegen. 

3.2.4.5 HS14-085 Explosies en crashes 
Explosies en crashes (1.4.14) worden niet meegenomen in de scenario-ontwikkeling omdat “the 
radiological impact of such an event occurring during the operational phase will be higher than 
in the long term.” (zie tabel 8 en tabel 11 van OD-021 [1]). 
Dit is geen aanvaardbare reden om deze FEP’s niet te beschouwen bij de lange termijn 
veiligheidsevaluatie.  
 
FANC en Bel V vragen om deze FEP mee te nemen in de scenario-ontwikkeling. 
3.2.4.6 HS14-086 “Frost weathering” en “vrijkomen van contaminatie in de biosfeer 

vanuit de berging” 
FANC en Bel V oordelen dat de volgende standpunten van NIRAS niet gerechtvaardigd zijn 
wanner de afdekking (al dan niet lokaal) geërodeerd is. 

- Er wordt op  pag. 45 van OD-021 [1] uitgelegd dat het vrijkomen van de contaminatie in 
de biosfeer vanuit de berging (3.2.14) niet beschouwd wordt "in gradual leaching 
because there is no direct contact between the near field and the biosphere, i.e., the 
geosphere (transport route) provides the link between near field (source) and biosphere 
(receptor).” 

- Bovendien wordt 'frost weathering' (2.1.08.02) niet meegenomen in de scenario-
ontwikkeling aangezien “The damage to structures due to frost action is not seen as 
critical.” (Tabel 8 van OD-021).    

 
FANC en Bel V vragen NIRAS deze FEP’s in beschouwing te nemen bij de scenario-
ontwikkeling, gegeven de verwachte en de mogelijke erosiesnelheden van de afdekking (zie ook 
HS14-009 in §3.7 van [5]). 
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3.2.5 Volledigheid van de FEP’s beschouwd in het referentie scenario (RS) en het 

verwachte evolutie scenario (EES) 
3.2.5.1 HS14-087 FEP’s “2.3.07.01” en “2.3.08”  
De redenen waarom FEP 2.3.07.01 (“Interannual and longer timescale variability of erosion 
rates”) en FEP 2.3.08 (“Animal/plant intrusion leading to vault/trench disruption”) niet 
beschouwd worden bij de near field modellen zijn enkel geldig zolang de overwaking van de site 
verzekerd is. Deze FEP’s kunnen dus niet worden uitgesloten voor alle timeframes.  
 
FANC/Bel V vragen NIRAS om deze FEP’s te beschouwen in de modellering van de installatie 
of om te justifiëren waarom de FEP’s niet beschouwd worden. 

3.2.5.2 HS14-088 “Colloids” 
Het niet beschouwen van FEP 3.2.04 (“Colloids, contaminant interactions and transport with”) 
wordt gerechtvaardigd door het volgende statement: “The concentration of colloids in a cement 
near field is too low to impose an effect on the migration of radio- and toxic elements.” Deze 
rechtvaardiging is onvoldoende aangezien de verschillende materialen die in de berging 
aanwezig zullen zijn (zoals afvalvormen, afdekking) beschouwd moeten worden om het 
potentieel voor colloïdaal transport in te schatten. Dit is eveneens inconsistent met het hoofdstuk 
15 [11] waar de aanwezigheid van colloïden in beschouwing wordt genomen voor 
cellulosehoudend afval.  
 
FANC/Bel V vragen NIRAS om: 

- Het niet beschouwen van colloïden in de installatiemodellen verder te rechtvaardigen; 
- Inconsistenties rond de behandeling van colloïden in het dossier weg te werken. 

3.2.5.3 HS14-089 “Capillary rise” 
FANC/Bel V vragen NIRAS om het volgende statement in tabel 11 van OD-021 [1] te 
rechtvaardigen “Capillary rise could occur through the drainage layer of the foundations”, dit 
aangezien volgens hoofdstuk 2 ([7], pag. 104) het systeem ontworpen wordt om “capillary rise” 
te vermijden. 

3.2.5.4 HS14-090 FEP’s associated with the effects of non-radioactive gases 
De stelling op pagina 45 van OD-021 [1] dat FEP’s 2.1.12 en 3.2.09, geassocieerd met de 
effecten van niet-radioactieve gassen (verstoringen en/of radionuclidetransport), worden 
beschouwd via de screening berekeningen lijkt niet consistent te zijn met de screening 
berekeningen, aangezien FANC en Bel V in dit kader niets teruggevonden hebben in de 
screening berekeningen. 
 

FANC/BelV vragen NIRAS om deze effecten in de veiligheidsanalyse te beschouwen, of te 
justifiëren waarom ze niet in de scenario’s moeten worden opgenomen. 

 
3.2.6 FEP’s in verband met de geosfeer en biosfeer 
3.2.6.1 HS14-091 “Lakes, rivers, streams and springs” 
De FEP “Lakes, rivers, streams and springs” (2.3.04.03) wordt gedefinieerd als de “FEP related 
to the characteristics of terrestrial surface water bodies and their evolution.” FANC/Bel V 
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stellen echter vast dat een aantal huidige of toekomstige oppervlakte-“water bodies” 
(bijvoorbeeld grachten, waterplassen, rabatten), zoals diegene die in het rapport 
“Beeldkwaliteitsplan + referentieprojecten” [12] beschreven worden, niet in de hydrogeologische 
modellen in rekening gebracht worden. 
 
FANC/Bel V vragen om het niet beschouwen van deze oppervlakte-“water bodies” in de 
modellen te justifiëren t.o.v. hun mogelijke invloed op de migratie van radionucliden in de 
omgeving van de installatie. 

3.2.6.2 HS14-092 FEP’s relevant voor de evaluatie van de activiteitverdeling of 
radiotoxiciteitverdeling in de vaste fase 

De volgende FEP’s worden niet in rekening gebracht in de evaluatiebasis (tabel 12 van OD-021 
[1]): 

- 2.2.09: Biological/biogeochemical processes and conditions (in geosphere); 
- 3.1.05: Organics and potential for organic forms; 
- 3.2.01: Dissolution, precipitation and crystallisation, contaminant; 
- 3.2.02: Speciation and solubility, contaminant; 
- 3.2.06: Microbial / biological / plant-mediated processes. 

Het uitsluiten van deze FEP’s wordt als volgt gejustifieerd: “Less relevant for geosphere 
modelling in view of the conservative tracer used as a reference in radionuclide transport 
simulations”.  
 

Bovendien worden de volgende FEP’s niet in de modellering van de geosfeer in rekening 
gebracht (Tabel 14 van OD-021 [1]): 

- 2.2.08.02: Non-radioactive solute plume in geosphere; 
- 3.1.03: Inorganic solids/solutes. 

Het uitsluiten van deze FEP’s wordt als volgt gejustifieerd: “The non-radioactive solute plume in 
the geosphere is assessed in the framework of the environmental impact assessment. It does not 
affect the geosphere in the sense that flow patterns will change. Radionuclide transport is not 
affected by this plume in the light of its conceptualisation (conservative tracer ignoring chemical 
reactions in the geosphere).” 
 
Deze FEP’s zijn echter potentieel relevant om de mogelijke accumulaties van radionucliden in de 
vaste fase van de ondergrond in de omgeving van de installatie te kunnen evalueren (zie de 
FANC leidraden: HYDRO [13] en RPC-LT [14]). 
 
FANC/Bel V vragen om te rechtvaardigen waarom deze FEP’s niet in rekening gebracht worden 
bij de evaluatie van de activiteitverdeling of radiotoxiciteitverdeling in de vaste fase van de 
toegankelijke omgeving van de installatie (zie ook  HS14-018 in §3.16 van [5]). 

 
3.2.7 Ontwikkeling van AES 
3.2.7.1 HS14-093 Inconsistenties in de identificatie van initiërende FEP’s 
Meerdere initiërende FEP’s die in tabel 5 van OD-021 [1] geïdentificeerd worden, kunnen  niet 
teruggevonden worden in tabel 8 “Categories of initiating FEP’s and broad-brush alternative 
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evolution scenarios” van OD-014 [2], zoals FEP’s 2.1.03, 2.1.06, 2.1.07.04, 2.1.04.02, 2.1.16, 
2.3.07. 
Bovendien worden meerdere initiërende FEP’s geïdentificeerd in tabel 8 van OD-021 [1] als 
zijnde “initiating FEP’s not taken forward in scenario development” wel opgenomen in de tabel 
8 “Categories of initiating FEP’s and broad-brush alternative evolution scenarios” in OD-014 
(bijvoorbeeld 1.3.05, 1.3.06, 2.1.08, 2.3.06, 2.3.08). 
Inconsistenties in de nummering van sommige “initiating FEP’s” in OD-014 [2] en OD-021 [1] 
werden ook waargenomen.  
 
FANC/BelV vragen om de inconsistenties weg te werken en alle relevante initiërende FEP’s bij 
de ontwikkeling van de AES te beschouwen. 

3.2.7.2 HS14-094 Veiligheidsfunctie R1 
Er wordt een verschillende invulling gegeven aan het begrip van de veiligheidsfunctie R1 
“beperking van vrijkomen uit afvalvorm” in het veiligheidsconcept en de verschillende 
scenario’s, afhankelijk van de plaats en/of het document waar de functie beschouwd wordt (zie 
bijvoorbeeld het veiligheidsconcept in hoofdstuk 2 [7] - pag. 89, OD-014 [2] – tabel 9 en de 
bijhorende uitleg op pag. 60, OD-014 [2] – tabel 12 en OD-014 - §6.2.1). Het is voor FANC en 
Bel V ook niet duidelijk wanneer de beschouwing van de veiligheidsfunctie R1 slaat op type I en 
II monolieten en wanneer op type III monolieten. 
 

