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Onze missie, waarden en activiteiten
Onze missie: samen beschermen
Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als missie de gezondheid van de
bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen het gevaar van ioniserende straling.
De 157 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 de
controle op het langetermijnbeheer van radioactief afval tot de permanente verantwoordelijkheden van
het FANC.
Het FANC is een parastatale instelling van openbaar nut die onder het toezicht staat van de
minister van Binnenlandse Zaken. Dat statuut biedt het Agentschap de onafhankelijkheid die
onontbeerlijk is voor de onpartijdige uitoefening van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Onze waarden
BEKWAAMHEID
Het FANC gaat proactief te werk en streeft naar continue verbetering.
ONAFHANKELIJKHEID
Het FANC staat voor onafhankelijke, kwaliteitsvolle en multidisciplinaire expertise.
Het Agentschap is integer, onpartijdig en betrouwbaar.
TRANSPARANTIE
Wij communiceren op een transparante, neutrale en objectieve manier. We onderhouden eerlijke en
constructieve relaties met al onze stakeholders. Om onze geloofwaardigheid te versterken, zien wij
erop toe dat onze acties zichtbaar zijn en voor iedereen te begrijpen.

Onze activiteiten
Het FANC is actief in verschillende domeinen, waaronder:
- De basisnormen voor stralingsbescherming
- De reglementering van de ingedeelde inrichtingen
- De controle op de nucleaire inrichtingen
- De veiligheid en beveiliging van het transport van radioactieve stoffen
- Het radiologische toezicht op het grondgebied en nucleaire noodsituaties
- De geneeskundige toepassingen van ioniserende stralingen
- De natuurlijke radioactiviteit
- Non-proliferatie en nucleaire beveiliging
- De industriële toepassingen van ioniserende stralingen
- Het beheer (op lange termijn) van radioactief afval
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Voorwoord van de voorzitter
van de Raad van Bestuur
Geachte lezer
Ik heb mijn eerste volledige jaar als voorzitter van de
Raad van Bestuur er net op zitten. In mei 2018
verwelkomde het FANC ook zijn nieuwe
directeur-generaal, Frank Hardeman. Hij kwam als
meest geschikte kandidaat naar voren uit de
shortlist die de Raad van Bestuur had voorgedragen
aan de minister van Binnenlandse Zaken. De Raad
van Bestuur kon gedurende de tweede helft van 2018
alvast rekenen op een constructieve samenwerking
en wenst Frank Hardeman veel succes met de rest
van zijn mandaat.
In 2018 vergaderde de Raad van Bestuur in totaal 10
keer. De belangrijkste onderwerpen die werden
besproken, waren de benoeming van een kandidaat
voor de Wetenschappelijke Raad, de aanwerving van
een interim-manager voor de directie Support en de
goedkeuring van het bestek voor de TELERADdatacommunicatie. Het TELERAD-netwerk, dat in
2018 zijn 25ste verjaardag vierde, bestaat uit
ongeveer 250 meetstations die voortdurend de
radioactiviteit in de lucht en in het rivierwater
meten. De meetstations zijn verbonden met een
gecentraliseerd systeem dat automatisch een
alarmprocedure activeert wanneer er een
abnormale verhoging van het radioactiviteitsniveau wordt waargenomen. De goedgekeurde
dienstenopdracht garandeert de continue en
optimale werking van het alarmnetwerk.
2018 was een jaar vol uitdagingen, een jaar waarin de
Belgische kerncentrales van Doel en Tihange
meermaals de krantenkoppen haalden. Toen bleek
dat de bunkergebouwen van de kernreactoren Doel
3 en 4 en Tihange 2 en 3 te lijden hadden onder
betondegradatie, drongen reparatiewerken zich
op en lagen de reactoren gedurende lange tijd stil.
Uiteindelijk kon de schade aan het beton echter
worden hersteld en gaf het FANC nog voor het einde
van het jaar groen licht voor de heropstart van Doel 3,
Doel 4 en Tihange 3. Voor Tihange 2 lopen de analyses
nog. Het FANC en zijn technisch filiaal Bel V blijven
de situatie op de voet volgen. De Raad van Bestuur
bedankt de medewerkers van het FANC voor hun
beschikbaarheid en flexibiliteit, die absoluut vereist
waren om de betonproblematiek op een efficiënte
manier aan te pakken.

2018
was
ook
een
jaar
van
belangrijke
verwezenlijkingen op regelgevend vlak. Het
Agentschap heeft meerdere jaren gewerkt aan de
herziening van de regelgeving rond fysische controle.
Die jarenlange inspanningen hebben eind vorig jaar
uiteindelijk geleid tot een koninklijk besluit dat de
wetgeving wijzigt. Daarnaast kwam er op 22 oktober
2017 een koninklijk besluit over het vervoer van radioactieve stoffen. Tijdens het laatste kwartaal van 2018
werkte het FANC de implementatie en
operationalisering van die nieuwe regelgeving
verder uit. Daarnaast moest het regelgevend kader
rond medisch-radiologische uitrustingen worden
herzien. Een internationale richtlijn moest worden
opgenomen in de Belgische regelgeving. Het FANC
werkte eveneens aan een ontwerp voor de cyberwet.
Die zal in de loop van 2019 worden gestemd in het
parlement.
De aanwezigheid van radon is na roken de
belangrijkste oorzaak van longkanker in ons land.
Daarom organiseert het FANC ieder jaar een
sensibiliseringscampagne om mensen aan te sporen
de hoeveelheid radon in hun woning gedurende drie
maanden te meten. De campagne van 2018 was een
groot succes: maar liefst maar liefst 4.376 mensen
bestelden een radondetector, bijna 1.000 meer dan
in 2017.
In naam van de Raad van Bestuur loof en bedank ik
alle medewerkers van het FANC voor de inzet
waarmee ze hun missie vervullen. Een belangrijke
missie die erin bestaat de gezondheid van de
bevolking, de werknemers en het leefmilieu te
beschermen tegen het gevaar van ioniserende
straling.
Veel leesplezier!
Jihane Annane
Voorzitter Raad van Bestuur
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Voorwoord van de
directeur-generaal

Focus op openheid,
interne werking,
communicatie en het
valoriseren van de
expertise van het
Agentschap
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2018 was het jaar waarin ik als directeur-generaal aan het
roer kwam van het Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle als opvolger van Jan Bens, die sinds 1 mei 2018
van een welverdiend pensioen kan genieten. Op 1 mei 2018
startte ik mijn zesjarig mandaat, waarbij ik me
engageer om de missie van het FANC - de bescherming
van de bevolking, de werknemers en het leefmilieu effectief en efficiënt te vervullen, het FANC voor te bereiden
op de wijzigende toekomst en daarbij ook transparant te
communiceren. Bij die communicatie kijken we ook naar
de informatiedoorstroming naar en van onze collega’s in
de buurlanden, omdat we vaststellen dat ook daar behoefte is aan meer informatie bij sommige groepen van de
bevolking.
Dit jaar kenmerkte zich door een grote onbeschikbaarheid
van de Belgische kerncentrales. Een lek in een leiding voor
de injectie van noodkoelwater eind april in Doel 1 leidde tot
complexe vervangingsoperaties van gelijkaardige
leidingen in Doel 1 en Doel 2. In die centrales stonden ook
omvangrijke werkzaamheden gepland die vereist werden
op het ogenblik dat de toelating werd verleend om de
centrales nog 10 jaar langer uit te baten. Daarnaast
hebben we ook open gecommuniceerd in verband met de
betonproblematiek van de zogenaamde
‘bunkergebouwen’ in Doel (Doel 3 en Doel 4) en Tihange
(Tihange 2 en Tihange 3), die vorig jaar meermaals de media
haalde. Reparatiewerken bleken noodzakelijk, waardoor de
reactoren gedurende lange tijd stillagen. Het FANC en zijn
technisch filiaal Bel V hebben de reparatiewerken en de
berekeningen en controles die de veiligheid moeten
borgen zorgvuldig opgevolgd en onafhankelijk
geverifieerd, mede met inbreng van betonspecialisten
van de Waalse Overheidsdienst. Op basis daarvan kon het
FANC groen licht geven voor de heropstart van Doel 3 en 4
en Tihange 3 met alle nodige veiligheidsgaranties,
dé enige bekommernis van dit Agentschap.
In 2018 werden een aantal belangrijke zaken op
regelgevend vlak gerealiseerd. Het FANC werkte aan de
herziening van de regelgeving rond fysische controle,
wat eind vorig jaar leidde tot de publicatie van een
koninklijk besluit. Een ander koninklijk besluit, namelijk
dat van 22 oktober 2017, organiseert het vervoer van
radioactieve stoffen. De implementatie en
operationalisering ervan werden tijdens 2018 verder
uitgewerkt door het FANC. Voortaan worden alle
aanvragen verwerkt volgens de nieuwe regelgeving.
Verder werd een internationale richtlijn rond medischradiologische uitrustingen omgezet in Belgische
wetgeving. Het FANC werkte verder ook aan een ontwerp
voor de cyberwet. Die wordt in de loop van 2019 gestemd
in het Belgisch federaal parlement.
Een jaarlijks weerkerend gegeven bij het FANC zijn
sensibiliserings- en informatiecampagnes, zoals
bijvoorbeeld de radoncampagne. De aanwezigheid van
radon, een radioactief gas van natuurlijke oorsprong, is na
roken de belangrijkste oorzaak van longkanker in België.
Daarom spoort het FANC mensen aan om de hoeveelheid
radon in hun woning gedurende drie maanden te
meten. Dat is vooral van belang in zones waar radon van
nature meer voorkomt, met name een aantal regio’s in het
zuidoosten van het land. Het is immers mogelijk om met
relatief eenvoudige maatregelen, zoals betere ventilatie, de
schadelijke gevolgen van radon te beperken.
De campagne van 2018 bleek een groot succes: meer
dan 4.000 mensen bestelden een radondetector, bijna
1.000 meer dan vorig jaar.

