Missie
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Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als opdracht om
de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen de
schadelijke effecten van ioniserende straling.
De 158 medewerkers van het FANC leggen zich dagelijks toe op een brede waaier aan
activiteiten, gaande van het controleren van de nucleaire, medische en industriële
installaties tot het toezicht op de natuurlijke en kunstmatige straling in ons land.
Daarnaast behoren ook de veiligheid en beveiliging van transporten van nucleaire en
radioactieve materialen en het langetermijnbeheer van radioactief afval tot de
permanente verantwoordelijkheden van het FANC.
Om deze missie optimaal te kunnen vervullen, beheert het FANC op geïntegreerde
wijze de aspecten nucleaire veiligheid, stralingsbescherming, beveiliging en safeguards.
Het FANC is een parastatale instelling van openbaar nut die onder het toezicht staat
van de Minister van Binnenlandse Zaken. Dit statuut verleent het FANC de
onafhankelijkheid die onontbeerlijk is voor de onpartijdige uitoefening van zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheden. In zijn hoedanigheid van federale instelling is
het FANC actief op het gehele nationale grondgebied.
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Waarden
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BEKWAAMHEID
• Wij werken proactief.
• Wij streven naar continue verbetering.
ONAFHANKELIJKHEID
• Wij streven naar een onafhankelijke, nauwgezette en multidisciplinaire expertise.
• Wij willen een integere, onpartijdige en betrouwbare organisatie zijn.
TRANSPARANTIE
• Wij communiceren op een transparante, neutrale en objectieve manier.
• Wij onderhouden eerlijke en constructieve relaties met al onze stakeholders.
• Wij werken in onderling overleg, gebaseerd op wederzijds respect, luisterbereidheid en
dialoog.
• Om onze geloofwaardigheid te versterken, zien wij erop toe dat onze acties zichtbaar
en begrijpelijk zijn voor iedereen.
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Voorwoord van de Voorzitter van de
Raad van Bestuur
PHILIPPE DE SADELEER
Voorzitter van de raad van bestuur
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Als voorzitter van de raad van bestuur van

werden op basis van hun persoonlijke

het FANC heb ik het genoegen om samen
met u te mogen terugblikken op 2016.

evaluatie gehoord tijdens twee
buitengewone vergaderingen van de raad
van bestuur.

Zo konden we in 2016 opnieuw rekenen
op de inzet en het professionalisme van
alle medewerkers van het FANC in
verschillende belangrijke dossiers. De
raad van bestuur volgde enkele
onderwerpen van nabij op, zoals de
veiligheidscultuur in de kerncentrale van
Tihange. De raad steunt de strenge
aanpak van het FANC in dit dossier, net
zoals in alle andere dossiers. Dit draagt
bij aan de missie van het FANC, namelijk
het beschermen van de bevolking, de
werknemers en het leefmilieu tegen de
gevaren van ioniserende straling.
Op dinsdag 7 juni 2016 werd ik als
voorzitter van de raad van bestuur van het

In totaal vergaderde de raad van bestuur
in 2016 11 keer, het auditcomité kwam 8
keer bij elkaar.
In naam van de raad van bestuur wil ik
graag alle medewerkers van het FANC
feliciteren en bedanken voor hun
gedrevenheid en het verrichte werk in alle
dossiers, waarvan het jaarrapport u de
grote lijnen schetst. Ik wens u een fijne
lectuur.
PHILIPPE DE SADELEER
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN
BESTUUR

FANC samen met vertegenwoordigers
van Whyte Corporate Affairs uitgenodigd
in de subcommissie Nucleaire Veiligheid
om toelichting te geven bij de
communicatieaudit. Zo werd verduidelijkt
welke acties de raad heeft genomen als
reactie op de aanbevelingen in de audit.
De raad volgt de uitvoering van deze
acties aandachtig op. In 2016 werd ook
een evaluatie uitgevoerd van de werking
van de zes directeurs van het FANC. Zij
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Voorwoord van de Directeur-generaal
JAN BENS
Directeur-generaal
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2016 is het jaar dat de geschiedenis ingaat als het jaar waarin België het slachtoffer
werd van de gruwelijke terroristische aanslagen in Zaventem en Maalbeek. Ook op het
FANC was dinsdag 22 maart 2016 een veelbewogen en emotionele dag. Gelukkig
waren alle collega’s ongedeerd. Het was ook aangrijpend om te zien hoe collega’s bij
elkaar steun vonden.
De aanslagen kwamen jammer genoeg niet helemaal onverwacht. Het land bevond zich
al enige tijd in dreigingsniveau 3 en ook in de nucleaire sector werd hierop
geanticipeerd. Zo werden enkele dagen voor de aanslagen militairen gestationeerd op
de belangrijkste Belgische nucleaire sites, in afwachting van het speciale beschermingsen bewakingskorps van de federale politie. In het kader van de terreurdreiging werden
ook extra beveiligingsmaatregelen genomen.
Naast de nucleaire beveiliging, boog het FANC zich over tal van andere grote dossiers
binnen verschillende domeinen.
Een dossier dat veel media-aandacht genereerde in 2016, is de veiligheidscultuur in de
kerncentrale van Tihange. Ter herinnering: reeds in 2015 stelden we een pro justitia op
t.a.v. ENGIE Electrabel na diverse inbreuken bij het uitbaten van de kerncentrale in
Tihange. Maar midden 2016 vonden er nieuwe incidenten plaats met impact op de
veiligheid. Daarom stelden we een nieuwe pro justitia en actieplan op. In augustus 2016
stelden de FANC-inspecteurs nog steeds tekortkomingen vast bij de uitvoering van de
actieplannen, net als structurele problemen qua veiligheidscultuur. Daarop stuurde het
FANC een brief naar de raad van bestuur van ENGIE Electrabel, om de verschillende
tekortkomingen en het gebrek aan pro-activiteit aan te klagen. Voor alle duidelijkheid: er
is nooit een reëel gevaar geweest, maar we hanteren de strengste normen qua
nucleaire veiligheid. ENGIE Electrabel gaf aan het probleem ter harte te nemen en er
volgden eindelijk structurele ingrepen. Er moeten nog steeds cruciale stappen worden
genomen en het FANC volgt de situatie van nabij op.
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Dankzij de gedrevenheid en bekwaamheid van alle medewerkers, was
het opnieuw een jaar waarin het FANC zijn rol als veiligheidsautoriteit
met succes kon uitvoeren.
Ook in andere nucleaire installaties trad het FANC streng op in 2016. Zo gaven we het
bevel tot stopzetting van het bedrijf NTP Europe in Fleurus, een bedrijf dat radioactieve
industriële bronnen produceerde. We stelden namelijk vast dat NTP Europe
verschillende veiligheidsvoorschriften niet naleefde, waardoor het de nucleaire
veiligheid en stralingsbescherming niet langer kon garanderen. We zagen ook
nauwlettend toe op de ontmanteling van de nucleaire sites van Eckert & Ziegler Bebig
(EZB) in Seneffe en van FBFC (Franco-Belge de Fabrication de Combustible)
International in Dessel. Bij deze laatste werd de vrijgave van radioactief materiaal
tijdelijk stopgezet, omdat we tijdens een onaangekondigde inspectie in januari 2016 een
gebrek aan kennis over de procedures voor de vrijgavemetingen vaststelden.
Zoals elk jaar besteedden we ook in 2016 bijzondere aandacht aan nationaal en
internationaal overleg. Zo organiseerden we verschillende rondetafels, workshops en
bijeenkomsten om informatie en ervaringen uit te wisselen. Het FANC nodigde in 2016
ook alle nucleaire veiligheidsautoriteiten uit voor een internationale
informatiebijeenkomst over het dossier van de kuipen van Doel 3 en Tihange 2. Aan
deze tweedaagse workshop namen een 50-tal experts uit vijftien landen deel. Tevens
vond begin 2016 de eerste bilaterale vergadering plaats tussen de Duitse en Belgische
nucleaire overheden. Aan het eind van het jaar werd deze samenwerking vastgelegd in
een akkoord.
Nog een belangrijk samenwerkingsakkoord dat het FANC in 2016 ondertekende, is het
akkoord met als doel om de stralingsbelasting van de bevolking te verminderen. Verder
werd ook het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het vergunningsproces van
de bergingsinstallatie voor radioactief afval vastlegt. Tenslotte werd ook het ontwerp van
nieuwe regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke goederen van klasse 7 aan de
minister van Binnenlandse Zaken voorgelegd. Hiermee is na 3,5 jaar een belangrijke
fase in het prestigieus project van de dienst invoer en vervoer afgerond. Deze
12

regelgeving kwam tot stand in nauw overleg met alle stakeholders, die reeds van bij het
begin werden betrokken, onder meer in brainstormsessies.
Tot slot wil ik nog even stilstaan bij de aanpassing van de interne structuur van het
FANC. Het was de wens van de directie om de communicatielijnen te verkorten, in het
bijzonder voor de transversale en internationale activiteiten. Ik wil hierbij benadrukken
hoe belangrijk het is om onze verdere ontwikkeling te baseren op geslaagde
interpersoonlijke relaties waardoor onze doeltreffendheid optimaal wordt gewaarborgd.
Ik wil alle betrokkenen hierbij nogmaals bedanken voor hun medewerking en flexibiliteit.
Verder komen in dit jaarverslag een groot aantal activiteiten aan bod, waarbij de missie
van het FANC om de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen
de gevaren van ioniserende straling steeds centraal stond.
Ik wil alle medewerkers dan ook oprecht bedanken voor al het werk dat zij in 2016
hebben verricht. Dankzij hun gedrevenheid en bekwaamheid, was het opnieuw een jaar
waarin het FANC zijn rol als veiligheidsautoriteit met succes kon uitvoeren. Bedankt!
Veel leesplezier!
JAN BENS
Directeur-generaal
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Over ons

Beleids en adviesorganen
van het FANC
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HOOFDSTUK 1:
ANTICIPEREN OM BETER TE
BESCHERMEN
Een doeltreffende bescherming bieden tegen de gevaren van ioniserende straling is
onmogelijk indien je vooraf de mogelijke risico’s niet in kaart brengt. Om die reden
houdt het FANC zich bezig met de organisatie van acties ter sensibilisering en ter
preventie. Deze inspanningen worden ondersteund door een continue verbetering van
de beschermingsnormen door middel van leidraden of reglementaire initiatieven, die
meestal worden opgesteld door internationale expertenteams, en die het verplichte
karakter van deze normen overstijgen.
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Hoofdstuk 1: anticiperen om beter te beschermen