FANC en Bel V vragen om de veiligheidsfunctie R1 en het in beschouwing nemen ervan bij de 
verschillende veiligheidsevaluatieberekeningen (RS, EES, AES, ARS) te verklaren en daarbij 
een onderscheid te maken tussen de verschillende types monolieten en de manier waarop ze zijn 
behandeld in de berekeningen (zie ook HS14-064 in §2.2.12 van [8]). 

3.2.7.3  HS14-095 Veiligheidsfunctie S 
De effecten van de initiërende FEP’s op de SSC’s die een veiligheidsfunctie S “ondersteuning 
van een ander SSC” vervullen worden niet in rekening gebracht bij de ontwikkeling van de AES 
(zie bijvoorbeeld tabel 8 van OD-014 [2]). 
 

FANC en Bel V vragen om de mogelijke effecten op alle veiligheidsfuncties te beschouwen bij 
de ontwikkeling van de AES (zie ook HS14-068 in §2.2.16 van [8]). 

3.2.7.4 HS14-096 Effecten van initiërende FEP’s op R3 
Verschillende veronderstellingen betreffende de impact van initiërende FEP’s op 
veiligheidsfunctie R3 “chemische retentie” zijn niet duidelijk. 
Zo wordt er verklaard op pag. 27 van OD-014 [2] dat een “initiating FEP” geen direct effect op 
veiligheidsfunctie R3 kan veroorzaken (“The characteristics of the SSCs that confer this safety 
function may be affected indirectly by the FEP’s characteristic of the alternative evolution 
scenarios.“), terwijl in tabel 9 van hetzelfde ondersteunende document in sommige gevallen 
directe effecten geïdentificeerd worden. 
 
Het is niet duidelijk waarom R3 in een aantal gevallen slechts indirect getroffen wordt, 
aangezien het optreden van een bypass binnen of naast een SSC (bv. doorgaande scheuren, 
gedegradeerde voeg,..) een direct effect op het vermogen van deze SSC kan hebben (zoals blijkt 
uit OD-63 [15] §10.5 waar het volgende vermeld wordt: “The preferential flow and transport 
through cracks might have multiple effects on lixiviation safety functions, such as R2a, R2b and 
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R3 … If a scenario is considered where contaminated fluid is coming into the cracks of a porous 
matrix (e.g. floor slabs), then cracks would act as sorption bypass pathways.”).  
Enkele voorbeelden in dit kader zijn: 

- AES1-1: De impact op R3 is indirect voor alles wat modulecomponenten betreft en direct 
voor de “embankment” (tabel 9 van OD-014 [2]); 

- AES1-2: De impact van een “Poor Closure” op de modulebasis is slechts indirect; 
- AES1-3: Het is niet duidelijk waarom bij de combinatie van AES1-1 en AES1-2 de 

impact op R3 van de “foundation” indirect is in plaats van direct; 
- AES2: Het is niet duidelijk waarom er hier wel een directe impact op R3 is bij degradatie 

van monolieten en waarom de impact indirect is voor AES 1-1, 1-3; 
- AES3: Het is niet duidelijk waarom bij de combinatie van AES1-1 en AES2 de impact op 

R3 van de “embankment” indirect is in plaats van direct; 
- AES4: De impact van een aardbeving op betoncomponenten is slechts indirect. 

Het niveau van schade (N – none, P – partial, F –full) dat verondersteld wordt is in een aantal 
gevallen niet duidelijk, bijvoorbeeld:  

- AES1-1, 1-2 en 1-3: Waarom is de “foundation” de enige component die ooit volledig 
gedegradeerd kan zijn?  

- AES1-2: Waarom is de impact van een “Poor Closure” op de modulebasis slechts N of P? 
- AES1-3: Waarom is dit scenario volgens tabel 9 minder schadelijk voor de 

“embankment” dan AES1-1, hoewel het de combinatie van AES1-1 en AES1-2 betreft? 
- AES4: Waarom kan het optreden van een aardbeving geen aanleiding geven tot een 

volledige degradatie van R3? 

FANC/Bel V vragen om de mogelijke impact van “initiating FEP’s” op veiligheidsfunctie R3 
(aard van de impact en niveau van schade) te rechtvaardigen t.o.v. de fenomenologie. 
3.2.7.5 HS14-097 Degradaties tijdens fase III 
Op pag. 58 van OD-014 [2] wordt het volgende verklaard:“any effects of these FEP’s occuring 
during the regulatory control period would be repaired and it is therefore assumed that these 
FEP’s start to have an effect on SSC’s and safety functions after the release of regulatory 
control”. FANC/Bel V zijn van mening dat dit niet zomaar kan gesteld worden, daar sommige 
fenomenen niet meer zullen gecontroleerd kunnen worden op degradatie daar het effect ervan 
niet altijd zomaar direct of indirect zichtbaar zal zijn.  
 
FANC/Bel V vragen NIRAS om te rechtvaardigen dat de degradatieprocessen uit de FEP’s 
zullen kunnen gedetecteerd worden op basis van het monitoringprogramma (zie ook HS16-001 
in §2.10.1 van [16]). Indien dit niet het geval is, kunnen deze FEP’s niet worden uitgesloten in de 
periode voor de terugtrekking van de nucleaire reglementaire controle, indien hun voorkomen in 
die periode plausibel wordt geacht. 

3.2.7.6 HS14-098 Effecten van initiërende FEP’s op migratiewegen 
De ontwikkeling van de AES is gebaseerd op een analyse van de degradaties van 
veiligheidsfuncties en SSC’s die door de initiërende FEP’s veroorzaakt worden. Echter, de 
effecten van initiërende FEP’s op de migratiewegen van radionucliden binnen de installatie zijn 
ook belangrijk ten einde alle relevante scenario’s te kunnen identificeren. Dit blijkt ook uit de 
definitie van een initiërende FEP (zie pag.19 van OD-021 [1]): “a potential event or process that 
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affects the performance of the disposal facility in a detrimental manner by causing a change in 
the state of the disposal facility and the pathway(s) of radionuclide release from the facility.” 
 
Zo wordt er bijvoorbeeld op pag. 60 van OD-014 verklaard dat “The absence of back-filling in 
the inspection galleries would have an indirect effect on other SSCs, potentially leading to 
partial degradation states for the corresponding safety functions.” De eigenschappen of de 
afwezigheid van de backfill in de inspectiegalerij kan ook een belangrijke invloed hebben op 
migratiewegen van radionucliden en een by-pass van de fundering veroorzaken (via de galerij). 
Maar dit aspect wordt dus niet verder beschouwd. 
Een ander voorbeeld is het optreden van een by-pass van de modulebasis als gevolg van een 
gebrekkige constructie van het daksysteem (i.e. bathtubbing effect) of van de modulewanden. 
Deze mogelijkheden worden echter niet beschouwd in §6 van OD-014 [2] met betrekking tot de 
selectie en beschrijving van AES. 
 
FANC/Bel V vragen NIRAS om de plausibele impact van initiërende FEP’s op de 
migratiewegen van radionucliden in rekening te brengen bij de ontwikkeling van de scenario’s. 
3.2.7.7 HS14-099 Behandeling van problemen betreffende de kwaliteit van constructie 
Er wordt vermeld op pag. 58 van OD-014 [2] betreffende de “FEP’s relating to the construction 
of the SSCs” dat “These FEP’s are the basis of scenarios in which it is assumed that errors in 
construction or other damage to the SSCs are not repaired. It is unlikely that such errors would 
arise if the facility was under regulatory control, but for the purposes of defining these scenarios 
it is assumed that these FEP’s affect safety functions throughout the periods otherwise 
corresponding to regulatory control and beyond regulatory release.” 
FANC/Bel V hebben gevraagd ( zie HS14-014 in §3.12 van [5] en §2 van dit evaluatierapport) 
om een duidelijk onderscheid te maken tussen de "contextuele onzekerheden" en andere 
onzekerheden, daar het doel van de risicoanalyse (verbonden aan de contextuele onzekerheden) 
verschillend is van deze van de langetermijnveiligheidsanalyse.  
Er wordt ook vermeld op pag. 61 van OD-014  [2] betreffende het “Poor construction scenario” 
(AES1-1) dat “This scenario accounts for the fact that it is possible, though not likely, that not 
all design requirements are fulfilled in spite of all quality measures (tests and controls, periodic 
re-assessments, waste acceptance procedure…) put in place.” 
Om onzekerheden rond plausibele, gebrekkige constructie van componenten in de 
veiligheidsanalyse te kunnen behandelen, is het eerst noodzakelijk om constructieproblemen die 
niet gedetecteerd kunnen worden te identificeren op basis van de QA/QC maatregelen die 
voorzien zijn. Daarna kunnen deze onzekerheden beschreven worden en kan een geschikte 
benadering voor hun behandeling gekozen worden.  
Zo wordt er bijvoorbeeld verondersteld in het ARS1 installatiemodel dat de gebrekkige 
constructie van het daksysteem geen gevolg heeft op zijn initiële hydraulische conductiviteit, 
maar wel een vroegere en langzamere degradatie van het beton t.o.v. het RS veroorzaakt. Het is 
niet duidelijk voor FANC/BelV welke soort gebrekkige constructie aanleiding kan geven tot 
zulke gevolgen. 
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FANC/Bel V vragen NIRAS om: 
- Het voorkomen van mogelijke, maar niet verwachte constructiefouten, die niet 

gedetecteerd kunnen worden, te identificeren op basis van de QA/QC maatregelen die 
voorzien zijn; 

- De mogelijke gevolgen van deze constructieproblemen te beschrijven; 
- De behandeling van deze mogelijke doch niet verwachte constructieproblemen (via 

AES, ARS, hypothesen, parameterswaarden,..) te rechtvaardigen. 