In maart 2018 werd onder impuls van het Coördinatie- en
Crisiscentrum van de regering het nieuwe nucleair en
radiologisch noodplan voor het Belgische grondgebied
bekendgemaakt. Dat werd gevolgd door een informatieen sensibiliseringscampagne, niet enkel bestemd voor het
grote publiek, maar ook voor een aantal specifieke
doelgroepen, zoals artsen, apothekers en gynaecologen.
De campagne was hoofdzakelijk gericht op de
predistributie van jodium via de apotheken en het FANC
nam er actief aan deel.
Het nationale TELERAD-netwerk, dat dit jaar zijn 25e verjaardag vierde, bestaat uit ongeveer 250 meetstations die
voortdurend de radioactiviteit in de lucht en in het
rivierwater meten. De meetstations zijn verbonden met
een gecentraliseerd systeem dat automatisch een alarmprocedure activeert wanneer er een abnormale verhoging
van het radioactiviteitsniveau wordt waargenomen.
Iedereen kan dat in real time opvolgen via de website
www.telerad.be. Dit jaar werd de datacommunicatie
gemoderniseerd om de overdracht van de gegevens onder
alle omstandigheden mogelijk te maken.
Het FANC boog zich ook over enkele lopende dossiers, zoals
de overdracht van de operationele verantwoordelijkheden
die militairen hadden op de nucleaire site van Tihange naar
de speciale politie-eenheid DAB, de noodoefening
Transport, de vergunning van een nieuwe protontherapie-installatie, enzovoort.
Zoals elk jaar nam dit Agentschap ook in 2018 zijn rol op bij
nationaal en internationaal overleg. Het FANC
organiseerde meerdere rondetafels, workshops en
symposia om informatie en ervaringen uit te wisselen met
velerlei stakeholders. Het FANC was ook actief op diverse
internationale fora, zoals het IAEA en diverse verenigingen
van nucleaire regulators zoals bv. ENSREG, HERCA en
WENRA. Bovendien heeft er gestructureerd bilateraal
overleg plaats met de collega’s uit onze buurlanden, wat
ook leidt tot praktische samenwerkingen en
uitwisselingen (rond bijvoorbeeld communicatie),
deelname aan noodplanoefeningen en vooral gekruiste
inspecties.
Dit jaar werd veel aandacht besteed aan de interne
relaties binnen het FANC. De eerste stappen werden
gezet om het sociaal overleg en het preventiebeleid te
versterken, met de nodige aandacht voor het psychosociale luik van dat beleid. Er werden ook denkoefeningen
gestart om het FANC voor te bereiden op de wijzigende
toestand die we als nucleaire regulator ten gevolge van de
kernuitstap zullen ondervinden. Die denkoefeningen
zullen worden versterkt en verbreed in 2019.
Verder haalt dit jaarverslag nog een heel aantal activiteiten
aan in een veel bredere context dan de opvolging van de
nucleaire centrales en waarbij de missie van het FANC om
de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te
beschermen tegen de gevaren van ioniserende straling
steeds de focus was.
Ten slotte wil ik alle medewerkers bedanken voor hun
beschikbaarheid, inzet, flexibiliteit en professionalisme bij
al het werk van het voorbije jaar 2018. Het is dankzij hen
dat het FANC zijn rol als veiligheidsautoriteit succesvol kon
uitvoeren, en zal blijven uitvoeren.
Veel leesplezier!
Frank Hardeman
Directeur-generaal
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Onze missie: de gezondheid van de bevolking, de
werknemers en het leefmilieu beschermen tegen
het gevaar van ioniserende straling.
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Beleids- en adviesorganen
van het FANC (situatie op 31-12-2018)
RAAD VAN BESTUUR

MEDISCHE JURY

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

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

Regeringscommissaris:
Philippe WAEYTENS
Auditcomité:			

Strategisch comité:

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

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

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR IONISERENDE STRALINGEN
Leden:

Ereleden:

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

Henri DOPCHIE
Michel GIOT
Pierre GOVAERTS
Ernest MUND
Jean VEREECKEN
Leden zonder stemrecht:
Karin HAUSTERMANS
Yves JONGEN
André LUXEN
Hans VANMARCKE
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Organigram
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1
ANTICIPEREN OM
BETER TE BESCHERMEN
Een doeltreffende bescherming bieden tegen de gevaren van
ioniserende straling is onmogelijk zonder vooraf de mogelijke
risico’s in kaart te brengen. Daarom organiseert het FANC
sensibiliserings- en preventiecampagnes. Die inspanningen
worden ondersteund door een continue verbetering van de
beschermingsnormen door middel van leidraden of reglementaire
initiatieven, die meestal worden opgesteld door internationale
expertenteams.
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Preventie en sensibilisering
Radoncampagne 2018 groot succes
Van oktober tot december 2018 liep de jaarlijkse
radoncampagne van het FANC. Radon is een
radioactief gas dat van nature aanwezig is in de
ondergrond. Wanneer radon vanuit de bodem in
gebouwen binnendringt via barstjes of leidingen,
dan kan het zich opstapelen en hoge concentraties
bereiken. Wanneer het wordt ingeademd, bereikt
het de longen en bestraalt het het longweefsel,
waardoor dat wordt beschadigd en het risico op
longkanker toeneemt. Radon is na roken de
belangrijkste oorzaak van longkanker in ons land.
De enige manier om te weten of men aan radon is
blootgesteld, is door een meting uit te voeren in de
meest gebruikte ruimte van de woning.
Daarom organiseert het FANC jaarlijks, in
samenwerking met de Waalse provincies en
het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
een informatie- en sensibiliseringscampagne.
Geïnteresseerden kunnen van 1 oktober tot en met
31 december een radondetector bestellen. Die sturen
ze na drie maanden terug en wanneer uit de analyse
blijkt dat er sprake is van een zeer hoge radonconcentratie, komt er een specialist langs aan huis
om samen met de bewoners te zoeken naar een
oplossing.
De radoncampagne van 2018 was een groot succes.
Dankzij de sensibiliseringscampagne en de
media-aandacht voor het onderwerp werden er in
het totaal maar liefst 4.376 detectoren besteld, bijna
1.000 meer dan in 2017.
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“Weet jij wat te doen bij
een nucleair noodgeval?”
Ondanks alle veiligheidsvoorzieningen,
controles en preventieve maatregelen
bij nucleaire installaties is een incident
nooit volledig uit te sluiten. Verschillende
procedures en noodplannen moeten er
dan voor zorgen dat de gevolgen van een
eventueel ongeval beperkt blijven.
In de loop van maart 2018 werden de
burgers via een nieuwe nationale informatiecampagne geïnformeerd over het nucleair risico en over hoe ze zich kunnen voorbereiden op een nucleair ongeval. Het FANC speelde
een belangrijke rol bij de campagne, die werd gecoördineerd door het Crisiscentrum. De projectpartners
(Crisiscentrum, FANC, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) verzorgden samen de communicatie over
de campagne en organiseerden infosessies in een 20-tal gemeenten, verspreid over het hele land.
Informatiecampagne
Het is belangrijk dat burgers zich vooraf correct
informeren over het nucleair risico. Dat kan onder
andere via de website www.nucleairrisico.be. Daar
kan men alle info over de voorbereiding op een
eventueel nucleair ongeval vinden, onder andere
over de ‘schuilmaatregel’. Schuilen is namelijk de
eerste en belangrijkste beschermingsmaatregel bij
een nucleair ongeval.
Burgers kunnen zich ook inschrijven op het
alarmeringssysteem BE-Alert (www.be-alert.be),
waarmee ze snel worden verwittigd bij een eventueel
ongeval. Bovendien kan elk gezin zich voorbereiden
op een noodsituatie door samen een noodplan op te
maken via de website: www.mijnnoodplan.be.
Op vraag van steden en gemeenten werden in heel
het land informatiesessies georganiseerd. Tijdens die
infosessies konden mensen met al hun vragen
terecht bij diverse experts. Voor professionals uit de
gezondheidssector (artsen, gynaecologen,
apothekers, enz.) werden specifieke informatiesessies georganiseerd, opdat zij op hun beurt hun
patiënten goed zouden kunnen informeren.
Ten slotte werd via sociale media een video
verspreid over het nucleair risico en de juiste
beschermingsmaatregelen.

Niemand werd echter uitgesloten van die
preventieve beschermingsmaatregel. Ook mensen
die niet in de onmiddellijke omgeving van een
nucleaire site wonen en niet behoren tot kwetsbare
doelgroepen mogen een gratis doosje jodiumpillen
afhalen bij de apotheek.
De inname van stabiel jodium biedt bescherming
tegen de mogelijke gevolgen van een nucleair
incident met een lozing van radioactief jodium,
namelijk schildklierkanker. Jodiumtabletten bieden
echter geen bescherming tegen andere radioactieve
stoffen. Daarom is schuilen steeds noodzakelijk.

Jodiumtabletten: preventieve predistributie
Mensen die in een zone van 20 kilometer rond een
nucleaire site wonen en mensen die behoren tot
kwetsbare doelgroepen* werden aangemoedigd om
gratis een doosje jodiumtabletten af te halen bij de
apotheek. Samen met het doosje jodium ontving
iedereen een informatiebrochure.