Preventie en sensibilisering

22

Oefeningen in het kader van het nucleair en radiologisch noodplan
In 2016 werkte het FANC mee aan de oefeningen die werden georganiseerd in het
kader van het nucleair en radiologisch noodplan. Deze oefeningen maken het mogelijk
om de reactieschema’s en procedures van de verschillende betrokken overheden en
organisaties op gemeentelijk, provinciaal en federaal niveau regelmatig te testen. Elke
oefening stoelt op een scenario dat is opgesteld om tegemoet te komen aan vooraf
gedefinieerde doelstellingen en om de instanties die eraan deelnemen, de mogelijkheid
te bieden om hun procedures en hun werking te testen. Op basis van deze
verschillende oefeningen (hieronder beschreven) werden heel wat positieve aspecten
geïdentificeerd en mogelijke verbeteringspunten onder de aandacht gebracht.
15 maart 2016: Tijdens deze oefening werd een atmosferische lozing ten gevolge van
een primair lek in de eenheid Doel 1 gesimuleerd. Ze werd uitgevoerd aan de hand van
reële weersomstandigheden. De gemeten waarden door de TELERAD-meetstations
werden in de tijd gesimuleerd door scenaristen aanwezig in de crisiszaal, op basis van
de meteogegevens verstrekt door apparaten op de site van Doel. De metingen die de
mobiele teams uitvoerden, werden tevens online gesimuleerd.
Deze oefening toonde aan dat simulaties van real time metingen mogelijk zijn en zal in
de toekomst vaker worden herhaald om zo een realistische deelname van het KMI aan
de oefeningen mogelijk te maken.
17 maart 2016: Het SCK·CEN organiseerde een “driloefening” voor de federale meetcel
(CELMES), d.i. een specifieke oefening voor de meetcel om de interne procedures te
testen. Deze dril, waaraan zowel het SCK·CEN als de Nederlandstalige civiele
bescherming deelnamen, had tot doel om de oprichting van een CELMES-basiskamp
door de civiele bescherming te testen, net als de interacties van het basiskamp met de
lokale coördinatiecel die verantwoordelijk is voor de praktische uitvoering van de
meetstrategie.
De oefening is goed verlopen en maakte het mogelijk dat er op het terrein een
CELMES-basiskamp kon worden opgezet en de interacties van het basiskamp met de
lokale coördinatiecel konden worden getest. Deze procedures kunnen nu evolueren op
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basis van de ervaringsfeedback van deze dril.
03 mei 2016 : Met het oog op de permanente vorming van zijn eigen werknemers en de
experts van Bel V, organiseerde het FANC een interne oefening. De oefening was
gebaseerd op het scenario van de oefening die zich in 2015 in het SCK·CEN afspeelde.
Dankzij deze oefening konden de deelnemers vertrouwd geraken met de beschikbare
middelen in de crisiszaal van het FANC en konden zij de verschillende functies oefenen
die vereist zijn in de evaluatiecel.
4 oktober 2016: De IRE-oefening (Nationaal Instituut voor Radio-elementen) in 2016
was een beperkte oefening op vlak van omvang en was bedoeld om de interactie te
testen tussen het crisiscomité van de exploitant en de evaluatiecel van het federaal
Crisiscentrum. Ook de Federale Diensten van de Gouverneur van Henegouwen namen
deel aan de oefening, enkel om hun waarschuwingsketen te testen.
De oefening simuleerde een lek in de warme cel tijdens een zuurbehandeling van de
Xe-Mo productie (medische radio-isotopen) met lozing en het activeren van het jodiumalarm.
11 en 25 november 2016: Het scenario van de IRE-oefening 2016 werd opnieuw
gebruikt voor twee opeenvolgende interne oefeningen tijdens dewelke de experts van
het FANC en van Bel V de gelegenheid kregen om vertrouwd te geraken met de
beschikbare middelen in de crisiszaal van het FANC en om de processen van de
evaluatiecel te oefenen.
29 november 2016: Samen met de kerncentrale van Tihange, werd een
methodologisch begeleide oefening georganiseerd met een beperkte ontplooiing van
mobiele CELMES teams (federale meetcel) op het terrein. De algemene doelstellingen
van de oefening waren het testen van de alarmen, de mobilisatie in real time en de
werking van de gemobiliseerde cellen en de informatiedoorstroming. Op het niveau van
de federale evaluatiecel (CELEVAL) werd overeengekomen om drie zaken te testen,
namelijk de regelmatige informatie-uitwisseling tussen CELEVAL en het Federaal
Coördinatiecomité (COFECO) via de verbindingsofficier, het voorbereidingsproces voor
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de videoconferentie met de exploitant en het permanente onderhoud van de
videoconferentie via meerdere kanalen met de crisiszaal van het FANC. Tenslotte wilde
men bekijken of het nuttig is om een permanente vertegenwoordiger van het FANC in
COFECO te hebben, voor een continu overleg met de verbindingsofficier van CELEVAL.
De mobiele teams van de meetcel werden ingezet op het terrein vanuit hun basiskamp.
Ondertussen vloog een helikopter van Defensie uit met aan boord het systeem voor de
luchtgammaspectrometrie.
Op internationaal vlak werd de communicatie tussen het Crisiscentrum en zijn collegaautoriteiten van de buurlanden (Duitsland, Nederland, Frankrijk, Luxemburg) getest.
De feedback toont aan dat de aanwezigheid van een permanente verbindingsofficier
van het FANC in COFECO, wat voor de eerste keer werd getest tijdens deze oefening,
erg nuttig is gebleken. Sterker nog, de informatie die werd verstrekt door deze
permanente vertegenwoordiger had een belangrijke invloed op de beslissingen van de
autoriteiten. Op het niveau van CELEVAL, is gebleken dat de interacties en de
informatie-uitwisseling met de collega-autoriteiten in de buurlanden niet vlot verliepen
en dat men hiervoor een nieuwe functie moet overwegen.
Oefening voor crisisbeheer bij een ongeval met radioactieve materialen
Op 31 mei 2016 organiseerde de Provincie Namen, onder meer met de steun van het
FANC, een oefening voor crisisbeheer, gericht op de reacties in geval van een ongeval
tijdens het wegvervoer waarbij radioactieve materialen betrokken zijn. De oefening
simuleerde een ongeval op de verkeerswisselaar van Daussoulx, waarbij een
vrachtwagen betrokken was die radioactief materiaal vervoerde en een ander voertuig,
met twee gewonden en lange files tot gevolg.
De Stad Namen, de Hulpverleningszone Nage, de politiezone van Namen, de federale
politie, WPR (wegpolitie), het centrum 112, de Civiele Bescherming, Defensie (militair
commandant en departement Genie), het FANC, het regionaal crisiscentrum en de
diensten van de gouverneur van de provincie Namen werkten mee aan de uitwerking en
realisatie ervan, onder leiding van de arrondissementscommissaris.
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Het doel is onder meer om de reflexen en reacties van de verschillende hulpdiensten in
een dergelijk scenario te testen, maar ook om de procedures en de algemene
coördinatie te verbeteren. Elke sector heeft een welbepaalde rol te spelen. De
provinciegouverneur en de waarnemend burgemeester moeten de situatie samen
aanpakken, zoals eventuele besmettingen. Voor de realisatie werd de hulp ingeroepen
van een multidisciplinair team van twintig personen en op het terrein waren ongeveer
zeventig personen betrokken.
Verder werd de oefening geobserveerd door deskundigen, die de ondernomen acties
van buitenaf beoordeelden, met een debriefing na afloop van de oefening. Op basis van
deze debriefing konden de verschillende betrokken partijen lessen trekken uit deze
oefening en ze in overweging nemen om hun werking te verbeteren.
Radon
Op 1 oktober 2016 ging een nieuwe editie van de Radonactie van start. Deze
campagne is bedoeld om de bevolking te informeren over de risico’s die samenhangen
met radon, een radioactief gas dat vrijkomt uit de ondergrond, om
opsporingsmaatregelen te stimuleren en te wijzen op bestaande preventieve en
remediërende oplossingen.
In 2016 maakte België zich op voor het nieuwe referentieniveau dat is vastgelegd op
300 Bq/m3. Dat is de radonconcentratie die niet mag worden overschreden in woningen
of bedrijven.
Dankzij deze campagne kan de bevolking ook makkelijk een radontest bestellen, via de
website www.radonactie.be. Deze test is de enige manier om een mogelijk
gezondheidsprobleem dat verband houdt met radon, te detecteren.
Beurs Health&Care
Het FANC nam in 2016 voor het eerst met een infostand deel aan de beurs
Health&Care, waar naast de zorgprofessionelen ook o.m. de ziekenhuisdirecties en
andere actoren uit de zorg op af komen.
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Naast de vakbeurzen van tandartsen en dierenartsen waar het FANC reeds op
regelmatige basis op aanwezig is, laat dit platform toe om ook de ziekenhuissector te
bereiken.
De topics die op de stand naar voor gebracht werden, betroffen onder meer de
veiligheidscultuur, dosimetrie en persoonlijke bescherming, afvalbeheer, opleiding en
verantwoordelijkheden.
Parlementaire vragen
Eén van de opdrachten van de Kamer bestaat erin om de regering te controleren. Om
die opdracht te kunnen vervullen, is het absoluut noodzakelijk dat de parlementsleden
ernstig geïnformeerd worden over het beleid van de regering en haar ministers.
Ook de senatoren kunnen vragen stellen aan de regering. Om zijn opdrachten te
kunnen vervullen, moet de Senaat immers geïnformeerd worden door de federale
regering.
De parlementaire vraag is dus één van de middelen waarmee de parlementsleden die
politieke informatie kunnen vergaren.
Wanneer een parlementaire vraag betrekking heeft op de competentiedomeinen van het
FANC, kan de geïnterpelleerde minister de steun inroepen van het FANC om een zo
volledig mogelijk antwoord op te stellen.
Er bestaan twee soorten parlementaire vragen. Sinds het begin van de huidige
legislatuur (nr. 54 voor de Kamer en nr. 6 voor de Senaat), kreeg het FANC twee
soorten parlementaire vragen voorgelegd:
• Mondelinge vragen, met een beperkte antwoordtermijn (enkele uren tot enkele
dagen)
• Schriftelijke vragen, met een langere antwoordtermijn (20 werkdagen).
In het kader van zijn opdracht zag het FANC het aantal parlementaire vragen toenemen.
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In 2016 werden 197 vragen in verband met het competentiedomein van het FANC
gesteld, wat een stijging met bijna 40% is in vergelijking met 2015.
Tijdens het parlementaire jaar kreeg het FANC gemiddeld 1 parlementaire vraag per
werkdag.
In bijna 80% van de gevallen werden de vragen mondeling gesteld, wat dus een
beperkte antwoordtermijn impliceert.
Met het oog op een transparante, neutrale en objectieve communicatie levert het FANC
de geïnterpelleerde minister betrouwbare, geloofwaardige, begrijpelijke, kwaliteitsvolle
en multidisciplinaire informatie, rekening houdend met de vastgelegde termijnen.

28

Aantal parlementaire vragen behandeld door het FANC – Legislatuur 54-06

Parlementaire vragen behandeld door het FANC – 2016
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HOOFDSTUK 1:
ANTICIPEREN OM BETER TE BESCHERMEN

Reglementering en wetgeving
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Workshop betreffende de beveiliging van radioactieve materialen
Het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de beveiliging van radioactieve materialen
bevindt zich reeds in een gevorderd stadium. Omdat dit van toepassing is op
verschillende uiteenlopende sectoren, zijn er ook aanbevelingen geformuleerd voor
specifieke toepassingen. Voor een aantal sectoren werd daarom een overleg ingepland,
waarbij zowel de richtlijnen uit het KB, als de specifieke aanbevelingen werden
besproken.
Het eerste sectorale overleg werd georganiseerd op 17 mei en betrof de industriële
radiografie. Gezien deze toestellen draagbaar zijn en op continue basis gebruikt worden
buiten de inrichting, vereisen deze toestellen een bijzondere aandacht naar beveiliging
toe.
Een zeer representatief deel van de sector was aanwezig op het overleg en uitte zich
overwegend positief. De deelnemers kaartten enkele praktische moeilijkheden met de
voorgestelde aanpak aan, en op basis van die feedback gaat het FANC de geplande
richtlijn verder afwerken. Een tweede, gelijkaardig overleg met de medische sector vond
plaats op 6 oktober 2016.
Onaangekondigde safeguards-inspecties
Aantal uitgevoerde safeguards-inspecties in 2016
Safeguards: 60
De internationale verdragen m.b.t. de safeguards (« safeguards agreements») die
België heeft ondertekend, hebben tot doel om de types en de modaliteiten voor de
controles en inspecties (« safeguards inspections ») van het IAEA (Internationaal
Atoomenergie Agentschap) en Euratom te bepalen, om de Belgische engagementen op
het gebied van de non-proliferatie te garanderen. In deze verdragen wordt – als
bijkomende maatregel – voorzien dat een deel van de regelmatige inspecties in de vorm
van onaangekondigde inspecties (« unannounced inspections », hierna « UI »
genoemd) kan worden uitgevoerd. Er dient te worden opgemerkt dat bij UI, wanneer het
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internationaal inspectoraat hiervoor geen termijn vermeldt, het niet mogelijk is voor de
inspecteurs van het FANC om op tijd aanwezig te zijn voor de begeleiding van
dergelijke internationale inspecties.
In België werd er van deze mogelijkheid nooit gebruik gemaakt.
Sinds ongeveer twee jaar werden er tussen het IAEA, Euratom en het FANC regelingen
getroffen opdat er, in het algemeen schema met toekomstige inspecties in België, UI
zouden worden opgenomen. De onderhandelingen hierover werden gehouden met als
opzet om de safeguards-activiteiten efficiënter en doeltreffender te maken.
BR2 (Belgian Reactor 2), VENUS en het Pu-labo van het SCK·CEN werden
geselecteerd voor dit nieuw inspectieschema. De in december 2015 en januari 2016
uitgevoerde tests waren overtuigend. Over de praktische modaliteiten werd gedurende
de hele looptijd van de eerste drie trimesters van 2016 onderhandeld. Eind augustus
2016 werd er dan overeengekomen dat de UI gedurende een “pilootfase” van 24
maanden bij de drie bovenvermelde installaties vanaf november 2016 zouden worden
uitgevoerd.
Het vervoer van gevaarlijke goederen klasse 7
Begin juli 2016 werd het ontwerp van nieuwe regelgeving voor het vervoer van
gevaarlijke goederen van klasse 7 aan de minister van Binnenlandse Zaken voorgelegd.
Hiermee is na 3,5 jaar een belangrijke fase in het prestigieus project van de dienst
invoer en vervoer afgerond. Deze regelgeving kwam tot stand in nauw overleg met alle
betrokken stakeholders. Deze stakeholders werden reeds in de brainstormfase
betrokken bij de ideeën voor wijziging van de reglementaire bepalingen. Ze werden
gedurende het volledige traject op de hoogte gehouden van de vorderingen via
rondetafels, specifieke informatiesessies en workshops waarbij hun actieve input en
feedback gevraagd werd.
Het ontwerp van koninklijk besluit plaatst het vervoer van radioactieve stoffen zowel in
de context van het vervoer van gevaarlijke goederen voor wat betreft de
vervoertechnische aspecten, als in de context van de BSS voor wat betreft de
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stralingsbeschermingsaspecten. En dit voor alle vervoersmodaliteiten (zowel weg,
spoor, lucht als maritiem en in de toekomst misschien ook binnenwateren) alsook voor
alle partijen betrokken bij de logistieke vervoersketen. Naast deze veiligheids- en
stralingsbeschermingsaspecten zorgt dit ontwerpbesluit ook voor de link met de
beveiligingsaspecten verbonden aan het vervoer van zowel nucleaire als andere
radioactieve stoffen.
Tegelijk met het ontwerp van KB, werden eveneens reeds vier ontwerpen van FANCbesluiten opgesteld die de meer technische en administratieve bepalingen bevatten.
Het ontwerp is gebaseerd op het basisprincipe dat het FANC alle betrokkenen bij het
vervoer van gevaarlijke goederen van klasse 7 wil kennen en erkennen, dit alles met
inachtname van een geïntegreerd systeem en een graduele aanpak. Naast het
erkennen van de organisaties, zullen er nog een beperkt aantal transporten moeten
vergund worden, terwijl een aantal andere het voorwerp zullen uitmaken van een
voorafgaande aangifte. Ook het onderbreken van transporten wordt aan striktere
voorwaarden onderworpen.
Verder worden er bepalingen opgenomen voor wat betreft de modellen van collo die bij
het vervoer van gevaarlijke goederen van klasse 7 gebruikt worden. Enerzijds wordt er
een betere opvolging voorzien voor de fabricage en het onderhoud van goedgekeurde
modellen van colli en anderzijds wordt een registratie ingevoerd voor modellen van colli
die niet goedgekeurd moeten worden.
Het nieuwe reglement en de aanpak die werd gevolgd voor het opstellen ervan is in
september voorgesteld op PATRAM (International Symposium on the Packaging and
Transportation of Radioactive Material), een driejaarlijks internationaal symposium over
het vervoer van radioactieve stoffen. Deze presentatie werd vooral door bevoegde
overheden met zeer veel interesse onthaald.
Nog tijdens het ontwikkelen van de reglementaire teksten, dacht het FANC reeds na
over de praktische uitvoering. Daarom werden er vanaf oktober 2016 een reeks
informatiesessies gehouden om alle betrokken stakeholders te informeren over de
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reglementaire teksten, maar vooral ook over de praktische aspecten van de
omschakeling naar deze nieuwe regelgeving. Tijdens deze sessies werd ook
verduidelijkt wat het FANC van zijn stakeholders verwacht, maar ook wat zij van het
FANC mogen verwachten.
Dit nieuwe reglement zal ook voor de dienst invoer en vervoer wijzigingen in aanpak en
werkwijze met zich meebrengen. Er zal minder tijd besteed worden aan de
administratieve taken, zodat deze vrijgekomen tijd kan gespendeerd worden aan
inspecties op het terrein. Ook hier werd reeds van in het begin van het project de nodige
aandacht aan besteed en zorgt ervoor dat nu een multidisciplinair team van experten en
inspecteurs zowel voor het vervoer, de invoer als goedkeuringen van de modellen van
collo, klaarstaat om het nieuwe reglement toe te passen.