3.2.7.8 HS14-100 Effecten van een aardbeving op monolieten 
Volgens tabel 9 van OD-014 [2] hebben aardbevingen (AES4) geen direct effect op de 
monolieten (caisson & mortar). 
 

FANC en Bel V vragen NIRAS om de afwezigheid van directe effecten van aardbevingen op de 
monolieten te rechtvaardigen rekening houdend met de verwachte degradatieprocessen. 

3.2.7.9 HS14-101 Degradatie van betoncomponenten in geval van extreme erosie 
Volgens tabel 9 van OD-014 [1] kan extreme erosie (AES5) geen aanleiding geven tot een 
volledige degradatie van veiligheidsfunctie R2 van betoncomponenten die in dit geval aan 
atmosferische condities en dus aan verschillende degradatieprocessen (bv. carbonatatie, “frost 
weathering”,…) zouden blootgesteld worden.  
FANC/Bel V vragen NIRAS om alle relevante degradatieprocessen te beschouwen bij de 
ontwikkeling van het scenario “extreme erosie” (AES5). Zie in dit verband ook vraag HS14-009  
in §3.7 van [5] rond erosie en scenario’s en vraag HS14-086 in §3.2.4.6 van dit evaluatierapport. 

3.2.7.10 HS14-102 Impact van “poor closure” op de modulebasis 
Volgens tabel 14 van OD-014 [2] heeft de afwezigheid van een backfill in het drainagesysteem 
of in de inspectieruimtes geen impact op de veiligheidsfunctie R2b “beperking van advectie en 
diffusie” van de modulebasis tijdens fase III. 
 

FANC en Bel V vragen aan NIRAS om te justifiëren dat er geen invloed is op de 
veiligheidsfunctie R2b “beperking van advectie en diffusie”. 

3.2.7.11 HS14-103 Identificatie van AES rekengevallen 
Het volgende wordt verklaard op pag. 145 van OD-022 [3]: “Alternative evolution scenarios 
(AESs) are developed using a top-down methodology, considering the EES and a list of initiating 
FEP’s. Further steps of the methodology can be summarised as [OD-022 - 53]: 

- describing the effects of initiating FEP’s on the EES in terms of SSCs and safety 
functions affected (identification of broad-brush AESs), 

- adding detail (timing and extent of safety function degradation, other safety functions 
(indirectly) affected to the initiating FEP’s (identification of assessment cases); and 

- consolidating the set of AES assessment cases to remove redundancy (selection of 
relevant cases for quantitative analysis). 

Based on the above methodology, a number of alternative evolution scenarios, with their 
assessment cases, have been developed [OD-022 - 531]. Assessment cases of different scenarios 

                                                 
1 [OD-022 – 53] is het ondersteunend document OD-014 en dus referentie [2] van dit evaluatierapport. 
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have been identified by expert judgement, taking into account key uncertainties as discussed in 
[OD-022 - 54].” 
FANC en Bel V merken op dat de identificatie van de rekengevallen die met elk AES 
gassocieerd zijn (zie tweede bullet), niet gedocumenteerd of gejustifieerd is in OD-014 [2] of in 
OD-022 [3]. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk waarom gebrekkige constructie van de 
modulewanden niet beschouwd wordt, terwijl de degradatie van de “module middle” 
geïdentificeerd wordt in tabel 9 van OD-014 [2] waarin de aangetaste SSC’s en 
veiligheidsfuncties beschreven worden voor het “poor construction” scenario (AES1-1). 
Bovendien stemmen deze rekengevallen niet altijd overeen met de “simplified representation of 
safety function effectiveness” (zie bijvoorbeeld OD-014 [2] tabel 12). 
Bijgevolg vragen FANC en Bel V om: 

- De redenering die gevolgd werd om de AES rekengevallen te identificeren, te 
verklaren; 

- De wijze waarop “key uncertainties” in rekening gebracht werden bij de identificatie 
van de AES rekengevallen te verklaren; 

- De verschillen tussen de beschrijving van de AES en de beschrijving van hun 
rekengevallen te verklaren en justifiëren. 

  

4. Bijkomende vragen 
4.1 HS14-104 NEA FEP lijst 
Het volgende statement op pagina 6 van OD-021 [1] is niet langer geldig: “The international 
NEA FEP list was judged to be comprehensive.” NEA heeft intussen geoordeeld dat een update 
noodzakelijk is en legt momenteel de laatste hand aan een nieuwe FEP-lijst (zie bijvoorbeeld 
[17]). 

FANC en Bel V vragen om, zodra deze nieuwe lijst beschikbaar is, de volledigheid van de 
huidige lijst na te gaan in het licht van deze nieuwe NEA FEP lijst. 

4.2 HS14-105 “Mass, isotopic and species dilution” 
De FEP “Mass, isotopic and species dilution” (3.2.07.04) werd niet in rekening gebracht in de 
evaluatiebasis (zie OD-021 [1] tabel 12). Het uitsluiten van deze FEP wordt gejustifieerd als 
volgt: “Due to the dominant nature of advective transport in groundwater, these processes are 
less influential and consequently neglected.” Dilutie in grondwater, rivieren… is echter een 
belangrijk proces dat in de evaluatie van de radiologische impact in rekening gebracht wordt. 

FANC en Bel V vragen om deze FEP in rekening te brengen in de evaluatiebasis of om te 
justifiëren waarom deze FEP niet in de evaluatiebasis gebracht wordt. 
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Detailanalyse hoofdstuk 14 “Veiligheidsevaluatie – langetermijnveiligheid”: 
Installatiemodellen EES en RS 

 

Executive Summary 
Dit document bevat de vragen van FANC en Bel V aangaande het deel over de 
installatiemodellen EES en RS van hoofdstuk 14 “Veiligheidsevaluatie – 
langetermijnveiligheid” van het voorlopig veiligheidsrapport door NIRAS op 31/01/2013 
ingediend in het kader van de vergunningsaanvraag voor een oppervlaktebergingsinrichting. 

Een aantal vragen van dit rapport dienen te worden beantwoord voor het FANC het 
vervolledigde dossier kan overmaken aan de Wetenschappelijke Raad. 

FANC en Bel V hebben als streefdoel om de vragen rond andere hoofdstukken, en die 
betrekking hebben op vervollediging van het dossier voor een eerste Wetenschappelijke Raad, 
voor Pasen aan NIRAS over te maken. 
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1. Inleiding 
Op 31 januari 2013 heeft NIRAS een vergunningsaanvraag ingediend bij het FANC voor een 
oppervlaktebergingsinstallatie te Dessel. In dit document worden de resultaten van de analyse 
van het hoofdstuk 14 “Veiligheidsevaluatie – langetermijnveiligheid”, het deel over de 
installatiemodellen geassocieerd met het verwachte evolutie scenario (EES) en het 
referentiescenario voor geleidelijke uitloging (RS), besproken. De secties van hoofdstuk 14 
van het veiligheidsrapport [1] die de installatiemodellen geassocieerd met de EES en RS 
beschrijven en de bijkomende paragrafen en ondersteunende documenten, waarnaar er in deze 
secties wordt verwezen, werden geanalyseerd. 
In §2 van dit document worden vragen die opgelost dienen te worden voorafgaand aan de 
eerste zitting van de Wetenschappelijke Raad gegeven.  
In §3 kunnen bijkomende vragen worden teruggevonden. Ten slotte bevinden de referenties 
zich in §4. 

2. Vragen op te lossen voor de eerste Wetenschappelijke Raad 
In §2.1 kunnen drie overkoepelende vragen teruggevonden worden. Vervolgens worden in 
§2.2 de specifieke vragen, gebaseerd op deze 3 overkoepelende vragen vermeld. FANC en Bel 
V wensen hierbij ook te verwijzen naar de brief van juni 2013 [9], waar in §2.2 “De 
veiligheidsevaluatie” een bijkomende argumentatie rond het conservatisme van het RS 
scenario gevraagd wordt. 
In §2.3 ten slotte worden nog enkele bijkomende vragen vermeld die los staan van de drie 
overkoepelende vragen, maar die wel opgelost dienen te worden voorafgaand aan de eerste 
zitting van de Wetenschappelijke Raad. 

  

2.1 Overkoepelende vragen 
Algemeen gezien, zijn FANC en Bel V van mening dat verschillende hypothesen van de RS en 
EES installatiemodellen niet of onvoldoende gerechtvaardigd worden in het hoofdstuk 14 [1] 
ten aanzien van de doelstellingen van de scenario’s. Elementen van justificatie of relevante 
informatie kunnen soms in ondersteunende documenten gevonden worden, maar er wordt niet 
altijd naar deze informatie verwezen in het veiligheidsrapport. Daarom kunnen FANC/Bel V 
deze informatie niet altijd in aanmerking nemen bij hun analyse.  
FANC en Bel V benadrukken dat hypothesen van de installatiemodellen dienen 
gerechtvaardigd te worden ten aanzien van de doelstelling van de scenario’s waarmee deze 
modellen geassocieerd zijn. Op basis van hoofdstuk 14 zijn de doelstellingen van het RS en het 
EES de volgende: 
- Het RS vormt een “abstractie van de verwachte evolutie, met als doel om een redelijke 

bovengrens voor de radiologische impact te bepalen” [1, §14.2.3.1 pag. 14].  
- Het EES wordt gebruikt voor de gedetailleerde analyse die, volgens hoofdstuk 14 ([1], 

§14.1.1, pag. 2) o.a. het volgende doel heeft: “de marges te verkennen ten opzichte van de 
uitkomst van de veiligheidsanalyse en een ‘enveloppe’ te beschrijven rond het best estimate 
gedrag in het licht van de belangrijkste onzekerheden.” Volgens OD-013 ([2], §3.3.1.1 
pag. 19) is het EES gebouwd op “the safety concept in terms of safety features that are 
relied upon and reflect the current state of phenomenological understanding - that is, it is 
as realistic as feasible/defensible. Best estimate parameter values, evolving over time, are 
used.” 
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Het is essentieel om met deze verschillende doelstellingen rekening te houden bij de 
justificatie van hypothesen. 

