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2020 door de bril van FRANK HARDEMAN, directeur-generaal, en
JIHANE ANNANE, voorzitster van de raad van bestuur
Het is onmogelijk om
het jaarverslag 2020
niet te starten met
COVID-19, ook al bleven wij en de voornaamste actoren in
onze sector relatief
gespaard. Uiteraard
moesten we onze manier van werken wel
aanpassen om onze
stakeholders te helpen
en onze missie te
blijven vervullen. Om
een zo goed mogelijke
partner te zijn van de medische inrichtingen in ons land,
versnelden we de procedure voor de indienstname van
sommige toestellen en organiseerden we het toezicht op de
stralingsbescherming in de medische sector op een andere
manier. Daarnaast organiseerden we de nodige opleidingen
en examens voor de verschillende sectoren die in aanraking
komen met ioniserende straling hoofdzakelijk online. De
collega’s hebben we de afgelopen maanden moeten missen,
maar via een versterkte interne communicatie, de lancering
van een interne nieuwsbrief en tal van informele activiteiten
hebben we toch geprobeerd om ervoor te zorgen dat onze
medewerkers de connectie met het FANC en met elkaar niet
verloren.
In 2020 kregen we een nieuwe federale regering. Uit de
regeringsverklaring hebben we al heel wat kunnen opmaken
voor de toekomst van onze organisatie. De regering
bevestigde de algemene kernuitstap tegen 2025, al blijft
er nog een mogelijkheid om de uitbatingstermijn van twee
reactoren toch te verlengen, mocht eind 2021 blijken dat een
volledige kernuitstap nog niet haalbaar is op het vlak van
energiebevoorrading. Voor het FANC betekent de politieke
beslissing over de kernuitstap een verschuiving van onze
prioriteiten. We waren ons al langer aan het voorbereiden
op de ontmanteling van de kernreactoren, maar we werkten
ook nog voort op de moderniseringswerken die nodig waren
voor een eventuele verlenging van de uitbatingstermijnen
van de reactoren. Vanaf nu zetten we dus voluit in op de
voorbereiding van de definitieve stopzetting en ontmanteling
van de Belgische kerncentrales. Het FANC engageert zich er
uiteraard ook toe om het toezicht op de veilige uitbating van
de kernreactoren tot de laatste dag te garanderen.
In 2015 werden de uitbatingstermijnen van Doel 1 en 2 en
Tihange 1 al eens met tien jaar verlengd. Daarvoor waren
heel wat moderniserings- en verbeteringswerken nodig.
Alle projecten die het gevolg waren van de zogenaamde
stresstests die werden uitgevoerd na het kernongeval in
Fukushima in 2011, werden in 2020 afgerond. De lessen die
toen in Japan werden getrokken, werden nadien wereldwijd
geïmplementeerd, om de kans op en de impact van kernongevallen zoveel mogelijk te beperken.
We zullen in de toekomst ook de andere regeringsbeslis-

singen ondersteunen
vanuit onze expertise.
Daarbij denken we
dan bijvoorbeeld aan
onderzoeksprojecten
zoals MYRRHA en de
herziening van het
nucleair en radiologisch noodplan, in samenwerking met het
Nationaal Crisiscentrum.
We hebben echter
ook nood aan toekomstperspectief voor onze eigen organisatie, want na de
kernuitstap moet het FANC zich enigszins herpositioneren.
Daarom zijn we volop bezig met een strategische oefening,
die ons moet helpen om onze maatschappelijke rol te blijven
garanderen op lange termijn.
Wie kernuitstap zegt, zegt ook kernafval. Het FANC roept de
regering op om zo snel mogelijk beslissingen te nemen rond
de sanering, het afvalbeheer en de afvalberging op lange
termijn. In dat kader gaven we vorig jaar al een advies aan
NIRAS in verband met geologische berging, een mogelijke
optie voor de definitieve berging van hoog- en middelactief
en langlevend afval. Eind 2020 was er ook veel aandacht voor
historisch radiologisch verontreinigde sites in ons land. Ook
daarrond heeft het FANC in de loop van 2020 belangrijke
stappen gezet. Samen met NIRAS werkte het FANC een
visienota uit over de sanering van de Umicore-site in Olen, die
radioactieve stoffen bevat door de vroegere radiumproductie
van het voormalige Union Minière op de site. Die visie wordt
in de loop van 2021 verder geconcretiseerd in overleg met
de voornaamste betrokkenen.
In 2020 zorgden we ook voor de omzetting van een aantal
EU-richtlijnen naar Belgische wetgeving. Daarbij zetten we
sterk in op informatie aan en interactie met de betrokken
stakeholders, zodat ze weten wat er precies verandert voor
hun sector.
Intern gingen we aan de slag met de modernisering van
ons HR-beleid en met de verdere digitalisering van onze
organisatie.
Op internationaal vlak moesten we door het reisverbod het
afgelopen jaar uiteraard vele evenementen en projecten uit
onze agenda schrappen, maar net voor de eerste lockdown
konden we gelukkig toch nog een belangrijke stap zetten
in de bestrijding van zogenaamde Insider Threats, tijdens de
ICONS-conferentie van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA).
Meer daarover en over tal van andere onderwerpen in de
rest van dit jaarverslag. Wij wensen jullie een aangename
lectuur toe.
Frank Hardeman & Jihane Annane
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BELANGRIJKSTE RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE

66% van de respondenten stelt dat hun werkgever hen nooit

heeft geïnformeerd over de blootstelling aan kosmische straling.
De meesten kennen het fenomeen echter wel, door er zelf info
over op te zoeken of door erover te spreken met collega’s en
beroepsverenigingen.
Slechts 13% van de respondenten zegt dat ze de informatie
over hun persoonlijke blootstellingswaarden rechtstreeks ontvangen van hun werkgever. Bijna een derde verklaart dat die
informatie niet beschikbaar is. In 55% van de gevallen is de informatie wel ergens raadpleegbaar, maar moet de medewerker zelf
het initiatief nemen om ze te consulteren. 15% van de
geënquêteerden doet dat niet.

Luchtvaartpersoneel onvoldoende
geïnformeerd over
kosmische stralingsrisico’s

De meeste zwangere personeelsleden (83%) stoppen met
vliegen van zodra ze hun zwangerschapsverklaring hebben ingediend bij hun werkgever. 9% blijft nog vliegen na de zwangerschapsverklaring en 8% meldt de zwangerschap pas later, om te
kunnen blijven vliegen en zo minder loonverlies te lijden. De helft
van de vrouwen werd niet geïnformeerd door hun werkgever
over de stralingsrisico’s voor ongeboren kinderen of over het
belang van het zo vroeg mogelijk melden van een zwangerschap
in dat kader.

FANC werkt actieplan uit na enquête bij piloten en cabinepersoneel
Piloten en cabinepersoneel krijgen van luchtvaartmaatschappijen te weinig informatie over de mogelijke risico’s
van kosmische straling. Dat blijkt uit de resultaten van een
enquête van het FANC in samenwerking met de Belgian
Cockpit Association (BeCA), de beroepsvereniging die de
Belgische lijnpiloten vertegenwoordigt.
Het FANC volgt jaarlijks de opgelopen stralingsdosis op van
ongeveer 4.000 luchtvaartmedewerkers. Daarnaast zijn
luchtvaartmaatschappijen wettelijk verplicht om hun medewerkers proactief te informeren over de gezondheidsrisico’s
die hun werk inhoudt. Om te kunnen nagaan of de
medewerkers die info ook daadwerkelijk ontvangen,
organiseerde het FANC een bevraging in samenwerking
met de Belgian Cockpit Association (BeCA). De beroepsvereniging verspreidde de enquête via haar netwerk en
naar de 600 aangesloten piloten. In het totaal kreeg het
FANC 400 ingevulde vragenlijsten terug.
Globaal genomen blijkt uit de enquête dat de medewerkers
te weinig informatie krijgen over de mogelijke risico’s, dat
ze niet voldoende op de hoogte zijn van hun eigen blootstellingswaarden en dat vrouwelijke personeelsleden onvoldoende worden geïnformeerd over de risico’s voor het
ongeboren kind in geval van zwangerschap. Embryo’s en
foetussen zijn immers gevoeliger voor ioniserende straling
dan volwassenen.

ACTIEPLAN
Om de informatiedoorstroming naar de luchtvaartmedewerkers te verbeteren, zal het FANC een actieplan uitwerken.
De luchtvaartmaatschappijen zullen worden gesensibiliseerd rond hun plicht om hun personeel te informeren over
de stralingsrisico’s, over de mate van blootstelling en over
het verhoogde risico voor zwangere vrouwen.
Het FANC zal informatiepakketten ontwikkelen en verspreiden en zal de best practices uit binnen- en buitenland
promoten.
Ook arbeids- en luchtvaartartsen zullen bijkomende informatie ontvangen. Bovendien zal het contact tussen luchtvaartartsen en arbeidsartsen erkend voor het medisch
toezicht op personen die beroepshalve zijn blootgesteld
aan ioniserende straling worden gestimuleerd.
Omdat de COVID-crisis de luchtvaartsector het voorbije
jaar hard heeft getroffen, werd het actieplan voorlopig on
hold gezet.

De overgrote meerderheid van de respondenten is tevreden
dat het onderwerp aandacht krijgt, zou graag beter geïnformeerd worden over de risico’s en wil bijkomende medische opvolging die specifiek gericht is op blootstelling
aan ioniserende straling.
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Historische radiologische verontreiniging in Olen

Visienota van FANC en NIRAS is eerste stap naar globale oplossing
De historische radiumproductieactiviteiten van het vroegere Union Minière in Olen hebben geleid tot een verspreide besmetting binnen (maar ook buiten) de perimeter
van de huidige site van Umicore in Olen. De besmetting werd
met name veroorzaakt door de opslag van grondstoffen,
bijproducten en residuen en door de uitstoot van gezuiverd
afvalwater van de radiumproductieactiviteiten. De besmetting op openbaar domein en op de fabrieksterreinen werd
al voor een groot deel gesaneerd. Daarvoor heeft Umicore
verschillende opslagfaciliteiten voor radioactief afval gebouwd op zijn site in Olen om de besmette grond op te
slaan. De opslaginstallaties werden allemaal vergund door
het FANC.
Buiten die vergunde opslaginstallaties is er ook nog residuele radioactieve besmetting aanwezig op andere sites in
Olen.
GEZONDHEIDSRISICO’S VOOR DE BEVOLKING
De radioactieve besmetting in Olen werd in de jaren
negentig uitgebreid bestudeerd en in kaart gebracht, onder
meer door het nucleair onderzoekscentrum SCK CEN.
Hoewel de verontreiniging soms een aanzienlijk niveau
bereikt, blijft de impact ervan op de bevolking gelukkig
beperkt. De verontreiniging op openbaar domein leidt niet
tot een significante blootstelling voor de omwonenden of
voor toevallige voorbijgangers.

Het voornaamste risico voor de bevolking bij met
radium besmette percelen is radongas, een product van
het radioactieve verval van radium. Radongas kan zich
opstapelen in woningen en de blootstelling eraan kan op
lange termijn gezondheidsproblemen veroorzaken.

In de jaren ’90 werden radonconcentraties gemeten in
meer dan 800 woningen in Olen en Geel en werden er waar
nodig remediërende maatregelen getroffen.
De vergunde opslagfaciliteiten voor radioactieve
materialen en de resterende historische verontreiniging op
de Umicore-site zijn onderworpen aan een milieucontrole
(meting van radon in de omgevingslucht en meting van
de radioactiviteit van het grondwater). Het FANC voert
ook steekproefsgewijze metingen uit rond de historisch
verontreinigde sites in het kader van zijn radiologisch
controleprogramma. De resultaten van de milieumonitoring
worden jaarlijks gepubliceerd op de website van het FANC.
Hoewel de huidige stralingsgevolgen van de in Olen
aanwezige verontreiniging beperkt zijn, kunnen ze bij
een verandering van het gebruik van de betrokken grond
aanzienlijk worden. De verontreiniging vereist daarom een
permanente opvolging en een globale saneringsstrategie.
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PLAN VAN AANPAK EN VOLGENDE STAPPEN
De betrokken autoriteiten proberen al heel lang een globale
oplossing uit te werken voor de radioactieve besmetting in
Olen.
Begin 2020 kwam er een doorbraak: het FANC en NIRAS
werkten een gezamenlijk visiedocument uit, dat ook werd
aanvaard door Umicore en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Het voorziet in een gemeenschappelijke strategie voor de nog te saneren locaties en
voor de radioactieve materialen die tijdelijk zijn opgeslagen
in de vergunde opslaginstallaties. Eén opslaginstallatie, de
zogenaamde ‘UMTRAP’-installatie, zit niet vervat in dit plan
van aanpak, omdat daarin andere materialen, met een
andere mate van verontreiniging, zijn opgeslagen.

Het FANC en NIRAS zijn de dialoog aangegaan met de
stakeholders – in de eerste plaats Umicore en OVAM – om
het visiedocument te vertalen naar concrete acties. Binnen
werkgroepen worden de verschillende aspecten van de
saneringsoplossing verder uitgewerkt.

Bq/g: Becquerel per gram.
De becquerel is de eenheid voor
radioactiviteit en beschrijft het
aantal atoomkernen dat per
seconde radioactief vervalt.

Het plan van aanpak is gebaseerd op een scheiding van de verontreinigde
materialen in vier groepen, volgens het risico:
MINIEM RISICO
(minder dan 0,1 Bq/g radium)

RISICO BEHEERSBAAR MET EENVOUDIGE
MAATREGELEN
(tussen 0,1 en 15 Bq/g)

Vereist geen specifieke behandeling.
Hoewel ze niet verwaarloosbaar zijn, kunnen
matig radioactief besmette materialen op dezelfde manier worden beheerd als materialen
die afkomstig zijn van bodems besmet met
niet-radioactieve stoffen. Deze materialen
moeten daarom niet als radioactief afval
worden beschouwd. Die aanpak werd ook
toegepast op de sites van de voormalige
fosfaatindustrie.