Omzetting van de basisnormen voor stralingsbescherming
De Europese richtlijn 2013/59/Euratom, doorgaans Basic Safety Standards (BSS)
genoemd, moet voor februari 2018 omgezet worden in de nationale regelgeving. Deze
richtlijn definieert de basisnormen voor stralingsbescherming binnen de Europese Unie.
Dat betekent dat alle lidstaten de minimale vereisten voor stralingsbescherming
beschreven in dit document moeten respecteren.
In december 2016 zette de directie van het FANC een project op om de verschillende
wijzigingen binnen de nationale regelgeving te coördineren.
Daarvoor had ook de Europese Commissie een project uitgewerkt om te helpen bij het
omzetten van de BSS.
In het kader van dit project vergeleken internationale experts, onder wie ook experts van
het FANC, hun analyse en hun interpretatie van de minimumeisen, terwijl ze aan de
Commissie vroegen om nuttige aanbevelingen voor de omzetting uit te werken.
De algemene workshop van december 2015 definieerde vier thema’s die tijdens
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verschillende, meer specifieke workshops in 2016 behandeld werden:
1) de organisatie van de respons in geval van een nucleair noodgeval
2) de problematiek van NORM-activiteiten (Naturally Occurring Radioactive
Material, d.w.z. de industrieën die werken met materialen die natuurlijke
radioactieve bronnen bevatten) en de bescherming tegen de blootstelling aan
radon
3) de vergelijking van verschillende referentieniveaus en dosisbeperkingen binnen
de Europese Unie
4) de minimumeisen voor de wettelijke controles, inspecties en infrastructuren (het
FANC is bijvoorbeeld één van de infrastructuren), die de nationale autoriteiten
moeten respecteren.
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Samenwerkingsakkoord om de stralingsbelasting van de bevolking te
verminderen
Eind december 2016 ondertekende het FANC een samenwerkingsakkoord met de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (VVVL), het RIZIV
(Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) en de gemeenschappen en
gewesten, in het kader van het protocolakkoord aangaande medische beeldvorming van
24 februari 2014.
Een belangrijk doel van dit protocolakkoord is het verminderen van de stralingsbelasting
van de bevolking. Verder vereist dit protocolakkoord een kadaster met documentatie
van de zware medische apparatuur voor medische beeldvorming, die zowel binnen als
buiten de ziekenhuizen zijn geïnstalleerd. Het gaat dan om de CT-scanner, de PET, de
NMR en de hybride toestellen zoals SPECT-CT, PET-CT en PET-NMR. De FOD VVVL
beheert dit register.
Dit landelijk register maakt het mogelijk om het aanbod aan en de geografische
spreiding van deze apparatuur in functie van de behoefte beter te beheersen. Eveneens
wordt aan de hand van het register gecontroleerd of alle apparatuur voldoet aan alle
van toepassing zijnde regelgeving en waar nodig worden passende handhavingsacties
genomen.
Het doel van het samenwerkingsakkoord is om een structureel kader te creëren en een
goede samenwerking te verzekeren tussen de betrokken partijen om de
gemeenschappelijke acties beschreven in dit protocolakkoord uit te werken en
informatie te verzamelen en uit te wisselen.
Raadpleeg de koninklijke besluiten

38

Koninklijke besluiten betreffende de uitwisseling van informatie en gegevens
tussen het FANC en het FAVV, tussen het FANC en het RIZIV en tussen het FANC
en de FOD Volksgezondheid
Eind 2016 werden drie koninklijke besluiten gepubliceerd betreffende de uitwisseling
van informatie tussen het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen), het RIZIV en de FOD Volksgezondheid en het FANC. Want voor de
uitoefening van hun respectievelijke toezichthoudende en controleopdrachten wisselen
het FAVV, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid gegevens uit met het FANC.
De gegevensuitwisseling met het FAVV betreft de toepassingen van ioniserende
stralingen bij de behandeling van voedingsmiddelen. Met het RIZIV en de FOD
Volksgezondheid worden gegevens uitgewisseld betreffende de medische handelingen
waarbij gebruik gemaakt wordt van ioniserende stralingen.
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Stand van zaken erkenningsdossiers
Om de nieuwe dreigingen van de 21e eeuw te beheersen, werd er een wetgevend
kader gecreëerd om de exploitanten te duiden op hun verantwoordelijkheden op het
vlak van beveiliging. Om dit te kunnen controleren, hanteren we de erkenningsdossiers.
Met deze erkenningsdossiers moeten de exploitanten aantonen dat ze hun beveiliging
aanscherpen en dat ze in staat zijn om correct en effectief te reageren op vooraf
gedefinieerde dreigingen. Op basis van dit dossier bekijkt de dienst beveiliging of de
exploitant (site of transporteur) voldoet aan de voorgeschreven wetten en KB’s.
In november 2016 werd per installatie en transporteur een synthesenota opgemaakt en
overgedragen aan de exploitant. Op 1 februari 2017 komen de nieuwe versies van de
erkenningsdossiers binnen en ten laatste op 1 mei 2017 stuurt het FANC een antwoord
naar de exploitanten waarin staat dat ze hun erkenning krijgen of niet.

40

Regelgevend project ‘herziening fysische controle’
Elke exploitant van een inrichting waar gebruik wordt gemaakt van ioniserende straling
of onderneming die meewerkt aan het vervoer van gevaarlijke goederen van klasse 7,
moet over een dienst voor fysische controle met één of meer erkende experts
beschikken. Bepaalde opdrachten van deze dienst kunnen, al dan niet, aan een
erkende instelling toevertrouwd worden.
De organisatie van deze fysische controle van de ingedeelde inrichtingen en van
vervoersbedrijven wordt nog steeds bepaald door de reglementaire bepalingen van
2001 (operationalisering van het FANC). Enkele jaren geleden startte het FANC met
een project om deze fysische controle te herzien en dit op basis van de aanbevelingen
van de IRRS-missie (Integrated Regulatory Review Service) van het IAEA van
december 2013, de gevraagde omzetting van de BSS van 5 december 2013 en een
aantal belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen op het terrein.
Het FANC wenst op die manier een duurzame oplossing te bieden en een duidelijkere
situatie te scheppen voor zowel de exploitanten en de vervoersbedrijven als voor de
erkende instellingen op basis van de volgende principes:
• De reglementaire controletaken zijn de verantwoordelijkheid van het FANC (en
zijn filiaal Bel V in de inrichtingen van klasse I en IIA);
• Een soepel en doeltreffend systeem dat aan de exploitanten of de vervoerders
de mogelijkheid biedt om de expertise van de erkende deskundigen en van de
erkende instellingen in te roepen om de stralingsbescherming en de nucleaire
veiligheid van zijn installaties/activiteiten/… te verzekeren.
In de loop van 2016 werd een reglementair tekstontwerp tot amendering van het huidige
Algemeen Reglement opgesteld, evenals vier ontwerpbesluiten van het FANC. Het
eerste besluit legt richtlijnen vast met betrekking tot de opleiding die de agent voor
stralingsbescherming dient te volgen. Een tweede uitvoeringsbesluit beschrijft de
gegevens die de exploitant dient door te geven in het kader van zijn fysieke inventaris.
Een derde geeft dan weer meer duiding bij de vereisten voor een erkende instelling voor
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fysische controle. Het laatste uitvoeringsbesluit uit dit project beschrijft welke incidenten
aangegeven moeten worden bij het FANC en op welke manier deze communicatie dient
te gebeuren.
Het FANC stelde dit project op 28 juni 2016 voor aan vertegenwoordigers van al zijn
stakeholders tijdens een rondetafel. Gezien het onmogelijk was om alle individuele
exploitanten en geïnteresseerde individuele stakeholders rond de tafel te krijgen, werd
ervoor geopteerd om verschillende (beroeps)organisaties uit te nodigen voor een
overleg. Hierbij treden deze organisaties op als vertegenwoordigers van hun leden of
werknemers. Tijdens dit overleg werden de wijzigingen ten opzichte van de huidige
reglementering voorgesteld en kregen de aanwezigen de kans om vragen te stellen
over het proces en de inhoud van dit project. De verschillende reglementaire teksten
werden aan hen overgemaakt en gepubliceerd op de website van het FANC.
De aanwezigen kregen ook de verschillende reglementaire teksten overhandigd. Zij
kregen vanaf eind juni 2016 tot eind september 2016 de kans om deze teksten door te
nemen en hun feedback schriftelijk aan het FANC over te maken. Met deze feedback
werd rekening gehouden bij de opmaak van een gereviseerde versie van de
ontwerptekst. Deze gereviseerde versie wordt in de loop van het eerste semester van
2017 voorgesteld aan de stakeholders.
Dit ontwerp werd ook aangevuld met bepalingen betreffende de opdrachten
gedelegeerd aan Bel V. Deze aanvullingen worden voorgesteld aan de stakeholders
van inrichtingen van klasse I en klasse IIA, die de kans krijgen om hun commentaren bij
dit ontwerp over te maken in het eerste kwartaal van 2017.
Parallel werd een voorstel tot wijziging van de Wet van 1994, die een wettelijke basis
vormt voor die reglementaire ontwerpen, opgesteld en overgemaakt aan de
ministerraad, die het ontwerp heeft goedgekeurd op 18 november 2016. Dit voorstel tot
wijziging van de Wet van 1994 wordt voorgelegd aan het Parlement en afgekondigd in
het eerste kwartaal van 2017. Deze wijziging van de Wet van 1994 zal het bovendien
mogelijk maken om verschillende aanbevelingen/suggesties van de IRRS-opdracht van
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2013 op te volgen.
Aanpassing van het nucleair en radiologisch noodplan
De herziening van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied
valt onder de bevoegdheid van het Crisiscentrum van de regering. Het FANC levert
echter zijn volledige en actieve medewerking aan dit project.
Tijdens het eerste deel van 2016 werd via een gemeenschappelijke werkgroep
(Crisiscentrum, FANC, Bel V) de voorlopige tekst van het nieuwe Koninklijke Besluit
verder uitgewerkt en afgetoetst met de direct betrokken partijen (essentieel exploitanten
en interventiewerkers). Dit resulteerde in een geconsolideerde tekst, die werd
voorgelegd aan de voogdijminister en op basis waarvan een informeel
stakeholderoverleg werd georganiseerd.
De laatste maanden van 2016 werden vervolgens besteed aan het verwerken en
integreren van de bemerkingen die het stakeholderoverleg opleverde. Er wordt voorzien
om deze herwerkte tekst in de loop van de eerste helft van 2017 op de politieke agenda
te plaatsen.
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Aanvaardbaarheidscriteria voor PET-scanners, gammacamera’s en
activiteitsmeters voor gebruik in de nucleaire geneeskunde
In 2016 werden drie FANC-besluiten gepubliceerd. De bepalingen van deze drie
besluiten zijn respectievelijk van toepassing op alle PET-scanners en gammacamera’s
die bestemd zijn voor gebruik in de nucleaire geneeskunde, inclusief de PET-scanners
en gammacamera’s die deel uitmaken van een hybride systeem voor medische
beeldvorming, en alle activiteitsmeters die bestemd zijn voor gebruik in de nucleaire
geneeskunde.
De actieniveaus en verantwoordelijkheden om te bepalen wanneer de PET-scanner,
gammacamera of activiteitsmeter moet hersteld, vervangen of uit dienst genomen
worden, worden bepaald door de erkende deskundige in de medische stralingsfysica in
geschreven procedures.
Ten minste jaarlijks, en na elke onderhoudsinterventie die een mogelijke impact heeft op
één of meerdere aanvaardbaarheidscriteria, wordt een conformiteitsbeoordeling met die
aanvaarbaarheidscriteria uitgevoerd.
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Wanneer de PET-scanner, gammacamera of activiteitsmeter niet beantwoordt aan één
of meerdere van de vastgestelde aanvaardbaarheidscriteria, informeert de erkende
deskundige in de medische stralingsfysica de exploitant onmiddellijk schriftelijk. Hierbij
worden ook de termijnen vastgelegd waarbinnen de corrigerende maatregelen moeten
genomen worden. De exploitant bezorgt de fysicus zo snel mogelijk en binnen de
vooropgestelde termijnen het bewijs dat de nodige corrigerende maatregelen werden
uitgevoerd teneinde de vastgestelde gebreken te verhelpen.
De fysicus kan de PET-scanner, gammacamera of activiteitsmeter desgewenst
onderwerpen aan een nieuwe conformiteitsbeoordeling, om na te gaan of de getroffen
corrigerende maatregelen het gebrek hebben verholpen. Indien de fysicus geen bewijs
ontvangt dat de nodige corrigerende maatregelen werden getroffen binnen de
vastgelegde termijnen, informeert hij onmiddellijk het Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle.
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Hoofdstuk 2
Vergunnen en controleren
De eerste stap in de uitoefening van toezicht door het FANC is het verlenen van een
vergunning. Zo’n vergunning bestaat uit een reeks reglementaire voorschriften,
waarmee het FANC de bijzondere voorwaarden vastlegt die gerespecteerd dienen te
worden bij bijvoorbeeld het uitbaten van een inrichting of tijdens het vervoer van
radioactieve stoffen. Het FANC ziet toe op de naleving van deze
vergunningsvoorwaarden en controleert aan de hand van inspecties en metingen of
toepassingen van radioactiviteit op een correcte manier gebruikt worden en of er zich
geen abnormale situaties voordoen. Bij inbreuken op de regelgeving kan het FANC een
proces-verbaal opmaken en de maatregelen opleggen die het noodzakelijk acht.
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Hoofdstuk 2: vergunnen en controleren

Nucleaire basisinrichtingen
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Dossier van reactorkuipen van Doel 3 en Tihange 2
Internationale workshop met de veiligheidsautoriteiten
Het FANC organiseerde op 12 januari 2016 een tweedaagse internationale workshop in
Brussel voor de veiligheidsautoriteiten over het dossier van de foutindicaties in de
kuipen van de kernreactoren van Doel 3 en Tihange 2. Aan deze workshop namen een
vijftigtal deskundigen uit vijftien landen (België, Duitsland, Engeland, Frankrijk,
Hongarije, Japan, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje, Tsjechië,
Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland) deel, alsook experts van de Europese Unie, de
OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en het
Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) .
In het kader van dit dossier van de kuipen van Doel 3 en Tihange 2 organiseerde het
FANC regelmatig internationale bijeenkomsten. Gezien de complexiteit en het nieuwe
en unieke karakter van deze veiligheidsbewijsvoering, is de uitwisseling van informatie
en expertise net als transparantie erg belangrijk. Deze bijeenkomst van 11 en 12 januari
was een verderzetting van eerdere uitwisselingen over het dossier in 2012 en 2013.
Het FANC lichtte tijdens deze workshop de analyses en resultaten van het dossier
gedetailleerd toe. ENGIE Electrabel kwam meer uitleg geven bij de Safety Cases die
werden opgesteld voor beide reactoren. Dit dossier werd aan het FANC overhandigd
om de heropstart van de twee reactoren te rechtvaardigen. Nadien hadden de
aanwezige experts de mogelijkheid om vragen te stellen.
Inspectie tijdens de geplande revisie
De waterstofvlokken in de wanden van de reactorkuip van Doel 3 zijn niet gegroeid en
er zijn ook geen nieuwe indicaties waargenomen. Dat blijkt uit de analyse van de
ultrasoon inspecties tijdens de geplande revisie van half oktober tot begin december.
Tussen 2012 en 2015 lag Doel 3, net als Tihange 2, een lange periode stil in het kader
van het onderzoek naar de waterstofvlokken in de reactorkuipen.
Op 17 november 2015 gaf het FANC aan uitbater ENGIE Electrabel de toelating om de
reactor van Doel 3 en Tihange 2 opnieuw op te starten. Het FANC nam deze beslissing
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op basis van de evaluatie van de justificatiedossiers van ENGIE Electrabel. Deze
dossiers toonden aan dat de waterstofvlokken in de wanden van de reactorkuipen geen
onaanvaardbare impact hebben op de veiligheid van de reactoren. Het FANC wenste
echter wel een opvolging van de waterstofvlokken bij de eerstvolgende revisie van de
reactoreenheid, door middel van ultrasoon inspecties over de volledige dikte van de
gesmede ringen van beide reactoren.
Voor de reactor van Doel 3, waarvan de brandstofcyclus 12 maanden duurt, vonden
deze ultrasoon inspecties plaats tijdens de geplande revisie van 14 oktober tot 7
december 2016. De resultaten van deze ultrasoon inspectie werden opnieuw
geanalyseerd via de methode die de veiligheidsautoriteiten goedkeurden. Uit de analyse
is gebleken dat er geen evolutie van de waterstofvlokken werd vastgesteld, zoals
verwacht.
Op basis van deze resultaten uitte het FANC geen bezwaren op de heropstart van Doel
3 en trad de reactor op 7 december 2016 opnieuw in werking. Het FANC en ENGIE
Electrabel zetten de nauwkeurige opvolging van de toestand van de kuip verder, zoals
internationale regels het voorschrijven. Voor Tihange 2, waarvan de brandstofcyclus 18
maanden duurt, is er een gelijkaardige ultrasoon inspectie voorzien tijdens de geplande
revisie in april 2017.