* Kwetsbare doelgroepen: alle gezinnen met kinderen en
jongeren tot 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die
borstvoeding geven en collectiviteiten van kinderen en
jongeren tot 18 jaar.
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Reglementering en wetgeving
Hervorming Belgische wetgeving met betrekking tot
de fysische controle en Bel V

Het begrip ‘fysische controle’

Op 21 december 2018 werd een nieuw koninklijk
besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad,
waarbij de bestaande regelgeving rond de fysische
controle en het technisch filiaal Bel V werd gewijzigd.
De aanpassing in de wetgeving werd doorgevoerd
om meer duidelijkheid te scheppen voor zowel
exploitanten van nucleaire installaties en transportorganisaties als voor de erkende instellingen.
Het koninklijk besluit integreert meteen ook de
concepten van ‘agent voor de stralingsbescherming
(RPO)’ en ‘stralingsbeschermingsdeskundige (RPE)’,
volgens de Richtlijn 2013/59/EURATOM tot
vaststelling van de basisnormen voor de
bescherming tegen de gevaren verbonden aan de
blootstelling aan ioniserende straling. Via het
koninklijk besluit van 21 december worden de
bepalingen van die Europese richtlijn dus in Belgisch
recht omgezet.

‘Fysische controle’ is een centraal begrip in de
Belgische stralingsbescherming en het nucleaire
veiligheidssysteem. Het begrip is overgenomen
uit opeenvolgende versies van de Europese
richtlijn betreffende de basisnormen voor de
gezondheidsbescherming tegen de gevaren die
voortvloeien uit blootstelling aan ioniserende
straling. Het verwijst naar alle maatregelen die
onder de verantwoordelijkheid van de vergunningshouder
zijn
genomen
met
als
doel
de
bevolking, de werknemers en het milieu effectief te
beschermen tegen het gevaar van ioniserende
straling
en
de
bijhorende
risico’s
doeltreffend
te
beheren.
Aangezien
de
primaire
verantwoordelijkheid
voor fysische controle bij de vergunningshouder van een praktijk ligt, is hij verplicht
om
een
dienst
binnen
zijn
bedrijf
te
organiseren die belast is met de fysische controle.

De principes waarop de nieuwe regelgeving steunt, zijn:
• Een duidelijke scheiding tussen de regulator en de vergunningshouder. Reglementaire controletaken zijn de verantwoordelijkheid van het FANC en zijn filiaal Bel V in de inrichtingen van klasse I
en klasse IIA. Het FANC en Bel V houden toezicht op de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming vanwege de overheid.
• De responsabilisering van de exploitant of het ondernemingshoofd voor wat betreft de fysische
controle. De dienst voor fysische controle moet steeds intern bij de exploitant of organisatie worden
georganiseerd.
• Een soepel en doeltreffend systeem dat exploitanten of transportorganisaties toelaat de expertise
van de erkende deskundigen en van de erkende instellingen in te roepen om de stralingsbescherming en de nucleaire veiligheid van zijn installaties en/of activiteiten te verzekeren. Elke
exploitant of transportorganisatie krijgt dus van de wetgever de mogelijkheid om een fysische
controle in te richten op de manier die het best past bij zijn organisatie.
• Een duurzaam juridisch en regelgevingskader voor Bel V, dat het duidelijk positioneert op het
gebied van regelgeving door het toezichtopdrachten toe te kennen door directe delegatie van het
Agentschap.

Het koninklijk besluit van 21 december 2018 legt een
kader vast voor de organisatie van de fysische
controlediensten in de ingedeelde inrichtingen
en in de transportbedrijven. Sommige taken zijn
toegewezen aan een of meerdere agenten voor de
stralingsbescherming, andere zijn specifieker en
vereisen een hoger technisch niveau en worden
daarom toegewezen aan een erkend deskundige in
fysische controle. De exploitant van een inrichting
met een laag risico of het hoofd van een vervoersbedrijf kan een erkende instelling voor fysische
controle inschakelen indien er geen erkend
deskundige binnen zijn bedrijf werkt. Het toezicht op
de fysische controle georganiseerd door de
vergunninghouder is de verantwoordelijkheid van
het Agentschap. Het FANC had voordien de
mogelijkheid om bepaalde toezichtopdrachten te

delegeren aan een erkende instelling of aan een
entiteit die daar door het Agentschap speciaal voor
werd opgericht. In het nieuwe toezichtsysteem zijn
de erkende instellingen gepositioneerd als
leveranciers van radiologische expertise aan de
exploitanten en kunnen zij niet langer regelgevende
controles in opdracht van het Agentschap uitvoeren.
Die instellingen, die voortaan erkende instellingen
voor fysische controle worden genoemd, worden
door het Agentschap erkend op basis van de regels
en modaliteiten die zijn vastgelegd in het
koninklijk besluit. Tot slot preciseert het besluit de
toezichtstaken die het Agentschap kan delegeren
aan Bel V, evenals de modaliteiten voor het toezicht
van het Agentschap op Bel V en
het financieringsmechanisme van
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Veiligheidsvoorschriften voor
opslaginstallaties van verbruikte
kernbrandstof en colli met
radioactief afval
Op 18 juni 2018 werd er een nieuw koninklijk
besluit bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Dat besluit van 29 mei 2018 richt zich op installaties
die specifiek werden ontworpen en gebouwd voor
de opslag van colli met vast radioactief afval en/of van
verbruikte kernbrandstof in inrichtingen van klasse I.
Het heeft tevens betrekking op de (delen van)
installaties die worden gebruikt voor de bufferopslag
van colli voor radioactief afval van en naar de afvalverwerkingsinstallaties op site en op de installaties
die worden gebruikt als bufferopslagplaatsen voor
colli met radioactief afval afkomstig van
ontmantelingsactiviteiten.
Dit besluit voegt een hoofdstuk 4 toe aan het
koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende
veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties, met als
titel ‘Specifieke veiligheidsvoorschriften voor de
opslaginstallaties van verbruikte kernbrandstof en
van colli met radioactief afval‘.
Het hoofdstuk 4 bevat drie onderdelen:
1) Ontwerp en realisatie van de opslaginstallatie
De opslaginstallatie moet zodanig ontworpen zijn
dat de fundamentele veiligheidsfuncties vervuld
blijven. De exploitant moet tevens de voorziene
levensduur van de installatie bepalen en
rechtvaardigen, alsook de nominale
benuttingsgraad ervan in normale
uitbatingsomstandigheden.
2) Uitbating van de opslaginstallatie
In de uitbatingslimieten en -voorwaarden moet
onder meer rekening worden gehouden met
aspecten zoals de warmteontwikkeling, de
gasvorming, de preventie van de kritikaliteit1,
enzovoort. De exploitant moet conformiteitscriteria
ontwikkelen waaraan de colli voor radioactief afval en
de verbruikte kernbrandstof moeten beantwoorden.
De exploitant moet ook een gedetailleerde inventaris
van het afval en de in de installaties aanwezige
verbruikte kernbrandstof opstellen en bijhouden.
3) Verificatie van de nucleaire veiligheid
De voorschriften vereisen dat de exploitant in zijn
veiligheidsrapport de veiligheid van de opslaginstallatie beschrijft. In het rapport moet ook de
veiligheid van de colli met radioactief afval en de
verbruikte kernbrandstof beschreven staan.
De veiligheid van de opslaginstallaties zal bij elke
periodieke veiligheidsherziening opnieuw worden
geëvalueerd.

Kritikaliteit is een situatie waarbij voldoende neutronen
voorhanden zijn om een kernreactie te onderhouden.

Voor de inrichtingen die reeds in werking zijn, of die
vóór 1 juni 2017 een oprichtings- en exploitatievergunning hebben ontvangen, zullen punt 2 en 3
vanaf 1 juni 2019 van toepassing zijn. Ook de
nominale benuttingsgraad van de installatie
(cf. punt 1) zal vanaf die datum moeten worden
bepaald en gerechtvaardigd.

Nieuw koninklijk besluit luidt
verbod in op drie toepassingen van
ioniserende straling
Het FANC heeft als missie de gezondheid van de
bevolking, de werknemers en het leefmilieu te
beschermen tegen de negatieve effecten van
ioniserende straling. Eén van de basisprincipes van
de regelgeving inzake ioniserende straling is dat het
gebruik van ervan gerechtvaardigd moet zijn. Dat
kan worden bepaald door de voordelen af te wegen
ten opzichte van de nadelen.
Op basis van nieuwe inzichten en technologische
ontwikkelingen kan het FANC nieuwe rechtvaardigingsstudies aanvragen en eventueel
overgaan tot een verbod op bepaalde toepassingen.
Op 24 mei 2018 werd in het Belgisch Staatsblad een
nieuw koninklijk besluit gepubliceerd dat drie
toepassingen van ioniserende straling voortaan
verbiedt:
- Het gebruik van Americium-241-bronnen voor de
vulhoogtemeting van drankrecipiënten;
- het gebruik van intraorale tandradiografietoestellen die tijdens hun werking in de hand worden
gehouden, in inrichtingen waar géén patiënten
verblijven;
- het gebruik van radiografietoestellen die tijdens de
werking in de hand worden gehouden voor de
niet-destructieve controle van leidingen, met
uitzondering van de toestellen die worden gebruikt
voor de analyse van de chemische samenstelling van
materialen.
Het verbod kwam er in het kader van de stralingsbescherming en de veiligheid. Voor elk van die drie
toepassingen bestaan immers alternatieven die
minder risico’s inhouden.