BELANGRIJK RISICO BIJ CONTACT MET Zal als radioactief afval moeten worden beGROTE HOEVEELHEID
heerd, maar kan in een ondiepe berging
(tussen 15 en 1.000 Bq/g)
worden opgeslagen.
BELANGRIJK RISICO BIJ CONTACT MET Zal als radioactief afval moeten worden opgeKLEINE HOEVEELHEID
slagen in een geologische berging.
(meer dan 1.000 Bq/g)

JAN
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FAGG en FANC werken samen rond medische hulpmiddelen
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is
verantwoordelijk voor het beheer van meldingen van problemen met medische hulpmiddelen.
Medische hulpmiddelen zijn een zeer brede groep van gezondheidsproducten: het gaat om verbanden, bloeddrukmeters, heupprotheses,
pacemakers, contactlenzen, enzovoort. Daarnaast zijn er ook medische
hulpmiddelen, zoals röntgentoestellen, die blootstelling aan ioniserende
straling inhouden. Voor die laatste groep werken het FAGG en het FANC
nauw samen.
Matthias, expert in medische toepassingen, gaf een presentatie aan onze
collega’s van het FAGG, om hen nog beter te informeren over die specifieke
medische hulpmiddelen.
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35e symposium

SF² Tihange

Staat voor Spent Fuel Storage Facility.
Electrabel kreeg een oprichtings- en exploitatievergunning voor een nieuwe opslaginstallatie voor verbruikte
splijtstof op zijn site in Tihange. De verbruikte splijtstof
blijft daar tijdelijk opgeslagen, tot er een definitieve
oplossing komt voor de berging van hoogradioactief
en/of langlevend afval.

FEB
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Belgian Hospital
Physicists
Association
(BHPA)

‘Working together for the future’
Medische stralingsfysica wordt toegepast in de
medische disciplines waar gebruik wordt gemaakt
van ioniserende straling: radiotherapie, nucleaire
geneeskunde en medische röntgentoepassingen.

Het aantal nieuwe technologieën en technieken voor
diagnoses en behandelingen neemt alsmaar toe en dus is het belangrijk om de stralingsbescherming van de patiënt te
verzekeren en de kwaliteit van de apparatuur te controleren.
Het FANC engageert zich als partner van de deskundigen in de medische stralingsfysica en gaat samen met hen de
toekomstige uitdagingen aan. Want “Samen beschermen”, dat is ons motto.

Olivier, directeur van ons departement Gezondheid
& Leefmilieu, mocht de openingsspeech geven.

FEB

13-14

Collega Jurgen gaf er een lezing over stralingsmonitoring in de medische sector.

39e congres van de
Belgian Society
of Cardiology
Geen betere dag dan Valentijnsdag om
collega Katrien uit te nodigen voor
een teaching session over stralingsbescherming voor cardiologen!
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10-14

Tijdens een internationale conferentie over nucleaire beveiliging
(ICONS 2020) die van 10 tot 14 februari op het
Internationaal Atoomenergieagentschap in Wenen plaatsvond,
hebben het FANC en zijn Amerikaanse tegenhanger,
de National Nuclear Security Administration (NNSA),
“Alleen via een internationale
de aftrap gegeven voor de oprichting van een
bewustwording en uitwisseling van
internationale werkgroep rond de bestrijding
good practices kan deze dreiging
van interne dreigingen in de nucleaire sector.
op een efficiënte manier worden
In oktober 2020 kwam de werkgroep voor de
bestreden. Insider threats blijven één
eerste keer samen.
van de grootste uitdagingen voor de

nucleaire sector. We werken samen
met partners over de hele wereld om
dit risico zo efficiënt mogelijk aan te
pakken.”

Lisa E. Gordon-Hagerty, hoofd van de
NNSA en Under Secretary for Nuclear
Security van het Departement van Energie
van de Verenigde Staten op het moment
van de ICONS2020-conferentie
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FLITS-inspectie tijdens LTO-revisie Tihange 1

Het inspectieprogramma van het FANC bevat zogenaamde ‘FLITS-inspecties’ (Fast Limited Inspection with
Thematic Scope) in de inrichtingen van klasse I.
Dergelijke inspecties verschillen van de gebruikelijke
inspecties van het FANC, omdat ze onaangekondigd
zijn en omdat er veel inspecteurs bij betrokken zijn die
een uitgebreid gamma van vooraf bepaalde thema’s
ter plaatse gaan onderzoeken. De inspectie is erop
gericht te verifiëren of de exploitant zijn processen
correct toepast in de praktijk.

De behandelde deelonderwerpen waren:
- de stralingsbescherming op de werven en de toepassing van de ALARA-principes;
- de aandacht voor nucleaire beveiligingsaspecten;
- de omgang met onderaannemers (informatie, opleiding, toezicht);
- de nucleaire veiligheids- en beveiligingscultuur;
- het beheer van radioactief afval op de werven.

De FLITS-inspectie 2020 werd op 12 februari uitgevoerd
in de kerncentrale van Tihange door een team van 13
inspecteurs van het FANC en controleurs van Bel V.
De inspectie was toegespitst op het beheer van de
buitendienststelling van eenheid 1 van Tihange,
en in het bijzonder op de kwaliteit van de
voorbereiding van de buitendienststelling
van de eenheid en het beheer van de werven.
Deze inspectie ter plaatse werd voor het eerst
gezamenlijk verricht door inspecteurs van drie
verschillende diensten van het FANC (nucleaire
basisinrichtingen, afvalbeheer en nucleaire beveiliging).
Dankzij de FLITS-inspectie werd de samenwerking
tussen de diensten versterkt en werden alle gestelde
doelen bereikt.

ALARA staat voor as low
as reasonably achievable.
Het is een basisprincipe van
stralingsbescherming, dat stelt
dat de stralingsdosis waaraan
werknemers worden blootgesteld
zo laag mogelijk moet worden
gehouden.
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FEB

11-13

OSPAR

Collega’s Jurgen en Audrey namen in Parijs deel aan
de jaarlijkse meeting van het Comité voor radioactieve
stoffen van de OSPAR-commissie.
Het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu
in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan
of OSPAR-verdrag heeft als doel door internationale
samenwerking het maritieme milieu in de noordoostelijke
Atlantische Oceaan, inclusief de Noordzee, te beschermen.
De naam OSPAR komt van ‘Oslo’ en ‘Parijs’ omdat het
verdrag twee eerdere internationale overeenkomsten
verving: het Oslo-verdrag en het Parijs-verdrag.
Ook het FANC speelt een belangrijke rol in de bescherming van ons maritiem leefmilieu, door controle- en
onderzoeksprogramma’s te ontwikkelen om de impact
van de afzetting van radioactieve stoffen in de Noordzee
te meten en op te volgen.

Vermijd straling tijdens de zwangerschap!

FEB

16
Ben je zwanger of wil je graag zwanger
worden? Vertel dat dan altijd aan je
arts, vooral als de arts je doorverwijst
voor een röntgenfoto of een scan.
Want straling houdt risico’s in tijdens
de zwangerschap.
Om zwangere vrouwen te sensibiliseren rond de risico’s van ioniserende
straling, had het FANC een infostand
op BabyDays Antwerpen.
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Nieuwe wetgeving rond stralingsbescherming
in de (dier)geneeskunde

Het FANC waakt erover dat zowel patiënten,
werknemers als begeleiders van dieren
optimaal worden beschermd tegen de
gevaren van ioniserende straling.
Op 1 maart werd een verduidelijkte en
gemoderniseerde wetgeving rond stralingsbescherming van kracht, die gebaseerd is
op een Europese richtlijn en voldoet aan de
laatste wetenschappelijke inzichten en
evoluties in de (dier)geneeskunde. In de
loop van 2020 werden heel wat concrete en
technische aspecten van de nieuwe regelgeving verder uitgewerkt in bijhorende
technische reglementen.
De basisprincipes van stralingsbescherming
zijn rechtvaardiging en optimalisatie van de
blootstelling aan ioniserende straling.
Met andere woorden: als een evenwaardige
techniek mogelijk is, dan moet ioniserende
straling worden vermeden en als ze toch
wordt gebruikt, dan moet de aanwending
ervan optimaal verlopen en de stralingsdosis tot een minimum worden beperkt,
uiteraard zonder het medisch doel uit het
oog te verliezen. De vernieuwde wetgeving steunt nog
altijd op die principes, maar werd verduidelijkt en dieper uitgewerkt naar aanleiding van de evoluties in de
(dier)geneeskunde.
ARTSEN EN TANDARTSEN
Bij de toepassingen die artsen en tandartsen gebruiken,
ligt de focus op de patiënt. De nieuwe regelgeving
beschrijft duidelijk welke info patiënten moeten krijgen vooraleer ze een onderzoek of een behandeling
met ioniserende straling ondergaan. De behandelende
arts zal de patiënt in de toekomst ook meer vragen
stellen. Zo is het onder meer belangrijk om na te gaan
of de patiënt (mogelijk) zwanger is, want embryo’s en
foetussen zijn gevoeliger voor ioniserende straling dan
volwassenen.
Om de kwaliteit en de veiligheid van de onderzoeken
en behandelingen te kunnen garanderen, werden de
nodige maatregelen vastgelegd of verduidelijkt.
In de nieuwe wetgeving staat bovendien een opsomming van de technieken die aanvaard zijn voor veralgemeend gebruik. Als een arts gebruik wil maken van
technieken die (nog) niet in die lijst staan, dan moet
hij dat geval per geval motiveren en documenteren.
Daarnaast is er ook een lijst opgenomen van technieken
die verboden zijn.

©Getty Images

DIERENARTSEN
De diergeneeskunde is een aparte sector met zijn
eigen specifieke noden en behoeften. Daarom werd
de wetgeving voor dierenartsen in een apart koninklijk
besluit gegoten.
Een belangrijke nieuwigheid in de wetgeving is dat het
voor niet-dierenartsen mogelijk wordt om te helpen
tijdens diergeneeskundige blootstellingen, maar dan
wel onder toezicht en verantwoordelijkheid van een
dierenarts.
Daarnaast zullen begeleiders die bij hun dier willen
blijven tijdens een onderzoek of behandeling met
ioniserende straling vooraf explicietere info krijgen
over de risico’s en de veiligheidsmaatregelen (bv. het
dragen van een loodschort).
Tot slot houdt de vernieuwde wetgeving een aantal
belangrijke administratieve vereenvoudigingen in
voor dierenartsen en tandartsen op het vlak van vergunningen.
Het FANC wil een toekomstgerichte partner zijn voor
de artsen, tandartsen en dierenartsen en hen begeleiden bij de optimalisatie van nieuwe medische
technieken. Het Agentschap heeft de stakeholders uit
de verschillende betrokken sectoren dan ook voortdurend geraadpleegd tijdens de herwerking van de
vroegere regelgeving. In de loop van 2020 heeft het
FANC ook nog verder ingezet op informatieverspreiding op maat naar de artsen, tandartsen en dierenartsen
zelf, toegespitst op hun medisch specialisme.
13
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Kennisproef over stralingsbescherming voor tandartsen

De Belgische universiteiten die de opleiding Tandheelkunde aanbieden, organiseren twee keer per jaar een
kennisproef over stralingsbescherming, in samenwerking met en bij het FANC.
Tandartsen die al een geldige vergunning hebben of
geregistreerd staan bij het FANC, moeten de kennisproef niet afleggen. De proef is bedoeld voor tandartsen met een Belgisch diploma dat niet automatisch
voldoet aan de huidige criteria voor de basisopleiding
Stralingsbescherming en voor tandartsen met een
niet-Belgisch diploma. Op die manier moeten de
tandartsen de opleiding rond stralingsbescherming
niet volgen als ze kunnen aantonen dat ze de nodige
kennis over stralingsbescherming al hebben.

Voor wie de nodige kennis nog niet (volledig) heeft
verworven, organiseren de universiteiten KULeuven en
UGent regelmatig een 2-daagse opleiding in het
Engels. Op het einde van die opleiding volgt ook een
kennisproef.
In 2020 vond de eerste kennisproef begin maart plaats
in het FANC-gebouw in de Ravensteinstraat in Brussel.
Op dat moment was de eerste nervositeit rond de
coronapandemie al voelbaar bij de deelnemers. Toch
beseften we toen nog niet dat het een van de laatste
grote bijeenkomsten op het FANC voor lange tijd zou
zijn. De tweede proef vond plaats op 9 oktober. Het
werd een ‘corona-editie’: in die fase van de coronacrisis
kon de proef doorgaan in het FANC-gebouw, maar
golden er strikte voorzorgsmaatregelen.
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Herdenking kernramp Fukushima
Alsmaar strengere veiligheidseisen voor nucleaire installaties

Sinds het kernongeval in de centrale van Fukushima-Daiichi
in Japan op 11 maart 2011 werden de veiligheidsnormen voor
kerncentrales overal ter wereld verstrengd. Ze moesten beter
worden beschermd tegen extreme natuurverschijnselen,
zoals zware aardbevingen en overstromingen. 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. In 2020
werden de laatste grote verbeteringswerken afgerond.
De grote nucleaire installaties in ons land worden om de tien
jaar onderworpen aan een uitgebreide veiligheidsherziening.
Na het ongeval in Fukushima moesten de Belgische uitbaters
van nucleaire installaties nog een stapje verder gaan. Ze
moesten hun veiligheidsmarges testen via zogenaamde
‘stresstesten’. Waar nodig werden verbeteringswerken uitgevoerd, zodat alle nucleaire installaties voldoende weerstand
kunnen bieden aan extreme natuurverschijnselen.

Een aantal aanpassingen moeten gebeuren tegen de volgende tienjaarlijkse veiligheidsherziening van de reactoren,
andere worden al op korte termijn opgelegd en nog andere
zijn al uitgevoerd naar aanleiding van de stresstesten.
Uitbater Electrabel moest nagaan of al zijn reactoren voldoen aan de nieuwe voorschriften. Op 24 april 2020 diende
Electrabel een actieplan in bij het FANC. Na analyse keurde
het FANC dat plan goed. Uit het actieplan bleek dat een
aantal acties al waren afgerond, dat andere nog lopende
waren en dat sommige acties enkel zullen worden uitgevoerd als de regering zou beslissen om de uitbatingstermijn
van een aantal reactoren te verlengen. In dat geval eist het
FANC wel dat alle nodige studies en werkzaamheden aan
de betreffende reactoren worden gefinaliseerd vóór de start
van een nieuwe uitbatingsperiode.

VERDERE VERSTRENGING VAN DE
VEILIGHEIDSEISEN VOOR KERNCENTRALES
Ook de vereniging van West-Europese nucleaire regulatoren
(WENRA), waar het FANC deel van uitmaakt, heeft naar
aanleiding van het ongeval in Fukushima aanbevelingen
geformuleerd. De WENRA-aanbevelingen zijn niet bindend,
maar het gaat om de meest recente Europese inzichten met
betrekking tot de veiligheid van bestaande kernreactoren.
Omwille van continue verbetering werd het bestaande
koninklijk besluit over de veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties op 19 februari 2020 verder uitgebreid met die
aanbevelingen. Concreet gaat het onder andere om een
verstrenging van de voorschriften met betrekking tot heel
ernstige natuurfenomenen, heel zeldzame en extreme ongevallen en combinaties daarvan.