"Op basis van deze resultaten heeft het FANC geen bezwaren geuit op de
heropstart van Doel 3 en trad de reactor op 7 december 2016 opnieuw in
werking.”
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Onderzoek naar de impact van onregelmatigheden in kwaliteitsdossiers Creusot
Forge
Op 3 mei 2016 maakte de Franse nucleaire veiligheidsautoriteit ASN op zijn website
melding van een onderzoek naar onregelmatigheden in het kwaliteitscontroleproces van
Creusot Forge. Deze dochteronderneming van AREVA produceert grote stalen smeeden gietstukken voor o.a. de nucleaire industrie.
Bij een intern onderzoek was aan het licht gekomen dat sinds 1965 binnen het bedrijf de
praktijk bestond om de officiële kwaliteitsdossiers van sommige componenten te
bewerken. Zo werden bepaalde gegevens met betrekking tot de productieparameters
en kwaliteitstestresultaten aangepast of zelfs geheel weggelaten. Volgens AREVA zou
dit gebeurd zijn bij zo’n 400 componenten in totaal, waarvan ook een deel is geleverd
aan klanten buiten Frankrijk.
Na overleg met de Franse collega’s van ASN gaf het FANC aan Engie Electrabel de
opdracht om te onderzoeken of zich in de Belgische kerncentrales componenten van
Creusot Forge bevinden waarvan de kwaliteitsdossiers onregelmatigheden bevatten.
ENGIE Electrabel bracht verslag uit bij het FANC over de resultaten van het onderzoek.
Volgens de informatie die ENGIE Electrabel en het FANC van AREVA ontvingen,
voldoen de componenten van Creusot Forge die zich in de Belgische kerncentrales
bevinden allemaal aan de kwaliteitsnormen. Voor vijf componenten van de interne
gedeelten van de kuip van de reactor van Tihange 2 is het kwaliteitsdossier onvolledig.
Deze componenten ondergingen tijdens hun productie twee thermische behandelingen,
nadat met de eerste behandeling de temperaturen van de technische
productiespecificaties niet werden bereikt. In de productiedossiers wordt deze herhaling
niet vermeld. Deze dubbele thermische behandeling heeft geen impact op het gedrag
van de component, maar diende wel vermeld te worden in het kwaliteitsdossier. De
resultaten van de opleveringstests, uitgevoerd na die dubbele thermische behandeling
om na te gaan of de eigenschappen conform de specificaties zijn, waren in
overeenstemming met de reglementaire vereisten. Het gaat zodoende om een
onregelmatigheid op het vlak van documentatie, wat geen impact heeft op de veiligheid.
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Vervolgens verzocht het FANC ENGIE Electrabel om te verifiëren of alle dossiers in
verband met de productie van componenten gesmeed door Creusot-Forge, ongeacht of
ze al dan niet onregelmatigheden bevatten, werden nagekeken door AREVA om andere
mogelijke anomalieën vast te stellen. Het FANC volgt het onderzoek verder op en zal
erop toezien dat alle noodzakelijke verificaties en controles gebeuren, onder meer via
thematische inspecties die zich specifiek zullen toespitsen op de onderaannemers en
het toezicht op de kwaliteit van de door hen geleverde componenten en diensten.

Veiligheidscultuur in de Belgische centrales
Actieplannen
Begin 2015 vonden er diverse inbreuken plaats die leidden tot een aantal afwijkingen
van de technische specificaties voor de uitbating van de kerncentrale in Tihange.
Daarom paste het FANC handhavingsmaatregelen toe. Zo verplichtte het Agentschap
ENGIE Electrabel om actieplannen op te stellen en uit toe voeren om het
veiligheidsniveau en de veiligheidscultuur in de kerncentrale van Tihange significant te
verbeteren.
In juni 2016 deden zich echter nieuwe incidenten in de centrale van Tihange voor, met
nogmaals afwijkingen van de technische specificaties. Op basis hiervan trof het FANC
opnieuw handhavingsmaatregelen en eiste het onmiddellijke acties om de herhaling van
een nieuw incident te voorkomen. Als antwoord op deze eis ontwikkelde de kerncentrale
van Tihange een « S mode». Dit houdt in dat er meer leidinggevend personeel op het
terrein en bij de operationele activiteiten aanwezig is, dat er een referentiesysteem
wordt opgesteld met de uitvoeringsmodaliteiten voor de “kwaliteitscontrole”, uitgevoerd
door de hiërarchie en dat de controleactiviteiten op het terrein versterkt worden door de
dienst voor fysische controle van ENGIE Electrabel. De « S mode » werd begin juli 2016
afgekondigd.
In augustus 2016 voerde het FANC onaangekondigde inspecties uit, om de
implementatie van de « S mode » na te gaan en de doeltreffendheid ervan te evalueren.
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Deze inspecties toonden aan dat de « S mode » slechts gedeeltelijk geïmplementeerd
werd. De inspecteurs van het FANC onderzochten tevens de werking van de dienst die
instaat voor de uitbating van reactor 2 van de centrale van Tihange. Dit omwille van de
veelvuldige afwezigheden binnen deze dienst van personen met belangrijke functies.
Nadien ondernam ENGIE Electrabel nieuwe acties om bepaalde aspecten van de « S
mode » aan te passen. Na deze inspecties stuurde het FANC een brief naar de
voorzitter van de raad van bestuur van ENGIE, waarin het zijn bezorgdheid uitdrukte
over de veiligheid in de kerncentrale van Tihange en over de houding van ENGIE
Electrabel ten opzichte van de veiligheidscultuur.
Het FANC keurde het actieplan in juli 2016 formeel goed en ENGIE Electrabel voerde
de eerste acties in de loop van het derde trimester van 2016 uit. ENGIE Electrabel hield
maandelijks opvolgingsvergaderingen m.b.t. de implementatie van dit actieplan met het
FANC, dat de uitvoering van de acties van nabij opvolgde. Het FANC wil benadrukken
dat er nooit een reëel gevaar heeft bestaan, maar dat het de strengste normen toepast
op het vlak van nucleaire veiligheid en proactief optreedt, dus voordat er zich een reëel
gevaar voordoet. De brief gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur van ENGIE
dateert van de zomer van 2016. Het FANC kon inmiddels vaststellen dat ENGIE
Electrabel reeds maatregelen heeft genomen om gevolg te geven aan de opmerkingen
die geformuleerd werden. Er moeten echter nog cruciale acties worden ondernomen.
Het FANC blijft waakzaam in dat opzicht.
Brandveiligheidsstudie van de Belgische kerncentrales
In de loop van 2016 richtte het FANC ook een tweede brief tot ENGIE Electrabel. In
deze brief, die dateert van 1 juli 2016, uitte het FANC verschillende grote
bekommernissen met betrekking tot de brandveiligheid van de Belgische kerncentrales
en de brandveiligheidsstudies “Fire-Probability Safety Analysis” en “Fire Hazard
Analysis”. Specifiek wees het FANC erop dat de veiligheid met betrekking tot het
brandrisico in de installaties ontoereikend is aangetoond. Dit betekent niet dat er een
groot risico op brandgevaar zou bestaan.
De evaluatie van de brandrisico’s van de industriële installaties is geëvolueerd tot “een

54

goede praktijk” en geldt als internationale standaard. De Western European Nuclear
Regulators Association (WENRA) legt deze evaluatie op aan de lidstaten via de
“reference levels” van 2008. Deze vereisten werden in België overgenomen in het
koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor
kerninstallaties. Deze studies zijn grootschalige oefeningen en vergen tijd wanneer een
installatie met honderden lokalen en duizenden componenten moet worden onderzocht.
Daarom werd een voldoende lange overgangsperiode voorzien, die eind 2015 afliep,
voor de inwerkingtreding van de vereisten die in 2011 werden voorgeschreven.
Als veiligheidsautoriteit volgde het FANC tijdens regelmatige vergaderingen de
voortgang op van de actieplannen die ENGIE Electrabel had opgezet om tegemoet te
komen aan die vereisten. Er werd een iteratieve aanpak uitgewerkt voor deze studies:
ENGIE Electrabel hanteerde eerst een ruwe, conservatieve en strenge benadering.
Daarna moest normaal gezien een tweede en meer realistische benadering volgen, met
veiligheidselementen die niet in aanmerking waren genomen tijdens de eerste
benadering, maar die feitelijk aanwezig waren in de installaties.
Maar gezien de vertraging die werd opgelopen bij het begin van het project, werden de
resultaten van de eerste benadering van eind 2015 voltooid en gedocumenteerd. Het
FANC werd op de hoogte gehouden van die vertragingen en moeilijkheden en
waarschuwde ENGIE Electrabel dat de studies niet alleen tijdig moesten worden
afgerond, maar dat ook de veiligheid van de installaties effectief moest worden
aangetoond.
Op basis van de eerste, onrealistisch conservatieve benadering, werden de volgende
waarden opgesteld voor de verschillende Belgische eenheden, met uitzondering van
Doel 1/2. Volgens het resultaat van de studies zou het door een brand komen tot:
• ongeveer 3 kernsmeltingen om de 100 jaar in Doel 3 en Tihange 3,
• iets minder dan een kernsmelting om de 10 jaar in Doel 4 en Tihange 1
• en meer dan een kernsmelting om de 10 jaar in Tihange 2

55

Het FANC stelde de onjuistheid van die resultaten vast en toonde met zijn analyse ook
aan dat de aanwezigheid van te grote conservatieve benaderingen de resultaten
vertekent.
Het FANC aanvaardde deze resultaten niet. Op basis van de overgemaakte studies kon
het FANC niet anders dan vaststellen dat er tekortkomingen aanwezig waren,
vermoedelijk op het niveau van de studies en het behalen van hun doelstellingen,
eerder dan op het vlak van de reële situatie van de installaties met betrekking tot het
brandrisico.
Daarom verzocht het FANC ENGIE Electrabel om zich in regel te stellen door binnen
een redelijke termijn voldoende realistische studies uit te voeren, die effectief aantonen
dat het brandrisico onder controle is. Daarnaast vroeg het Agentschap aan ENGIE
Electrabel ook om tegelijk verschillende concrete verbeteringen die reeds werden
geïdentificeerd, meteen uit te voeren, zonder te wachten op het eindoordeel.
Het FANC kreeg, zoals gevraagd, een nieuwe planning voor de studies en een concrete
actielijst voor verbeteringen op het terrein, die de volgende jaren worden uitgevoerd. De
studies moeten tegen eind 2017 voltooid zijn. De concrete verbeteringen zijn gespreid
tot eind 2018, afhankelijk van onder meer de verschillende stilleggingen.
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LTO Tihange 1 en Doel 1&2
In het kader van de langetermijnuitbating (Long Term Operation – LTO) van Tihange 1
en Doel 1 & 2 moest de exploitant aantonen dat hij technisch en organisatorisch in staat
was om de veiligheid van de uitbating van deze reactoren te garanderen voor een
periode van 10 jaar.
In dat kader doet het FANC, bovenop deze controles, een beroep op de internationale
expertise van het IAEA, dat een opvolgingsmissie genaamd SALTO (Safety Aspects of
Long Term Operation) aanbiedt. Tijdens zo’n missie evalueren experts die worden
geselecteerd door het IAEA, de langetermijnuitbating aan de hand van welbepaalde
thema’s: personeels- en kennisbeheer, verouderingsbeheer van de mechanische en
elektrische onderdelen, burgerlijke bouwkunde, interne organisatie en beheer van de
wijzigingen aangebracht aan de installaties.
Voorbereidende missies voor de SALTO-missie in Doel 1 & 2
Het IAEA voerde een missie uit in de kerncentrale van Doel van 1 tot 9 februari 2016.
Deze voorbereidende missie, georganiseerd op vraag van de Belgische regering en het
FANC, legde het referentiekader vast voor de SALTO-missie voorzien in Doel 1 en 2 in
2017.
ENGIE Electrabel moet rekening houden met de aanbevelingen en suggesties van de
voorbereidende missie voor de toekomstige implementatie van het LTO-programma
voor Doel 1 en 2. Tijdens de slotvergadering meldden de leden van het IAEA dat ENGIE
Electrabel aanzienlijk geëvolueerd is sinds het begin van het LTO-project en dat de
installaties in goede staat zijn. De huidige benadering en de voorbereidende
werkzaamheden van ENGIE Electrabel sluiten aan bij de veiligheidsstandaarden van
het IAEA en de internationale praktijken.
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De experts identificeerden verder ook enkele verbeterpunten. Het merendeel hield
verband met de tijdelijke stopzetting van het LTO-project tussen juli 2012 en 2015, door
het wisselende kernenergiebeleid van de opeenvolgende Belgische regeringen. De
experts meenden bijvoorbeeld dat de organisatiestructuur beter moet worden
aangepast aan het verouderingsbeheer tijdens de volledige duur van de
langetermijnuitbating. Ook de processen voor de permanente verbetering van het
verouderingsbeheer zijn onvoldoende uitgewerkt. Ook de beschikbaarheid van
voldoende opgeleid en competent personeel moet worden gegarandeerd tijdens de
volledige duur van de langetermijnuitbating.
De geïdentificeerde verbeterpunten kwamen in grote lijnen overeen met de
veiligheidsvereisten die het FANC reeds had vastgelegd in 2014.
Raadpleeg het eindrapport van de SALTO-missie in 2015