 
2.1.1 HS14-050: Justificatie van de hypothesen van het installatiemodel geassocieerd 

met het EES 
Op basis van de huidige analyse, stellen FANC en Bel V vast dat een aantal hypothesen van 
het installatiemodel, dat met het EES geassocieerd is, niet of onvoldoende gerechtvaardigd 
zijn. Bijvoorbeeld, stemmen meerdere veronderstelde materiaaleigenschappen van 
cementgebonden onderdelen (porositeit, poriëndiffusiecoëfficiënt…) voor de periode na 816 
jaar niet overeen met de fenomenologische basis. Bovendien zijn deze materiaaleigenschappen 
niet gejustifieerd (zie HS14-058). Het gebruik van (a priori) conservatieve aannames of 
vereenvoudigingen kan de representativiteit van het model aantasten en is mogelijks dus niet 
compatibel met de doelstellingen van het EES. 

Bijgevolg vragen FANC/Bel V om: 
• de verwachte evolutie(s) van het bergingssysteem vanuit fenomenologisch oogpunt (op 

basis van verwachte processen en karakteristieken) in het hoofdstuk 14 te beschrijven 
(zie ook HS14-001 “Beschrijving van de fenomenologisch verwachte evolutie van het 
systeem” in de nota van november 2013 [6]). Specifieke vragen in deze context zijn 
HS14-053 en HS14-061. 

• alle hypothesen van het installatiemodel geassocieerd met het EES te identificeren en te 
rechtvaardigen in hoofdstuk 14, ten aanzien van de doelstellingen van het EES. Wat 
inhoudt dat NIRAS 

o dient te argumenteren dat de genomen hypothesen representatief zijn voor de 
verwachte evolutie(s) van de bergingsinstallatie; of 

o indien de hypothesen niet representatief zijn, de invloed op het gemodelleerde 
systeemgedrag en de radionuclidemigratie dient te beschrijven en dient te 
justifiëren t.o.v. de verwachte evolutie(s) van het systeem. 

Specifieke vragen in dit kader zijn HS14-054 t.e.m. HS14-060 en HS14-062 t.e.m. 
HS14-066.  

 
2.1.2 HS14-051: Justificatie van de hypothesen van het installatiemodel geassocieerd 

met het RS 
De justificatie van de hypothesen van het installatiemodel geassocieerd met het RS vereist dat 
eerst hun graad van conservatisme geschat wordt rekening houdend met de aanwezigheid van 
onzekerheden en ten aanzien van het EES installatiemodel. 
In het veiligheidsrapport wordt soms van hypothesen vermeld dat ze conservatief zijn zonder: 
- Te melden ten aanzien van welke pertinente indicator het conservatieve gedrag 

geëvalueerd wordt. FANC en Bel V wensen te benadrukken dat de graad van 
conservatisme moet geschat worden ten aanzien van alle relevante eindpunten 
(indicatoren) en niet op basis van de waarde van een parameter (bv. aantal scheuren…), 
aangezien in een complex systeem de invloed van een variatie van een parameterwaarde op 
de berekende indicatoren niet altijd vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld, “een vroegere 
uitloging van een radionuclide” of het gebruik van “gedegradeerde waarden” kunnen in 
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sommige gevallen resulteren in een lagere waarde van de piekdosis en zijn dus niet per 
definitie conservatief in termen van de maximale dosis. 

- De graad van conservatisme van deze hypothesen in te schatten ten aanzien van het EES en 
de onzekerheden. Om deze graad te bepalen, zijn dus onzekerheidsanalyses noodzakelijk. 

FANC en Bel V vragen NIRAS om: 
- De graad van conservatisme van de hypothesen (afzonderlijk en globaal) van het RS 

systematisch te bepalen ten aanzien van het EES en zijn onzekerheden; 
- Te melden ten aanzien van welke pertinente indicator het conservatisme geëvalueerd 

wordt. 
Specifieke vragen in dit kader zijn HS14-054 t.e.m. HS14-060 en HS14-062 t.e.m. HS14-066.  

 
2.1.3 HS14-052: Inconsistenties  
Het hoofdstuk 14 bevat verschillende inconsistenties, binnen het hoofdstuk, met andere 
hoofdstukken van het veiligheidsrapport, en met ondersteunende documenten. Specifieke 
voorbeelden hiervan zijn HS14-055, HS14-063, HS14-064 en HS14-067. 

FANC en Bel V besluiten dat NIRAS een revisie van het veiligheidsdossier dient uit te voeren 
ten einde de inconsistenties te elimineren. Voorafgaand aan de indiening van het dossier dient 
een kwaliteitscontrole uitgevoerd te worden om de coherentie van het dossier te verzekeren. 

 

2.2 Specifieke vragen 
2.2.1 HS14-053: Verwachte evolutie(s) en distributie van de saturatiegraad 
De voorspelling van de tijdsevolutie van de verzadigingsgraad van de verschillende onderdelen 
van de bergingsinstallatie (spleten en scheuren inbegrepen) is essentieel bij het identificeren en 
het modelleren van de processen die de waterstroom en de migratie van radionucliden in de 
installatie zullen bepalen. De waterstroom in een “discontinu” onverzadigde omgeving kan 
immers veel complexer zijn dan deze in een volledig verzadigde omgeving. Verschillende 
fenomenen die de migratie van radionucliden belemmeren of verhogen kunnen in een 
dergelijke omgeving voorkomen. 
De evolutie van de verzadigingsgraad van de bergingsinstallatie is o.a. in §3.5.2 (pag. 44) van 
OD-063 [3] beschreven. De volgende hypothese wordt vermeld: “All radiological impact 
assessment calculations are based on the hypothesis of saturated flow, i.e. all cementitious 
components are water-saturated. This is in agreement with the above conclusions about water 
saturation state after approximately 100 years. This hypothesis and its confirmation are based 
on two independent assessments, but it is true only for non degraded concrete. The behaviour 
of degraded concrete has not been evaluated, but the hypothesis is that also under those 
circumstances the concrete remains fully saturated. This assumption remains to be tested in 
the future.” 
FANC/Bel V merken op dat de berekeningen en studies die de voorspelling van de evolutie 
van de verzadigingsgraad ondersteunen (zie §3 in [3]) geen rekening houden met: 
- de degradatie van het beton; 
- de aanwezigheid van heterogeniteiten, spleten en scheuren in de installatie. 
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Op basis van de studies en berekeningen die in OD-063 [3] voorgesteld worden, zijn FANC en 
Bel V van mening dat er belangrijke onzekerheden zijn over de verwachte evolutie(s) en 
distributie van de saturatiegraad in het systeem. 
Bijgevolg vragen FANC en Bel V om de verwachte evolutie(s) van en de onzekerheden op de 
saturatiegraad van het systeem en zijn componenten vanuit fenomenologisch oogpunt te 
beschrijven in het hoofdstuk 14. 
 
2.2.2 HS14-054: Justificatie van het gebruik van de hypothese van volledige saturatie in 

de installatiemodellen 
Zoals vermeld in HS14-053 wordt in §3.5.2 (pag. 44) van OD-063 [3] het volgende vermeld: 
“All radiological impact assessment calculations are based on the hypothesis of saturated 
flow”. 
FANC en Bel V merken op dat deze hypothese nergens in hoofdstuk 14 wordt gejustifieerd. 

Bijgevolg vragen FANC/Bel V het volgende: 
- Het EES: 

NIRAS dient 
o of te argumenteren dat de genomen hypothese rond saturatie van het systeem 

representatief is voor de verwachte evolutie(s); 
o of te beschrijven welke de invloed is van de hypothese rond saturatie van het 

systeem op het gemodelleerde systeemgedrag en dit te justifiëren t.o.v. de 
verwachte evolutie(s) van het systeem. 

- Het RS: 
NIRAS dient 

o de graad van conservatisme van de hypothese rond saturatie van het systeem ten 
aanzien van het EES en zijn onzekerheden te bepalen; 

o duidelijk te vermelden ten aanzien van welke pertinente indicator het 
conservatisme geëvalueerd wordt. 

 
2.2.3 HS14-055: Aard en justificatie van de gekozen initiële gesatureerde hydraulische 

conductiviteitswaarden van cementgebonden onderdelen 
Volgens het hoofdstuk 14 ([1], pag.14-58) worden “conservatieve best estimate” waarden van 
de hydraulische conductiviteit van cementgebonden onderdelen (met uitzondering van de 
zand/cement ophoging) in de RS en EES installatiemodellen gebruikt voor de fasen I tot III 
van de bergingsevolutie. Volgens OD-108 ([4], §4.7 en tabel 19) zijn deze waarden echter 
“realistisch” of “realistisch best-estimate”. Er wordt ook in OD-108 ([4], §4.5.1 pag. 95) het 
volgende vermeld: “Recalling the discussion on the difficulty to reliably measure Ks values on 
concrete samples, with different techniques resulting in considerably different values, it is 
decided not to determine a B-E value for assessment calculations”.  
FANC en Bel V merken op dat op basis van de informatie die in hoofdstuk 14 [1] en het 
ondersteunende document OD-108 [4] teruggevonden wordt, de aard van de initiële 
hydraulische conductiviteitswaarden (conservatief, best estimate of realistisch) niet duidelijk 
kan gevonden worden. 
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Bijgevolg vragen FANC/Bel V het volgende: 
- NIRAS dient bij de revisie van het dossier de coherentie tussen het hoofdstuk 14 en het 

onderliggende document OD-108 te verzekeren en de aard van de initiële hydraulische 
conductiviteitswaarden te verduidelijken (zie ook commentaar HS05-005 in de FANC-
nota 2014-04-01-CAD-5-4-7-NL [14]). 