1
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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 voorwaarden
vastlegt die moeten worden gerespecteerd bij bijvoorbeeld de
uitbating van een inrichting of het vervoer van radioactieve
stoffen. Het FANC ziet toe op de naleving van die vergunningsvoorwaarden en controleert aan de hand van inspecties en
metingen of toepassingen van radioactiviteit op een correcte
manier worden gebruikt 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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Nucleaire basisinrichtingen
Betonproblematiek in bunkergebouwen van Doel 3, Doel 4,
Tihange 2 en Tihange 3
Tijdens de geplande stillegging van de kernreactor
Doel 3 in oktober 2017 stelde ENGIE Electrabel
tijdens een inspectie in het bunkergebouw
betondegradatie vast. Na die ontdekking werd ook
het beton van de lokalen van de andere reactoren
waarop datzelfde fenomeen mogelijk betrekking
had (Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3) geïnspecteerd.
In de loop van 2018 werden dan effectief
gelijkaardige degradaties vastgesteld in de
bunkergebouwen van Doel 4, Tihange 2 en
Tihange 3. De degradaties vereisten aanzienlijke
reparatiewerken.
De betondegradatie komt voort uit de specifieke
functie van een deel van de zogenaamde bunkers.
Sommige lokalen van de bunkers dienen immers als
ruimte waarin bepaalde systemen stoom kunnen
afblazen. Die stoom stelt het beton bloot aan warme
en vochtige omstandigheden, wat uiteindelijk heeft
geleid tot de vastgestelde betondegradatie.

Het blootleggen van de beschadigde delen toonde
daarnaast ook anomalieën aan in de wapening van
het beton van de bunkers van Tihange 2 en Tihange
3. Het gaat om anomalieën met betrekking tot de
positionering van de wapening die aanwezig zijn
sinds de constructie van de bunkers.
De bunkergebouwen huisvesten noodsystemen
zoals noodpompen en dieselgeneratoren. Om de
werking van de noodsystemen te allen tijde te
kunnen garanderen, moet het gebouw waarin ze
zich bevinden echter bestand zijn tegen externe
gebeurtenissen. De omvang van de betonproblematiek deed twijfels rijzen over het vermogen
van de gebouwen om de nodige weerstand te
bieden aan dergelijke gebeurtenissen.
Midden oktober 2018 kende het FANC een
INES-niveau 1 toe aan de gehele problematiek. Dat
betekent dat het om een afwijking gaat. Er was
echter nooit een impact op de bevolking, de
werknemers of het leefmilieu.

Kerncentrale TIhange
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Doel 3

Tihange 3

Sinds de ontdekking van de betondegradatie in de
bunker van Doel 3 in oktober 2017 heeft ENGIE
Electrabel, onder toezicht van het FANC en zijn
technisch filiaal Bel V, verschillende reparatie- en
versterkingswerken aan het beton uitgevoerd.

Net zoals in de bunker van Tihange 2, bleek ook in
het bunkergebouw van Tihange 3 dat er naast de
betondegradatie, die daar werd vastgesteld in april
2018, ook sprake was van een afwijkende
positionering van de wapening in het beton.

Het beton werd voldoende gerepareerd en er werd
bovendien een nieuwe dakplaat op het gebouw
geplaatst. Het FANC gaf daarom op 12 juli 2018
groen licht voor de heropstart van Doel 3.

Eind december 2018 was het beton voldoende
gerepareerd en gaf het FANC groen licht voor de
heropstart van Tihange 3. Om nog extra
veiligheidsmarges in te bouwen, heeft ENGIE
Electrabel zich ertoe verbonden om ook een
nieuwe dakplaat op het bunkergebouw te plaatsen.
Die werkzaamheden zullen worden uitgevoerd
tijdens de volgende geplande stop van de reactor,
in de zomer van 2020.

Doel 4
ENGIE Electrabel stelde in augustus 2018 eveneens
betondegradatie vast in het bunkergebouw van
Doel 4. Ook daar waren reparatiewerken nodig, die
minutieus werden opgevolgd door het FANC en zijn
technisch filiaal Bel V. Die opvolging gebeurde via
evaluatie en beoordeling van diverse documenten,
kwaliteitsplannen en testresultaten en via inspecties op de site zelf. Het FANC deed daarbij ook een
beroep op externe experts, gespecialiseerd in
burgerlijke bouwkunde.
ENGIE Electrabel voerde de nodige berekeningen
uit, die aantoonden dat de stabiliteit voldoende
was na de uitgevoerde reparaties. Bel V kwam na
een onafhankelijke studie tot dezelfde conclusie en
keurde de uitgevoerde betonreparaties goed. Op
basis van die conclusie gaf het FANC op 7 december
2018 groen licht voor de heropstart van Doel 4.
Tihange 2
In de bunker van Tihange 2 werd tijdens de
geplande stop voor het onderhoud van de reactor in
juli 2018 betondegradatie vastgesteld in het plafond
van het bunkergebouw. In Tihange 2 waren er op
basis van eerdere inspecties al reparatiewerken aan
het beton gepland, maar na de controle tijdens de
zomer van 2018 werden die geplande
werkzaamheden nog uitgebreid.

Kerncentrale TIhange

In Tihange 2 was er naast de betondegradatie nog
een ander probleem. Bij het blootleggen van de
beschadigde betondelen werd duidelijk dat de
wapening in het beton niet op de plaats zat waar
het volgens de originele bouwplannen moest zitten.
De werkzaamheden zijn nog altijd aan de gang in
de bunker van Tihange 2. Zoals dat het geval was
voor de andere reactoren, moet de weerstand van
het bunkergebouw opnieuw worden aangetoond
vooraleer het FANC groen licht kan geven voor de
heropstart van de reactor. Het FANC en Bel V zullen
het dossier in de loop van 2019 aandachtig verder
opvolgen.
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Stand van zaken stresstesten in
2018
Sinds het kernongeval in Fukushima in 2011 werden
ook alle Europese kerncentrales onderworpen aan
zogenaamde stresstesten, om hun weerstand
tegen extreme natuurlijke omstandigheden zoals
overstromingen en aardbevingen te evalueren.
België breidde die oefening verder uit naar andere
scenario’s zoals vliegtuigcrashes en gasexplosies en
besloot om ook de andere grote nucleaire installaties
in ons land te evalueren.
Op basis van de resultaten van de stresstesten
stelde iedere exploitant een actieplan op om het
veiligheidsniveau van zijn installaties verder te
verhogen. Het FANC evalueerde die actieplannen en
formuleerde waar nodig bijkomende eisen en
aanbevelingen. Dat proces werd al in juli 2013 afgerond.
Sindsdien monitort
het FANC samen met
zijn technisch
filiaal Bel V de
opvolging van de
actieplannen en
publiceert het
jaarlijks een rapport
dat de meest recente
stand van zaken
beschrijft.

Kerncentrales Doel en Tihange

Andere Belgische nucleaire installaties
In 2018 heeft het Instituut voor Radio-elementen
(IRE) in Fleurus zijn actieplan volledig afgewerkt.
Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in
Mol heeft ongeveer 95 % van zijn acties voltooid.
De overblijvende actiepunten hebben betrekking op
de constructie van een nieuw dieselgebouw van de
nucleaire onderzoeksreactor Belgian Reactor 2 (BR 2)
en op de modernisering van het bluswaternetwerk
van de site. Die acties zouden in de loop van 2019
moeten worden afgerond.

Belgoprocess in Dessel, verantwoordelijk voor het
beheer van het Belgisch radioactief afval, heeft
intussen 90 % van zijn
actieplan afgewerkt.
De installaties zijn
intussen voldoende
beschermd
tegen
onder andere aardbevingen en
vliegtuiginslagen,
maar
de
brandbescherming
op
de site moet nog
verder
worden
verbeterd. Het gaat
dan in het bijzonder
over de systemen
voor de branddetectie en
–bestrijding in geval
Kerncentrale TIhange
van een volledige
stroomuitval.

Eind 2018 had ENGIE Electrabel meer dan 99 % van
zijn actieplan voltooid. Het laatste overblijvende
actiepunt, de constructie van een nieuwe
noodplankamer in Tihange die als back-up moet
dienen voor de bestaande noodplankamer, is
aan de gang en zal in de loop van 2019 worden
afgerond.
De kerncentrales van Doel en Tihange zijn intussen
voldoende beschermd tegen natuurlijke gevaren
zoals overstromingen en aardbevingen. Beide sites
zijn ook voldoende beschermd tegen een volledige
stroomuitval en hebben hun strategie voor het
beheersen van ernstige ongevallen adequaat
verbeterd.

Het FANC volgt de uitvoering van de actieplannen
verder op.