SALTO-missie in Tihange 1
Van 6 tot 9 december vond er een SALTO-opvolgingsmissie plaats in Tihange 1.
Een team deskundigen, onder leiding van het IAEA, evalueerde gedurende vier dagen
de acties die ENGIE Electrabel uitvoerde om te beantwoorden aan de aanbevelingen en
suggesties voor Tihange 1, geformuleerd tijdens de SALTO-missie in 2015. De
opvolgingsmissie is dus een onafhankelijke evaluatie van de vooruitgang die de
exploitant heeft gerealiseerd om de veiligheid van zijn kernreactor voor de komende tien
jaar te verbeteren. Op vrijdag 9 december 2016 besloot het team internationale
deskundigen dat de organisatie van ENGIE Electrabel voor het beheer van de
langetermijnuitbating van Tihange 1 overeenstemt met de internationale standaarden op
dit gebied. Het IAEA stelde duidelijk vast dat ENGIE Electrabel de noodzakelijke
vooruitgang realiseerde om de uitgewerkte processen in het kader van de voorbereiding
van de langetermijnuitbating van Tihange 1 te bestendigen in de volgende tien jaar. Van
de tien aanbevelingen en suggesties die tijdens de SALTO-missie in 2015 werden
geformuleerd, werden er acht opgelost en de vooruitgang van de overige twee is
behoorlijk. De deskundigen waren van mening dat geen enkele aanbeveling of
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suggestie een onvoldoende vooruitgang vertoonde.
Het FANC volgt de acties die ENGIE Electrabel uitvoert in het kader van de
langetermijnuitbating van Tihange 1 tot 2025 voortdurend op.
Tienjaarlijkse veiligheidsherziening van het SCK·CEN
In de tweede helft van 2016 analyseerden het FANC en Bel V de resultaten van de
periodieke veiligheidsherziening van het SCK·CEN, die de afgelopen jaren werd
uitgevoerd. Een periodieke veiligheidsherziening bestaat uit een globale evaluatie door
de exploitant van alle belangrijke aspecten met betrekking tot de veiligheid van een
inrichting. De bedoeling van deze herziening is om de verdere exploitatie van de
inrichting te rechtvaardigen en om, in de mate van het mogelijke, maatregelen te
definiëren om het veiligheidsniveau van de inrichting te verhogen. De
veiligheidsherziening is verplicht voor alle klasse I-inrichtingen en de exploitant moet
deze om de tien jaar uitvoeren.
Na analyse van de globale evaluatie en het onderliggende actieplan, legde het FANC
zijn bevindingen voor aan de Wetenschappelijke Raad ter advies. De Raad
ondersteunde de conclusie van het FANC, namelijk dat het SCK·CEN met de
uitgevoerde periodieke veiligheidsherziening voldoet aan de diverse gerelateerde eisen
van het reglementair kader. Met de uitvoering van de voorgestelde acties verbetert het
SCK·CEN het veiligheidsniveau van haar installaties en brengt deze op een voldoende
hoog niveau voor de komende periode van tien jaar. Het FANC ziet toe op de tijdige en
correcte uitvoering van de acties.
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Nieuwe containers voor droge opslag van gebruikte splijtstof van de
kerncentrales van Doel en Tihange
Synatom (belast met het beheer van splijtstof voor de Belgische kerncentrales) koos
twee leveranciers voor de nieuwe containers (Dual Purpose Casks) voor de droge
opslag van gebruikte splijtstof op de twee sites van de kerncentrales van Doel en
Tihange en organiseerde een opstartmeeting met de betrokken partijen (Synatom,
ENGIE Electrabel en AREVA en GNS).
ENGIE Electrabel bestelde recent extra containers (Dual Purpose Casks) bij AREVA en
GNS om de komende jaren de tijdelijke opslag van gebruikt splijtstof op de sites van
Doel en Tihange te verzekeren, voornamelijk als gevolg van de beslissing van de
regering om de reactoren Doel 1 en 2 en Tihange 1 tien jaar langer open te houden.
Deze containers moeten, buiten de opslagaspecten die worden geëvalueerd door Bel V,
ook beantwoorden aan de vereisten die van toepassing zijn op de collimodellen bedoeld
voor transport van radioactieve stoffen. Op vraag van Synatom en de geselecteerde
leveranciers, werd een eerste vergadering georganiseerd met vertegenwoordigers van
AREVA, ENGIE Electrabel, Synatom, Bel V en het FANC. Tijdens deze vergadering
stelde AREVA het dossier van de veiligheidsopties van de toekomstige containers voor.
Het FANC en Bel V konden hun eerste opmerkingen formuleren en enkele van hun
verwachtingen preciseren. Een vergadering met leverancier GNS is voorzien in februari
2017.
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Eckert & Ziegler
Het bedrijf Eckert & Ziegler Bebig (EZB) produceerde tot 2011 jodium-en
palladiumimplantaten. De sanering van de installaties ging in 2013 van start en moest
eind 2015 afgerond zijn. Op de site bevonden zich nog twee buiten gebruik gestelde
cyclotrons met nog een aantal bijhorende veiligheidsvoorzieningen. Daarnaast is er
onenigheid over het saneringsafval van EZB, dat door UCL wordt beheerd. Beide
partijen verwerpen de verantwoordelijkheid voor de definitieve verwijdering van het afval
naar NIRAS.
Het FANC had eerder geëist dat er een aanvraagdossier voor een
ontmantelingsvergunning ingediend moest worden tegen 31 juli 2016. In antwoord op
deze eis heeft EZB een buitenbedrijfstellingsplan ingediend, waarin het bevestigt dat het
niet de intentie heeft om zijn installaties te ontmantelen. Parallel hiermee diende het
bedrijf een veiligheidsverslag in ter ondersteuning van de vergunningsaanvraag voor het
uitvoeren van proeven voor de productie van gallium-68 via hun cyclotrons. Het FANC
oordeelde dat beide documenten onvolledig waren.
EZB diende toch een ontmantelingsplan in voor haar installaties, rekening houdend met
de toegekende termijn van 31 december 2016. Het FANC analyseert dit plan. Dit
ontmantelingsplan is geen garantie dat de exploitant effectief overgaat tot de
ontmanteling, maar verplicht de exploitant om na te denken over de organisatie en
methodologie voor de ontmanteling, vooral met betrekking tot de afvalstromen van de
ontmanteling.
Op 8 november 2016 bracht onze voogdijminister Jan Jambon een bezoek aan EZB,
om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de huidige situatie. Zo kon de minister
vaststellen dat er geen activiteit meer is op het terrein en dat er geen probleem is voor
de veiligheid. De boodschap van Jan Jambon t.a.v. EZB was dat de geschiedenis van
Best Medical Belgium zich niet mag herhalen en dat het dus onontbeerlijk is dat EZB
zijn volledige verantwoordelijkheid opneemt.
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INSPECTIES DIE IN 2016 WERDEN UITGEVOERD IN DE INDUSTRIËLE SECTOR

VERWERKTE VERGUNNINGSDOSSIERS VAN INDUSTRIËLE INRICHTINGEN VAN
KLASSE I, II EN III IN 2016
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Oppervlakteberging van laag- en middelactief kortlevend radioactief afval
(categorie A)
Op 31 januari 2013 diende NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en
verrijkte Splijtstoffen) bij het FANC een vergunningsaanvraag in voor de
oppervlakteberging in Dessel van laag- en middelactief kortlevend radioactief afval. Het
FANC beschouwde dit dossier, cAt genoemd (voor categorie A), als onvolledig na een
eerste screening in juni 2013. Bijgevolg werd een aantal correcties gevraagd aan
NIRAS, dat zich sindsdien toelegt op de aanvulling van dit dossier.
In de loop van 2016 boekte NIRAS een significante vooruitgang op een aantal
fundamentele punten betreffende de vergunningsaanvraag, met name de bepaling van
de limieten voor de radiologische inhoud van de berging, alsook de afleiding van een
referentie-scenario voor de radiologische impactberekening. Dat laatste sluit nauw aan
bij de fenomenologische verwachte evolutie van de berging op zeer lange termijn. Voor
beide onderwerpen komt NIRAS dicht bij een oplossing die voor het FANC
aanvaardbaar is. In de loop van dit jaar werd ook vastgesteld dat NIRAS intussen meer
dan de helft van de door het FANC en Bel V gestelde vragen afdoende kon
beantwoorden. Deze vragen werden dan ook afgesloten.
NIRAS stelde ook de resultaten van de testen van de grondwaterstromen onder en rond
de toekomstige berging aan het FANC voor. Deze test volstaat op zich niet om de
hypothesen van het model voor de berekening van de radiologische impact te valideren.
Verdere metingen van deze stromen in de komende seizoenen zijn nodig om de
geschiktheid van de parameters die gebruikt worden bij deze berekeningen, te
bevestigen.
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Op basis van deze voortgang zal, indien NIRAS zijn planning aanhoudt, de
vergunningsaanvraag eind 2017/begin 2018 aan de Wetenschappelijke Raad
voorgelegd worden.
Vergunningsproces van bergingsinstallatie voor radioactief afval
De laatste ministerraad van 2016 keurde het voorstel van KB goed dat het
vergunningsproces vastlegt van een bergingsinstallatie voor radioactief afval. Hoewel
een bergingsinstallatie voor radioactief afval volgens het ARBIS een nucleaire installatie
van klasse I is, verschilt een bergingsinstallatie op een aantal belangrijke punten
essentieel van een andere nucleaire installatie:
• Een bergingsinstallatie wordt niet ontmanteld, maar blijft bestaan;
• De bergingsinstallatie dient aan het einde afgesloten te worden om de veiligheid op
lange termijn te kunnen verzekeren;
• De opheffing van de nucleaire vergunning kan slechts gebeuren na de afsluiting
eventueel gevolgd door een controleperiode.
De vergunningsprocedure voor klasse I-installaties in het huidige ARBIS voorziet deze
specificaties niet. Vandaar de noodzaak aan een eigen vergunningsprocedure voor
bergingsinstallaties.
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Verleende vergunningen en goedkeuringen in 2016
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Punctuele inspecties en systeeminspecties
Om een hoog veiligheidsniveau te handhaven tijdens het vervoer van radioactieve
materialen in België, en met het doel preventief te werken, voert het FANC regelmatig
punctuele inspecties uit op het terrein. Die maken het mogelijk om in de praktijk te
verifiëren of de vereisten van de modale regelgeving in acht zijn genomen: conformiteit
van het vervoersmiddel; conformiteit van de collo; naleving van de voorschriften die van
toepassing zijn op de afzender, de vervoerder en de bestemmeling.
Via systeeminspecties kan het FANC zich ervan vergewissen dat de actoren van het
vervoer van radioactieve materialen (afzender, vervoerder, gebruiker) over de kennis en
de procedures beschikken om de opdrachten die hun worden toevertrouwd tot een goed
einde te brengen. Tijdens die inspecties komen verschillende aspecten aan bod, zoals
bijvoorbeeld het stralingsbeschermingsprogramma, het beheersysteem, de behandeling
van non-conformiteiten, incidenten en ongevallen, het kwalificatiedossier van het
collomodel en het onderhoudsprogramma, enz.
In 2016 heeft het FANC 126 ondernemingen geïnspecteerd, die betrokken zijn bij het
vervoer van radioactieve materialen, tijdens 70 punctuele inspecties en/of
systeeminspecties.
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Vervoersmiddelen gecontroleerd in 2016

Opsplitsing van de overtredingen en van de opmerkingen voor wegvoertuigen in 2016
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Om een hoog veiligheidsniveau te handhaven tijdens het vervoer van radioactieve
materialen in België, en met het doel preventief te werken, voert het FANC regelmatig
punctuele inspecties uit op het terrein.
Vervoer op het Belgische grondgebied in 2016
Het FANC bereidt het vervoer van radioactief afval en gebruikte splijtstoffen voor met de
betrokken lokale en federale Belgische overheden (politie en Crisiscentrum), met de
buitenlandse overheden en ook met de betrokken partijen (afzender, vervoerder,
bestemmeling). Het FANC kent ook de nodige vergunningen toe. Op het Belgische
grondgebied volgt het FANC nauwlettend het verloop van dat vervoer op. Het neemt
maatregelen en voert controles uit bij de binnenkomst van deze konvooien op het
grondgebied en het begeleidt het konvooi tijdens het hele traject in België. Met het oog
op continue verbetering maakt elk vervoer het voorwerp uit van een ervaringsfeedback
met de verschillende nationale en buitenlandse betrokken actoren.
In 2016 is elk vervoer van dat type dat op Belgisch grondgebied werd georganiseerd, in
optimale veiligheid verlopen.
19 april 2016: vervoer van bestraalde splijtstof van Borssele (Nederland) naar La Hague
(Frankrijk).
22 november 2016: transport van bestraalde splijtstof van Borssele (Nederland) naar La
Hague (Frankrijk).
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Verhoogde bewaking van de nucleaire sites
In 2015 besliste de federale regering om binnen de federale politie een nieuwe directie
op te richten die belast zou worden met bewakings- en beschermingsopdrachten. In
deze context zou er weldra een ‘Nuclear Quick Response Team’ (hierna NQRT
genoemd) worden opgericht. Het is het doel van dit team om via een interventiemacht
die op elke nucleaire site aanwezig zal zijn, een onmiddellijke en gepaste respons te
bieden op elk beveiligingsincident in de nucleaire sector. Deze beslissing kadert tevens
in de aanbevelingen die in december 2014 werden uitgevaardigd door de internationale
deskundigen van de International Physical Protection Advisory Service-missie (IPPAS)
van de IAEA. Deze laatsten hadden immers gepleit voor de versterking van de
«response-pijler » van de fysieke beveiliging van elke nucleaire installatie.
De doelstellingen van het NQRT zullen zeer gedetailleerd worden uitgewerkt door een
werkgroep binnen de federale politie (Directie Bewakings- en Beschermingskorps).
Deze groep, waarvan het FANC deel uitmaakt, zal tevens de rol en de
verantwoordelijkheden van deze nieuwe entiteit bepalen, evenals de implicaties voor de
verschillende betrokken exploitanten.
Dankzij een intense samenwerking tussen het FANC en de Defensiestaf konden op 19
maart de aangeduide militaire eenheden worden ontplooid om vanop de nucleaire sites
mee in te staan voor de beveiliging ervan.
De NQRT-werkgroep bespreekt reeds de talrijke praktische aspecten m.b.t. het NQRT,
zoals de logistieke modaliteiten, de kwalificaties en de opleiding van de leden ervan, of
ook nog het waarborgen van een effectieve communicatie tussen de verschillende
betrokken actoren. Om alle operationele aspecten die inherent zijn aan het NQRT te
kunnen identificeren, zal dit werk in de toekomst in samenwerking met de nucleaire
sector worden verder gezet om zo rekening te kunnen houden met de specificiteiten van
deze laatste.
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In afwachting van de ontplooiing van dit korps van de federale politie heeft de regering
op 4 maart beslist om militairen in te zetten voor de bescherming van nucleaire
installaties in de vorm van een gewapende response force, opererend vanaf de sites
zelf. Dankzij een intense samenwerking tussen het FANC en de Defensiestaf konden op
19 maart de aangeduide militaire eenheden worden ontplooid om vanop de nucleaire
sites mee in te staan voor de beveiliging ervan.
VERWERKTE DOSSIERS BINNEN DE NUCLEAIRE BEVEILIGING IN 2016
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Evaluatie resultaten inspectiecampagnes 2015-2016
In het najaar van 2016 pleegde het FANC afzonderlijk overleg met AIB Vinçotte,
Controlatom, Techni-Test en de Belgische vereniging voor ziekenhuisfysici. Tijdens dit
overleg werden de bevindingen uitgewisseld van de vier inspectiecampagnes die het
FANC uitvoerde in 2015 en in het eerste trimester van 2016.
Het FANC organiseerde deze campagnes om te controleren of de handelingen met
ioniserende stralingen in de betrokken inrichtingen voldoen aan de reglementaire
voorwaarden en de vergunningsvoorwaarden.
De vier campagnes hadden telkens een andere focus:
• De privélaboratoria die een beroep doen op radioactieve substanties voor diagnose “in
vitro”
• De nieuwe technieken die worden gebruikt op de diensten radiotherapie
• De privédiensten nucleaire geneeskunde binnen en buiten een ziekenhuis
• De kuipen voor opslag van vloeibaar radioactief afval afkomstig van ziekenhuiskamers
van patiënten die worden behandeld met radionucliden
Inspectiecampagne rond de rechtvaardiging van radiologische onderzoeken
Op 8 november 2016 was het ‘International Radiology Day’. Dit betekende de aftrap van
de inspectiecampagne rond de rechtvaardiging van radiologische onderzoeken. Het
FANC sluit zich hiervoor aan bij het HERCA-initiatief (Heads of the European
Radiological Protection Competent Authorities), waarbij de focus ligt op het eerste
principe van de stralingsbescherming, namelijk de rechtvaardiging. In het kader van
geneeskundige zorgen vertaalt deze rechtvaardiging zich in het “aangewezen” zijn van
de röntgenonderzoeken. Een onderzoek is aangewezen indien het op een positieve
manier bijdraagt aan de zorgverlening (diagnose en/of behandeling) aan de patiënt.
Principieel gaat de inspectie na of het geheel van regels met betrekking tot de
rechtvaardiging wordt nageleefd. Het is mogelijk dat deze regels gepreciseerd worden
in wetgevingen die niet van het FANC zijn (maar wel van het RIZIV, FOD
Volksgezondheid, Ethische regels Orde der Artsen, …), maar het algemene principe is
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absoluut aanwezig in het ARBIS en zal verder worden uitgewerkt in het kader van het
overzetten en de implementatie van de nieuwe BSS.
Het inspectieteam, bestaande uit een nucleair inspecteur en een FANC-arts maken
gebruik van een Europese template, die het normale traject van de patiënt
reconstrueert:
• Zijn de patiënt en de aanvrager duidelijk geïdentificeerd?
• Is de aanvraag voor het onderzoek duidelijk genoeg?
• Op welke klinische vragen wil de aanvrager een antwoord?
• Werd er nagegaan of ditzelfde of een gelijkaardig onderzoek niet recent heeft
plaatsgevonden?
• Indien het een onderzoek op buik of bekken van een meisje/vrouw betreft, werd
expliciet nagegaan of de betrokkene eventueel zwanger is?
• Werd het onderzoek zoals gevraagd uitgevoerd of werd het vervangen door een
ander type onderzoek dat meer aangewezen werd (de radioloog heeft een
substitutierecht)?
• Werd dit nagegaan door de aanvrager te confronteren met onze Belgische
richtlijnen voor beeldvormend onderzoek?
Een belangrijk pluspunt tijdens deze inspectiecampagne is de actieve samenwerking
met het RIZIV. Zo was het inspectieteam bij alle ziekenhuisbezoeken aangevuld met
minstens één arts-sociaal inspecteur van het RIZIV. Deze samenwerking was voor
beide partijen een positieve en verrijkende ervaring. Bovendien versterkt dit het beeld
van het gezamenlijke overheidsoptreden.
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De eerste resultaten van de campagne waren redelijk positief, maar er is nog
belangrijke ruimte voor verbetering. De geïnspecteerde diensten kregen feedback, in de
loop van 2017 volgt een bespreking met de vertegenwoordigers en terreinactoren. De
Belgische resultaten worden ook doorgegeven aan HERCA, op dat niveau zal ook
gerapporteerd worden naar Europese koepelverenigingen radiologen (ESR), huisartsen
(WONCA), beeldvormers (EFRS, ISRRT), Europese en Internationale instellingen
(IAEA, WHO).
Regularisatiecampagne «connexisten»
In 2016 startten het FANC en het RIZIV een gezamenlijke regularisatiecampagne voor
de zogenaamde connexisten, artsen die gebruik maken van ioniserende straling voor
medische doeleinden, maar die geen radioloog, nuclearist of radiotherapeut zijn.
Hoewel deze connexisten een vergunning voor het gebruik van ioniserende stralingen
moeten hebben, blijft er nog een relatief groot aantal artsen in gebreke met deze
verplichting.
Voor alle connexisten die prestaties aanrekenden waarbij zij gebruik maakten van
toestellen met ioniserende stralen, kijkt het RIZIV samen met het FANC na of hun
gebruikersvergunning voor prestaties met ioniserende stralen in orde is. Indien dit nog
niet het geval is, maar zij wel reeds de basisopleiding stralingsbescherming gevolgd
hebben, kunnen zij zich eenvoudig in orde stellen door een vergunningsaanvraag in te
dienen. Wie de opleiding nog niet gevolgd heeft, krijgt nog een termijn om dit te doen.
De campagne verloopt gefaseerd en zal verscheidene jaren in beslag nemen, onder
meer omwille van de capaciteit in de opleidingscentra. In 2016 werden als eerste
doelgroep de cardiologen aangeschreven.
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Vergunningsaanvragen en aanvragen voor erkenning van het personeel die
werden ontvangen en behandeld in 2016