- Het EES: 
NIRAS dient  

o of te argumenteren dat de genomen waarde voor de initiële hydraulische 
conductiviteit representatief is voor de verwachte evolutie(s); 

o of te beschrijven welke de invloed is van de gekozen initiële hydraulische 
conductiviteit op het gemodelleerde systeemgedrag en dit te justifiëren t.o.v. de 
verwachte evolutie(s) van het systeem. 

- Het RS: 
NIRAS dient 

o de graad van conservatisme van de gekozen initiële hydraulische conductiviteit 
ten aanzien van het EES en zijn onzekerheden te bepalen; 

o duidelijk te vermelden ten aanzien van welke pertinente indicator het 
conservatisme geëvalueerd wordt. 

 
2.2.4 HS14-056: Aard en justificatie van de gekozen gedegradeerde hydraulische 

conductiviteitswaarden van cementgebonden onderdelen 
Volgens het hoofdstuk 14 ([1], p.14-58) wordt een gedegradeerde waarde van 3,32.10-6 m/s in de 
RS en EES installatiemodellen gekozen voor de hydraulische conductiviteit van 
cementgebonden onderdelen voor fasen IV en V van de bergingsevolutie (behalve voor de zand-
cement ophoging). FANC en Bel V merken op dat de graad van conservatisme niet geëvalueerd 
wordt in hoofdstuk 14. Het kan dus niet geverifieerd worden dat het gebruik van deze waarde 
gejustifieerd is t.o.v. de doelstellingen van de EES en RS installatiemodellen. FANC en Bel V 
wensen te benadrukken dat een overschatting van de waarde van de hydraulische conductiviteit 
tot een overschatting van het retentievermogen van de modulebasis kan leiden als een hoge 
waarde van hydraulische conductiviteit van de betonmatrix de bijdrage van scheuren en 
openingen aan de waterstroom doet verminderen. 

Bijgevolg vragen FANC/Bel V het volgende: 
- Het EES:  

NIRAS dient  
o of te argumenteren dat de genomen waarde voor de gedegradeerde hydraulische 

conductiviteit voor de verschillende componenten representatief is voor de 
verwachte evolutie(s); 

o of te beschrijven welke de invloed is van de gedegradeerde hydraulische 
conductiviteit voor de verschillende componenten op het gemodelleerde 
systeemgedrag en dit te justifiëren t.o.v. de verwachte evolutie(s) van het systeem. 

- Het RS:  
NIRAS dient 

o de graad van conservatisme van de gekozen gedegradeerde hydraulische 
conductiviteit voor de verschillende componenten ten aanzien van het EES en zijn 
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onzekerheden te bepalen; 
o duidelijk te vermelden ten aanzien van welke pertinente indicator het 

conservatisme geëvalueerd wordt. 
 

2.2.5 HS14-057: Gebruikte sorptiewaarden in installatiemodellen 
Zoals vermeld in hoofdstuk 14 ([1], §14.5.2.5 pag. 63), zijn de element-specifieke best 
estimate waarden het uitgangspunt voor het bepalen van de distributieratio Rd die in de 
installatiemodellen gebruikt worden. Er wordt volgens NIRAS, op basis van hoofdstuk 14 ([1], 
§14.5.2.5 pag. 65), echter een graad van conservatisme ingebouwd door de beschouwing van 
de volgende hypothesen: 
• de hypothese dat de bijdrage tot sorptie van kalkhoudende aggregaten in het beton niet in 

rekening wordt gebracht; 
• de aanname dat voor redoxgevoelige elementen (Tc, Np) er oxiderende omstandigheden 

heersen binnen de installatie. 
De invloed van de onzekerheden over de sorptiewaarden op de modellering van de 
radiologische impact van de berging wordt door NIRAS in §14.8.4 van hoofdstuk 14 
gedocumenteerd. In deze paragraaf wordt de radiologische impact van het verwachte 
evolutiescenario (EES), waarbij de verwachte sorptiewaarden gebruikt worden zoals ook het 
geval is in het referentiescenario voor geleidelijke uitloging, vergeleken met gelijkaardige 
modellen die de lage en de hoge sorptiewaarden beschouwen. Op basis van deze analyse is de 
radiologische impact van de berging vooral gevoelig aan de onzekerheden qua Rd waarden 
voor Ra, Pu en Nb. Uit tabel 14-3 van hoofdstuk 14 blijkt dat deze radionucliden lage 
sorptiewaarden op kalkhoudende materialen hebben, in vergelijking met cementgebaseerde 
materialen. FANC/Bel V wensen dus te benadrukken dat de graad van conservatisme die voor 
deze elementen wordt ingebouwd beperkt is, op basis van de eerste hierboven genomen 
hypothese, ten aanzien van de onzekerheden. 
Algemeen merken FANC en Bel V op dat enkel het beschouwen van de onzekerheden op de 
sorptiewaarden, zoals voorgesteld in §14.8.4 van hoofdstuk 14 [1], onvoldoende is om de 
globale graad van conservatisme (in termen van radiologische impact) van de hypothesen 
verbonden met de in RS en EES gebruikte sorptiewaarden in te schatten. 

Bijgevolg vragen FANC en Bel V het volgende: 
- Het EES:  

NIRAS dient  
o of te argumenteren dat de genomen hypothesen m.b.t. sorptie van radionucliden in 

het installatiemodel representatief zijn voor de verwachte evolutie(s); 
o of the beschrijven welke de invloed is van deze hypothesen op het gemodelleerde 

systeemgedrag en dit te justifiëren t.o.v. de verwachte evolutie(s) van het systeem. 
- Het RS:  

NIRAS dient 
o de graad van conservatisme van de genomen hypothesen per radionuclide en 

globaal met betrekking tot sorptie van radionucliden in het installatiemodel te 
bepalen; 

o duidelijk te vermelden ten aanzien van welke pertinente indicator het 
conservatisme geëvalueerd wordt. 



 
R-SER-14-005-0-n Datum van publicatie : 11/04/2014 

 

Bel V -9/17- Ref. Doc. QS : Q060300-01-03-t-org-n 
Filiaal van het FANC  
Walcourtstraat 148 
B-1070 Brussel  

 
2.2.6 HS14-058: Justificatie van hypothesen over waarden van porositeit, 

bulkdichtheid, dispersiviteit en poriëndiffusiecoëfficiënt  
In hoofdstuk 14 ([1], §14.5.2.4 pag. 57) is het volgende vermeld: “Een graad van 
conservatisme die wordt beschouwd onder het RS houdt verband met de 
materiaaleigenschappen. […] In het RS worden ten allen tijden waarden voor gedegradeerd 
materiaal gebruikt voor porositeit, bulkdichtheid, poriëndiffusiecoëfficiënt en dispersiviteit 
[…]”. In hoofdstuk 14 kunnen FANC en Bel V onvoldoende informatie vinden over de graad 
van conservatisme die bereikt wordt door gebruik van deze hypothesen. Desalniettemin wordt, 
voor deze parameters, in §5.7 van OD-115 [5] een gevoeligheidsanalyse op de indicator 
“annual dose rate to adults” voorgesteld. In deze analyse wordt een variatie van ± 5% van de 
gebruikte waarden voor diffusiecoëfficiënt, porositeit en bulkdichtheid beschouwd. De 
resultaten tonen aan dat de gevoeligheid aan de diffusiecoëfficient hoog is en deze aan de 
porositeit en de bulkdichtheid laag is. 
FANC/Bel V merken op dat de beschouwde variaties van ± 5% de in OD-108 [4] 
gedefinieerde expertranges niet bedekken (zie [4] §3.6 voor de poriëndiffusiecoëfficiënt, [4] 
§6.4 voor dispersiviteit, [4] §7.5 voor porositeit en [4] §8.3 voor bulkdichtheid). Bijgevolg kan 
deze gevoeligheidsanalyse niet als een onzekerheidsanalyse beschouwd worden. 
Voor wat het EES betreft, merken FANC en Bel V op dat de porositeit van de 
cementgebonden onderdelen voor de periode na 816 jaar niet overeenstemt met de 
fenomenologische basis (zie de hypothese van “complete leaching of portlandite and C-S-H at 
the end of state III” genomen voor het EES in §7.7 van [4]). Deze hypothese wordt niet in 
hoofdstuk 14 gejustifieerd. 

Bijgevolg vragen FANC en Bel V het volgende:  
- Het EES:  

NIRAS dient  
o of te argumenteren dat de genomen hypothesen m.b.t. uitloging van portlandiet en 

CSH representatief zijn voor de verwachte evolutie(s) van het systeem; 
o of te beschrijven welke de invloed is van deze hypothesen op het gemodelleerde 

systeemgedrag en dit te justifiëren t.o.v. de verwachte evolutie(s) van het systeem. 
- Het RS:  

NIRAS dient 
o de graad van conservatisme van deze parameters porositeit, bulkdichtheid, 

dispersiviteit en diffusiecoëfficiënt ten aanzien van het EES en zijn onzekerheden 
te bepalen; 

o duidelijk te vermelden ten aanzien van welke pertinente indicator het 
conservatisme geëvalueerd wordt. 

 
2.2.7 HS14-059: Justificatie van de geometrie, dimensionaliteit en randvoorwaarden 

van installatiemodellen (RS en EES) 
De volgende aanname wordt in hoofdstuk 14 ([1], §14.5.2.1 pag. 14-54) gebruikt om de 
geometrie, de dimensionaliteit en de randvoorwaarden van de RS en EES installatiemodellen 
te justifiëren: “Ten gevolge van de overwegend verticale waterstroming krijgt ook de 
radionuclidenmigratie in essentie een 1-D karakter (neerwaarts)”. FANC en Bel V merken op 
dat naast de neerwaartse migratie van radionucliden, andere migratiewegen potentieel kunnen 
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voorkomen (bv migratie van radionucliden naar de inspectiegalerij of naar de bovengrens van 
de modules). 