De grote Belgische nucleaire sites
zijn de kerncentrales van Doel en
Tihange, het Instituut voor Radioelementen (IRE) in Fleurus, het SCK
CEN in Mol, Belgoprocess in Dessel
en het Joint Research Centre (JRC)
in Geel.
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Het FANC past zijn werking aan naar aanleiding van de
coronamaatregelen

Op 12 maart kondigde de Belgische regering het federaal
noodplan af als gevolg van de coronapandemie. Om de
verspreiding van het virus tegen te gaan, legde de
overheid een aantal maatregelen op, die ook een impact
hadden op de dagelijkse werking van het FANC.
Gezien het belang van de activiteiten van het FANC met
betrekking tot de bescherming van mens, werknemers
en leefmilieu, bleef het FANC zijn bedrijfscontinuïteit
verzekeren. Het FANC wou uiteraard ook zijn medewerkers en alle externe contactpersonen en hun families
maximaal beschermen. Daarom paste het Agentschap
zijn werking tijdelijk aan. Digitale meetings en contacten
via telefoon en mail werden de nieuwe norm en fysieke
samenkomsten werden zoveel mogelijk vermeden.
Daarnaast boog het FANC zich over de nodige
aanpassingen en specifieke noden voor alle sectoren die
onder zijn controle vallen.
INSPECTIES
Proactieve, geplande inspecties van het FANC werden
uitgesteld of op een alternatieve manier uitgevoerd, bijvoorbeeld door middel van een online meeting. Reactieve
inspecties, naar aanleiding van incidenten met een
impact op de veiligheid, gingen wel ter plaatse door. In
dergelijke gevallen moeten immers onmiddellijke maatregelen worden genomen. De wachtrol van het FANC
voor noodsituaties en belangrijke meldingen buiten de
kantooruren bleef te allen tijde bereikbaar.
OPLEIDINGEN
Het FANC organiseert regelmatig opleidingen voor de
transportsector, de medische sector, de afvalverwerkende en recyclagesector, enzovoort. Die opleidingen
werden allemaal vervangen door webinars, om de social
distancing-maatregelen te respecteren.
TRANSPORTSECTOR
Ook de routinebezoeken aan ondernemingen die radioactief materiaal vervoeren, konden doorgaan op voorwaarde dat ze compatibel waren met de veiligheidsprocedures van het bedrijf dat werd geïnspecteerd. Uiteraard
was dat niet meer mogelijk als de erkende deskundige
zelf of iemand die bij hem inwoonde in quarantaine was
geplaatst. De erkende deskundigen moesten een lijst
opstellen van de ondernemingen die ze niet zoals gepland hadden kunnen controleren. De deskundigen van
de erkende instellingen voor fysische controle mochten
echter wel een telefonische follow-up doen van de actie-
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punten die ze tijdens eerdere controles al hadden
vastgesteld.
De erkende instellingen hielden het FANC continu op de
hoogte van de wijzigingen binnen hun eigen organisatie
en bleven steeds bereikbaar voor dringende interventies
of reactieve controles. De veiligheid en de stralingsbescherming moesten immers ook tijdens de coronacrisis
gegarandeerd blijven.
MEDISCHE SECTOR
Tijdens de coronacrisis staat de zorgsector onder enorme
druk. Die heeft vandaag andere prioriteiten en het FANC
wil er dan ook alles aan doen om de huidige werkomstandigheden van zorgverleners te vergemakkelijken, uiteraard met behoud van het vereiste niveau van veiligheid.
Bovendien is het tijdens een gezondheidscrisis meer dan
ooit belangrijk om snel een uitbreiding van een kwalitatieve gezondheidszorg te kunnen garanderen.
Daarom trof het FANC een aantal tijdelijke maatregelen
voor de medische sector:
• De toepassing van de regelgeving rond het vergunningsproces voor de ingebruikname van bepaalde bijkomende toestellen en het personeel dat die toestellen
mag bedienen, werd tijdelijk versoepeld.
• De artsen die gebruikmaken van ioniserende straling,
de erkende deskundigen in de medische stralingsfysica
en de radiofarmaceuten werden in 2020 vrijgesteld
van de permanente vorming die ze normaal jaarlijks
moeten volgen voor de verlenging van hun vergunning of erkenning. Bovendien werden hun vergunningen of erkenningen die vervielen tussen 13 maart
en 31 augustus 2020 automatisch verlengd met 6
maanden.
• Tijdens de coronacrisis rees de vraag of het gerechtvaardigd was om CT-scans te gebruiken om COVID-19
te detecteren. Het FANC volgde de wetenschappelijke
informatie daarover van nabij op en nam contact op
met de andere betrokken instanties. Uiteindelijk bracht
de Hoge Gezondheidsraad er een advies over uit, waar
het FANC zich bij aansloot.
De basisprincipes van de stralingsbescherming bleven
uiteraard van toepassing.
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Bovenop bovenstaande maatregelen werd de aanpak
voor de erkende deskundigen in de medische stralingsfysica afgestemd op die van de European Federation
of Organisations for Medical Physics (EFOMP). Er werd
absolute prioriteit gegeven aan essentiële en dringende
opdrachten, zoals de indienststelling van de nodige
apparatuur om bijkomende zorgcapaciteit te creëren.
Niet-prioritaire zaken, zoals jaarlijkse kwaliteitscontroles,
werden waar nodig uitgesteld. Om de continuïteit van
de zorg te garanderen, moest er in bepaalde gevallen
niet voor elke aanpassing aan de toestellen een nieuwe
kwaliteitscontrole gebeuren.
DOSIMETRISCH TOEZICHT
Mensen die beroepshalve worden blootgesteld aan
ioniserende straling moesten uiteraard ook tijdens de
COVID-crisis onder toezicht blijven staan. Bij die mensen
moet namelijk in het oog worden gehouden of de
stralingsdosis die zij jaarlijks oplopen tijdens de uitvoering van hun werk onder de wettelijke norm blijft.
Om het risico op verspreiding van het virus tijdens de
inzameling of verdeling van dosimeters te verminderen,
raadde het FANC aan om de dosimeters gedurende een
langere periode te dragen en ze dus minder vaak uit te
wisselen. De keuze om de frequentie van de monitoring al
dan niet te verminderen, moest telkens worden gemaakt
op advies van de deskundige erkend in de fysische
controle en in overleg met de erkende arbeidsarts. Hun
advies houdt rekening met de specifieke risico’s per job.
Ook de European Radiation Dosimetry Group (EURADOS)
stelde een reeks aanbevelingen op voor de diensten voor
individuele dosimetrie, voor kalibratielaboratoria en voor
andere doelgroepen die betrokken zijn bij dosimetrie
tijdens de COVID-19-pandemie.
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Tsjernobyl

34 jaar na het kernongeval
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De wereld heeft drie grote nucleaire rampen gekend: Three
Mile Island in de Verenigde Staten (1979), Tsjernobyl in Oekraïne (1986) en Fukushima in Japan (2011).

zouden zijn, dan zou het FANC die meteen detecteren. Dat
laat ons toe om snel maatregelen te treffen indien nodig.

Op 26 april 2020 was het precies 34 jaar geleden dat reactor 4 van de kerncentrale van Tsjernobyl ontplofte. In de
dagen erna verspreidde zich een radioactieve wolk over een
groot deel van Europa. Het gebied rond de centrale zal nog
lang radioactief besmet zijn. Naar aanleiding van de HBOreeks ‘Chernobyl’ en de documentairereeks ‘In de ban van
Tsjernobyl’, die werd uitgezonden op Canvas, stond het FANC
dit jaar nog eens extra stil bij wat er allemaal is veranderd
sinds 26 april 1986, en dan in het bijzonder in ons land.
Tsjernobyl was immers een echte eyeopener.

Er gebeuren daarnaast ook regelmatig staalnames en analyses op het terrein, in samenwerking met het nucleair
onderzoekscentrum SCK CEN en het IRE (Nationaal Instituut
voor Radio-elementen).

In België was de oprichting van het FANC een rechtstreeks
gevolg van het ongeval in Tsjernobyl. Het FANC reguleert,
inspecteert en controleert de nucleaire inrichtingen in ons
land en beschermt zo mens en milieu tegen de gevaren van
ioniserende straling.

Ook het Nationaal Crisiscentrum werd (in 1988) opgericht
in de nasleep van een aantal gebeurtenissen, waaronder het
kernongeval in Tsjernobyl, en in 1991 kwam er een eerste
nucleair noodplan, met een wettelijke basis. Het Nationaal
Crisiscentrum, het FANC en zijn technisch filiaal Bel V werken nauw samen en ontwikkelden in 2018 samen de meest
recente update van het nucleair en radiologisch noodplan.
Uiteraard wordt er in de eerste plaats preventief gewerkt.
Het beste noodplan is immers datgene dat je nooit hoeft
te gebruiken. Maar mocht het toch tot een crisissituatie
komen, dan nemen de deskundigen van het FANC deel aan
verschillende essentiële activiteiten van de expertgroepen
die samenkomen bij de afkondiging van het noodplan. Het
FANC coördineert de evaluatiecel en de meetcel op het
terrein. In de evaluatiecel evalueren de experten de toestand
op radiologisch, technisch en meteorologisch vlak om een
advies te kunnen geven over beschermingsmaatregelen voor
de bevolking, het leefmilieu en de voedselketen. De meetcel
schakelt alle mogelijke menselijke en materiële middelen
in om de radiologische besmetting van een gebied door
radioactieve stoffen in kaart te brengen. Hun meetresultaten
gaan naar het crisiscentrum, waar de nucleaire specialisten
ze analyseren en interpreteren. Het FANC maakt ook deel uit
van de informatiecel, die zorgt voor de crisiscommunicatie
naar de media en de bevolking.

Na Tsjernobyl is ook de WANO (World Association of
Nuclear Operators) opgericht. In die groep zijn eigenaars
en uitbaters van kerncentrales van over de hele wereld
verenigd. Via WANO is de informatie-uitwisseling tussen
landen sterk verbeterd. Hun doel is gelijkaardige ongevallen
in de toekomst te voorkomen.
Bijkomend werd in ons land het TELERAD-systeem in
gebruik genomen. Dat is een netwerk van maar liefst 250
meetstations over heel België dat continu de radioactiviteit
opvolgt. Alle meetpunten van het netwerk zijn verbonden
met een centraal systeem dat automatisch wordt gealarmeerd als er abnormale verhogingen van de radioactiviteit
worden gedetecteerd die een mogelijk gevaar vormen
voor de volksgezondheid. Het FANC volgt de meetwaarden
de klok rond op en publiceert die ook in real time op de
website www.telerad.be. Als er door een incident in binnenof buitenland concentraties aan radioactieve stoffen in lucht
of water met een impact voor onze gezondheid te vinden

In 1990 werd ook de internationale INES-schaal (International
Nuclear and Radiological Event Scale) ontwikkeld. Die dient
om de ernst van nucleaire incidenten te duiden. Het FANC
publiceert de incidenten in België van de laatste 12 maanden
op zijn website.
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Er bestaan ook allerlei conventies met het Internationaal
Atoomenergieagentschap (IAEA) die ervoor zorgen dat de
lidstaten een beroep kunnen doen op andere lidstaten voor
hulp in geval van een noodsituatie.
Het nulrisico bestaat niet, net zoals in andere sectoren. De
hoge veiligheidseisen voor de installaties, de gedetailleerde
procedures en de aandacht voor een goede veiligheidscultuur blijven noodzakelijke elementen om de veiligheid
van de Belgische nucleaire installaties te verzekeren. Er gaat
ook veel aandacht naar de voortdurende verbetering van de
werkprocessen en de installaties om de veiligheid verder te
verhogen. Daarnaast worden op regelmatige basis in de verschillende installaties noodplanoefeningen georganiseerd
om de waakzaamheid van het personeel en de effectiviteit
van de procedures te testen en indien nodig te verbeteren.

Het beste noodplan is datgene
dat je nooit hoeft te gebruiken
Ook naar aanleiding van Fukushima werden in de Europese landen extra veiligheidsmaatregelen ingevoerd. Vanaf
2011 werden weerstandstesten uitgevoerd, de zogenaamde
stresstests. Die hebben ook in België tot een verdere
versterking van de veiligheidsmaatregelen geleid. Zo werd
in Tihange bijvoorbeeld een overstromingsmuur gebouwd,
omdat de kerncentrale zich in de vallei van de Maas bevindt.
Het FANC heeft de veiligheidseisen in België trouwens nog
hoger gelegd dan de Europese normen. Belgische kernreactoren moeten niet enkel bestand zijn tegen aardbevingen
en overstromingen, maar ook tegen blikseminslagen, bosbranden, elektriciteitspannes, gasontploffingen, cyberaanvallen, enzovoort.
De Belgische kerncentrales worden bovendien om de tien
jaar onderworpen aan een veiligheidsevaluatie, waarbij de
uitbater van de centrales moet aantonen dat de reactoren
voldoen aan de regels en normen die op dat moment
internationaal van kracht zijn. In de nucleaire sector worden
er daarnaast regelmatig peerreviews gehouden tussen verschillende landen, om de wettelijke kaders en de prestaties
van de uitbaters op het gebied van nucleaire veiligheid
continu aan elkaar te toetsen en te evalueren.

APR

3

Bosbranden

Oekraïne kampte sinds 3 april 2020,
uitgerekend in de herdenkingsmaand
van de kernramp, met bosbranden in
de radioactief besmette zones rond
de kerncentrale van Tsjernobyl. Het
FANC volgde de situatie op de voet
en hield regelmatig contact met zijn
nationale en internationale partners.
Onderzoekers van het nucleair onderzoekscentrum SCK CEN en het KMI
(Koninklijk Meteorologisch Instituut)
voerden analyses uit die het mogelijk
maakten om het traject van de rookpluimen van de branden – en dus
van de verspreiding van radioactieve
deeltjes – vrij nauwkeurig te voorspellen. Volgens de resultaten van die
eerste analyses was de kans uitermate
klein dat het TELERAD-netwerk in
België een toename van de radioactiviteit zou waarnemen.
Die voorspelling bleek te kloppen:
uiteindelijk werd in België geen abnormale verhoging van het radioactiviteitsniveau waargenomen door de
meetstations van het meetnetwerk
TELERAD. Er was naar aanleiding van
de branden in Oekraïne dus geen
enkel risico voor de bevolking of het
leefmilieu en er moesten geen specifieke maatregelen worden getroffen.