INSPECTIES DIE IN 2016 WERDEN UITGEVOERD IN DE MEDISCHE SECTOR
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VERWERKTE VERGUNNINGSDOSSIERS VAN MEDISCHE INRICHTINGEN VAN
KLASSE II EN III
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HOOFDSTUK 3:
HET BEHEER VAN ONVOORZIENE
GEBEURTENISSEN
Ondanks de preventie- en controleacties van het FANC kunnen er toch onverwachte
afwijkingen opduiken. Daarom ontwikkelt het FANC, in overleg met zijn stakeholders,
preventief adequate procedures om een snelle melding en doeltreffende respons te
garanderen in geval van een incident of een ongeval.
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Incidenten op Belgisch grondgebied in 2016
Op het vlak van de nucleaire veiligheid
De INES-schaal (International Nuclear Event Scale) is een communicatie-instrument dat
bedoeld is om de perceptie bij een niet-gespecialiseerd publiek te vereenvoudigen met
betrekking tot de ernst van een abnormale gebeurtenis met ioniserende straling.
Deze schaal vormt dus geen evaluatie-instrument voor de veiligheid van de
kerninstallaties en mag in geen geval worden gebruikt om de veiligheid van installaties
in het land of internationaal met elkaar te vergelijken.
Elk incident of ongeval met bronnen van ioniserende straling dat mogelijk impact kan
hebben op de veiligheid van de mens en het milieu, kan worden gerangschikt op de
INES-schaal, met niveaus die variëren van 1 (anomalie) tot 7 (ernstig ongeval).
In 2016 werden 16 gebeurtenissen ingedeeld op de INES-schaal, en die werden
allemaal geklasseerd op niveau 1 (anomalie).

14 januari 2016 – IRE – INES 1
19 februari 2016 – Doel 3 – INES 1
11 maart – Radioactieve bron buiten reglementaire controle – INES 1
15 maart 2016 – Tihange 1 – INES 1
April 2016 – Belgoprocess – INES 1
18 april 2016 – THV SeReAnt – INES 1
26 mei 2016 – Tihange 3 – INES 1
30 mei 2016 – Tihange 3 – INES 1
8 juni 2016 – NIRAS – INES 1
22 juni 2016 – Belgoprocess – INES 1
12 juli 2016 – Bruker microCT – INES 1
8 augustus 2016 – Doel 2 – INES 1
5 oktober 2016 – Schroothandelaar (Provincie Luik) – INES 1
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6 oktober 2016 – Tihange 3 – INES 1
19 oktober 2016 – Doel 3 – INES 1
5 december 2016 – NTP Europe – INES 1
Ontmanteling van FBFC International: vrijgave van radioactief materiaal tijdelijk
stopgezet
FBFC International is een inrichting van klasse I te Dessel die in het verleden
brandstofelementen produceerde voor de kerncentrales. Het bedrijf heeft alle
productieactiviteiten stopgezet en kreeg in 2013 bij koninklijk besluit de toestemming om
de volledige site te ontmantelen.
Tijdens een onaangekondigde inspectie in januari 2016 stelde het FANC bij de
aanwezige operatoren een gebrek aan kennis over de procedures voor
vrijgavemetingen vast. Het FANC heeft daarop een onmiddellijke stopzetting bevolen
van alle activiteiten in verband met de vrijgave van radioactief materiaal.
Bij de ontmanteling van een nucleaire inrichting worden steeds grote hoeveelheden
afval gegenereerd. Dit afval wordt opgesplitst in twee stromen. Een eerste stroom
bestaat uit radioactief afval dat wordt afgevoerd via NIRAS; een tweede stroom bestaat
uit niet-radioactief afval of uit vast zeer laagradioactief afval dat geen enkel risico voor
mens of leefmilieu inhoudt en dat geschikt is voor recyclage of hergebruik, indien het
voldoet aan bepaalde voorwaarden. Om te controleren of het radioactieve afval een
correcte bestemming krijgt, worden alle materialen afzonderlijk gemeten en vrijgegeven
volgens een vooraf bepaalde en door de veiligheidsautoriteiten goedgekeurde
procedure. Pas na deze controle kan het afval worden afgevoerd of vrijgegeven voor
recyclage of hergebruik.
Zoals het FANC vereist, organiseerde FBFC International een opleidingsprogramma
voor de personen die betrokken zijn bij het vrijgaveproces van radioactieve materialen.
Het FANC moet dit programma goedkeuren en ziet erop toe dat de betrokken personen
een correcte opleiding krijgen. Enkel nadat aan deze voorwaarden voldaan werd,
konden de vrijgavemetingen hervat worden.
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Stillegging Tihange 1
Tijdens de uitvoering van werken voor de langetermijnuitbating van de reactor van
Tihange 1, deed er zich een incident voor. De voorziene verbeteringen hadden
betrekking op de constructie van een nieuw gebouw (waarin nieuwe
veiligheidsinstallaties worden ondergebracht waarmee de reactor in een veilige staat
kan worden gebracht bij een ongeval, dat tot het verlies van de momenteel bestaande
veiligheidsinstallaties kan leiden), dat met de bestaande gebouwen verbonden wordt via
galerijen, bestemd voor de elektriciteitskabels en de leidingen.
In het kader van de aanleg van het nieuw gebouw maakte de exploitant gebruik van de
techniek « Jet Grouting », ter versteviging van de wanden van de uitgravingen die nodig
waren voor de bouw van de galerijen van het bouwproject. « Jet Grouting » bestaat erin
dat er in de ondergrond kolommen worden geboord die elk ongeveer tien meter diep
zijn; daarin wordt dan een water-cementmengsel geïnjecteerd. Er waren hiervoor een
honderdtal palen voorzien.
Tijdens de werkzaamheden is een deel van deze geïnjecteerde groutspecie elders
terechtgekomen waardoor er druk werd uitgeoefend op een betonplaat van het
aanpalend gebouw. Er werd schade vastgesteld op het gelijkvloers van het gebouw en
bij een deel van de uitrusting die zich daar bevond. De exploitant besloot dan de reactor
van Tihange 1 stil te leggen om de schade verder te kunnen onderzoeken.
Naast de herstellingswerken, onderzocht ENGIE Electrabel ook de oorzaak van dit
incident. De oorzakenanalyse toonde aan dat de samenstelling en de eigenschappen
van de grondlaag onder het gebouw niet overeenkwamen met de verwachtingen.
ENGIE Electrabel verstevigde de grondlaag onder de betonplaat die tijdens het incident
omhoog was gekomen.
Eind 2016 werden de besprekingen tussen het FANC, Bel V en de exploitant
voortgezet, en het belangrijkste punt is de stabiliteit van de veiligheidsstructuren van
Tihange 1, gevestigd op die zachte ophogingslaag, dat wil zeggen hun draagkracht en
de verzakkingen.
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De veiligheidsautoriteit vraagt zich af of de stabiliteit van bepaalde structuren van
Tihange 1, gevestigd op de zachte ophogingslaag, afdoende is aangetoond. Daarom
werd ENGIE Electrabel gevraagd om ook de grondlagen onder de foundering van dit
gebouw te verstevigen.
De heropstart kan pas gebeuren van zodra alle verificaties werden uitgevoerd en
wanneer de gedemonteerde uitrusting om de beschadigde plaat te herstellen, werd
teruggeplaatst. Het FANC en Bel V nemen de tijd die nodig is om de door Tihange
uitgevoerde studies en analyses te controleren. De eenheid mag slechts heropstarten
na goedkeuring door de veiligheidsautoriteit.
De eenheid mag slechts heropstarten na goedkeuring door de
veiligheidsautoriteit

Stopzetting van NTP Europe in Fleurus
Het FANC heeft NTP Europe in Fleurus bevolen om alle productieprocessen van het
bedrijf stop te zetten. Het FANC stelde namelijk vast dat NTP Europe verschillende
veiligheidsvoorschriften niet naleeft, waardoor het de nucleaire veiligheid en
stralingsbescherming niet langer kan garanderen.
NTP Europe in Fleurus is een dochterbedrijf van NTP Radioisotopes in Zuid-Afrika. Het
bedrijf is gespecialiseerd in de productie van radioactieve industriële bronnen, die
bijvoorbeeld worden gebruikt in de industriële gammagrafie.
NTP Europe pleegde de afgelopen jaren verschillende inbreuken tegen de regelgeving,
waarvoor het FANC onder meer een process-verbal opstelde. Het FANC waarschuwde
NTP Europe toen dat het noodzakelijke verbeteringen moest doorvoeren op vlak van
veiligheidscultuur.
NTP Europe kreeg verschillende kansen en mogelijkheden om zich conform de
regelgeving te stellen, maar een adequate reactie bleef uit.
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Op 2 december 2016 voerde het FANC en zijn technisch filiaal Bel V opnieuw een
inspectie uit bij NTP Europe. Zij stelden vast dat de situatie, ondanks alle
waarschuwingen, niet was verbeterd waardoor het risico op besmetting of bestraling te
groot was. Het FANC gaf daarop het bevel om alle productieprocessen van NTP Europe
stop te zetten. NTP Europe mocht echter nog steeds containers ontvangen, de
radioactieve bronnen uit de containers laden, het onderhoud van de containers
uitvoeren en ze verschepen naar een andere site om ze opnieuw te laden. Op 5
december 2016 vond er een incident plaats waardoor het FANC besloot om tevens het
uitladen van containers stop te zetten.
Concreet betekent de stopzetting het niet verder exploiteren en manipuleren van
radioactieve bronnen en radioactief afval, met uitzondering van enkele handelingen die
nodig zijn voor het herstellen van de installaties (zoals het afvoeren van radioactief afval
naar NIRAS).
De bedoeling van de stopzetting is om NTP Europe de tijd te geven om het bedrijf te
hervormen in alle processen die betrekking hebben op de nucleaire veiligheid en
stralingsbescherming. Vooraleer een eventuele heropstart mogelijk is, moet NTP
Europe onder meer alle inbreuken regulariseren.
Het FANC en Bel V blijven door middel van inspecties de situatie bij NTP Europe op de
voet opvolgen.
Op het vlak van de nucleaire beveiliging
Dreiging ten aanzien van de nucleaire sector
Eind 2015 werd vastgesteld dat er een observatie was gebeurd van een topman uit de
nucleaire sector door mensen die gelinkt zijn aan het terroristische milieu. Ook vond er
een inbraak plaats op de site van een universitair ziekenhuis waar radioactief materiaal
was opgeslagen. Er werd echter op deze site geen radioactief materiaal ontvreemd.
Na bovenstaande gebeurtenissen bekrachtigde het OCAD (coördinatieorgaan voor de
dreigingsanalyse) het dreigingsniveau 2 en werd er door OCAD ook formeel de
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vermelding “met verhoogde waakzaamheid” aan toegevoegd.
In de praktijk had het FANC deze verhoogde waakzaamheid reeds voordien op
verschillende momenten opgelegd aan de nucleaire exploitanten, meer bepaald naar
aanleiding van verschillende terroristische aanslagen die zich in 2015 in het buitenland
afspeelden, zoals onder andere de aanslag op Charlie Hebdo en de aanslagen in Parijs
op 13 November 2015.
Naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart in Brussel is het dreigingsniveau voor
de nucleaire sector verhoogd tot niveau 4. Op 25 maart is dit opnieuw afgebouwd naar
niveau 3. Bij elke aanpassing van het dreigingsniveau vaardigde het FANC bijhorende
maatregelen uit voor zowel de nucleaire sector, de sector die gebruik maakt van
radioactief materiaal als voor de bedrijven die instaan voor het transport van het
nucleair en het radioactief materiaal.
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Op het vlak van vervoer van radioactieve materialen
Het FANC heeft sinds 2012 geleidelijk een aangiftesysteem ontwikkeld en ingevoerd en
nodigt alle betrokken professionals uit om hiermee, op vrijwillige basis, aangifte te doen
van elke significante gebeurtenis of elke vaststelling tijdens een vervoer van
radioactieve materialen. Het kan gaan om een anomalie, een non-conformiteit, een
incident of een ongeval dat bijzondere aandacht vraagt vanuit het oogpunt van de
nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming van de mens en het milieu.
De doelstellingen van dit systeem zijn velerlei. Door preventieve maatregelen toe te
passen wil het FANC voorkomen dat een gebeurtenis die zich reeds heeft voorgedaan,
zich opnieuw voordoet. Verder moeten corrigerende maatregelen een verslechtering
van dit soort gebeurtenissen vermijden. Tot slot levert een dergelijk aangiftesysteem
ervaringsmateriaal op en bevordert het de goede praktijken in de sector.
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In 2016 werden 44 gebeurtenissen gemeld bij het FANC. Verdeling van de 44
gebeurtenissen op het vlak van vervoer, gemeld aan het FANC in 2016[1]
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Op medisch vlak
Patiënt radioactief besmet met radium-223
Tijdens het 2e en 3e trimester volgde het FANC een geval op van een met radium-223
besmet stoffelijk overschot, alsook de crematie ervan en vervolgens het beheer van de
as. Radium-223 wordt gebruikt bij behandelingen in de ambulante metabole
radiotherapie. Het betreft hier voornamelijk een alfastraler.
Het FANC stelde vast dat het ziekenhuis waar de patiënt, die met radioactief
radium-223 behandeld was, werd opgenomen, geen stralingsbeschermingsmaatregelen
voor de werknemers had getroffen. Na het overlijden van de patiënt, werden er ook
geen bijzondere maatregelen getroffen voor de begrafenisondernemer, noch voor de
familie.
Er was tevens een crematie van dit stoffelijk overschot voorzien. Bijgevolg heeft het
FANC dringende acties ondernomen om de stralingsbescherming van de werknemers
van de begrafenisondernemer en het crematorium te garanderen, alsook de
stralingsbescherming van de bevolking (de familieleden en de naasten van de
overledene, …) én van het milieu, hoofdzakelijk door elke vorm van besmetting te
voorkomen.
Het FANC legde tevens via een besluit op dat er bij de geprogrammeerde crematie van
een stoffelijk overschot een erkende instelling voor fysische controle aanwezig moet zijn
die hierop controle uitoefent. Het radioactiviteitsniveau van de verzamelde as van de
overledene lag ongeveer 80 keer hoger dan de waarde van het vrijgaveniveau voor
radium-223. De as diende dan ook 10 weken door het crematorium bewaard te worden,
vooraleer deze aan de familie van de overledene kon worden overhandigd. Het FANC
heft de verantwoordelijken hierover gehoord en een process-verbal opgemaakt dat aan
de Procureur des Konings werd overgemaakt.
Incidenten in de medische sector
Het FANC bevordert de uitwisseling van informatie over de oorzaken en gevolgen van
incidenten in de medische sector, zodat heel de sector kan profiteren van de ervaringen
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die lokaal worden opgedaan binnen een medische dienst, en zodat incidenten zich niet
kunnen herhalen in andere inrichtingen. Tot nu toe werden de meldingsprocedure en de
bijbehorende criteria enkel vastgelegd voor, en in samenwerking met, de
radiotherapiesector. Incidenten die zich voordeden in de radiologie en de nucleaire
geneeskunde worden gemeld aan de dienst fysische controle van de desbetreffende
inrichting, die op zijn beurt vrijwillig het FANC op de hoogte kan brengen.
Het FANC ontving in de loop van 2016 vier aangiftes van belangrijke incidenten op het
gebied van stralingsbescherming in de radiotherapie. Bij twee incidenten ging het om
een incorrecte patiëntbestraling. Een ander incident betrof de ongecontroleerde lozing
van radioactieve afvalstoffen, afkomstig van medische behandelingen, in het milieu.
Een laatste incident werd samen met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen
en Gezondheidsproducten (FAGG) opgevolgd in het kader van de ‘materio-vigilantie’.
Dat is de studie en opvolging van incidenten die het gevolg kunnen zijn van het gebruik
van medische hulpmiddelen. Hierdoor kunnen gevaarlijke hulpmiddelen uit de handel
genomen worden en de gebreken van de medische hulpmiddelen opgespoord en
verholpen worden met het oog op een verbetering van het kwaliteitsniveau van de
hulpmiddelen en de veiligheid van de patiënten en de gebruikers.
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Het FANC ontving in de loop van 2016 vier aangiftes van belangrijke incidenten
op het gebied van stralingsbescherming in de radiotherapie