Bijgevolg vragen FANC/Bel V het volgende: 
- Het EES:  

NIRAS dient  
o te beschrijven welke de invloed is van de hypothese (overwegend neerwaartse 

stroming) op het gemodelleerde systeemgedrag rekening houdend met de 
verwachte evolutie(s) van de saturatiegraad en de aanwezigheid van openingen en 
scheuren;  

o deze invloed te justifiëren t.o.v. de verwachte evolutie(s) van het systeem. 
- Het RS:  

NIRAS dient 
o de graad van conservatisme van de hypothese (overwegend neerwaartse stroming) 

ten aanzien van het EES en zijn onzekerheden te bepalen; 
o duidelijk te vermelden ten aanzien van welke pertinente indicator het 

conservatisme geëvalueerd wordt. 
 

2.2.8 HS14-060: Benadering voor de modellering van scheuren, spleten en openingen 
Het volgende wordt vermeld in OD-108 ([4], p.235): “The effective hydraulic conductivity is 
defined here as the hydraulic conductivity of concrete with initial macro-cracks (>100 μm) 
which may develop after construction”. De gebruikte waarden van hydraulische 
conductiviteiten houden dus impliciet rekening met de aanwezigheid van macro-cracks. In de 
installatiemodellen, worden ook sommige scheuren en spleten expliciet gemodelleerd om te 
verzekeren dat de advectieve en mogelijks niet retentieve bypass van de barrières niet wordt 
onderschat (zie hoofdstuk 14 [1] §14.5.2.4 pag.14-59). Twee verschillende benaderingen 
worden dus tegelijkertijd gebruikt om scheuren te modelleren (expliciet en impliciet). Deze 
benaderingen zijn echter niet equivalent wat de simulatie van radionuclidenmigratie betreft, 
daar een hydraulische conductiviteit rekening houdend met de aanwezigheid van scheuren en 
spleten niet toelaat om de aanwezigheid van mogelijke bypassen van poreuze matrixen te 
simuleren. 

Bijgevolg vragen FANC/Bel V het volgende: 
- Het EES:  

NIRAS dient te beschrijven welke de invloed is van deze twee benaderingen (expliciet en 
impliciet modelleren) op het gemodelleerde systeemgedrag en dit te justifiëren t.o.v. de 
verwachte evolutie(s) van het systeem.  

- Het RS:  
NIRAS dient 

o de graad van conservatisme van het impliciet en expliciet modelleren van 
scheuren te bepalen; 

o duidelijk te vermelden ten aanzien van welke pertinente indicator het 
conservatisme geëvalueerd wordt. 
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2.2.9 HS14-061: Verwachte evolutie(s) en initiële toestand qua scheuren, spleten en 
openingen 

FANC en Bel V vragen om de verwachte evolutie(s) en initiële toestand qua scheuren, spleten 
en andere openingen in het systeem vanuit het fenomenologisch oogpunt in functie van de tijd te 
beschrijven in het hoofdstuk 14. Specifieke aspecten die hierin dienen behandeld te worden, zijn 
o.a.: 

- de grootte van de horizontale en verticale spleten tussen de monolieten t.g.v. degradatie 
van de monolieten en de tolerantie op de maten van de monoliet en het opvullen en 
stapelen (zie FANC nota van november 2013 ([6], HS08-005)); 

- de opening tussen het opvulmateriaal en enerzijds het plafond van de inspectieruimte en 
anderzijds de inspectiegallerij; 

- de mogelijke gevolgen van de voegen tussen de modulebasis en de modulewanden en 
hun degradatie; 

- de mogelijke invloed van de opvulling van de drainagebuizen; 
- spleten tussen de opvulmortel en andere onderdelen van de monolieten (caisson, deksel, 

afvalcollo). 

 
2.2.10 HS14-062: Hypothesen i.v.m. de modellering van scheuren, spleten en openingen 
In HS14-061 wordt gevraagd om de verwachte evolutie(s) en initiële toestand qua scheuren, 
spleten en andere openingen te beschrijven in het hoofdstuk 14. Het is verder ook soms 
onduidelijk hoe deze scheuren, spleten en andere openingen in rekening gebracht worden in de 
installatiemodellen (zowel van het EES als van het RS). Als voorbeeld hiervoor kunnen de 
horizontale spleten tussen de monolieten van dezelfde stapel aangehaald worden. 
Bovendien, merken FANC en Bel V op dat de hypothesen, waarop de modellering van 
sommige scheuren, spleten of openingen gebaseerd is, niet gerechtvaardigd lijken ten aanzien 
van hun initiële toestand en verwachte evolutie(s), bv:  

• de grootte en het geleidelijk openen van de spleten tussen het opvulmateriaal van de 
inspectieruimte en de kolommen tijdens fase IV. Er wordt verondersteld dat deze 
spleten tijdens de isolatiefase (tussen 350 en 816 jaar) geleidelijk tot 300 µm zullen 
openen, hoewel deze spleten al onmiddellijk na de constructie kunnen ontstaan en 
breder kunnen zijn; 

• de lengte en het geleidelijk openen tijdens fase IV van de horizontale spleet onder de 
stapel monolieten. 
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Bijgevolg vragen FANC/Bel V het volgende: 
- Het EES:  

NIRAS dient te beschrijven welke de invloed is van de hypothesen, waarop de 
modellering van verwachte scheuren, spleten en openingen gebaseerd is, op het 
gemodelleerde systeemgedrag en dit te justifiëren t.o.v. de verwachte evolutie(s) van het 
systeem. 

- Het RS:  
NIRAS dient 

o de graad van conservatisme van de hypothesen, waarop de modellering van 
verwachte scheuren, spleten en openingen gebaseerd is, te bepalen; 

o duidelijk te vermelden ten aanzien van welke pertinente indicator het 
conservatisme geëvalueerd wordt. 

 
2.2.11 HS14-063: Evolutie van de waterflux 
Er wordt in het hoofdstuk 14 ([1], pag. 14-55) het volgende vermeld: “voor waterstroming 
stemt de bovenste randvoorwaarde overeen met de neerwaartse flux doorheen de afdekking en 
het moduledak (drainagemodel uit Figuur 14-9). Deze evolueert van de initiële effectieve 
hydraulische conductiviteit (fase III) van de ondoorlatende topplaat van 3,41 × 10-12 m/s (zie 
paragraaf 14.5.2.4) naar de berekende gemiddelde jaarlijkse drainage (precipitatie minus 
evapotranspiratie) op lange termijn onder het toekomstige Cs/Cr klimaat OD-77[7] van 1,31 
× 10-8 m/s aan het eind van fase IV zoals afgebeeld in Figuur 14-11”. 
Deze verklaring is echter niet in overeenstemming met de evolutie van de hydraulische 
conductiviteit van het moduledak beschreven in figuur 14-12, waar een waarde van 10-8 m/s 
rond 400 jaar wordt bereikt. 

Bijgevolg vragen FANC/Bel V het volgende: 
- NIRAS dient bij de revisie van het dossier de coherentie binnen het hoofdstuk 14 te 

verzekeren. 
- Het EES:  

NIRAS dient  
o of te argumenteren dat de gekozen waarden en evolutie van de waterflux 

representatief zijn voor de verwachte evolutie(s) 
o of te beschrijven welke de invloed is van de gekozen waarden en evolutie van de 

waterflux op het gemodelleerde systeemgedrag en dit te justifiëren t.o.v. de 
verwachte evolutie(s) van het systeem. 

- Het RS:  
NIRAS dient 

o de graad van conservatisme van de gekozen waarden en evolutie van de waterflux 
ten aanzien van het EES en onzekerheden te bepalen; 

o duidelijk te vermelden ten aanzien van welke pertinente indicator het 
conservatisme geëvalueerd wordt. 
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2.2.12 HS14-064: Veiligheidsfunctie R1 
Er wordt in §14.5.2.1 van hoofdstuk 14 ([1], pag. 54) vermeld dat de bijdrage van 
veiligheidsfunctie R1 genegeerd wordt indien een stapel van vijf monolieten van het type III in 
de modellen wordt beschouwd. Deze verklaring is in tegenspraak met de informatie die in het 
hoofdstuk 2 ([8], pag. 2-89) gegeven wordt: “Er wordt slechts in beperkte mate gesteund op 
R1 in de berekeningen voor het niet geconditioneerde afval dat rechtstreeks in monolieten 
wordt geconditioneerd (er wordt enkel gesteund op de processen van beperkte advectie en 
diffusie in de opvulmortel)”. Er wordt inderdaad een zeer lage waarde qua hydraulische 
conductiviteit gebruikt voor de materialen binnen de monolieten (1,42.10-13 m/s) in de 
modellen. 

Bijgevolg vragen FANC/Bel V het volgende: 
- NIRAS dient bij de revisie van het dossier de coherentie tussen de hoofdstukken 2 en 14 

te verzekeren. 
- Het EES:  

NIRAS dient te beschrijven welke de invloed is van de wijze waarop veiligheidsfunctie 
R1 in rekening gebracht wordt op het gemodelleerde systeemgedrag en dit te justifiëren 
t.o.v. de verwachte evolutie(s) van het systeem. 

- Het RS:  
NIRAS dient 

o de graad van conservatisme van de wijze waarop de veiligheidsfunctie R1 in 
rekening gebracht wordt te bepalen; 

o duidelijk te vermelden ten aanzien van welke pertinente indicator het 
conservatisme geëvalueerd wordt. 