De wereld heeft dus heel wat lessen getrokken uit het ongeval in Tsjernobyl. 34 jaar na de kernramp leeft de herinnering
nog heel erg voort. En gelukkig maar, want zo blijven we
beseffen hoe belangrijk het is om mens en leefmilieu te
beschermen tegen de gevaren van ioniserende straling. Het
FANC en al zijn nationale en internationale partners blijven
zich daar dan ook met veel overtuiging voor inzetten.
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Impact van de coronacrisis op het energiebeleid
Modulering van kerncentrales

De lockdown die vanaf maart 2020 gold als een van de
maatregelen van de federale overheid om de verspreiding
van het coronavirus in te dijken, deed de vraag naar elektriciteit fors slinken. Veel bedrijven lagen stil of draaiden
maar op halve kracht, waardoor het stroomverbruik in België
sterk terugviel. Door de lage vraag door de coronacrisis en
het grote aanbod (een combinatie van veel zon, veel wind
en vier werkende kerncentrales) ontstond er overcapaciteit
op het net.

Daarnaast moet het vermogen
constant worden gehouden
tijdens de modulatie. Verder is
er onder meer een beperking
die stelt dat dergelijke modulaties
niet mogen plaatsvinden op het einde van een brandstofcyclus van een reactor (die duurt 12 à 18 maanden, afhankelijk van de reactor), wat in maart het geval was voor
Doel 4, Doel 3 en Tihange 3.

Er kwam vanuit de sector en de politiek kritiek op Electrabel,
omdat het zijn kerncentrales liet draaien en ze niet naar een
lager vermogen schakelde. Bovendien zouden Doel 1 en 2
na werkzaamheden opnieuw opstarten in mei, wat het totaal
op 6 operationele kerncentrales zou brengen.

Electrabel kan altijd een veiligheidsdossier indienen bij het
FANC waarbij het vraagt om de voorwaarden aan te passen.
Zo’n aanvraag zal natuurlijk gekoppeld zijn aan nieuwe veiligheidsstudies en zal grondig moeten worden bestudeerd
voorafgaand aan een eventuele goedkeuring. Het FANC kan
geen voorafname nemen op zo’n beslissing. Uiteraard zijn er
ook technische, operationele voorwaarden verbonden aan de
vermogensmodulatie. Die vallen echter niet
onder de bevoegdheid van het FANC.

Op vraag van de CREG (Commissie voor de Regulering van
de Elektriciteit en het Gas) vond er op 23
maart 2020 een overleg plaats tussen het
FANC en de CREG. Het FANC lichtte tijdens die
vergadering de huidige voorwaarden toe waaronder Electrabel kan overgaan tot vermogensmodulatie van zijn reactoren. Uiteraard kon het
FANC zich enkel uitspreken over de elementen
die onder zijn bevoegdheid, de nucleaire
veiligheid, vallen. Organisatorische of economische aspecten als bevoorradingszekerheid,
netstabiliteit, enzovoort, vallen daar niet onder.

Op 29 april 2020 gaf Frank Hardeman, directeur-generaal van het FANC, duiding bij dit
standpunt van het FANC in de parlementaire
commissie Energie, Leefmilieu en Klimaat,
die zich toen boog over de impact van de
coronacrisis op het energiebeleid.

In het algemeen mag Electrabel beperkte modulaties uitvoeren bij Doel 1, Doel 2, Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3 en uitgebreide modulaties uitvoeren bij Doel 4 en
Tihange 3, als er aan een aantal vastgelegde voorwaarden
wordt voldaan. Die voorwaarden zijn voortgevloeid uit
diverse veiligheidsstudies die in het verleden werden goedgekeurd door het FANC. De voorwaarden omvatten bijvoorbeeld een maximaal aantal modulaties per jaar of per cyclus,
een minimale en maximale duurtijd van de modulatie en
een minimale tijd tussen twee modulaties.
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IRE produceert voor het eerst in België medisch
radio-isotoop op basis van laag verrijkt uranium

Technetium-99m
(Tc-99m) is wereldwijd
het meest gebruikte
radio-isotoop voor diagnose in de nucleaire
geneeskunde. Dat isotoop is een dochterisotoop van molybdeen-99
(Mo-99) dat doorgaans
geproduceerd wordt op
basis van hoogverrijkt
uranium, maar dat
wordt waar mogelijk
steeds vaker vervangen
door laag verrijkt uranium, omdat dat veel
minder risico’s inhoudt.
Eind april 2020 produceerde het IRE (Nationaal Instituut voor Radio-elementen)
voor het eerst Mo-99 voor medisch gebruik op basis van
laag verrijkt bestraald uranium. De bestraling van dat laag
verrijkt uranium gebeurde in de BR2, een van de onderzoeksreactoren van het nucleair onderzoekscentrum SCK CEN.
Al jaren wordt de vermindering of zelfs eliminatie van hoogverrijkt uranium wereldwijd beschouwd als een van de
instrumenten om het risico op nucleaire proliferatie te
verminderen. Zo wordt hoogverrijkt uranium wereldwijd geleidelijk aan vervangen door laag verrijkt uranium, want de
omschakeling van hoogverrijkt naar laag verrijkt uranium
vermindert het gebruik ervan en verlaagt dus de nucleaire
proliferatie- en beveiligingsrisico’s.
Het is vanuit die optiek en op basis van de internationale
verbintenissen die België is aangegaan dat het IRE ook heeft
beslist om over te schakelen van hoogverrijkt uranium naar
laag verrijkt uranium als grondstof voor de productie van
medische isotopen.
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Het FANC heeft dit project vanaf het begin opgevolgd. Het
vooroverleg tussen het IRE en het FANC is gestart in 2015.
Het doel van een dergelijk vooroverleg is het project van de
exploitant op te volgen en ervoor te zorgen dat het project al
van bij de onderzoeks- en ontwikkelingsfase voldoet aan de
meest recente normen en eisen op het gebied van nucleaire
veiligheid. Het IRE diende in juli 2016 een verzoek in om zijn
vergunningsvoorwaarden te wijzigen. Op 24 oktober 2017
werd de vergunning voor de ontwikkeling van de productie
op basis van laag verrijkt uranium verleend via koninklijk
besluit.
Dit project heeft uiteindelijk niet enkel geleid tot een daling
van de nucleaire proliferatie- en beveiligingsrisico’s. De
nieuwe processen die het IRE nu toepast, verbeteren ook de
veiligheid van de installaties. Het FANC en zijn technisch filiaal
Bel V hebben de nieuwe installaties dan ook opgeleverd op
14 april 2020.
De omzetting naar het gebruik van laag verrijkt uranium zal
stap voor stap gebeuren en zou tegen 2022 volledig rond
zijn. Ook de productie van jodium-131 (I-131), een isotoop
dat wordt gebruikt voor de behandeling van schildklierkanker,
zal op termijn gebeuren op basis van laag verrijkt uranium.
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Overdracht vergunning voormalige site EZB in Seneffe
De verschillende vestigingen in ons land die radioactieve
stoffen of apparaten gebruiken die ioniserende straling uitzenden, zijn ingedeeld in drie verschillende klassen (klasse I,
klasse II met subklasse IIA en klasse III). De klasse waarin
een bepaalde vestiging wordt ingedeeld, hangt af van het
potentiële risico dat de spanning van het apparaat, de
activiteit van de radioactieve bron of de mate van blootstelling aan ioniserende straling met zich meebrengt.
De site in het industriepark van Seneffe behoort tot de klasse
IIA. Die omvat de inrichtingen die een risico op blootstelling
aan hoge doses of op een significante hoeveelheid straling
inhouden.

te allen tijde gegarandeerd.

Een cyclotron is een soort

deeltjesversneller die wordt
Het FANC drong er
gebruikt
voor medische, industriële
bij EZB gedurende
en
onderzoeksdoeleinden.
Op
jaren op aan om de
de site van Seneffe gaat het om
twee cyclotrons op
cyclotrons die enkel werden
de site te hergebruigebruikt voor de productie
ken of te ontmantelen.
van medische isotopen.
Omdat EZB daar niet op
inging, beschouwde het
FANC de twee cyclotrons op de site
eind 2015 als definitief buiten dienst gesteld. EZB moest dus
een aanvraag tot ontmanteling indienen. In maart 2016 had
het FANC nog altijd geen reactie ontvangen van EZB. Daarom
legde het een bestuurlijke maatregel op in de vorm van een
regularisatiebevel. Daarop diende EZB meerdere aanvragen
in om productietesten te mogen doen op de site. Het FANC
heeft die allemaal geweigerd, omdat de aanvragen onvoldoende gemotiveerd waren en bovendien niet consistent
waren met de beslissing van EZB om de cyclotrons niet langer te gebruiken.

NIEUWE EXPLOITANT

©Telix Pharmaceuticals Belgium SRL

HISTORIEK VAN DE SITE
Tot 2011 stond de vergunning voor de site in Seneffe op
naam van IBT nv. Die vergunning werd destijds afgeleverd
door de provincie Henegouwen. Het bedrijf produceerde in
Seneffe implantaten met jodium-125 voor de behandeling
van prostaatkanker en andere ziekten. Alle installaties op de
site werden echter stilgelegd in 2008. Bij de sluiting in 2008
bleef de toenmalige exploitant, IBT nv, wel verantwoordelijk
voor de veiligheid en beveiliging van de site. Het FANC
drong erop aan dat de firma een plan opstelde om de
veiligheid te garanderen en zo radioactieve verontreiniging
te voorkomen.
In 2011 droeg het FANC de vergunning over aan de Belgische firma Eckert & Ziegler Bebig nv (EZB). Dat bedrijf nam
in 2011 dus een vestiging over die sinds 2008 geen gebruik
meer maakte van nucleaire toepassingen, maar waar wel nog
radioactief afval en twee cyclotrons achterbleven. Het merendeel van het radioactieve afval was wel al geleidelijk afgevoerd naar de Université catholique de Louvain (UCLouvain)
toen IBT nv nog actief was op de site.
NUCLEAIRE VEILIGHEID
De afgelopen jaren bleven de bedrijfsleider en een aantal
medewerkers van EZB op de site aanwezig, zodat de nodige
onderhouds- en veiligheidswerken al die tijd correct werden
uitgevoerd. De bedrijfsleider was ook het aanspreekpunt
voor het FANC. De site is dus nooit onbewaakt geweest.
Bovendien heeft het FANC zijn controles ter plaatse ook
voortgezet nadat de nucleaire activiteiten op de site waren
stilgelegd. De veiligheid en beveiliging van de site bleef dus

In april 2019 werd de vergunning overgedragen aan het
Duitse moederbedrijf van EZB, Eckert & Ziegler Strahlenund Medizintechnik AG.
Op 12 maart 2020 werd de vergunning voor de site uiteindelijk overgedragen aan Telix Pharmaceuticals Belgium. Het
FANC was van bij het begin van de onderhandelingen tussen
beide bedrijven betrokken. Op die manier kon het FANC
Telix op de hoogte brengen van zijn concrete verplichtingen
als exploitant en kon het herhaaldelijk wijzen op het belang
van de ontmanteling van een van beide of beide cyclotrons,
afhankelijk van de toekomstige activiteiten van Telix op de
site. Telix heeft intussen aan het FANC laten weten dat het
een ontmantelingsdossier aan het voorbereiden is voor een
van beide cyclotrons. Het gaat om een belangrijke financiële
investering door Telix, wat voor het FANC een uitstekend
signaal is voor een optimaal toekomstig beheer van de site.
Het financiële aspect van de ontmanteling behoort echter
niet tot de bevoegdheden van het FANC, maar tot die van
NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen). Het FANC pleit wel voor een wetgeving die
exploitanten verplicht om financiële provisies te blokkeren
voor de ontmanteling van hun installaties en de verwijdering
van radioactief afval van hun site.
Het FANC heeft steeds geijverd om het ter plaatse opgeslagen radioactief afval van de vroegere productie te verwijderen. Het afval is nog steeds eigendom van Eckert & Ziegler
Strahlen- und Medizintechnik AG, maar werd voor tijdelijke
opslag overgebracht naar de UCLouvain. Op het moment
van de overdracht van de vergunning aan de nieuwe exploitant bevond er zich dus geen radioactief afval meer op de
overgenomen site. Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG heeft een contract met de UCLouvain om de
stralingsbescherming te verzekeren en de veilige overbrenging van het afval naar NIRAS te garanderen.
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Parlementaire subcommissie Nucleaire Veiligheid
over de impact van COVID-19 op de controle van
de nucleaire sector

In het verlengde van de zitting van de parlementaire
commissie Energie, Leefmilieu en Klimaat over de impact
van de coronacrisis werd het FANC ook rond dezelfde
thematiek uitgenodigd op een zitting van de parlementaire
subcommissie Nucleaire Veiligheid. Uiteraard lag de klemtoon binnen de subcommissie op veiligheid en niet op het
energiebeleid.
Directeur-generaal van het FANC Frank Hardeman gaf er
een stand van zaken en beantwoordde de vragen van de
parlementsleden met betrekking tot inspecties tijdens de
crisis, de plannen voor de aanpak van een eventuele nucleaire noodsituatie in volle coronacrisis, enzovoort.

Hij werd vergezeld door Lut Vande Velde, diensthoofd Communicatie. Collega’s van de departementen Inrichtingen
& Afval en Beveiliging & Vervoer volgden de zitting virtueel
en bleven stand-by om vragen te beantwoorden. Frederik
Van Wonterghem, hoofd van de dienst Nucleaire Basisinrichtingen, en Rony Dresselaers, hoofd van het departement
Beveiliging & Vervoer, verduidelijkten een aantal zaken
binnen hun specifieke vakgebieden.

Heropstart Doel 1 & 2 en Tihange 1 na LTO-werken (Long Term Operation)

In 2015 besliste de Belgische
regering om de langetermijnuitbating van drie kernreactoren (Tihange 1, Doel 1 en
Doel 2) toe te laten tot 2025.
Het FANC heeft toen een veiligheidsanalyse gemaakt voor
die verlengde uitbatingstermijn en heeft vervolgens werkzaamheden opgelegd aan
uitbater Electrabel om de drie betrokken reactoren te laten
voldoen aan de meest recente veiligheidsnormen. De werkzaamheden kregen de naam LTO-werken, wat staat voor
Long Term Operation. Electrabel stelde actieplannen op om
tijdens elke periodieke stillegging van de reactoren de nodige
werkzaamheden volgens een welbepaald tijdsschema uit te
voeren.