Regeringsbeslissing inzake
financiering MYRRHA-MINERVA
De federale regering besliste tijdens een
ministerraad in september 2018 om € 558 miljoen te
investeren in het MYRRHA-project tijdens de
periode 2019-2035. Die ondersteuning gaat naar
fase 1 van het MYRRHA-project en omvat onder
meer de constructie van de MINERVA-versneller en
bijhorende bestralingsinstallaties en de verdere ontwerp- en R&D-fases voor de upgrade van de
versneller en de MYRRHA-reactor.
Het FANC heeft voor beide projecten (MYRRHA en
MINERVA) al een vooroverleg opgestart met het
SCK-CEN om zijn eisen voor de ontwerpaspecten
inzake veiligheid en beveiliging te stellen. Naarmate
de projecten zich de komende jaren verder zullen
ontwikkelen, zullen ze een groeiende aandacht en
opvolging van het FANC vergen.
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Industriële inrichtingen
Industriële radiografie
Extra werfinspecties in 2018
Industriële radiografie is een belangrijk hulpmiddel
voor de niet-destructieve controle van metalen en
metaalverbindingen (lassen), maar ook van
materiaaldiktes van werkstukken. Die controles
vloeien voort uit veiligheidseisen en
zogenoemde industriële normen. Het gebruik van
dergelijke radioactieve bronnen met een
aanzienlijke radioactiviteit en van toestellen met
X-stralen die hoge dosisdebieten uitstralen, is niet
zonder risico. Gebreken aan radiografiemateriaal
en/of gebruik in niet-optimale veiligheidscondities
kunnen dus nefaste gevolgen hebben voor
werknemers, bevolking en leefmilieu.
Daarom moeten bedrijven die industriële
radiografie uitvoeren – naast de naleving van de
algemene wettelijke en reglementaire bepalingen
– voldoen aan bijkomende, door het Agentschap
opgelegde veiligheidsvereisten (beheerssysteem,
opleiding van radiologen, actieve dosimetrie, het
gebruik van een stralingsmeter, enzovoort). Het is
eveneens belangrijk dat er duidelijkheid bestaat
over de plichten en verantwoordelijkheden van alle
betrokkenen en dat ze bovendien beschikken over
een goed doorgedrongen veiligheids- en
beveiligingscultuur om incidenten en ongevallen te
voorkomen.
Het FANC volgde de maatregelen met betrekking
tot industriële radiografie in 2018 op aan de hand
van werfinspecties. Uit de inspecties is gebleken dat
bijkomende controle op de werkplaats noodzakelijk
is. In 2019 zullen de diensten Industriële Inrichtingen
en Invoer & Vervoer daarom samen een doorgedreven inspectiecampagne uitvoeren.

Rookdetectoren
Het FANC coördineert in samenwerking met
Recupel de afvoer van ioniserende
rookdetectoren. De specifieke ophaling ervan
heeft geleid tot de afvoer van meer dan
30.000 rookdetectoren met radioactieve bron.

Aandacht voor externe personeelsleden bij installaties van klasse IIA
De klasse IIA omvat installaties waarbij de kans op
potentieel gevaar hoger ligt, zoals stralers, deeltjesversnellers en sommige installaties die medische
radio-isotopen produceren. In 2018 werden
thematische inspecties rond onderaanneming in de
klasse IIA-installaties uitgevoerd. Dat betekent dat er
doorgaans een goede opvolging is voor
onderaannemers die werken in de eigen installaties.
Er is echter bijkomende aandacht vereist voor wat
betreft gegevensuitwisseling over dosimetrie en
opleiding van de externe personeelsleden.
In 2018 werd eveneens een nieuw protontherapiecentrum in het UZ Leuven vergund,
na intensief overleg over zowel stralingsfysica als
-veiligheid met interne en externe betrokken
partijen.
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Algemeen beheer en berging van
radioactief afval
Taskforce FANC-NIRAS
Ministerraad keurt voorontwerp
wijziging FANC-wet goed en stuurt het
door naar Raad van State voor advies
De Ministerraad besliste op 18 november 2016 om
een taskforce op te richten met de directies van de
Nationale Instelling voor Radioactief Afval en
verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) en het FANC en de
regeringscommissarissen van beide teneinde gevolg
te geven aan de zevende aanbeveling van de
IRRS-missie in België van het IAEA (december 2013).
De taskforce heeft twee wetsontwerpen uitgewerkt,
één betreffende de rol van het FANC en een tweede
betreffende de rol van NIRAS.
Het voornaamste doel van het ontwerp betreffende
het FANC bestaat erin om duidelijk af te bakenen wat
de rol van het FANC is in het acceptatiesysteem voor
radioactief afval, in het bijzonder met betrekking tot
de ‘algemene regels’ en de acceptatiecriteria, en om
daarvoor de nodige wettelijke basis te scheppen,
rekening houdend met de verbeteringsvoorstellen
uit het rapport van de taskforce FANC-NIRAS.
De ‘algemene regels’ omvatten de vereisten waaraan
radioactief afval en zijn verpakking moeten voldoen
om het geplande verdere beheer ervan op een
veilige manier mogelijk te maken. Ze vormen voor
NIRAS de basis voor het bepalen van acceptatiecriteria en de erkenning van installaties voor de
verwerking en karakterisering van afval.

uitgevaardigd en anderzijds om de door NIRAS
opgemaakte nieuwe acceptatiecriteria of
wijzigingen aan bestaande acceptatiecriteria te
onderzoeken op hun overeenstemming met de
‘algemene regels’. Het FANC krijgt de verplichting
om NIRAS op de hoogte te stellen van vaststellingen
die het bij exploitanten doet met betrekking tot het
niet respecteren van acceptatiecriteria.
De Ministerraad heeft het voorontwerp goedgekeurd
op 22 juni 2018 en legt het nu ter advies voor aan de
Raad van State.

Behandeling vergunningsaanvraag
door NIRAS voor de oppervlakteberging van categorie A-afval in
Dessel
NIRAS wil in Dessel een installatie bouwen voor de
oppervlakteberging van categorie A-afval. Dat is het
laag- en middelactief kortlevend radioactief afval.

In concreto betreft het de toekenning van twee
nieuwe bevoegdheden aan het FANC, en de
invoering van een verplichting tot kennisgave aan
NIRAS. Het FANC wordt enerzijds bevoegd om een
bindend advies te verstrekken aan NIRAS met
betrekking tot haar voorstel van algemene regels
alvorens die als koninklijk besluit worden

NIRAS diende al een eerste versie van haar
vergunningsaanvraag voor de installatie in op
31 januari 2013, maar het FANC verklaarde het
dossier toen onvolledig en vroeg om een aantal
bijkomende verduidelijkingen en aanvullingen.
Eind 2017 liet het FANC aan NIRAS weten dat NIRAS
alle vragen van het FANC afdoende had beantwoord
en dat NIRAS op basis daarvan haar veiligheidsrapport kon vervolledigen. NIRAS heeft daar in de
loop van 2018 aan gewerkt en bezorgt het FANC
begin 2019 de vervolledigde vergunningsaanvraag.
Daarna kan de eigenlijke behandelingsprocedure
worden hervat.
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Invoer en vervoer
Noodoefening Transport 2018

De noodoefening Transport, die ‘Madame Curie’
werd gedoopt en werd gecoördineerd door de
diensten
van
de
provinciegouverneur
van
West-Vlaanderen, vond op 4 juli 2018 plaats bij het
Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV) in Zedelgem. Er werd geoefend aan
de hand van een geënsceneerd ongeval: een
zogezegd verongelukt voertuig en een pakket met
zeer weinig radioactief materiaal. Na de noodoefening volgden nog 3 halve opleidingsdagen voor
de interventiediensten van de zones die niet
hadden deelgenomen aan de oefening.

Tijdens de evaluatievergadering van 5 september
2018 werden positieve punten en verbeterpunten
geïdentificeerd. De verschillende betrokkenen
– disciplines D1 (hulpverleningsoperaties),
D2 (medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening) en D3 (politie), de gemeente en de
provincie en het FANC – concentreerden zich zo
verder op de implementatie van corrigerende
maatregelen en acties. Er wordt ook in 2019 een
noodoefening gepland, in de provincie Luxemburg.
Voor het FANC namen zowel de dienst Transport als
de dienst Toezicht op het Grondgebied deel aan deze
noodoefening, een mooi voorbeeld van een
transversale werking binnen het Agentschap!
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Toezicht op het grondgebied
Stand van zaken Grote Nete

Het FANC oordeelt op basis van de huidige
radiologische evaluatie dat er geen
veiligheidsmaatregelen nodig zijn
met betrekking tot de impact op de
bevolking, de werknemers en het
leefmilieu, zolang er geen werkzaamheden plaatsvinden. De evaluatie
beschouwt enkel het radiologische
risico en houdt dus geen rekening
met andere, niet-radiologische
componenten.

© Geert Biermans

In 2002-2003 toonde een studie verhoogde radiumconcentraties aan langs de Grote Nete en Nete nabij
Lier. Het ging om zones die slecht toegankelijk en
niet bebouwd waren, waardoor het risico op blootstelling aan deze verontreiniging voor de bevolking
verwaarloosbaar was en er geen bijkomende acties
werden ondernomen.
De aanwezigheid van radium in de Grote Nete is
sinds 2017 echter opnieuw actueel, naar aanleiding
van de ontwikkeling van het Sigmaplan (een project
van de Vlaamse overheid dat het risico op
overstromingen moet verkleinen) en de daaraan
verbonden werkzaamheden. In het kader van het
milieu-hygiënisch onderzoek voor delen van het
Sigmaplan, werden bovendien ook sterk verhoogde
concentraties aan zware metalen teruggevonden op
dezelfde percelen. Daarom nam het FANC contact
op met de OVAM, aangezien die maatschappij
bevoegd is voor de niet-radiologische
verontreiniging.
Het FANC en de OVAM identificeerden
verschillende zones binnen het mondingsgebied van de Grote Nete waar verder
verkennend bodemonderzoek op korte
termijn was aangewezen. Uit dat bijkomend
onderzoek bleek dat er ook kunstmatige
radioactieve stoffen aanwezig zijn, weliswaar
in veel lagere concentraties. Bijkomende
analyses toonden aan dat de aanvoer van
die kunstmatige nucliden afkomstig is uit
de Molse Nete, waarin vloeibare lozingen van
een aantal bedrijven in de nucleaire zone
Mol-Dessel gebeurden (en nog steeds
gebeuren, maar op veel beperktere schaal
dan vroeger). De Molse Nete mondt ter hoogte van
Geel uit in de Grote Nete.

Los van de kunstmatige nucliden, is
er door de aanwezigheid van
significant verhoogde radiumconcentraties een risico op blootstelling aan radon in woningen die
op of vlak tegen de verontreinigde
grond en waterloop werden
gebouwd.