In de loop van 2016 zijn 85 gevallen van zogeheten “materio-vigilanties” genoteerd. Het
gaat om meldingen door een fabrikant van defecten gedetecteerd in de hardware of
software van toestellen die gebruikt worden in het kader van radiotherapie, radiologie of
nucleaire geneeskunde. Het merendeel van deze meldingen aan het FANC gebeurt via
het FAGG.
Indien het defect geen radiologisch risico met zich meebrengt of indien het toestel niet
gebruikt wordt in België, dan wordt het dossier doorgestuurd naar het FAGG. In het
tegenovergestelde geval zal het FANC toezien op het beheer van het incident en
interveniëren indien nodig, zodat de fabrikant zijn klanten op de hoogte brengt en de
nodige preventieve en correctieve acties worden ondernomen.
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Evolutie van het aantal materio-vigilanties per discipline
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HOOFDSTUK 4:
BLIK OP DE TOEKOMST
Om vooruitgang te kunnen boeken, moet de expertise op het gebied van de
bescherming tegen de risico’s van ioniserende straling steeds opnieuw kritisch in vraag
worden gesteld. Dit bevragingsproces verloopt via intensieve inspanningen op het
niveau van de internationale gemeenschap, door permanente uitwisselingen met de
stakeholders, door de aanmoediging en de opvolging van het wetenschappelijk
onderzoek en door de continue opleiding van de actoren van de betrokken sectoren.
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Dialoog en informatie-uitwisseling
Op internationaal niveau
Nationaal verslag opgesteld in het kader van het Verdrag inzake de nucleaire veiligheid
Ter voorbereiding van de volgende toetsingsvergadering van het Verdrag inzake de
nucleaire veiligheid (VNV), overhandigde het FANC op 15 augustus 2016 de zevende
editie van het Belgisch nationaal verslag over veiligheid van de kerninstallaties aan het
IAEA . Dit verslag werd opgesteld in samenwerking met Bel V, ENGIE Electrabel en het
SCK-CEN. De zevende toetsingsvergadering vindt plaats van 27 maart tot 7 april 2017
in de hoofdzetel van het IAEA, te Wenen.
Met dit verslag wordt voldaan aan het engagement dat België aanging als
verdragsluitende partij van het Verdrag inzake de Nucleaire Veiligheid (NSC), dat in
1996 in werking trad.
Op vrijwillige basis worden in dit verslag ook de onderzoeksreactoren BR1 en BR2 van
het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) behandeld.
In dit nieuw verslag wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de volgende
onderwerpen, waarop de volgende toetsingsvergadering van de verdragsluitende
partijen zich zal toeleggen:
• De uitvoering van acties voor de verbetering van de veiligheid “post-Fukushima”;
• De inspanningen die werden geleverd ter uitvoering van de doelstellingen van de
verklaring van Wenen;
• Het antwoord op de uitdagingen en acties bedoeld om de veiligheid te verbeteren,
die op de vorige toetsingsvergadering (2014) werden geïdentificeerd.
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Het FANC werkte vervolgens mee aan het vervolg van het onderzoeksproces van het
VNV, wat erin bestond om de rapporten van andere contractpartijen van het VNV te
onderzoeken en er vragen over te stellen. Tegelijkertijd ontving het Agentschap
ongeveer 90 vragen over zijn rapport, die tegen eind februari 2017 beantwoord moeten
worden.
Op Europees niveau
Jaarlijkse vergadering van het Radioactieve Stoffen Comité van de OSPARConventie
Het FANC organiseerde, als autoriteit die België vertegenwoordigt, in zijn lokalen de
jaarlijkse vergadering van het Radioactieve Stoffen Comité (RSC-Radioactive
Substances Committee) van de OSPAR-Conventie (Conventie voor de Bescherming
van het Mariene Milieu in het Noordoostelijke Deel van de Atlantische Oceaan) op 9, 10
en 11 februari 2016.
Verschillende thema’s kwamen op deze internationale vergadering aan bod. Het
officiële verslag van de vergadering met een gedetailleerde beschrijving van het verloop
van de werkzaamheden van het Comité kan worden gedownload op de website van
OSPAR.
Tijdens deze vergadering legden de stakeholders zich toe op het ontwerp van het vierde
periodieke verslag over de evaluatie van de uitvoering van de doelstellingen van de
OSPAR-Conventie (tegen 2020 zouden de kunstmatige radioactieve lozingen de
nulwaarde moeten benaderen en de gehaltes van natuurlijke radioactieve stoffen in de
buurt van de achtergrondstraling moeten liggen). In dit verslag worden alle
werkzaamheden van het RSC tot eind 2015 beschreven. De voltooiing van het verslag
is voorzien voor eind april 2016.
Dit vierde verslag behandelt zowel de nucleaire sectoren (productie en verrijking van
splijtstof, kerncentrales, opwerking, onderzoek en ontwikkeling), als de niet-nucleaire
sectoren (extractie van gas en petroleum, evenals de medische sectoren, NORM,…).
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M.b.t. de nucleaire sector kan via statistische gegevens duidelijk worden aangetoond
dat de OSPAR-doelstellingen worden nageleefd. Voor de niet-nucleaire sector is het
daarentegen op dit ogenblik onmogelijk om reeds conclusies te trekken, aangezien de
verzamelde gegevens qua aantal en kwaliteit hiertoe nog niet volstaan.
Raadpleeg het summary report van de vergadering
Bilaterale vergadering tussen de Belgische nucleaire veiligheidsoverheden en nucleaire
veiligheidsoverheden uit andere landen
Op 5 en 6 april 2016 verwelkomde het FANC in zijn kantoren te Brussel een delegatie
experts van de Duitse nucleaire veiligheidsoverheden en hun wetenschappelijke
adviesraad. Een tweede bilaterale vergadering vond plaats op 1 december 2016 in
Bonn, in de lokalen van de Duitse nucleaire veiligheidsoverheid.
Deze bilaterale vergaderingen tussen de nucleaire veiligheidsoverheden beogen de
invoering van een overeenkomst tussen Duitsland en België rond de samenwerking en
de uitwisseling van informatie en ervaringen op het vlak van nucleaire veiligheid en
stralingsbescherming. Na de ondertekening eind 2016 van het akkoord tussen de
Belgische vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de Duitse
Minister van Leefmilieu, werd de Belgisch-Duitse bilaterale Commissie opgericht. Terwijl
die Commissie minstens eenmaal per jaar bijeenkomt, kunnen werkgroepen worden
opgericht om specifieke thema’s vaker te bespreken.
Tijdens deze vergaderingen bespraken de delegaties van beide landen de huidige
situatie van de Belgische en Duitse nucleaire inrichtingen. De gesprekken
concentreerden zich vooral op de heropstart van de reactoren Doel 3 en Tihange 2. De
experts van het FANC en Bel V beantwoordden de vragen van de Duitse experts.
Verder kwamen ook onder meer de uitvoering van de actieplannen die werden
opgesteld na de stresstests, de harmonisering van de noodplannen en de ontmanteling
van de kerncentrales aan bod. Bij een bezoek aan de kerncentrale in Tihange konden
de experts van de Duitse delegatie, in het gezelschap van enkele Belgische en
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Luxemburgse experts, ter plaatse de werken bekijken die worden uitgevoerd voor de
verdere verbetering van de veiligheid van de installaties. Tot slot werden ook nog
afspraken gemaakt over de verdere samenwerking.
Een eerste gekruiste inspectie van de veiligheidsautoriteiten van België en Duitsland
vond eind 2016 plaats in de kerncentrale van Mülheim-Kärlich die ontmanteld wordt.
Deze inspecties, voorzien in het kader van de bilaterale commissie, zullen met
regelmatige tussentijd plaatsvinden in België en in Duitsland.
Het FANC zat in 2016 ook samen met de nucleaire veiligheidsoverheden uit onder meer
Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland. Dit overleg waarborgt de continue
uitwisseling van informatie en ervaringen in de praktijk in het kader van nucleaire
veiligheid en stralingsbescherming.
Activiteiten in het kader van EACA
Elk jaar neemt het FANC actief deel aan de vergadering en de activiteiten van de
European Association of Competent Authorities op het vlak van vervoer van
radioactieve materialen (EACA), samen met zijn Europese collega’s.
De aanpak van de organisatie bestaat erin om een gemeenschappelijke en
geharmoniseerd visie te ontwikkelen van de reglementeringen die van toepassing zijn
op het vervoer van radioactieve stoffen in Europa. Het doel is om een hoog
veiligheidsniveau te behouden en te versterken voor het vervoer van radioactieve
stoffen door de uitwisseling van goede praktijken tussen bevoegde instanties en samen
te werken rond bepaalde kernthema’s.
De 12e vergadering van de associatie vond plaats op 10 en 11 mei 2016 in Den Haag,
in Nederland. Het FANC was daar vertegenwoordigd. Verschillende technische
onderwerpen in verband met het vervoer van radioactieve materialen werden er
besproken. De vergadering bood de deelnemers ook de gelegenheid om een
gemeenschappelijk standpunt uit te werken over verschillende onderwerpen, waaronder
bepaalde reglementaire aspecten zoals de omzetting van de Europese richtlijn 2013/59/
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Euratom tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren
verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling en de wijzigingen van de
modale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke goederen ADR/RID/ADN.
Frans-Belgische werkgroep
Vervoer van radioactieve materialen
Op 1 juli 2016 vond in de lokalen van het FANC te Brussel een vergadering van de
Franse-Belgische werkgroep over het vervoer van radioactieve materialen plaats.
Vertegenwoordigers van de Franse instellingen ASN en IRSN en het FANC namen
hieraan deel.
Ze bespraken onder meer de balans van de vervoersincidenten in 2016, de
mogelijkheden van gekruiste inspecties in 2016, de verschilende dossiers van
collomodellen die worden geëvalueerd door de twee autoriteiten en verschillende
projecten van reglementaire wijzigingen.
Op nationaal niveau
Rondetafel over het dosimetrisch toezicht van werknemers
Op 23 februari vond in de lokalen van het FANC een rondetafel plaats over het
dosimetrisch toezicht van werknemers.
Hierbij werden de stand van zaken van het blootstellingsregister, evenals de planning
van de volgende fasen voorgesteld. Er werd aan de betrokkenen een demonstratie
gegeven van de toepassing van de dosimetrische gegevensuitwisseling die het FANC
ontwikkelde (diensten voor fysische controle en dosimetriediensten). Via deze applicatie
kunnen de externe gebruikers de gegevens uploaden en wordt de kwaliteit en de
conformiteit van de gegevens gecontroleerd. Na deze rondetafel werd de applicatie ter
beschikking gesteld van de gebruikers die deze voortaan kunnen gebruiken om de
dosimetriegegevens van de werknemers die ze opvolgen over te maken.
Er werd op deze rondetafel tevens een overzicht gegeven van de distributie van de
beroepshalve blootstelling in 2013 in België. Hieruit is gebleken dat de helft van de
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beroepshalve blootgestelde werknemers uit de medische sector komt en dat de hoogste
blootstellingwaarden tevens ook in dat domein worden opgetekend (in het bijzonder bij
de cardiologen en de interventionele radiologen), terwijl bijna de helft van de collectieve
blootstelling te wijten is aan natuurlijke bronnen, in het bijzonder in de luchtvaartsector.
Deze resultaten werden in de databank van het platform ESOREX opgenomen waarin
de distributie wordt weergegeven van de beroepshalve blootstellingen in verschillende
Europese landen.
Ten slotte was de rondetafel dé gelegenheid om de sector te raadplegen over het thema
van de dosimetrie van de werknemers in het kader van de omzetting van de BSS. Een
lijst met de onderwerpen, evenals de gekozen aanpak voor de behandeling ervan
binnen onze nationale regelgeving, werd voorgesteld aan de stakeholders. Bij de te
behandelen onderwerpen werd met name de monitoring van de ooglens en de
extremiteiten vermeld, alsook de berekening van de dosis in geval van een dubbele
dosimetrie, of ook nog de aftrek van de achtergrondstraling. Er werden referenties
(normen, technische documenten, wetenschappelijke studies, …) voorgesteld als basis
voor de opstelling van richtlijnen voor de geïdentificeerde onderwerpen.
De stakeholders konden hun commentaren over de aanpak die het FANC voorstelde,
evenals bepaalde onderwerpen, opsturen. Daarmee zal bij de eindredactie van de
teksten in 2017 rekening worden gehouden.
Rondetafel over Vervoer
Op 4 februari organiseerde het FANC de derde rondetafel “Vervoer” , waarop meer dan
70 deelnemers aanwezig waren. De toekomstige modaliteiten die van toepassing zullen
zijn op “het vervoer van radioactieve stoffen”, met de bedoeling om hoofdstuk VII van
het ARBIS grondig te hervormen, werden hierbij voorgesteld.
Vervolgens werden nog verschillende onderwerpen behandeld, zoals de beveiliging van
het vervoer van radioactieve stoffen, internationale regelgeving, de feedback van 2015
(inspecties – meldingen – maandverslagen – gebeurtenissen) en informatie over de
registratie van vervoerders in Frankrijk.
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Opleidingen georganiseerd door het FANC
Internationale opleiding beveiliging radioactieve materialen
Van 15 tot 18 februari organiseerde het projectteam RAMAS (Radioactive Material
Security) een opleidingsweek in samenwerking met het IAEA, getiteld “National Training
Course on Radioactive Source Security”. De doelgroep van deze opleiding bestond uit
enkele personeelsleden van het FANC (inclusief niet-security diensten), Bel V,
Controlatom en verschillende operatoren van sites met hoogactieve radioactieve
bronnen.
De agenda bestond uit een mix van theoretische modules over beveiliging, illustratieve
video’s, oefeningen, discussies en een bezoek aan het Erasmus Ziekenhuis in Brussel.
In verschillende onderdelen werd ook de link gemaakt met de toekomstige Belgische
aanpak, hoewel het niet het doel van deze opleiding was om in detail in te gaan op de
regelgeving in voorbereiding.
Uit de evaluatieformulieren blijkt dat de cursus een positieve impact had op zowel de
“security awareness” van de deelnemers, als op hun effectieve kennis over de
besproken onderwerpen.
Workshop Trustworthiness
Er werd een workshop over het aspect ‘Trustworthiness’ georganiseerd op 27
(Nederlandstalig) en 29 (Franstalig) juni 2016 in samenwerking met de Nationale
Veiligheidsoverheid. Het doel van deze workshop was de veiligheidsofficieren van
bedrijven binnen de nucleaire sector op het belang te wijzen van het systeem van
veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en toegangsvergunningen en tevens de
verantwoordelijkheden van de veiligheidsofficier in herinnering te brengen.
Tijdens de workshop werd de procedure voor het aanvragen van veiligheidsattesten en
toegangsvergunningen herhaald voor de veiligheidsofficieren van de firma’s die nieuw
zijn binnen de sector. Vervolgens werd gekeken naar de verhoogde dreiging in België
en het belang van de trustworthiness checks, met eveneens een bijzondere aandacht
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voor de ‘insider threat’. Er werd benadrukt dat deze check echter maar
momentopnames zijn. De personen die een veiligheidsmachtiging/veiligheidsattest/
toegangsvergunning bezitten moeten nadien ook verder opgevolgd worden. Dit is mede
een taak van de veiligheidsofficier, in samenwerking met andere diensten binnen de
firma. Indicatoren van relevante wijzigingen in het leven van de werknemers moeten
worden opgevolgd en indien nodig moet de informatie doorgegeven worden aan de
bevoegde diensten. De Nationale Veiligheidsoverheid lichtte de mogelijkheden en
bevoegdheden van de veiligheidsofficier binnen dit systeem van opvolging toe.
Lente- en herfstsymposium radiologie
Artsen die vergund zijn voor het gebruik van ioniserende straling voor medische
doeleinden, dienen hun kennis en bekwaamheid op het gebied van de
stralingsbescherming op peil te houden en te vervolmaken, in het kader van een
permanente vorming op universitair niveau om hun vergunning te kunnen behouden of
verlengen. In dit kader stimuleert het FANC deelname aan lokale, regionale, nationale
en internationale vormingsinitiatieven.
In 2016 organiseerde het FANC ook zelf een lente- en een herfstsymposium rond
radiologische toepassingen. De topics die aan bod kwamen waren o.m. de
veiligheidscultuur in de medische diensten waar gebruik gemaakt wordt van
röntgenstralen, de rechtvaardiging van medische beeldvorming, het gebruik van
dosismanagement systemen, problemen met de stralingsbescherming van de patiënt in
de dagelijkse praktijk, medische stralingsfysica in de radiologie en beeldwaliteit met
verminderde stralingsdosis in de interventionele radiologie.
Opleiding van de chauffeurs en veiligheidsadviseurs
Het FANC leidt vrachtwagenchauffeurs op voor het vervoer van radioactief materiaal.
Dat materiaal is van klasse 7 volgens de Europese ADR-overeenkomst betreffende het
internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. In 2016 telde de
basisopleiding 32 deelnemers en de vervolmakingscursus 41 deelnemers.
Nadat zij de specialisatie- of bijscholingscursus hebben gevolgd en geslaagd zijn voor
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het examen, verkrijgen de houders van het opleidingsgetuigschrift van ADR-bestuurder
de uitbreiding tot klasse 7, die wordt afgeleverd door het FANC.
Ten slotte erkende het FANC twee instellingen die de opleiding veiligheidsadviseur
klasse 7 geven, Vinçotte Controlatom en Dangerous Goods. Het FANC organiseert het
examen en kent het opleidingsgetuigschrift toe. In 2016 namen 18 personen deel aan
het examen, waarvan er één niet geslaagd was.
Klachtenbeheer
Het FANC hecht groot belang aan de kwaliteit van zijn diensten en werkte daarom een
procedure voor klachtenafhandeling uit. Door middel van klachten drukken de klanten
hun ontevredenheid uit over de geleverde diensten van het FANC. In dit opzicht zijn
klachten een waardevol instrument in termen van feedback en kunnen ze nuttig zijn om
de kwaliteit van onze producten en geleverde diensten te verbeteren. De klachten
dragen tevens bij aan de permanente optimalisering van de werking van de organisatie