Sinds de laatste stillegging van de reactoren in 2019 werden de laatste actiepunten van de LTO-werken afgerond. De
3 reactoren mochten van het FANC pas heropstarten wanneer alle actiepunten volledig geïmplementeerd waren.
In de loop van 2020 waren alle werkzaamheden voltooid.
Voor Doel 2 kreeg Electrabel op 22 mei groen licht om de
reactor opnieuw op te starten. Een week later volgde de
goedkeuring voor Doel 1. Midden november 2020 keurde
het FANC ten slotte ook de uitgevoerde werkzaamheden
aan reactor Tihange 1 goed.

Het FANC en Bel V bleven de implementatie van de actieplannen op de voet volgen via periodieke werkvergaderingen
en na elke stillegging van de reactoren.
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Verdere ontwikkeling van het National Dose Register (NDR)
In België worden ongeveer 50.000 mensen tijdens
de uitvoering van hun job blootgesteld aan ioniserende straling. Het gaat om mensen met zeer
uiteenlopende beroepen: operatoren in een kerncentrale, radiologen in een ziekenhuis, tandartsen,
maar ook werknemers in de voedingsindustrie en
zelfs piloten.
Al die mensen moeten worden opgevolgd via
dosimetrisch toezicht, om erover te waken dat
hun blootstelling aan ioniserende straling beperkt
blijft. Het is enerzijds belangrijk om het zogenaamde ALARA-principe (as low as reasonably
achievable) toe te passen en anderzijds om ervoor te zorgen dat werknemers de jaarlijkse dosislimieten niet overschrijden.
Als een werknemer op termijn een beroepsziekte
oploopt als gevolg van de straling waaraan hij
op het werk werd blootgesteld, dan kunnen de
gegevens van het dosimetrisch toezicht daarvoor
belangrijk bewijsmateriaal leveren. Bovendien is
de uitgelezen dosis ook belangrijke informatie als
iemand medische zorg nodig heeft na een incident met ioniserende straling in professioneel
verband.

Voortaan hebben werknemers zicht op hun eigen
opgelopen dosis, kunnen werkgevers, arbeidsartsen en deskundigen erkend in fysische controle
de gegevens raadplegen van de werknemers die
zij in dienst hebben of voor wie ze het dosimetrisch toezicht opvolgen en hebben de autoriteiten (FANC, FOD Werkgelegenheid, Fedris)
toegang tot de dosisgegevens van alle Belgische
werknemers.
Het blootstellingsregister is toegankelijk via de
website van het FANC, via twee beveiligde applicaties (CSAM), MyProDose voor de werknemers
en het National Dose Register (NDR) voor de
professionals in stralingsbescherming.
In mei 2020 werd een nieuwe interface voor het
bekijken van NDR-dosimetriegegevens vrijgegeven voor professionele gebruikers. De nieuwe
interface maakt het een pak gemakkelijker om
de dosimetriegegevens voor een bepaalde groep
werknemers te analyseren.

Daarom moeten betrokken werknemers, de arbeidsartsen die hun stralingsdosis opvolgen,
werkgevers en autoriteiten toegang hebben tot
een register dat de dosisgegevens bevat, uiteraard met respect voor de GDPR-wetgeving. Het
FANC heeft een dergelijk register gecreëerd en
kreeg daarbij te maken met allerlei juridische en
IT-uitdagingen. Maar het eindresultaat mag er
zijn!
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Interne GDPR-campagne
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Op 25 mei 2020 was het exact 2 jaar geleden dat de
Europese GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation) in werking trad.
Naar aanleiding van de verjaardag van de privacywetgeving lanceerden we binnen het FANC een bewustmakingscampagne.
Twee jaar geleden kreeg iedereen het ene ‘GDPRmailtje’ na het andere van allerlei bedrijven. Maar wat
houdt die GDPR-wetgeving nu precies in? En hoe heeft
ze een impact op onze organisatie en op het werk van
ons allemaal?
Vanaf 25 mei kregen de collega’s van het FANC maandelijks een poster toegestuurd per mail met daarop een
aantal praktische tips en do’s-and-don’ts over persoonsgegevens. Op het einde van de campagne werd er een
interactieve quiz georganiseerd over de privacywetgeving en kregen alle collega’s een webcamcover, om de
theorie ook meteen in praktijk om te zetten.
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Sprechen Sie Deutsch?
Ja, von nun an!
Sinds eind mei heeft het FANC ook een Duitstalige
website:

https://fank.fgov.be/de
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Nieuwe bevoegdheden voor het FANC

Het FANC zal voortaan zelf instaan voor de organisatie van het openbaar onderzoek voor
vergunningsaanvragen voor inrichtingen van klasse I. Vroeger lag die verantwoordelijkheid
bij de betrokken gemeenten. Het FANC zal zich van nu af aan ook uitspreken over eventuele milieueffecten ten gevolge van ioniserende stralingen. De overige aspecten van het
milieueffectenrapport (MER) zullen nog altijd worden beoordeeld door de daarvoor
bevoegde instanties.

Protontherapie
In de zomer van 2020 werd de allereerste patiënt met protontherapie behandeld in België, in
het Leuvense protontherapiecentrum PARTICLE. Protontherapie is een innovatieve vorm van
radiotherapie die heel gericht een tumor bestraalt en zo het gezonde weefsel errond minimaal
beschadigt. De therapie is wereldwijd in opmars voor de behandeling van een aantal kankers
waarbij het extra belangrijk is om de omliggende weefsels te beschermen. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met kanker of volwassenen met een tumor dicht bij levensnoodzakelijke of
kwetsbare organen als de hersenen of de ogen.
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Tot nu toe moesten patiënten die in aanmerking kwamen voor
protontherapie naar buitenlandse centra reizen. PARTICLE, kort
voor Particle Therapy Interuniversity Center Leuven, is een klinische en wetenschappelijke samenwerking tussen zes universitaire
ziekenhuizen en hun netwerkziekenhuizen. Het hoogtechnologische centrum bevindt zich op de campus Gasthuisberg.
Het gebouw en de apparatuur voldoen aan uiterst strenge eisen
op het vlak van veiligheid en stralingsbescherming. Het FANC
gaf op 18 juni dan ook groen licht voor de ingebruikname van
de klinische protontherapie-installatie en de bijhorende röntgenapparaten.

©KU Leuven

Informatiesessie
BHPA-werkgroep
Radiologie
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Op 23 juni werden de erkende deskundigen in de medische stralingsfysica in het bevoegdheidsdomein radiologie uitgebreid geïnformeerd over het Besluit medische blootstellingen
en in het bijzonder over de aandachtspunten voor de deskundigen. De sessie werd georganiseerd door de werkgroep Radiologie van de Belgian Hospital Physicists Association.
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Langetermijnbeheer van hoogradioactief
en/of langlevend afval

Door de productie van elektriciteit uit kernenergie en door
het gebruik van andere nucleaire en/of radioactieve toepassingen (bv. geneeskunde, industrie, onderzoek) blijft er
radioactief afval achter. Dat afval moet op een veilige en
verantwoorde manier worden beheerd.
In België bestaat er momenteel al een concreet plan voor
het langetermijnbeheer van laag- en middelactief kortlevend afval. Dat afval wordt in België ‘afval van categorie
A’ genoemd. De regering heeft beslist om dat type afval
definitief op te slaan in een oppervlaktebergingsinstallatie
in Dessel. NIRAS, de Nationale instelling voor radioactief
afval en verrijkte splijtstoffen, heeft daarvoor een vergunningsaanvraag ingediend. De vergunningsprocedure voor
de oprichting en exploitatie van die installatie loopt momenteel.
Er is in ons land op dit moment echter nog geen beslissing
genomen met betrekking tot het langetermijnbeheer van
hoogactief en/of langlevend afval, in België ook wel ‘afval
van de categorieën B en C’ genoemd. Dat afval en de door
de kerncentrales verbruikte splijtstof vormen gedurende
zeer lange tijd een risico voor mens en milieu.
In de lente van 2020 diende NIRAS een ontwerpplan en
een bijhorend milieueffectenrapport (MER) in voor het
langetermijnbeheer van geconditioneerd hoogradioactief
en/of langlevend afval in België. NIRAS legde het ter advies voor aan het FANC en andere overheidsdiensten en
lanceerde tegelijkertijd een publieksconsultatie.
Het voorstel van NIRAS bestaat uit een systeem van geologische berging op het Belgische grondgebied, hetzij in
galerijen, hetzij in diepe boorgaten. Dat betekent dat het
radioactief afval zou worden opgeslagen in een ondergrondse bergingsfaciliteit in een stabiele geologische formatie, om de afvalstoffen op lange termijn in te sluiten en
te isoleren.

GEOLOGISCHE BERGING MET DE HUIDIGE
WETENSCHAPPELIJKE KENNIS VEILIGSTE OPTIE
Midden juni bracht het FANC een advies uit over het voorstel van NIRAS. Het FANC is het ermee eens dat – met de
wetenschappelijke kennis die we vandaag hebben – geologische berging de veiligste langetermijnoptie is, maar
wijst er wel op dat de veiligheid van een concreet project
voor geologische berging in een later stadium nog zal
moeten worden aangetoond. Het huidige voorstel bespreekt namelijk enkel het principe van geologische berging. Hoe, waar en wanneer de bergingsinstallatie er zou
komen, is nu nog niet aan de orde.
De wereld kan er in de toekomst heel anders uitzien. In dat
opzicht biedt geologische berging volgens het FANC een
groot voordeel. Omdat het afval zeer goed wordt ingesloten en afgezonderd van de mensheid, worden de risico’s
verbonden aan nieuwe ontwikkelingen – zoals oorlogen,
klimaatveranderingen en gebrek aan financiële middelen –
zoveel mogelijk beperkt. Een ander voordeel is dat deze
vorm van berging ‘passief’ is, wat betekent dat er geen
menselijke tussenkomst meer vereist is, eens het afval is
geborgen.
Het FANC vindt het belangrijk dat er zo snel mogelijk een
nationaal beleid komt voor het langetermijnbeheer van
het hoogradioactief en/of langlevend afval, om te vermijden dat de verantwoordelijkheid wordt afgeschoven op
toekomstige generaties en dat het afval in tijdelijke bovengrondse opslagplaatsen blijft liggen.

Geologische berging - Referentieconcept NIRAS
©NIRAS
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OPMERKINGEN OP HET VOORSTEL
Het FANC spreekt zich enkel uit over de nucleaire veiligheids- en beveiligingsaspecten van het voorstel. Er is op
dit moment ook nog geen sprake van een vergunningsaanvraag voor een concreet project inzake geologische
berging. Het voorstel dat vandaag op tafel ligt, zal eerst
nog volledig moeten worden uitgewerkt. Er moet nog een
site worden geselecteerd op basis van de meest geschikte
geologische gastformatie, locatie en bergingsdiepte. Ook
daarover is op dit moment nog geen beslissing.
Het FANC heeft daarnaast nog een aantal inhoudelijke opmerkingen op het voorstel van NIRAS. Zo mag de mogelijkheid van een multinationale berging niet worden uitgesloten. Ook de mogelijkheid dat een oplossing voor het
langetermijnbeheer op meer dan één site kan worden
geïmplementeerd, moet expliciet worden vermeld.

NIRAS heeft rekening gehouden met de resultaten van de
publieksraadpleging en de adviezen van het Adviescomité,
de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de gewestregeringen, het FANC en de andere geraadpleegde instanties en heeft een beleidsvoorstel overgemaakt aan de
Belgische regering. Als die het principe van geologische
berging als langetermijnoplossing goedkeurt, zal het FANC
in de toekomst betrokken blijven bij de verdere beslissingen over de keuze van de gastformatie en de site, omdat
die keuzes een veiligheidsimpact hebben. Al die beslissingen moeten worden onderbouwd door een veiligheidsdossier dat voor advies moet worden voorgelegd aan het
FANC.

32

Toolkit om patiënten te informeren over ioniserende straling
Patiënten moeten worden geïnformeerd over de voordelen
en risico’s van een onderzoek of therapie die ze ondergaan.
Die verplichting geldt ook bij het gebruik van ioniserende
straling en wordt expliciet vermeld in de regelgeving rond
stralingsbescherming.
Het informeren van patiënten is echter niet evident.
Hoe pak je dat aan? Welke informatie geef je, wanneer
geef je die informatie …?
De diensten radiologie van het OLV Aalst-Asse-Ninove en
het UZ Leuven hebben samen met het FANC een toolkit
ontwikkeld die diensten radiologie of andere diensten
die röntgentoepassingen gebruiken kan helpen bij het
implementeren van de informatieplicht in de praktijk.
De toolkit bestaat uit een handleiding, educatief en ondersteunend materiaal voor de medewerkers en brochures en
posters voor de patiënten. Al het materiaal is vrij beschikbaar op de website van het FANC.
Het FANC heeft samen met de betrokken ziekenhuizen
ook educatieve sessies gehouden in enkele ziekenhuizen.
Het aantal sessies bleef helaas beperkt door de coronapandemie.

Afstandsonderwijs voor bestuurders die radioactieve stoffen vervoeren
Bestuurders die transporten van radioactieve stoffen uitvoeren, moeten daarvoor een specialisatiecursus volgen en
nadien slagen voor een examen. Vervolgens krijgen ze een
opleidingscertificaat uitgereikt, maar dat is beperkt geldig.
De bestuurders moeten de opleiding op regelmatige basis
opnieuw volgen, om hun kennis van de regelgeving up-todate te houden.
De gezondheid en veiligheid van de chauffeurs en van
onze collega’s is een voortdurende bekommernis van het
FANC. Daarom organiseerde het FANC de cursussen en
examens in juni 2020 online. In oktober konden er een
aantal hybride sessies plaatsvinden, waarbij sommigen ter
plaatse en anderen vanop afstand deelnamen.
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Op die manier konden we de voordelen van beide werelden combineren: minder deelnemers ter plaatse, maar toch
nog de mogelijkheid om stakeholderrelaties op te bouwen
of te onderhouden.
De opleidingsgetuigschriften met een vervaldatum tussen
1 maart 2020 en 1 februari 2021 blijven uitzonderlijk geldig tot 28 februari 2021. Dat geldt zowel voor de chauffeurs als voor de veiligheidsadviseurs voor het vervoer van
gevaarlijke goederen. De afspraak is geldig in alle landen
die het ADR, het Europees verdrag betreffende het interinternationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de
weg, hebben ondertekend. Een gelijkaardig akkoord is van
toepassing voor de opleidingscertificaten van de veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen
per spoor.