Gelijktijdig met de radonactie werd daarom in 2018
een specifieke radoncampagne opgestart in de
gemeenten langs de Grote Nete (tussen Geel en
Lier). De verhoogde radiumconcentratie zou kunnen
leiden tot een te hoge radonconcentratie in huizen
op of vlak naast de verontreiniging, wat dan weer kan
leiden tot verhoogde blootstelling. Daarom zal in elk
huis of elke werkplaats die grenst aan de Grote Nete
op dat traject een radonmeting worden uitgevoerd
tussen december 2018 en maart 2019. In totaal gaat
het om een 50-tal huizen.
Eind oktober 2018 werd ook een specifiek infodossier
over de Netevallei (Grote Nete – Molse Nete – Grote
Laak) op de website van het FANC gepubliceerd. Die
pagina wordt aangepast van zodra er nieuwe
informatie is.

© Geert Biermans
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TELERAD blaast 25 kaarsjes uit

25

TELERAD, een netwerk van maar liefst 250
meetstations over heel België dat continu de
radioactiviteit opvolgt, vierde in 2018 zijn 25ste
verjaardag.
Alle meetpunten van het netwerk zijn verbonden
met een centraal systeem dat automatisch wordt
gealarmeerd als er abnormale verhogingen van de
radioactiviteit worden gedetecteerd. Het FANC volgt
de meetwaarden de klok rond op en waakt zo over
de gezondheid van de bevolking en het leefmilieu.
Het FANC publiceert die meetwaarden ook in real
time op de website www.telerad.be.

Blue Light Mobile

Het FANC volgt de
TELERAD-meetwaarden
de klok rond op en waakt zo
over de gezondheid van de
bevolking en het leefmilieu.

TELERAD-meetstation

De meetstations staan in verbinding met het centrale
systeem via een bekabeld netwerk. Als het netwerk
uitvalt, dan treedt er een draadloos back-upsysteem
in werking. Dat back-upsysteem werkte vroeger via
een mobiele telefoonoperator, maar wanneer het
openbare 3G-netwerk oververzadigd is, werkt de
draadloze verbinding niet. Dat risico wilde het FANC
niet lopen tijdens een eventuele crisis en daarom
koos het Agentschap in 2018 voor Blue Light Mobile.
Dat systeem combineert de drie grote Belgische
telecomoperatoren, waardoor de kans op uitval veel
kleiner is. Bovendien krijgen Blue Light Mobileabonnees voorrang en kunnen andere gebruikers
worden afgesloten als oververzadiging dreigt.
De Blue Light Mobile-dienst wordt aangeboden door
ASTRID, de operator voor hulp- en
veiligheidsdiensten.
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Medische inrichtingen
Opleveringsproces van medische
installaties
Regularisatie- en inspectiecampagne
Begin juni 2017 schreef het Agentschap
136 ziekenhuizen en privédiensten
nucleaire geneeskunde aan die nog geen
afschrift van een (ontvankelijk) PV van
oplevering voor hun (volledige) dienst
nucleaire geneeskunde en/of
radiotherapie hadden bezorgd aan het
FANC. De meerderheid van de
exploitanten maakte in het kader van
deze fase van de regularisatiecampagne
een afschrift van het PV van oplevering
voor zijn diensten over aan het FANC.
Bij de 9 resterende exploitanten vond in
de loop van 2018 een inspectie plaats om
na te gaan waarom het afschrift niet kon
worden overgemaakt. Uit de inspecties
bleek dat de redenen waarom een
installatie niet kon worden opgeleverd verschillend
waren van exploitant tot exploitant. Het ging van de
nood aan structurele aanpassingen (zoals het
oplossen van vochtproblemen in de muren) tot het
ontbreken van (goedgekeurde) werkprocedures.
Inmiddels hebben de meeste exploitanten de nodige
acties ondernomen. Een aantal actiepunten lopen
momenteel nog en worden
verder opgevolgd.

Volgens het ARBIS (KB van 20 juli 2001) mogen alle
nieuwe en gewijzigde installaties die hebben geleid
tot een nieuwe oprichtings- en exploitatievergunning pas in gebruik worden genomen nadat
ze werden opgeleverd. Een bewijs van de oplevering
moet vervolgens aan het FANC worden overgemaakt
en dat vóór de ingebruikstelling van de installatie. In
het verleden werd dat
bewijs om diverse redenen
Dit project past in een
niet altijd overgemaakt aan
aanpak van continue
het Agentschap.

In 2018 werd deze
campagne eveneens
opgestart bij de betrokken
ziekenhuizen met
installaties waar röntgentoestellen worden gebruikt
voor niet-therapeutische doeleinden.

verbetering, iets wat het FANC
dagdagelijks
nastreeft.

Daarom startte het FANC in 2016 een regularisatiecampagne op met het oog op de vervollediging van
zijn dossiers. Door de omvang van de te verwerken
gegevens en de grote hoeveelheid vergunningen
werd voor een gefaseerde aanpak gekozen. Daarbij
krijgen de gecontacteerde inrichtingen voor elke
fase een termijn van zes maanden om een afschrift
van de ontbrekende documenten over te maken aan
het FANC. Indien zij nalaten dat te doen binnen de
gestelde termijn, dan zal het FANC overgaan tot een
gerichte inspectie.

Dit project past in een aanpak van continue
verbetering, iets wat het FANC dagdagelijks
nastreeft.

In de periode 2016-2017 richtte deze campagne zich
op de installaties waar lineaire versnellers worden
gebruikt voor radiotherapeutische doeleinden.
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Nucleaire beveiliging
Aanwezigheid politiediensten op
grote nucleaire sites
Ontplooiing Directie Algemene Beveiliging (DAB)
De eerste overdracht van de operationele
verantwoordelijkheden die de militairen
hadden op de nucleaire site van Tihange werd
begin oktober 2018 gerealiseerd. De andere sites
zullen volgen afhankelijk van de instroom van
kandidaten en bijgevolg het aantal
afgestudeerden. De militairen blijven op de
nucleaire sites tot het dispositief van
beveiligingsagenten voor de sites volledig
beschikbaar is.
De opleidingen voor beveiligingsagenten van de
federale politie, georganiseerd door het FANC,
worden als zéér nuttig en leerrijk ervaren. Er is een
voortdurende monitoring op basis van een
evaluatieformulier dat door iedere leerling moet
worden ingevuld. Ondertussen hebben in 2018 al
248 mensen de tweedaagse opleiding gevolgd.

Background vector created by iconicbestiary - www.freepik.com

Uitrol geformaliseerd
inspectieprogramma in 2018
Sinds het KB Fysieke Beveiliging van kracht werd in
2011 veranderde er heel wat op beveiligingsvlak,
zowel voor de exploitanten als voor de dienst
Beveiliging van het FANC. Er werden al inspecties op
het terrein uitgevoerd, maar in 2017 begon het FANC
met de uitvoering van een geformaliseerd inspectieprogramma op het vlak van fysieke beveiliging.
2017 gold meteen ook als testjaar, waarin het nieuwe
inspectieprogramma vorm kreeg. Het inspectiebeleid steunt op het werken met thema’s en scopes.
De dienst Beveiliging werkte een procedure uit voor
de inspecties, in lijn met het algemene beleid van het
FANC.

In 2018 werden er 8 inspecties volgens de nieuwe
aanpak uitgevoerd bij reeds erkende installaties.
Iedere toekomstig erkende installatie zal worden
toegevoegd aan het geformaliseerde inspectieprogramma. Niet-erkende installaties worden
geïnspecteerd in het kader van het
erkenningsproces.

Het geformaliseerde inspectieprogramma
Beveiliging bestaat uit een cyclus van drie jaar,
waarbij iedere installatie aan de hand van
verschillende thema’s wordt doorgelicht. Die thema’s
komen dus om de drie jaar terug. Daardoor wordt
een consistente manier van controle opgebouwd om
zicht te krijgen op het proces van continue
verbetering op het vlak van fysieke beveiliging in de
Belgische klasse I-installaties. Er kan dankzij de
nieuwe aanpak bovendien dieper worden ingegaan
op bepaalde aspecten van fysieke beveiliging zonder
daarbij het overzicht te verliezen.
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3
HET BEHEER VAN
ONVOORZIENE
GEBEURTENISSEN
Ondanks de dagelijkse inzet van de uitbaters en 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 ongeval.
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De INES-schaal
De INES-schaal (International Nuclear and
Radiological Event Scale) is een communicatieinstrument dat bedoeld is om de ernst van een
gebeurtenis met bronnen van ioniserende straling te
duiden voor een niet-gespecialiseerd publiek.

Elk incident of ongeval met bronnen van ioniserende
straling dat een mogelijke impact kan hebben op de
veiligheid van mens en milieu, wordt gerangschikt
op de INES-schaal, die 7 niveaus telt, gaande van een
anomalie (niveau 1) tot een ernstig ongeval (niveau 7).

De schaal vormt dus geen evaluatie-instrument voor
de veiligheid van de kerninstallaties en mag in geen
geval worden gebruikt om de veiligheid van
installaties, nationaal of internationaal, met elkaar te
vergelijken.
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Gebeurtenissen ingedeeld op de INES-schaal in 2018
In 2018 werden 13 nucleaire gebeurtenissen ingedeeld op de INES-schaal. Het waren allemaal
gebeurtenissen van niveau 1, dus anomalieën. Geen enkel voorval heeft een impact gehad op de veiligheid
van de werknemers of de bevolking en er kwam geen radioactief materiaal in het leefmilieu terecht.