110

HOOFDSTUK 5:
DE INTERNE WERKING VAN HET FANC
Het FANC besteedt bijzondere aandacht aan de ontwikkeling van de competenties en
de werkinstrumenten van zijn personeel. Door aan zijn medewerkers al het nodige ter
beschikking te stellen streeft het FANC naar een interne kwaliteitscultuur.
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HR-Beleid
Op 31 december 2016 telde het FANC 158 medewerkers, onder wie 156 met een
werkovereenkomst voor onbepaalde duur en 2 met een contract voor bepaalde duur.
Leeftijdspiramide van het FANC

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

Rekrutering
In 2016 zijn er 13 nieuwe werknemers in dienst getreden bij het FANC, van wie 2
in managementfuncties en 11 als deskundige. 12 personeelsleden hebben het
FANC verlaten in 2016.
Project protime
Het werktijdregistratieprogramma Protime vervangt de toepassing Be-it die bij de
oprichting van het FANC intern werd ontwikkeld. Het Protime-project werd
gelanceerd om aan de volgende doelstellingen te beantwoorden:
• Harmoniseren van het beheer en de controle van de werktijden en
afwezigheden van de medewerkers, via een uniforme toepassing van het
arbeidsreglement in heel het FANC;
• Significant terugdringen van de termijn voor de goedkeuring van de
maandelijkse time sheets;
• Zorgen voor een directe en automatische link met de betalingsmodule;
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Er werd een pilootgroep met gebruikers samengesteld; hierdoor konden de parameters
van het systeem samen met de HRM-dienst worden bepaald.
De betrokkenheid van deze medewerkers tijdens het ganse project was onontbeerlijk
om te kunnen anticiperen op een eventuele weerstand van het personeel en om zo de
instemming van iedereen te bekomen. Er werden informatiesessies voor alle
personeelsleden georganiseerd, alsook een gepersonaliseerde begeleiding door de
HRM-dienst voor bepaalde medewerkers.
Het systeem is operationeel sinds 1 januari 2016.
Reorganisatie van het departement RIAD
Binnen het kader van een verbetering van de interne werking, was het de wens van de
directie van het FANC om de communicatielijnen te verkorten, in het bijzonder voor de
transversale en internationale activiteiten. Om haar reactievermogen te vergroten, was
de directie ook van plan om de afstand tussen de interfaces tot een minimum te
beperken.
Het vertrek van het departemenshoofd RIAD werd hierbij als dé gelegenheid
aangegrepen om dit plan uit te voeren. Dit gebeurde door de activiteiten die binnen dat
departement waren ondergebracht, te herverdelen onder de operationele
departementen en het departement Support.
De unieke aanpak van de processen op het FANC wordt gewaarborgd via de
implementatie van het Management System, waarbij er wordt gestreefd naar een imago
van een coherent en verenigd FANC.
Ten slotte benadrukte de directie van het FANC hierbij opnieuw hoe belangrijk het is om
onze verdere ontwikkeling te baseren op geslaagde interpersoonlijke relaties waardoor
onze doeltreffendheid optimaal wordt gewaarborgd.
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CIS Inspectie
Het FANC ontwikkelde een bijkomende toepassing in CIS (Central Information System)
voor het beheer van de inspecties, naast de reeds bestaande toepassing van
informaticaondersteuning bij vergunnings- en erkenningsprocessen. Alle fasen van het
inspectieproces, namelijk de planning, de melding, de vereiste gegevens voor of
verkregen uit de inspectie, alsook het inspectieverslag worden geregistreerd in de
databank « CIS2 Inspection ».
Ook de volgende niet-exhaustieve functies kunnen worden toegepast:
• Opvolging, door het diensthoofd, van de stand van zaken van het jaarlijks
inspectieplan (inspecteur per inspecteur, inspectie per inspectie);
• Beheer en traceerbaarheid van de op het terrein vastgestelde inbreuken;
• Makkelijkere opvolging van de bij de inspecties opgelegde acties (voor de
inspecteur zelf en het diensthoofd) met een automatische generering van een
herinnering en ‘vision mailings’ m.b.t. overschreden actietermijnen;
• Snel generen van inspectiestatistieken.
Management System
In 2016 integreerde het project de aanbevelingen van de feedbackoefening, uitgevoerd
in 2015, terwijl de ontwikkeling van de verschillende beleidslijnen werd voortgezet. De
belangrijkste aanbevelingen beoogden in eerste instantie een betere omkadering van
het domein dat wordt bestreken door de beleidslijnen, en in tweede instantie het
onderscheid dat moet worden gemaakt tussen beleidslijnen en processen.
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De voornaamste verwezenlijkingen van 2016 hebben betrekking op de goedkeuring
door het directiecomité van de beleidslijnen “Inspectie” en “ICT”, “Middelen” en
“Internationale relaties”. Met “Interne controle” en “Management System” erbij werden
dus 6 beleidslijnen gefinaliseerd. Hiervoor werd de beschrijving van de verschillende
geassocieerde processen opgestart, en voor het merendeel werden ze ruimschoots
uitgewerkt. De beleidslijnen “Incidenten” en “Regelgeving” werden ook
becommentarieerd door het college van de Policy Owners. Doelstelling is om ze goed te
keuren begin 2017.
Tot slot is de incorporatie van het kwaliteitsbeheer in het beleid “Management System”
uitgemond in de oprichting van een specifiek project om het documentenplatform van
het Management System te moderniseren en te verbeteren.
Eind juni 2016 werd een communicatieplan uitgewerkt om de informatie aan de
toekomstige begunstigden te bevorderen.
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Hoofdstuk 6:
Jaarrekeningen 2016
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Balans op 31 december 2016
(bedragen in 1.000 €)

Resultatenrekening
(bedragen in €)
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Analyse uitgaven en inkomsten
De inkomsten van het Agentschap zijn voor 86% afkomstig uit jaarlijkse heffingen en
voor 11% van specifieke financiering vanuit NIRAS (berging van radioactief afval), SCK
(project Myrrha) en Electrabel (pre-licensing project SF2). De resterende inkomsten
bestaan voornamelijk uit retributies bij aanvraag of wijziging van vergunningen of
erkenningen en de opbrengst van de belegging die het FANC deed in lineaire
staatsobligaties.
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Volgende grafiek bevat de opsplitsing van de uitgaven per kostensoort.

Personeel is veruit de grootste kost (63,7%).
22% van de uitgaven van het Agentschap ging naar omkadering in de vorm van
infrastructuur (gebouw, kantoormateriaal,…) en algemeen beheer (ICT,
personeelsbeheer, communicatie, juridische honoraria,…).
8% van de uitgaven van het Agentschap ging naar radiologische analyses.
In 2016 werd het geschil met AVC geregeld met het betalen van 650 kEUR.
De overige uitgaven gaan naar toezicht op het grondgebied (exploitatie van het Telerad
netwerk, uitvoeren van metingen en analyses) en de realisatie van projecten.
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Glossarium
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ADR
Accord européen relatif au transport international
des marchandises Dangereuses par Route

FAGG
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten

AND
Accord européen relatif au transport international
des marchandises Dangereuses par voies de
Navigation intérieures

FANC
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
FBFC
Franco-Belge de Fabrication de Combustible

ARBIS
Algemeen Reglement op de Bescherming van de
bevolking, van de werknemers en het leefmilieu
tegen het gevaar van de Ioniserende Stralingen

HERCA
Heads of European Radiological protection
Competent Authorities

ASN
Autorité de Sûreté Nucléaire (Frankrijk)

IAEA
Internationaal Atoomenergieagentschap

BR1
Belgian Reactor 1

INES
International Nuclear Event Scale

BR2
Belgian Reactor 2

IPPAS
International Physical Protection Advisory Service

BSS
Basic Safety Standards

IRE
Instituut voor Radio-elementen

CELEVAL
Federale Evaluatiecel

IRRS
Integrated Regulatory Review Service

CELMES
Federale Meetcel

IRSN
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
(Frankrijk)

COMECO
Federaal Coördinatiecomité
EACA
European Association of Competent Authorities
Euratom
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
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LTO
Long Term Operation
NIRAS
Nationale Instelling voor Radioactief Afval en
verrijkte Splijtstoffen

NORM
Naturally Occuring Radioactive Materials

VNV
Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid

NQRT
Nuclear Quick Response Team

WENRA
Western European Nuclear Regulators
Association

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