Ongewone toename van de radioactiviteit in Noord-Europa
In Noord-Europa werd in juni een ongewone
stijging van radioactiviteit gemeld. Scandinavische meetstations hadden kleine hoeveelheden jodium-131, cesium-134, cesium-137,
kobalt-60 en ruthenium-103 waargenomen.
Dat zijn allemaal radioactieve stoffen die ontstaan door menselijke activiteiten. In België
werd geen abnormale verhoging van het radioactiviteitsniveau waargenomen door de stati-

ons van het meetnetwerk TELERAD. Er was op
het Belgische grondgebied dus geen enkel risico voor de bevolking of het milieu en er
moesten geen specifieke maatregelen worden
getroffen. Het FANC volgde de situatie op de
voet en hield regelmatig contact met het nucleair studiecentrum SCK CEN, met het KMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut) en met zijn
internationale partners.
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Info aan tandartsen over gewijzigde wetgeving
rond stralingsbescherming

In het voorjaar van 2020
werd de wetgeving rond
stralingsbescherming voor
tandartsen en exploitanten
van tandheelkundige
praktijken gewijzigd.
Begin juli organiseerde het
FANC een grootschalige
info-campagne. In het
totaal werd de info
verstuurd naar maar liefst

5.430

tandheelkundige praktijken!

Train the Trainer
Radioactiviteit, ioniserende straling en de toepassingen
ervan komen ook op onverwachte plaatsen voor,
waardoor bepaalde beroepsgroepen – die geen directe stakeholder zijn – toch geïnformeerd moeten worden, zoals de brandweer of de politie. Zo krijgen sommige politieagenten een module omtrent radioactiviteit en ioniserende straling. In die module leren ze
enerzijds hoe ze het fenomeen kunnen herkennen en
welke maatregelen henzelf en anderen beschermen.
Anderzijds wordt de wetgeving rond beveiliging van
radioactieve materialen uitgediept.

Na een periode waarin medewerkers van het FANC
zelf de module onderrichtten, werd ervoor gekozen om
enkele docenten van de politiescholen een uitgebreidere opleiding te geven, zodat zij de module voortaan
zelf kunnen onderwijzen. Het FANC blijft uiteraard in
contact staan met de docenten, om hun vragen te beantwoorden en om ervoor te zorgen dat de inhoud
van de module up-to-date blijft.

©Power Resource Center (PRC)
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Onrust over Franse kerncentrale Gravelines

Hoewel nucleaire veiligheid een nationale bevoegdheid is
en het FANC zich dus niet kan uitspreken over de situatie
in de buurlanden, zijn er wel regelmatige contacten tussen
het FANC en zijn buitenlandse tegenhangers. We houden
elkaar op de hoogte van lopende dossiers, wisselen informatie en best practices uit, organiseren werkbezoeken en
opleidingen en wonen af en toe elkaars inspecties bij.

Het FANC werd niet rechtstreeks op de hoogte gebracht
door het ASN. Dat is voor dit soort afwijkingen ook niet
nodig. Alle nodige informatie en de volledige historiek
verscheen op de website van het ASN, dat de problematiek
nauw opvolgde.
Naar aanleiding van de ongerustheid in ons land, gaf
het FANC duiding over de situatie in Gravelines aan de
burgemeesters van de grensgemeenten, de gouverneur
van de provincie West-Vlaanderen en het federale
parlement.

Buitenlandse nucleaire regulatoren

In juni ontstond in ons land en meer bepaald in de provincie
West-Vlaanderen onrust, nadat de Franse regulator ASN
(Autorité de Sûreté Nucléaire) energiemaatschappij EDF
in gebreke had gesteld wegens nalatigheid. De kerncentrale van Gravelines, die op 30 kilometer van de grens met
België ligt, voldeed volgens de Franse nucleaire regulator
niet aan de veiligheidsvoorschriften. EDF kreeg tot 31 oktober de tijd om de nodige aanpassingen door te voeren.
Het ging om de bescherming van de kerncentrale tegen
externe explosies. Vlak bij de kerncentrale bevindt zich
immers een gasterminal, die dus een extra risicofactor voor
ontploffingen in de buurt van de kerncentrale vormt.

Kerncentrales waarover de buurlanden
worden geïnformeerd

European Congress of
Radiology 2020

JUL

15-19

Het European Congress of Radiology is een jaarlijkse
bijeenkomst in Europa voor radiologen van over de hele
wereld. Ieder jaar nemen meer dan 28.000 mensen uit
ongeveer 100 verschillende landen deel aan het congres en komen er wel 4.000
wetenschappelijke papers en tentoonstellingen aan bod.
Door de COVID-19-maatregelen kon de jaarlijkse meeting dit jaar niet zoals
gepland doorgaan in Wenen in maart. Vier maanden later werd het evenement vervangen door een online editie.
Collega’s Katrien en Thibault namen deel aan het congres, om hun kennis over
de laatste ontwikkelingen in het vakgebied up-to-date te houden.
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Project voor de bouw van een nieuwe kerncentrale
in Engeland (Sizewell C)

©EDF

Ons land krijgt, als het dat wil, inspraak in sommige buitenlandse projecten, als die een mogelijk grensoverschrijdende impact hebben.
Voor de bouw van een nieuwe kerncentrale in Engeland,
het zogenaamde ‘Sizewell C-project’, heeft België gevraagd
om als belanghebbende partij te worden beschouwd. Bij
een nucleaire noodsituatie op die locatie zouden lozingen
namelijk ons (marien) milieu kunnen beïnvloeden. Bovendien is het belangrijk dat het FANC weet met welke radioactieve stoffen er wordt gewerkt, om de metingen in de
Noordzee te kunnen interpreteren.

De belangrijkste aandachtspunten voor het FANC zijn:
•

De radiologische gevolgen voor België van lozingen
bij verschillende soorten ongevallen. Die moeten worden opgenomen in het milieueffectenrapport (MER) en
de keuze voor de besproken soorten ongevallen moet
erin worden gemotiveerd. Als er geen stralingsongevallen met een mogelijke impact op België worden
vermeld in het MER, dan moet er ook in worden gemotiveerd waarom niet.

•

De impact op de samenwerking met de Belgische
autoriteiten op het vlak van nucleaire noodplanning.
Er moeten afspraken worden gemaakt rond de uitwisseling van informatie in noodsituaties en de noodplannen van beide landen moeten op elkaar worden
afgestemd.
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Belangrijke herziening Belgische wetgeving
over stralingsbescherming afgerond

De afgelopen jaren heeft het FANC de wetgeving rond
stralingsbescherming grondig geüpdatet. Die wetgeving
vormt voor het FANC een belangrijke basis voor de uitvoering van zijn missie: de bescherming van de bevolking,
de werknemers en het leefmilieu tegen de risico’s van
ioniserende straling.
De Europese Commissie vaardigt richtlijnen uit, die vervolgens worden omgezet in de nationale wetgeving van
de lidstaten. De Europese richtlijnen werden voor het eerst
gepubliceerd in 1959 en kregen de naam ‘Basic Safety
Standard Directives’ (BSSD). De bedoeling was de hoogst
mogelijke bescherming te bieden aan de werknemers en
het publiek tegen blootstelling aan ioniserende straling en
de geldende regels in alle Europese lidstaten te moderniseren en te harmoniseren.

De wetgeving wordt regelmatig aangepast aan nieuwe
technieken en wetenschappelijke inzichten. In de meest
recente aanpassing werden bijvoorbeeld de vereisten met
betrekking tot de paraatheid en de reactie op noodsituaties
aangescherpt naar aanleiding van het kernongeval in
Fukushima in Japan (2011).
Voor België heeft het FANC de afgelopen jaren gewerkt
aan de omzetting van de Basic Safety Standard Directive
2013/59. De wijzigingen hebben betrekking op alle sectoren waarin ioniserende straling wordt gebruikt: de medische sector, de industrie, het transport van radioactieve
stoffen, enzovoort.
Op 19 augustus 2020 werd het regelgevend project afgerond met de publicatie van een koninklijk besluit in het
Belgisch Staatsblad.

AUG

19

Publicatie KB Dosimetrie

Het koninklijk besluit Dosimetrie van 20 juli 2020 legt de vorm,
de inhoud en de voorwaarden voor toegang en gebruik van
het blootstellingsregister en het radiologisch paspoort vast.
De tekst vormt een van de fundamentele bouwstenen van het
regelgevingskader voor het blootstellingsregister en de bescherming van externe werknemers.
Dit besluit is een goede stap voorwaarts. Het biedt een stevigere basis voor de ontwikkeling en het beheer van het blootstellingsregister en het systeem van radiologische paspoorten,
met name omdat het de dialoog met externe belanghebbenden
vergemakkelijkt.
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Tihange 2

Rechter oordeelt dat FANC terecht groen licht gaf
voor heropstart in 2015

In een gerechtelijke procedure tegen het FANC, de Belgische staat en ENGIE Electrabel deed de Nederlandstalige
rechtbank van eerste aanleg in Brussel uitspraak op 3 september 2020. De eisers afkomstig uit Nederland, Duitsland
en Luxemburg verzetten zich tegen de beslissing om kernreactor Tihange 2 in 2015 opnieuw te laten opstarten,
nadat er in september 2012 waterstofvlokken werden aangetroffen in de stalen wand van de reactorkuip. Grondig
onderzoek van het FANC, tal van inspecties en evaluaties
van internationale experts en analyses van ENGIE Electrabel wezen uit dat de aanwezigheid van de waterstofvlokken
geen nadelige invloed had op de veiligheid van de kerncentrale. Daarom besloot het FANC in november 2015 dat
Tihange 2 mocht heropstarten. De rechter heeft die beslissing dus onderschreven.

Verder stelt de rechter ook dat het FANC de bevolking
voldoende heeft geïnformeerd, via de publicatie van verscheidene persberichten, rapporten en adviezen. De eisers
beweerden dat het FANC doelbewust bepaalde documenten niet kenbaar zou hebben gemaakt aan het publiek,
maar dat kon volgens de rechtbank niet worden aangetoond. Het besluit van het vonnis luidt dat uit niets blijkt
dat het FANC bij zijn beslissing van 17 november 2015 ten
onrechte economische of andere belangen zou hebben
laten primeren boven de veiligheid van de bevolking.
Uit het onderzoek bleek dat de waterstofvlokken al van bij
het smeden van de reactorkuipen aanwezig waren. Tijdens
dat proces werd niet alle waterstof uit het staal verwijderd,
waardoor het in het staal bleef zitten en kleine, platge-

“We hebben ons werk goed gedaan in 2015 en zijn tevreden dat
dat nu ook nog eens wordt bekrachtigd door de rechtbank.”
Frank Hardeman, directeur-generaal van het FANC
De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel geeft het FANC gelijk en bevestigt dat het FANC zorgvuldig heeft opgetreden. Zo staat in het vonnis onder
andere dat het FANC niet kan worden verweten het probleem te hebben genegeerd, aangezien het FANC meteen
maatregelen heeft getroffen. Na de vaststellingen heeft
het FANC namelijk een voorlopige stillegging van de reactor geëist, heeft het ENGIE Electrabel verplicht om justificatiedossiers in te dienen en heeft het die dossiers nadien zelf grondig onderzocht, met de hulp van tal van
internationale experts.

drukte blaasjes vormde in de stalen wanden. De waterstofvlokken hebben echter geen significante impact op de
stalen structuren en evolueren bovendien niet na verloop
van tijd. De structurele integriteit van de reactorkuipen
en dus de veiligheid van de reactoren blijft onder alle
omstandigheden gewaarborgd. Sinds de heropstart in
2015 moet ENGIE Electrabel regelmatig controleren of de
situatie niet evolueert. De meest recente inspecties toonden aan dat er geen nieuwe waterstofvlokken bij waren
gekomen en dat de bestaande vlokken niet groter waren
geworden. Het FANC blijft de situatie uiteraard van nabij
opvolgen om de veiligheid van bevolking en leefmilieu te
garanderen.
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Kennisuitwisseling met buurlanden
In september organiseerde het FANC zijn jaarlijks overleg
met de regulatoren uit buurlanden Nederland (ANVS) en
Duitsland (BMU). Het FANC maakte met de ANVS enerzijds en met de BMU anderzijds verdere afspraken over
onderlinge informatie-uitwisseling en observatie bij elkaars inspecties.
Het overleg tussen de nucleaire regulatoren handelde
voornamelijk over onderwerpen als informatie-uitwisseling,
grensoverschrijdende informatieverstrekking bij vergunningen en de veiligheidssituatie van kerncentrales en andere nucleaire installaties in beide landen.

De bedoeling van dergelijke overlegmomenten is een stand
van zaken te geven van de vele samenwerkingsacties die
al bestaan en die nog zullen worden gecreëerd. Door
kennis- en ervaringsuitwisseling met de buurlanden werken zowel het FANC als de buitenlandse regulatoren aan
de continue verbetering van de nucleaire veiligheid en
stralingsbescherming in eigen land.
Vanwege de maatregelen om de verspreiding van
COVID-19 tegen te gaan, moest het overleg dit jaar jammer
genoeg digitaal plaatsvinden. Hoewel het natuurlijk fijner
is om de buitenlandse collega’s live te kunnen ontmoeten,
konden de
veiligheidsautoriteiten op
deze manier
toch op een
coöperatieve en
constructieve
manier kennis
met elkaar
uitwisselen.

Verbeteringswerken na stresstesten afgerond
September 2020

National final report
on the stress tests of
nuclear power plants

SEP
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Naar aanleiding van het kernongeval dat op 11 maart 2011 plaatsvond in de centrale van Fukushima-Daiichi in Japan, werd het nucleaire stresstestprogramma opgestart. Kerncentrales moesten beter
worden beschermd tegen extreme natuurverschijnselen (aardbevingen, overstromingen, enz.), maar ook tegen andere scenario’s
(bv. gasexplosies). België evalueerde ook de weerstand van de andere grote Belgische nucleaire inrichtingen.
In de loop van 2020 werden alle verbeteringswerkzaamheden
afgerond en publiceerde het FANC de eindrapporten van de
weerstandstesten voor de kerncentrales van Doel en Tihange en
voor de andere nucleaire vestigingen.
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Samen beschermen, met stakeholders uit de medische sector

SEP

3
Radiation protection meeting
Belgian Society for Vascular Surgery

SEP

16-18

HERCA-werkgroep Medical Applications (online gehost door het FANC)
HERCA is de koepelorganisatie van de Europese stralingsbeschermingsautoriteiten. Op 16,17 en 18 september vond
een online meeting plaats van de werkgroep medische
toepassingen, met bijzondere aandacht voor rechtvaardiging en optimalisatie van het medisch gebruik van ioniserende straling.