DATUM

INRICHTING

BESCHRIJVING VAN DE GEBEURTENIS

2018-02-16

Doel 1 & 2

Op vrijdag 16 februari 2018 werd een onregelmatigheid vastgesteld bij het
automatisch inschakelen van de veiligheidsdiesels in de kerncentrale van
Doel 1 en 2.

2018-03-08

Tihange 1

Op donderdag 8 maart werd een onregelmatigheid vastgesteld bij de
drukverhittingsapparaten van de reactor Tihange 1.

2018-03-14

Doel 4

Op 14 maart 2018 werd bij een controle vastgesteld dat een deel van het
sproeisysteem van reactor Doel 4 niet beschikbaar was.

2018-04-25

Tihange 2

Op 25 april 2018 werd een onregelmatigheid vastgesteld in de veiligheidspompen,
die instaan voor de koelfunctie van de reactor in het geval van een ernstig ongeval,
in de reactor van Tihange 2.

2018-06-07

Tihange 2

Op 7 juni 2018 waren de pompen in het Tihange 2-brandwatersysteem gelijktijdig
niet beschikbaar.

2018-06-23

IRE

Op 23 juni 2018 verzond het IRE drie colli met radioactieve stoffen voor medisch
gebruik. De verzonden hoeveelheid voldeed niet aan de geldende voorschriften.

2018-06-27

Tihange 3

Tijdens de geplande stillegging van de Tihange 3-reactor ontdekte de exploitant
tijdens inspecties een degradatie van het beton van het bunkergebouw naast de
reactor.

2018-06-27

IRE

Op 27 juni 2018 verwisselde het IRE per ongeluk de bestemmelingen van twee colli
met jodium-131 voor medisch gebruik.

2018-10-12

Doel 3, Doel4,
Tihange 2 en
Tihange 3

Het FANC beslist om een INES-niveau 1 toe te kennen aan de betonproblematiek
in de bunkers van Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3. Er werd betondegradatie
vastgesteld in de bunkers van die reactoren. In Tihange 2 en Tihange 3 werden
bovendien anomalieën vastgesteld in de wapening in de bunkers.

2018-11-07

Tihange 1

Tijdens de periodieke stilstand van Tihange 1 stelde de exploitant vast dat de tweede
externe elektrische voeding tussen 23 juni 2018 en 14 juli 2018 onbeschikbaar was.

Doel 1

Tijdens de revisie van Doel 1 stelde de exploitant vast dat niet alle pompen die de
koeling van de reactor bij stilstand verzorgen, beschikbaar waren. Het gaat om de
zogenaamde Shutdown Cooling-pompen (SC-pompen). Alle pompen werden
ondertussen hersteld en zijn opnieuw beschikbaar.

2018-11-30

IRE

Op vrijdag 30 november vond tijdens de preparatie van jodium-131 voor medisch
gebruik een vrijkomen van maximaal 50 TBq plaats in een productiecel van het IRE
(Nationaal Instituut voor Radio-elementen – Fleurus). De chemische reactie werd
gestopt en het I-131 dat in de cel was verspreid werd verwijderd via de ventilatie en
vastgehouden in de installatie.

2018-12-19

Doel 3

Er ontbrak een instrumentatiekabel voor de nooddieselgeneratoren van Doel 3,
waardoor die niet correct zouden functioneren bij een extern ongeval. De situatie is
intussen rechtgezet.

2018-11-07
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Enkele andere onvoorziene
gebeurtenissen in 2018
Problematiek veiligheidskoelwatercircuit Doel 1 en Doel 2
Op maandag 23 april 2018 ontdekte ENGIE
Electrabel een lek in een veiligheidskoelwatercircuit
van Doel 1. Daarop werd de reactor stilgelegd, zoals
de veiligheidsprocedures dat voorschrijven, en werd
het geplande onderhoud van Doel 1 vervroegd.
Omdat zustercentrale Doel 2 een gelijkaardige
opbouw heeft, werd de overeenstemmende
koelwaterleiding in Doel 2 ook gecontroleerd tijdens
het periodieke onderhoud van de reactor. Tijdens die
controle werd een gelijkaardige – maar minder
omvangrijke – degradatie vastgesteld. ENGIE
Electrabel verving de betrokken onderdelen van die
koelwaterleidingen van Doel 1 en Doel 2, na akkoord
van het FANC.

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

Kerncentrale Doel
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Accidentele blootstelling van ongeboren kinderen
aan bronnen van ioniserende straling
Wanneer een zwangere vrouw medische
onderzoeken of behandelingen ondergaat, kan haar
ongeboren kind daarbij worden blootgesteld aan
bronnen van ioniserende straling. Een dergelijke
accidentele blootstelling van een ongeboren kind
moet worden gemeld wanneer de zwangerschap
niet gekend was en de dosis voor het ongeboren
kind hoger is dan de publiekslimiet van 1 mSv/jaar.
Een blootstelling bij een gekende zwangerschap
wordt niet als accidenteel beschouwd, omdat in dat
geval de stralingsdosis en de risico’s voor het
ongeboren kind in rekening worden gebracht bij de
rechtvaardiging en optimalisatie van het onderzoek
of de behandeling.

Het FANC speelde bij die bewustmaking een
belangrijke rol, onder meer door zijn
sensibiliseringscampagne ‘Zwanger?
Mijd straling’. Daarnaast organiseerde het FANC ook
een rondetafel en infosessies in diverse ziekenhuizen
over het ontwerp-KB rond medische blootstellingen,
waarin het onderwerp ook aan bod komt. Ten slotte
organiseerde het FANC op 2 juni 2018 ook het
symposium ‘Significante gebeurtenissen’ dat
eveneens dieper inging op de problematiek.

In de loop van 2018 werden er, in vergelijking met
voorgaande jaren, beduidend meer accidentele
blootstellingen van ongeboren kinderen gemeld,
en dat zowel bij radiologie, nucleaire geneeskunde
als radiotherapie. Dat betekent niet dat er meer
dergelijke incidenten gebeuren, wel dat er een
groter bewustzijn is in de medische sector om het te
melden.

Bij een melding geeft het FANC aanbevelingen voor
verbeteracties om dergelijke incidenten zoveel
mogelijk te voorkomen en om de nazorg na het
incident zo vlot mogelijk te laten verlopen.
De aanbevelingen betreffen onder meer de
vraagstelling vóór het onderzoek of de behandeling
en de inschatting van de dosis voor het ongeboren
kind. Daarnaast beveelt het FANC aan dat de
verantwoordelijke arts de zwangere patiënte, haar
huisarts en haar gynaecoloog op de hoogte brengt
van het incident en dat het ziekenhuis een contactpersoon aanduidt bij wie de zwangere vrouw, haar
huisarts en haar gynaecoloog terechtkunnen met
vragen.
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4
HET FANC IN DE KIJKER

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.
Dat 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

Joint Convention IAEA - Zesde plenaire vergadering
Van 21 mei tot 1 juni 2018 vond de zesde plenaire
vergadering plaats van de verdragsluitende
partijen van de Joint Convention over de veiligheid
van het beheer van bestraalde splijtstof en de
veiligheid van het beheer van radioactief afval.
De bijeenkomst vond plaats bij het Internationaal
Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) in Wenen.
Zeven maanden vóór deze bijeenkomst had België
al een nationaal verslag opgesteld dat op 23 oktober
2017 aan het IAEA werd overgemaakt. De andere
lidstaten die deel uitmaken van de Joint Convention
bestudeerden dat verslag en formuleerden
vervolgens een aantal schriftelijke vragen.
Het FANC coördineerde het proces waarbij
antwoorden op al die vragen moesten worden
geformuleerd. Op 20 april 2018 werden de
antwoorden uiteindelijk overgemaakt aan het IAEA.

Tijdens de eerste week van de bijeenkomst in Wenen
gaf de Belgische delegatie – die bestond uit
deskundigen van het FANC, Bel V en NIRAS – een
presentatie voor de onderzoeksgroep van 10 landen
die aan de Belgische delegatie was toegewezen.
Tijdens die presentatie gaven de Belgen mondeling
antwoord op alle gestelde vragen.
De onderzoeksgroep maakte vervolgens een verslag
op van de Belgische situatie.
De tweede week van de bijeenkomst werd gewijd
aan de identificatie en de compilatie van de
belangrijke kwesties die uit het onderzoeksproces
naar voren kwamen. Op basis daarvan werd het
eindverslag van de bijeenkomst opgemaakt.
België heeft dus aan zijn verplichtingen voor deze
onderzoekscyclus voldaan en bereidt zich voor om
hetzelfde te doen voor de zevende toetsingsvergadering die van 24 mei tot 5 juni 2021 zal
plaatshebben.
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Resultaten Belgische situatie volgens onderzoeksgroep
Domeinen waarin België goed scoort
Specifieke instrumenten m.b.t. de vaststellingen rond veiligheidscultuur
die worden ontwikkeld en gebruikt bij inspecties.
Continue verbetering van het reglementair kader met o.a. vorderingen op
het gebied van noodplannen, ontmanteling en opslag van radioactief afval
en bestraalde splijtstof.
Verduidelijking van de rol en de verantwoordelijkheden van het FANC en
NIRAS.
Volledig onderzoek van het acceptatiesysteem voor afval van de
toekomstige oppervlaktebergingsinstallatie, inclusief de actieplannen om
het niet-conform afval te beheren.
Uitdagingen
Verderzetting van het robuuste programma om de problemen met de
belangrijke non-conformiteiten die tijdens inspecties werden ontdekt op te
lossen (bv. vorming van een gelachtige uitloop op het laagactief afval
afkomstig van de kerncentrales).
Verduidelijking van het statuut en het beleid m.b.t. de verbruikte splijtstof.
Goedkeuring en implementatie van het beleid voor het langetermijnbeheer van hoogactief afval.
Uitwerking van een plan voor het radiumhoudend afval.
Finalisering van de reglementaire technische leidraden m.b.t.
ontmanteling (vrijgave, vrijgave van de site, human resources en
vergunningsproces).
Rekening houden met de gevolgen van de kernuitstap voor de
recyclagecircuits.
Verderzetting van het vergunnings- en bouwproces van de
oppervlaktebergingsinstallatie.
Voorbereiding van het einde van de uitbating en de ontmanteling van de
centrales, gepland tussen 2022 en 2025.
Voorstellen
België wordt ertoe aangezet een planning op te maken om tot een
beslissing te komen m.b.t. het beleid voor het hoogactief afval,
de verbruikte kernbrandstof en het radiumhoudend afval.
België wordt gestimuleerd om het systeem van de financiële waarborgen
voor alle operatoren te voltooien.
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OP NATIONAAL NIVEAU
Aanstelling Frank Hardeman als nieuwe directeur-generaal van het FANC
Focus op openheid en transparantie
Op 1 mei 2018 nam Frank Hardeman zijn mandaat op
als nieuwe directeur-generaal van het FANC en op
10 oktober stelde hij zich officieel voor aan de pers.
Het Agentschap staat voor meerdere uitdagingen
in de nabije toekomst en Frank Hardeman is van
plan om die aan te gaan met een beleid gesteund
op bescherming, transparantie en onafhankelijkheid.
Hij hecht ook veel belang aan de interne werking van
het FANC en is vastberaden om de organisatie aan te
passen aan de wijzigende context.