 
2.2.13 HS14-065: Hypothese van homogeniteit voor de modellering van de monolieten 
In §14.5.1.2 wordt de volgende hypothese vermeld: “In termen van fysische eigenschappen 
(R2a/R2b) wordt de monoliet als een entiteit gemodelleerd.” In het RS/EES model worden dus 
bijvoorbeeld voor hydraulische conductiviteit en dispersiviteit unieke waarden gebruikt voor 
de volledige monolietentiteit.  
FANC en Bel V merken op dat het gebruik van deze hypothese een impact kan hebben op de 
2D radionuclidemigratie in de monolietregio van het domein. Inderdaad zullen in de realiteit 
de verschillende materialen van de monolieten (caissons, opvulmortel, …) verschillende 
fysische eigenschappen hebben wat migratie van de radionucliden in de monolietregio zal 
beïnvloeden. 



 
R-SER-14-005-0-n Datum van publicatie : 11/04/2014 

 

Bel V -14/17- Ref. Doc. QS : Q060300-01-03-t-org-n 
Filiaal van het FANC  
Walcourtstraat 148 
B-1070 Brussel  

Bijgevolg vragen FANC/Bel V het volgende: 
- Het EES:  

NIRAS dient te beschrijven welke de invloed is van de hypothesen rond de homogeniteit 
van fysische eigenschappen op het gemodelleerde systeemgedrag en dit te justifiëren 
t.o.v. de verwachte evolutie(s) van het systeem. 

- Het RS:  
NIRAS dient 

o de graad van conservatisme van deze hypothesen ten aanzien van de EES en zijn 
onzekerheden te bepalen; 

o duidelijk te vermelden ten aanzien van welke pertinente indicator het 
conservatisme geëvalueerd wordt. 

 
2.2.14 HS14-066: Justificatie van de modellering van de monolieten 
Op pagina 17 van hoofdstuk 5 ([10], §5.3.1.3) wordt het volgende vermeld: “Een complex 
samenspel tussen carbonatatie, uitlogen en mechanische eigenschappen van beton en 
aardbevingen zullen uiteindelijk leiden tot een volledige fysieke degradatie van het beton. Op 
basis van de beoordeelde levensduren en hun onzekerheden voor deze drie afzonderlijke 
processen, zonder koppeling, is het redelijk te veronderstellen dat een volledige degradatie 
van het beton van de hele bergingsinrichting enkel zou voorkomen enkele honderden jaren na 
350 jaar, rekening houdend met de heterogeniteit en de onzekerheden van de 
randvoorwaarden en ook de effecten van de gekoppelde processen van betondegradatie.” 
Er wordt echter expliciet geen scheur of opening in de monolieten gemodelleerd en er wordt, 
in hoofdstuk 14 ([1], §14.6.2.1 pag. 103), verondersteld in het EES dat “… de monolieten, die 
beter aan aardbevingen weerstaan, fysisch degraderen ten gevolge van decalcificatie. De 
degradatie is compleet na 1700 jaar, wanneer 33% van het portlandiet uitgeloogd is”. Deze 
hypothesen zijn niet representatief met de verwachte evolutie(s) beschreven in hoofdstuk 5 
[10].  

Bijgevolg vragen FANC/Bel V het volgende: 
- Het EES:  

Het installatiemodel moet representatiever zijn t.o.v. de verwachte evolutie(s) van de 
monolieten, zoals beschreven in het hoofdstuk 5 (zie brief juni 2013 [9]); 

- Het RS:  
NIRAS dient 

o de graad van conservatisme van de wijze waarop de evolutie van de monolieten 
gemodelleerd wordt ten aanzien van het EES en zijn onzekerheden te bepalen; 

o duidelijk te vermelden ten aanzien van welke pertinente indicator het 
conservatisme geëvalueerd wordt. 

 
2.2.15 HS14-067: Initiële concentratie van de radionucliden in het EES installatiemodel 
FANC en Bel V hebben OD-230 [11, §6.1] geconsulteerd in het kader van hun analyse. Deze 
sectie bevat “log files” die de gebruikte inputparameters van de modellering verbonden met het 
EES model opsommen. De volgende parameters worden o.a. gegeven (in dit geval voor 59Ni, 
zie pag. 74 van [11]): 
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- Parent amount in the source after decay (A): 5.27E+012 Bq 
- Total volume of waste (V): 10.5 m³ 
- Initial porosity of mortar (pi): 0.1071 
- Final porosity of mortar (pf): 0.47 
- Parent concentration in the source after decay (C): 1.07E+012 Bq/m³ 
FANC en Bel V merken op dat de parameter “parent concentration in the source after decay” (C) 
overeenkomt met een initiële concentratie die op basis van de finale porositeit van 0.47 wordt 
berekend (C = A / V x 1 / pf = 5.27E+012 / 10.5 x 1/0.47 = 1.067E+012 Bq/m³) en niet op basis 
van die initiële porositeit (pi = 0.1071). 
FANC en Bel V vragen aan NIRAS om deze inconsistentie aan te passen bij de revisie van het 
dossier. 

 

2.3 Bijkomende vragen op te lossen voor de eerste Wetenschappelijke 
Raad 

2.3.1 HS14-068: Veiligheidsfunctie “S”   
Volgens het hoofdstuk 2 ([8] tabel 2-2 pag. 101), waarin het veiligheidsconcept voor de periode 
na de sluiting beschreven wordt, is er geen mechanische ondersteuning (veiligheidsfunctie S) 
meer na fase IV (na 816 jaar).  
Het is voor FANC en Bel V onduidelijk hoe dit verlies van mechanische ondersteuning in 
rekening gebracht wordt in de installatiemodellen van het EES en het RS. 
Bijgevolg vragen FANC/Bel V het volgende: 

- EES/RS:  
NIRAS dient te verduidelijken hoe dit verlies van mechanische ondersteuning in rekening 
gebracht wordt in de installatiemodellen. 

 
2.3.2 HS14-069: Verificatie en validatie van de installatiemodellen 
Volgens het KB houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties ([12], artikel 4.2) 
moeten de rekenmethodes en -programma’s die bij de veiligheidsanalyses gebruikt worden 
geverifieerd en gevalideerd zijn. Volgens de FANC nota 2011-06-06-PDC-5-4-1-FR [13] moet 
het hoofdstuk 14 aantonen dat aan de eisen van kwalificatie, verificatie en validatie van de 
modellen wordt voldaan. Er wordt ook aanbevolen om de belangrijkste conclusies uit dit 
proces in dit hoofdstuk op te nemen. 
Er kan echter onvoldoende informatie over de verificatie en validatie van de RS en EES 
installatiemodellen teruggevonden worden in hoofdstuk 14. 

Daarom vragen FANC en Bel V om een overzicht met verwijzingen naar specifieke delen van 
ondersteunende documenten van de verificatie en validatie van de installatiemodellen van het 
RS en het EES op te nemen in het hoofdstuk 14. 
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3. Bijkomende vragen 
3.1.1 HS14-070: Beschrijving van de parameters verbonden met de numerieke resolutie 

van de vergelijkingen verbonden met installatiemodellen 
In hoofdstuk 14 [1] kunnen er geen verwijzingen teruggevonden worden naar ondersteunende 
documenten die informatie geven over de gebruikte codeparameters (bv mesh, time step, 
numeric method, convergence parameters…) om de vergelijkingen verbonden met de EES en 
RS installatiemodellen op te lossen. 

Bijgevolg vragen FANC en Bel V om, bij de herziening van het dossier, in hoofdstuk 14 naar de 
ondersteunde documenten te verwijzen en eventueel ondersteunende documenten toe te voegen, 
die informatie over het oplossen van de numerieke problemen verbonden met de bestudeerde 
installatiemodellen bevatten. 
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1. Doelstelling 

Dit document bevat de vragen die FANC/Bel V hebben aangaande hoofdstuk 15 van het voorlopig 
veiligheidsrapport, door NIRAS opgesteld en ingediend in het kader van de vergunningsaanvraag voor 
een oppervlaktebergingsinrichting. 

Een aantal vragen van dit rapport dienen te worden beantwoord voor het FANC het vervolledigde 
dossier kan overmaken aan de Wetenschappelijke Raad. Van de andere vragen wordt verwacht dat ze 
worden beantwoord alvorens de voorwaarden van de vergunning definitief vastgelegd worden. Ofwel 
kunnen deze vragen reeds worden beantwoord voor een eerste Wetenschappelijke Raad, ofwel kan 
tegen deze datum een plan worden voorgelegd om een volledig antwoord te leveren binnen de 
hierboven vooropgestelde termijn.  

FANC/Bel V hebben als streefdoel om de vragen rond andere hoofdstukken, en die betrekking hebben 
op de vervollediging van het dossier voor een eerste Wetenschappelijke Raad, voor Pasen aan NIRAS 
over te maken.  

2. Specifieke vragen betreffende hoofdstuk 15 

2.1. Voorafgaande bemerkingen 

De conformiteitscriteria die verband houden met de X en Y waarden (§§15.6.2.2 en 15.6.2.3 van [1]) 
worden in deze nota nog niet beschouwd, gegeven de lopende vraag die daarrond in behandeling is 
(zie [4]).  
 
Het criterium met betrekking tot de contactdosis op monolieten (§15.6.3.1 van [1]) zal onderzocht 
worden na ontvangst van het antwoord van NIRAS op vraag HS06-001, gesteld in [6]. 
 