Collega Marleen, gespecialiseerd
in stralingsbescherming in de nucleaire geneeskunde, nam voor het
FANC deel aan de meeting.
Zoals steeds vond een uitwisseling
plaats van informatie, wetenschappelijke kennis, praktijkvoorbeelden
en ervaring tussen de autoriteiten
bevoegd voor stralingsbescherming, beroeporganisaties, beroepsbeoefenaars, fabrikanten, leveran-

ciers en patiëntenorganisaties over best practices inzake
stralingsbescherming. Er werd feedback gegeven over de
verschillende werkpakketten die momenteel lopende zijn.
Tijdens deze meeting ging speciale aandacht uit naar het
gebruik van Artificiële Intelligentie (AI) in de geneeskunde,
met een toelichting door COCIR (European Trade Association representing the medical imaging, radiotherapy,
health ICT and electromedical industries). Daarnaast werd
uitgebreid gedebatteerd over de invoering van klinische
audits en het Europese QuADRANT-project.
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3 vergunningsprojecten beoordeeld
door Wetenschappelijke Raad

De Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen is
een onafhankelijk orgaan, waarin leden met een nucleaire
expertise zetelen. De Raad levert onder andere adviezen
af met betrekking tot vergunningen voor grote nucleaire
installaties in ons land.

site op minder dan 20 kilometer van de grens met Nederland ligt, zal het FANC zijn Nederlandse tegenhanger, de
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
(ANVS), en een aantal andere Nederlandse instanties wel
informeren over het dossier.

SPENT FUEL STORAGE FACILITY (SF²) IN DOEL

In een volgende fase zullen de gemeenten de resultaten
van het openbaar onderzoek samen met de adviezen van
de schepencolleges bezorgen aan het FANC. Het dossier
wordt vervolgens naar de bestendige deputatie van de
provincie Antwerpen gestuurd voor advies. Daarna zal het
FANC het dossier opnieuw voor advies voorleggen aan de
Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen. Ten
slotte zal het volledige dossier ter besluit worden voorgelegd aan de Koning.

Naar het voorbeeld van de nieuwe opslaginrichting in
Tihange die begin 2020 werd vergund, diende Electrabel
ook een vergunningsaanvraag in bij het FANC voor een
gelijkaardige installatie op de site van Doel. De Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen bracht op
11 september een gunstig voorlopig voorafgaand advies
uit over het nieuwe project. Daaropvolgend kon in de loop
van december een openbaar onderzoek worden opgestart
in de omliggende gemeenten, in een straal van 5 km
rondom de site. Naast Antwerpen, Beveren en Stabroek in
België bevinden er zich ook twee Nederlandse gemeenten
in deze zone: Hulst en Reimerswaal. Ook de Nederlandse
provincies Zeeland en Noord-Brabant en de betrokken
veiligheidsregio’s werden geïnformeerd over de vergunningsaanvraag.
Na afloop van het openbaar onderzoek zal het FANC alle
ontvangen resultaten en adviezen naar de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen sturen voor
advies.
Daarna zal de Wetenschappelijke Raad zich opnieuw buigen over de vergunningsaanvraag, rekening houdend met
alle adviezen en bezwaren. Als de Raad dan opnieuw een
gunstig advies geeft, dan wordt het vergunningsdossier
ter besluit voorgelegd aan de Koning.
RECUMO-project
Het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) transporteert residuen van uraniumtargets van zijn site in
Fleurus naar het nucleair onderzoekscentrum SCK CEN in
Mol om er nog bruikbaar uranium uit te halen. Dat kan
dan worden hergebruikt voor nieuwe targets of andere
toepassingen. Er hebben al een aantal transporten plaatsgevonden, maar de installatie die moet zorgen voor de
recycling, de zogenaamde RECUMO-installatie van SCK
CEN, moet nog worden vergund.
Ook het RECUMO-project kreeg op 11 september een
gunstig voorlopig voorafgaand advies van de Wetenschappelijke Raad. De volgende stap is een openbaar
onderzoek dat zal worden georganiseerd in de omliggende
gemeenten binnen een straal van 5 kilometer rond de site
van SCK CEN (Mol, Geel, Retie, Balen en Dessel). In Nederland komt er geen openbaar onderzoek, maar omdat de

NIEUW OPSLAGGEBOUW VOOR RADIOACTIEF AFVAL IN
DESSEL
Belgoprocess, de industriële dochteronderneming van
NIRAS (de Nationale instelling voor radioactief afval en
verrijkte splijtstoffen), mag de site in Dessel uitbreiden met
een nieuw opslaggebouw. Het bedrijf diende daarvoor op
29 oktober 2019 een vergunningsaanvraag in bij het FANC.
Concreet gaat het om een uitbreiding van de bestaande
uitbatingsvergunning voor site 1 van Belgoprocess. Daar
komt nu een nieuw gebouw voor de opslag van ASRgeaffecteerd geconditioneerd radioactief afval. Begin 2013
werd tijdens een routinecontrole in een opslaggebouw
van Belgoprocess op een aantal afvalvaten een gelvormige
uitloop vastgesteld. Na onderzoek bleek de gelvorming
het resultaat te zijn van een chemische alkali-silicareactie
(ASR). Het ging dus niet om een radiologische reactie.
De aangetaste vaten waarvan de kans op geluitloop het
hoogst is, zullen nu vanuit de bestaande opslaggebouwen
worden overgebracht naar het nieuwe gebouw, waar ze
verder zullen worden opgevolgd.
Voorafgaand aan de aflevering van de vergunning werd
een openbaar onderzoek georganiseerd in de gemeenten
Dessel, Geel, Kasterlee, Mol en Retie, die zich allemaal
binnen een straal van 5 kilometer rond de nucleaire site
bevinden. Ook de deputatie van de provincie Antwerpen
mocht een advies uitbrengen met betrekking tot de
vergunningsaanvraag.
Het FANC legde alle adviezen en bezwaren vervolgens voor
advies voor aan de Wetenschappelijke Raad. Die bracht op
11 september 2020 een positief advies uit. Tot slot werd
het volledige dossier ter besluit voorgelegd aan de Koning.
Dat resulteerde in de publicatie van de vergunning in het
Belgisch Staatsblad op 16 oktober 2020.
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‘Food Irradiation’-project van de Europese Commissie

Met technieken als pekelen, roken, steriliseren, drogen of
diepvriezen kunnen etenswaren langer worden bewaard
en kan de ontwikkeling van allerlei ziekmakende kiemen
worden tegengegaan. Een andere techniek is voedselbestraling. Daarbij wordt het voedsel gedurende een
bepaalde tijd blootgesteld aan ioniserende gamma- of
bètastralen, met het oog op het vernietigen van ziektekiemen, het vertragen van voedselbederf, het beperken
van voortijdig rijpen, kiemen of uitlopen of het verwijderen
van organismen die schadelijk zijn voor de gewassen.
In België werd bij wet vastgelegd welke
voedingsmiddelen bestraald mogen
worden. Het gaat om onder andere
kikkerbillen, separatorvlees van pluimvee, tropische garnalen, graanvlokken,
gedroogde groenten en peulvruchten,
gedroogde kruiden en specerijen. Ook
zijn er minimale en maximale stralingsdoses vastgelegd naargelang het type
product en het soort effect dat men wil
bereiken.

Jaarlijks worden in ons land zowat 3.000 à 4.000 ton
levensmiddelen bestraald. Producten die werden bestraald
of die ingrediënten bevatten die werden bestraald, moeten
een etiket dragen met daarop het logo dat aangeeft dat
het om bestraalde etenswaren gaat.
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Lokale stakeholders
Het FANC hecht veel belang aan de contacten met zijn
stakeholders. Zeker op lokaal vlak investeert het FANC in
regelmatige ontmoetingen, want het zijn tenslotte de
mensen die in de buurt van grote nucleaire installaties
wonen en werken die het meest nood hebben aan duidelijke informatie over de veiligheid van die installaties.
Zo vindt er onder andere vier keer per jaar een ontmoeting
plaats met het Comité d’Accompagnement pour les installations nucléaires du zoning de Fleurus. Het Nationaal In-

De Europese Commissie inventariseert
al het doorstraalde voedsel via haar
‘Food Irradiation’-project. Het FANC verwerkt de gegevens
voor België en draagt die op regelmatige basis over aan
de Europese Commissie.

stituut voor Radio-elementen (IRE) bevindt zich in die
regio. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de
provincie Henegouwen en het FANC is er een vaste gast,
soms om presentaties te geven, maar vaak ook enkel om
de lokale stakeholders te ontmoeten en om een beter
beeld te krijgen van hun bezorgdheden.
Door de coronacrisis kon het overleg in 2020 slechts één
keer plaatsvinden in Fleurus. De ontmoeting vond plaats
op 15 september, tussen twee coronagolven door. Op de
agenda stond een presentatie van het IRE over de bouw
van een cyclotron (een type deeltjesversneller) op zijn
site. Met die nieuwe apparatuur zal het IRE germanium-68
produceren. Dat is een grondstof die nodig is voor de
productie van gallium-68, een radioactieve isotoop die bij
een PET-scan wordt toegediend aan de patiënt. De radioactieve stof verzamelt zich op bepaalde plaatsen in het
lichaam, bijvoorbeeld ter hoogte van een tumor, en licht
op op de scan. Zo kunnen bepaalde kankers, zoals neuroendocriene tumoren en terugkerende prostaatkanker, in
een zeer vroeg stadium worden opgespoord.
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Hoe beschermen we nucleaire installaties tegen drones?

België en de Verenigde Staten wisselen
al een tijd kennis en ervaringen uit over
de omgang met Unmanned Aircraft
Systems (UAS) of simpelweg ‘drones’.
Daarbij worden de nuttige toepassingen
van de technologie besproken, maar ook
de manieren waarop we nucleaire installaties
kunnen beschermen tegen kwaadwillige
acties die worden uitgevoerd met behulp van
drones. In dat laatste geval spreken we van
Counter Unmanned Aircraft Systems (C-UAS). Vooral de
technische aspecten en de lacunes in de wetgeving rond
deze nieuwe technologie worden tijdens de overlegmomenten besproken.

Tijdens een virtuele meeting op 28 september 2020 werd
de internationale samenwerking uitgebreid met enkele
andere Europese landen: Finland, Zweden en Zwitserland.
Elk land gaf aan wat zijn huidige aanpak is en met welke
beperkingen het te maken krijgt in het kader van C-UASsystemen bij de nucleaire installaties.
Het is de bedoeling om de uitwisseling in 2021 nog te
verbreden naar meerdere Europese landen, om na te
gaan wat de best practices zijn en wat we van elkaar
kunnen leren.

©Dronewatch
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Nieuwe federale regering
		
=
Nieuwe voogdijminister voor het FANC

Op 1 oktober legde de nieuwe federale regering, onder
leiding van premier Alexander De Croo, de eed af.
Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken en
Institutionele Hervormingen, werd daarmee de nieuwe
voogdijminister van het FANC.
In haar beleidsverklaring zei ze het volgende over haar
prioriteiten op het vlak van stralingsbescherming en nucleaire veiligheid en beveiliging:
“Het Federaal Agentschap
voor
Nucleaire
Controle
(FANC) en zijn filiaal Bel V wil
de gezondheid van de bevolking, de werknemers en het
leefmilieu beschermen tegen
de risico’s van ioniserende
straling. Iedereen denkt dan
onmiddellijk aan de veiligheid en beveiliging van de
kerncentrales, maar ook andere inrichtingen, zoals ziekenhuizen, tandarts- en dierenartspraktijken, gebruiken ioniserende straling.”
“Als instelling van openbaar nut (categorie C) werkt het
FANC autonoom, maar dat belet ons niet om de belangrijkste initiatieven op het vlak van nucleaire veiligheid te
delen.”
“De ontmanteling van de kerncentrales na de kernuitstap
vraagt om een goede voorbereiding, die het FANC vanuit
zijn opdrachtverklaring (nucleaire veiligheid, beveiliging,

toezicht op non-proliferatie, beheer van splijtstoffen en
afvalstromen, transporten en containers) strikt moet opvolgen. De beveiliging zal sowieso moeten worden versterkt. Zo nodig zullen we ook de regelgeving aanpassen
in functie van specifieke situaties die gepaard gaan met de
ontmanteling.”
“De afvalstromen die ontstaan door de ontmanteling zetten ons aan om de rolverdeling tussen het FANC als nucleaire veiligheidsautoriteit en de Nationale Instelling voor
radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) als afvalbeheerder te verduidelijken. Alleszins moet het FANC toezien op de veiligheid en beveiliging van deze transporten
en nevenhandelingen in dit kader.”
“Als partnerorganisatie en expert bij de CBRNe-cel zal het
FANC zijn medewerking verlenen bij de noodplanning en
het crisisbeheer. Daartoe wordt ook de eigen crisisinfrastructuur verder uitgewerkt en getest. Op internationaal
vlak blijft het FANC actief om ervaringen uit te wisselen en
expertise te delen op het vlak van onder andere ontmanteling, berging, MYRRHA (Multi-purpose hYbrid Research
Reactor for Hightech Applications), dual purpose casks,
transportcolli en innovatieve nucleaire technologie. In
2023 zal het Internationaal Atoomenergieagentschap een
internationaal deskundigenteam het bestaand wettelijk en
reglementair kader laten analyseren en de organisatie
en werking van het FANC en zijn technisch filiaal aan een
peerreview onderwerpen tijdens een zogenaamde IRRS
(Integrated Regulatory Review Service)-missie.”
Er staat dus nog heel wat op onze agenda.
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OCT

1

Radonactie 2020

Voor de Radonactie 2020 gooide het FANC zijn jaarlijkse
sensibiliseringscampagne rond het radonrisico over een
andere boeg, met een animatiefilmpje.

gezondheidsproblemen veroorzaken. Na tabak is radon de
meest voorkomende oorzaak van longkanker in België. In
de openlucht wordt radon snel verdund, maar in gesloten
ruimten kan het zich na verloop van tijd beginnen op te
stapelen. Omdat we tijdens de koude wintermaanden
onze huizen minder vaak ventileren, vergroot het risico
op een hogere radonconcentratie in die periode. Nu we
vaker van thuis uit werken en dus nog meer tijd in onze
huizen doorbrengen, was het dit jaar nog meer dan
anders een aandachtspunt. Radon komt vooral voor in
het zuiden van het land. In Vlaanderen doet het probleem
zich in mindere mate voor, door de minder rotsachtige
bodemsamenstelling.
FANC HELPT BIJ AANPAK VAN HOGE RADONCONCENTRATIES

De Radonactie wordt georganiseerd in samenwerking
met de Waalse provincies, het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en de Duitstalige Gemeenschap en heeft tot doel
de bevolking aan te moedigen om het radonniveau in
hun huis te meten. Dat kan eenvoudig en goedkoop met
behulp van een radondetector. Zo’n toestel kost € 15 en
kan worden besteld via de website www.radonactie.be. In
2020 bestelden iets meer dan 3.500 Belgische gezinnen
een detector.
WAT IS RADON?
Radon is een radioactief gas dat van nature in de bodem
en in gesteenten voorkomt. Het is kleurloos, geurloos en
smaakloos. Het vormt een onzichtbaar maar reëel gevaar.
Het gas kan vanuit de kelderverdieping gebouwen
binnensijpelen via scheuren in vloeren en muren, via
sanitaire voorzieningen, enzovoort. Radon inademen kan

De concentratie radon in de lucht wordt
gemeten in Becquerel per kubieke meter
(Bq/m³). België volgt een richtlijn van de
Europese Unie, die het niveau waarop het
raadzaam is om maatregelen te treffen in
bestaande constructies vastlegt op 300
Bq/m³. Hoe hoger de gemeten concentratie,
hoe belangrijker het is om het probleem
aan te pakken. Na sanering of bij
een nieuwe constructie ligt het
maximale niveau
op 100 Bq/m³.