Frank Hardeman: “Het FANC is betrouwbaar,
transparant, onafhankelijk en neutraal. Het vervult
zijn rol als promotor en bewaker van de
veiligheidscultuur, maar treedt ook streng
op als het moet.”
Met die waarden gaat het FANC een
veranderende toekomst tegemoet.
De geplande kernuitstap, de berging van
radioactief afval en de ontwikkeling van
nieuwe medische toepassingen zijn maar
enkele van de vele uitdagingen voor de
komende jaren. Frank Hardeman en alle
medewerkers van het FANC en van zijn
technisch filiaal Bel V gaan er alles aan
doen om samen met de beleidsorganen
de nodige aanpassingen efficiënt door te
voeren. Communicatie, zowel intern als
extern, zal daarbij een hoeksteen van het
beleid zijn.
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VRAGEN VAN POLITIEK, PERS EN BURGERS
Parlementaire vragen en subcommissies
Eén van de opdrachten van de Kamer bestaat erin
om de regering te controleren. Parlementsleden
kunnen dat onder andere doen door parlementaire
vragen te stellen. 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.
Sinds het begin van de huidige legislatuur, 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 2018 behandelde het FANC 157 parlementaire
vragen. In bijna 85% 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.
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Ook aan de hand van de subcommissies kan de
Kamer de regering controleren. De specifieke
subcommissie ‘nucleaire veiligheid’ laat
parlementsleden daarbij toe een specifiek
onderwerp in verband met een nucleair veiligheidsen/of beveiligingsaspect uit te diepen.
Wanneer de subcommissie een dergelijk nucleair
veiligheidsonderwerp dat betrekking heeft op de
competentiedomeinen van het FANC wil bespreken,
kan de subcommissie het FANC uitnodigen om een
zo volledig mogelijk antwoord te geven rond het
onderwerp in kwestie.

In 2018 werd het FANC gehoord in 4 sessies van de
subcommissie ‘nucleaire veiligheid’ over de
volgende onderwerpen:
- 9 mei: het lek in het primair watercircuit van Doel 1
op 23 april;
- 5 juni: de veiligheid en beveiliging van de Belgische
kerncentrales;
- 2 oktober: de veiligheid van de Belgische
kerncentrales;
- 27 november: presentatie van de analyse van het
FANC van het verslag van de Onderzoekscommissie
van de Franse Assemblée Nationale betreffende de
veiligheid en beveiliging van nucleaire installaties.
De volledige verslagen van die sessies – en alle
andere sessies – van de subcommissie zijn terug te
vinden op de website van De Kamer.

Het FANC in de media
Het FANC dook het afgelopen jaar 4.882 keer op in de media:

Klachtenbeheer
Het FANC hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening. Het is onze ambitie om onze
manier van werken onophoudelijk te verbeteren om de burger een optimale dienstverlening te kunnen
bieden.
In 2018 ontving het FANC 15 klachten, via de standaardprocedure (website, e-mail of brief).
Daarvan was 1 klacht niet-ontvankelijk, wat het totale aantal behandelde klachten op 14 brengt.
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OPLEIDINGEN GEORGANISEERD DOOR HET FANC

OPLEIDING
Rondetafel ‘Fysieke inventaris’

DATUM
30 januari 2018

Opleiding + examen voor chauffeurs over het ADR
(Europees verdrag voor het internationaal vervoer Februari 2018
van gevaarlijke goederen over de weg)
Opleiding voor de politie

14 februari 2018

Opleiding in het kader van Weesbrongevoelige
Inrichtingen en Meetpoorten voor betrokkenen bij 6 maart 2018
Bruxelles-Energie
Workshop Metingen (Nucleair en Radiologisch
7 maart 2018
Noodplan)
Opleiding voor de politie

19 maart 2018

Examen voor beveiligingsadviseurs (Frans) –
Opleiding gegeven door DGT en Vinçotte
Controlatom

April 2018

Opleiding in het kader van Weesbrongevoelige
Inrichtingen en Meetpoorten bij Idelux

13 maart 2018

Opleiding in het kader van Weesbrongevoelige
Inrichtingen en Meetpoorten voor betrokkenen 22 mei 2018
zonder meetpoorten bij SITA
Opleiding + examen voor chauffeurs over het ADR
(Europees verdrag voor het internationaal vervoer Juni 2018
van gevaarlijke goederen over de weg)
Symposium ‘How to deal with unintended
exposures’ voor mensen uit de medische sector

2 juni 2018

Opleidingen voor medewerkers DAB (Directie
Algemene Beveiliging van de federale politie)

Sinds juli 2018 (doorlopend)

Examen voor beveiligingsadviseurs (Nederlands) –
Opleiding gegeven door DGT en Vinçotte
September 2018
Controlatom
Workshop ‘Luchtvaart’

26 september 2018

Opleiding + examen voor chauffeurs over het ADR
(Europees verdrag voor het internationaal vervoer Oktober 2018
van gevaarlijke goederen over de weg)
Workshop ‘Safeguards by Design’

3-4 oktober 2018

Infodag Nucleaire Inspecteurs

6 november 2018

Regional Training Course on the Security of
Radioactive Material and Facilities

19-23 november 2018

Opleiding over radon voor professionals uit de
bouwsector

23 november 2018

Workshop ‘Trustworthiness’

26 november 2018

Jaarlijkse opleiding voor arbeidsartsen

30 november 2018
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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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HUMAN RESOURCES
Op 31 december 2018 telde het FANC in het totaal 157 personeelsleden, waarvan 156 met een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.
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6
JAARREKENINGEN 2018
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BALANS EN RESULTATENREKENING

Designed by Dragana_Gordic / Freepik
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INKOMSTEN
De inkomsten van het Agentschap waren voor meer dan 85 % afkomstig uit jaarlijkse heffingen en voor
meer dan 10 % van specifieke financiering vanuit NIRAS (berging van radioactief afval), SCK (project
MYRRHA) en ENGIE Electrabel (prelicensing project Spent Fuel Storage Facility). 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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UITGAVEN
Zoals blijkt uit onderstaande grafiek en tabel vormen de personeelskosten de grootste uitgavepost van het
FANC (ongeveer 2/3 van het budget). Andere belangrijke posten, elk ter waarde van ongeveer 10 % van het
budget, zijn de infrastructuur (waarbij de huur van het kantoorgebouw het overgrote deel uitmaakt) en de
uitbesteding van een groot aantal staalnames en metingen in het milieu rond de Belgische nucleaire sites,
nabij de landsgrenzen (vooral nabij buitenlandse sites in onze omgeving) en in de voedselketen.
De praktische uitvoering en radiologische analyses van die staalnames gebeurden in 2018 via de laboratoria
van het SCK-CEN in Mol en van het IRE ELiT in Fleurus.
De post algemeen beheer (iets minder dan 5 % van de uitgaven) omvat diverse zaken noodzakelijk voor de
goede werking: vergoedingen voor binnenlandse en buitenlandse zendingen, verzekeringen, juridische
bijstand, vertalingen, documentatie en bibliotheek, lidmaatschappen en sponsoring, uitgaven voor de
bedrijfsrevisor, etc.
Ten slotte zijn er nog diverse kleinere uitgaven (ongeveer 2% van het budget per uitgavepost) voor
informaticamiddelen, onderhoud en modernisering van (onderdelen van) TELERAD en de datacommunicatiekosten, externe ondersteuning bij opleidingen en rekrutering (post HRM) en een aantal
interne projecten om de werking van het FANC efficiënter te maken.
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Meer weten over het FANC?
Dan kan u ons bereiken via:
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel - België
T: +32 (0)2 289 21 11 - F: +32 (0)2 289 21 12
E-mail: meldpunt@fanc.fgov.be
www.fanc.fgov.be

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever
Frank Hardeman
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Ravensteinstraat 36
1000 Brussel
Algemene coördinatie, redactie en grafisch ontwerp
Dienst Communicatie

We bedanken de medewerkers van het FANC die hebben bijgedragen tot de totstandkoming
van dit jaarverslag.