2.2. HS15-001 Vereisten en criteria 

"Criteria" zouden niet mogen verward worden met "vereisten". Ook dienen criteria steeds op een 
correcte manier te worden gedefinieerd: 

• Een "vereiste" is een eis waaraan voldaan dient te worden. 
• Een "conformiteitscriterium" is een manier om te kunnen beoordelen of aan een "vereiste" is 

voldaan. Het dient in dit geval weldegelijk om een "criterium" te gaan, dat wil zeggen een 
maat gebruikt om een oordeel te kunnen vellen. Het criterium dient op een dusdanige manier 
te worden gedefinieerd dat de beoordeling op eenduidige manier kan gebeuren.  

o Bepaalde "criteria" voorgesteld in hoofdstuk 15 zijn in werkelijkheid "vereisten", 
bijvoorbeeld p15-7 van [1] «  De caisson moet zodanige mechanische eigenschappen 
hebben dat hij, na de afdichting van de module waarin de monoliet zich bevindt:  
■ De normale statische belastingen waaraan hij onderworpen zal worden, kan worden 
opvangen zonder hierbij schade op te lopen die de veiligheid van het verdere 
langetermijnbeheer van de monoliet in gevaar kan brengen. […] » 

o Bepaalde "criteria" zijn niet correct gedefinieerd, bijvoorbeeld p15-21 van [1]: «  Het 
ingebracht radioactief afval mag geen stoffen van organische oorsprong bevatten, 
waarvan kan worden verwacht dat zij na verloop van enkele jaren volledig ontbonden 
zullen zijn. » - Welke zijn de verboden stoffen? Hoe worden ze gedefinieerd? 

FANC/Bel V vragen aan NIRAS om zich er systematisch van te vergewissen dat de criteria duidelijk 
worden gedefinieerd, opdat ze toelaten om op een eenduidige manier de voldoening van de 
achterliggende vereisten na te gaan. FANC/Bel V vragen om deze systematische oefening te maken en 
de resultaten voor de eerste zitting van de Wetenschappelijke Raad aan FANC over te maken.  

2.3. HS15-002 Coherentie tussen hoofdstuk 15 en hoofdstukken 7 en 8 

De mechanische en fysische conformiteitscriteria van de opvulmortel, de caisson (waaronder hijsogen) 
en de monolieten in hun geheel worden ontwikkeld - of dienen ontwikkeld te worden - in hoofdstuk 7 
[2] en worden hernomen in bijlage 2 van hoofdstuk 8 [3].  

FANC/Bel V vragen om voor de eerste Wetenschappelijke Raad de coherentie tussen de criteria 
hernomen in hoofdstuk 15 en deze ontwikkeld in voornoemde documenten te verzekeren.  
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Er wordt voorgesteld aan NIRAS om de mechanische en fysische conformiteitscriteria van de 
opvulmortel, de caisson (waaronder hijsogen) en de monolieten in hun geheel, die samengevat zijn in 
bijlage 2 van hoofdstuk 8, in hoofdstuk 15 over te nemen of er naar te refereren, eerder dan de 
voorgestelde ontwikkelingen in de paragrafen 15.2 tot 15.3.3 uit [1] te behouden. 

FANC/Bel V zullen deze criteria analyseren in het kader van de analyse van hoofdstuk 7 (en bijlage 2 
hoofdstuk 8). 

2.4. HS15-003 Mogelijke chemische verstoringen 

FANC/Bel V vragen om voor de eerste Wetenschappelijke Raad alle chemische verstoringen te 
identificeren die een significante impact kunnen hebben op de lange termijnveiligheid (p15-18 tot 15-
19) [1]. Dit geheel beperkt zich namelijk niet tot het voorkomen van cellulose en chloor.  

2.5. HS15-004 Cellulose-inhoud 

Er wordt herinnerd aan de inhoud van de leidraad oppervlakteberging [5] §7.1: « la présence, dans les 
déchets, de substances susceptibles de favoriser la migration des radionucléides (telles que les 
substances complexantes) doit être limitée autant que possible. »  

FANC/Bel V vragen aan NIRAS om aan deze vereiste gevolg te geven, niet in het minst voor de 
monolieten van type III. 

2.6. HS15-005 Chloride-inhoud 

FANC/Bel V vragen aan NIRAS om zijn positie te verklaren rond het gebruik van een specifiek type 
caisson om de vaten te bergen met een hoog gehalte aan chloor.  

Ook vragen FANC/Bel V om in § 15.4.2 desgevallend een criterium te definiëren dat het mogelijk 
maakt om het afval met een hoog gehalte aan chloor (waarvoor specifieke ontwerpmaatregelen 
zouden worden genomen) te onderscheiden van het afval met een laag gehalte aan chloor.  

2.7. HS15-006 Excessieve gasontwikkeling 

FANC/Bel V vragen aan NIRAS om voor de eerste Wetenschappelijke Raad (in §15.4.3 van [1]) de 
stoffen « van organische oorsprong, waarvan kan worden verwacht dat zij na verloop van enkele jaren 
volledig ontbonden zullen zijn » te beschrijven alsook de manier waarop deze in het afval 
geïdentificeerd (zullen) worden.  

2.8. HS15-007 Chemische interferenties 

FANC/Bel V vragen aan NIRAS om de stoffen « die kunnen interageren met de hydratatie tijdens het 
uitharden van de immobilisatiemortel » en die verboden zijn in de monolieten van type III, te 
identificeren, gegeven het 'indicatieve' karakter van tabel p15-23 van [1]. 

2.9. HS15-008 Gevaarlijke stoffen – Fysische gevaren 

FANC/Bel V vragen aan NIRAS om de stelling te rechtvaardigen dat de andere gevaarlijke stoffen van 
§15.4.5.1 p 15-25 [1] geïmmobiliseerd zullen zijn in de monolieten, vooral in het licht van hun 
verwachte lange termijnevolutie (bv. scheuren). Indien niet het geval vragen FANC/Bel V hoe NIRAS 
de aanvaardbaarheid zal beoordelen van de aanwezigheid van (een bepaalde hoeveelheid) gevaarlijke 
stoffen.  

2.10. HS15-009 Errata –vraag werd teruggetrokken 

 

2.11. HS15-010 Biologische conformiteitscriteria 

FANC/Bel V brengen § 7.1.9.1 van de leidraad oppervlakteberging [4] in herinnering: « La présence de 
substances pathogènes dans les déchets n’est pas autorisée ». FANC/Bel V vragen aan NIRAS om 
hieraan voor de eerste Wetenschappelijke Raad gevolg te geven (§15.5 van [1]). 

2.12. HS-15-011 Radiologische conformiteitscriteria 

NIRAS geeft in §15.6.1 van [1] geen criteria met betrekking tot de caisson, afdichting of opvulmortel.  
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FANC/Bel V vragen of er geen criterium is met betrekking tot de nodige weerstand van bepaalde 
materialen tegen straling, bijvoorbeeld voor de afdichtingen van type III monolieten. Dit opdat de 
materialen compatibel zouden zijn met de radiologische inhoud. 

2.13. HS-15-012 Inhoud aan Radium/Thorium 

Er wordt gevraagd om expliciet te preciseren of in §15.6.2.4 [1] weldegelijk de som van de activiteiten 
wordt bedoeld, dewelke de 1000 Bq/kg niet mag overschrijden.  

FANC/Bel V vragen ook hoe dit criterium zal worden geverifieerd, vooral voor niet homogeen afval.  

2.14. HS-15-013 Criticaliteit 

Aan NIRAS wordt gevraagd om voor de eerste Wetenschappelijke Raad de oorsprong van de 
limietwaarden, voorgesteld in § 15.7 [1], te verklaren. FANC/Bel V willen er zich van vergewissen dat 
deze waarden volgende aspecten in rekening brengen: 

• De configuratie van de colli in de installatie en de mogelijke evenementen en evoluties 
gedurende de operationele periode en de periode na de sluiting.  

• Het transport op de site, specifiek verwijzend naar de transportcriteria uit document [7]. 

2.15. HS15-014 Identificatie van bergingscolli 

Wat voorgesteld wordt in §15.8.1 [1] is geen criterium. Voor FANC/Bel V horen deze aspecten eerder 
thuis in het Beheersysteem (hoofdstuk 3). Wel wordt gevraagd aan NIRAS om, desgevallend, de 
criteria te beschrijven die betrekking hebben op de markering van de colli (bvb. markeringstype, 
grootte...). 

2.16. HS15-015 Transport 

FANC/Bel V stellen aan NIRAS voor om de ontwikkelingen in §15.8.3 te schrappen. Ze zijn namelijk 
niet gelinkt aan de conformiteitscriteria.  

FANC/Bel V vragen daarentegen om voor de eerste Wetenschappelijke Raad de conformiteitscriteria te 
definiëren die betrekking hebben op transportvereisten, meer bepaald op de kwalificatie van de 
monoliet als type IP-2 verpakking die door NIRAS wordt beoogd (zie bv. p7-4 van [2]). 

3. Referenties 

[1] Hoofdstuk 15 – Conformiteitscriteria voor bergingscolli, NIROND-TR 2011-15 N V2 

[2] Hoofdstuk 7 – Ontwerp en constructie van de bergingscolli, NIROND-TR 2011-07 N V2 

[3] Hoofdstuk 8 – Ontwerp en constructie van de berging, NIROND-TR 2011-08 N V2 

[4] Note AFCN 007-228-F rev 3, Guide technique « Dépôt définitif en surface sur le territoire belge de 
déchets de faible et moyenne activité à vie courte » 

[5] 2013-06-03-JME-5-4-5-NL, Resultaat van de eerste analyse door FANC en Bel V van het dossier 
“Oppervlaktebergingsinrichting voor Categorie A-afval in Dessel” 

[6] Note AFCN 2013-11-05-JME-5-4-6-NL, Reeks specifieke vragen rond de vergunningsaanvraag voor 
een oppervlaktebergingsinrichting voor categorie A afval in Dessel 

[7] IAEA-SSR 6 : Regulations for the safe transport of radioactive material, 2012 Edition 
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