Als de radonconcentratie in huis niet al te hoog is, kan
een goede ventilatie van de kamers voldoende zijn. Als
het referentieniveau wordt overschreden (meer dan
300Bq/m³), begeleiden de campagnepartners (het FANC,
de Waalse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) de eigenaar bij een saneringsproces. Welke maatregelen er precies moeten worden getroffen, hangt af van
het type gebouw en van het gemeten radonniveau. Het
kan gaan van het afdichten van de doorgangswegen waarlangs radon het huis binnen kan of het afdichten van de
vloerplaat van het gebouw tot het verwijderen van radon
uit de ondergrond of uit de kruipkelder.
In 2020 gingen het FANC en de provinciale diensten langs
in 140 woningen en op 45 werkplekken.

Resultaten radonmetingen winter 2019-2020
Aan de hand van de resultaten kan het FANC de risicogebieden
nog beter in kaart brengen en de bevolking nog beter
informeren over het radonrisico in hun streek.
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OCT

8

‘Preventief vanuit een ander perspectief’

Infosessie over stralingsbescherming voor mondhygiënisten

Voor de Radonactie 2020 gooide het FANC zijn jaarlijkse
sensibiliseringscampagne rond het radonrisico over een
De Belgische
Beroepsvereniging
voor Mondhygiënisten (BBM) organiseerde op 8 oktober een congres met als
andere
boeg, met
een animatiefilmpje.
thema ‘Preventief vanuit een ander perspectief’. Aangezien ook in de tandheelkunde gebruik wordt gemaakt
van röntgenstraling, gaf collega Katrien er een infosessie over stralingsbescherming in de dagelijkse praktijk en
over de nieuwe wettelijke bepalingen rond stralingsbescherming in de tandheelkunde die op 1 maart 2020 van
kracht werden.
Katrien is expert en coördinator medische
röntgentoepassingen binnen de dienst
‘Bescherming van de gezondheid’ van het FANC.

OCT

20-21

Europees overleg rond vervoer van radioactief materiaal

In de lente van 2020 stond een vergadering gepland van
de European Association of Competent Authorities for the
safe transport of radioactive material (EACA). Door de
coronacrisis werd de meeting verschoven naar een latere
datum. Uiteindelijk vond ze eind oktober virtueel plaats.
Het FANC is als nucleaire veiligheidsautoriteit ook verantwoordelijk voor het regelgevend toezicht op het vervoer
van radioactief materiaal. Als lid van de EACA wisselt het
regelmatig informatie uit met zijn internationale collega’s.
Op die manier blijven alle leden op de hoogte van de
vraagstukken waar andere Europese landen mee worstelen
en van de initiatieven die in het buitenland worden
ontwikkeld. De lidstaten bespreken ook de wijzigingen
in de vervoersregelgeving die op Europees niveau of
door het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA)
worden doorgevoerd.

Dankzij het overlegplatform kunnen de leden samen goede praktijkrichtlijnen uitwerken, bijvoorbeeld inzake de
structuur en inhoud van de veiligheidsrapporten die ze
opmaken over de verpakking waarin radioactief materiaal
wordt vervoerd of inzake de aanpak om de stralingsdoses
zoveel mogelijk te verminderen. Daarnaast kunnen ze ook
gezamenlijke actieplannen ontwikkelen, bijvoorbeeld om
gezamenlijke inspecties uit te voeren of medewerkers onderling uit te wisselen in het kader van opleidingen.
De EACA wil ook bijdragen tot duidelijke en toegankelijke
informatie over het vervoer van radioactieve stoffen, om
de Europese bevolking ervan te verzekeren dat het
(grensoverschrijdend) vervoer van radioactief materiaal op
een veilige manier verloopt.
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Nucleaire noodplannen ook tijdens de COVID-crisis getest
Ondanks de bijzondere context van de COVID-crisis, werden
er nog altijd crisisoefeningen georganiseerd voor de grote
nucleaire installaties. De verschillende betrokkenen pasten
zich aan de huidige situatie aan om ervoor te zorgen dat
de oefeningen correct werden uitgevoerd, zij het dan op
kleinere schaal dan gewoonlijk.
De exploitanten van de nucleaire installaties, het Nationaal
Crisiscentrum, het FANC en tal van andere betrokkenen
stelden alles in het werk om de noodplannen verder te
testen, want het bleef belangrijk om voorbereid te zijn op
mogelijke radiologische crisissituaties.

De coronacrisis mocht het FANC er niet van weerhouden
zijn opdracht uit te voeren: ervoor zorgen dat de bevolking,
de werknemers en het milieu worden beschermd tegen de
risico’s van ioniserende straling.
In september en oktober vonden enkele oefeningen plaats
in de crisiszaal van het FANC.

14 september: collega Nathan aan het werk tijdens de crisisoefening voor de nucleaire site van Doel, uitgebaat door Electrabel
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8 oktober: crisisoefening voor de nucleaire site van Fleurus, uitgebaat door het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE)

Enerzijds was het de bedoeling om te testen of de
evaluatiecel (CELEVAL) en de meetcel (CELMES) de crisis
konden beheren vanuit de crisiszaal van het FANC,
rekening houdend met de geldende COVID-maatregelen.
Anderzijds werd een werkwijze getest waarbij een aantal
deelnemers ter plaatse en een andere groep vanop afstand
deelnam aan de oefeningen.
Over het algemeen werden de doelstellingen bereikt en
konden de gesimuleerde incidenten efficiënt worden beheerd. Bij de eerste oefening, voor de site van Doel, werden enkele verbeterpunten geïdentificeerd, die vervolgens
tijdens de IRE-oefening werden geïmplementeerd.

Met name het gebruik van nieuwe tools zoals Microsoft
Teams bij crisismanagement werd verfijnd. Zo werd de
informatiestroom van deelnemers op afstand naar deelnemers in de crisiszaal verbeterd. Deze ervaringen bieden
ook lessen voor de toekomst, aangezien crisisbeheer vanop afstand tijd kan besparen in reële situaties.
Binnen de coördinatiegroepen van de twee cellen – en in
samenwerking met het Nationaal Crisiscentrum – zal nog
een meer diepgaande analyse worden uitgevoerd om na
te gaan welke lessen uit deze twee oefeningen op middellange termijn moeten worden geïntegreerd in het crisisbeheer in normale omstandigheden. Die evaluatie maakt
deel uit van een voortdurende verbetering van de noodplannen op federaal niveau.
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OCT

23

Jaarlijkse opleiding voor arbeidsartsen

Voor de Radonactie 2020 gooide het FANC zijn jaarlijkse
sensibiliseringscampagne rond het radonrisico over een
Erkende arbeidsartsen die instaan voor de medische
andere boeg, met een animatiefilmpje.
opvolging van mensen die tijdens hun werk worden
blootgesteld aan ioniserende straling, moeten de gemeten stralingsdoses kunnen evalueren en interpreteren. Bovendien moeten ze de risico’s verbonden aan
ioniserende straling kunnen inschatten en moeten
ze de werknemers daar correct over kunnen informeren. De arbeidsartsen die in dat domein werken, moeten hun kennis en bekwaamheid dan ook op
peil houden.

Daarom organiseert het FANC jaarlijks een opleiding,
die de artsen verplicht moeten volgen om hun erkenning te laten verlengen. In coronajaar 2020 kon de
opleiding doorgaan met behulp van een live event via
Microsoft Teams en het gebruik van de Mentimeter,
een interactieve en laagdrempelige presentatietool
waarmee deelnemers vragen kunnen beantwoorden
via real-time voting.

OCT

23
Belgian Heart Rhythm Meeting
voor cardiologen,
met een infosessie van het FANC
over nieuwe en toekomstige wetgeving
rond stralingsbescherming

53

OCT

28
Eerste bijeenkomst van het Steering Committee van de
International Working Group on Insider Threat Mitigation
Insider Threat Mitigation focust op de aanpak van een
interne dreiging, met andere woorden mensen met slechte
bedoelingen die binnen een organisatie werken.
Om kennis uit te wisselen over dit type dreiging en om te
komen tot een algemene internationale aanpak, werd de
International Working Group on Insider Threat Mitigation
opgericht. Op 28 oktober 2020 kwam het Steering Committee van de werkgroep voor het eerst (virtueel) samen.

Naast de initiatiefnemers, de Verenigde Staten en België,
zetelen nog tien andere landen in het Steering Committee.
De virtuele samenwerking zal zich in 2021 voortzetten, met
onder andere de oprichting van een aantal internationale
focusgroepen, die zich zullen buigen over vijf verschillende
thematieken.

Symposium over stralingsbescherming in de radiologie
Georganiseerd door het Verbond der Belgische
Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten (VBS)
in samenwerking met het FANC

OCT

29

Veiligheid van het beheer van radioactief afval
en bestraalde splijtstof in België

Stand van zaken oktober 2020

Het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het
beheer van verbruikte splijtstof en de veiligheid van het
beheer van radioactief afval is een verdrag van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Het pakt het
beheer van radioactief afval op wereldschaal aan.

In het kader van dat verdrag rapporteert ook België regelmatig aan het IAEA. In oktober 2020 bezorgde België zijn
meest recente nationaal verslag aan het IAEA. Het verslag
werd opgemaakt door het FANC, Bel V, NIRAS, Electrabel
en SCK CEN. Het biedt een volledig overzicht van de Belgische aanpak inzake de veiligheid van het beheer van
bestraalde splijtstof en radioactief afval en beschrijft hoe
ons land de verschillende artikels van het Gezamenlijk
Verdrag toepast.
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November

NOV

3

Transport van
bestraalde
splijtstof

Op 3 november vond een transport van bestraalde
splijtstof plaats van de Nederlandse kerncentrale
in Borssele naar het Franse opwerkingsbedrijf voor
bestraalde splijtstof ORANO.
Het transport verliep via België en is veilig verlopen,
onder toezicht van het FANC.
Het gaat om het eerste van in totaal zes transporten
van bestraalde splijtstof die in de periode 2020-2022
van Nederland naar Frankrijk, via België, zullen plaatsvinden.

NOV

2-5

41ste bijeenkomst
Transport Safety
Standards Committee
van het Internationaal
Atoomenergieagentschap (IAEA)
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NOV

17

Electrabel zet voorbereiding
nieuwe uitbatingsverlenging stop

Electrabel stelt vast dat de Belgische regering er in haar
regeerakkoord duidelijk voor heeft gekozen om de kernuitstap tegen 2025 volledig uit te voeren. Aangezien er
nog maar vier jaar rest vóór die datum, is het volgens de
exploitant van de kerncentrales van Doel en Tihange niet
langer haalbaar om een eventuele Long Term Operation
(uitbatingsverlenging) van Doel 4 en Tihange 3 tijdig voor
te bereiden. Electrabel wenst dan ook al zijn middelen in te
zetten op het ordentelijk voorbereiden van de definitieve
stopzetting en ontmanteling van alle zeven kernreactoren
op de sites van Doel en Tihange, conform de timing van de
wet op de kernuitstap (Doel 3 in 2022, Tihange 2 in 2023,
de overige reactoren in 2025).

Op 17 november liet Electrabel aan zijn personeel en aan
het FANC en Bel V weten dat het vanaf 2021 enkel nog zal
focussen op de projecten die ook nodig zijn als er geen
Long Term Operation meer wordt uitgevoerd na 2025.
Als veiligheidsautoriteit zullen het FANC en Bel V op korte
termijn op verschillende aspecten werken om te verzekeren dat de veiligheid en beveiliging van de Belgische kerncentrales verzekerd blijft tot de laatste dag. Specifieke
aandacht gaat daarbij naar de impact van deze beslissing
op de motivatie, de veiligheidscultuur, de personeelsbezetting en de lopende en geplande projecten in Doel en
Tihange.
Het FANC en Bel V zijn zich al een tijd aan het voorbereiden op de stopzetting en ontmanteling van Doel 3 en
Tihange 2. Die voorbereidingen zullen nu prioriteit krijgen
en uitgebreid worden naar de overige reactoren. De medewerkers van het FANC die tot nu toe hebben gewerkt
aan de voorbereiding van een eventuele uitbatingsverlenging, zullen zich voortaan hoofdzakelijk bezighouden met
de stopzetting en ontmanteling van de kernreactoren.

NOV

26

Ioniserende straling op de werkvloer:
HERCA Network onderzoekt uitdagingen van
dosisevaluatie

HERCA is de koepelorganisatie van de Europese stralingsbeschermingsautoriteiten. Eind november vond een
meeting plaats van het netwerk ‘Occupational Dose Collection Registration and Reporting’. Dat netwerk gaat na
welke ervaringen de HERCA-leden hebben met de evaluatie van beroepsmatige blootstelling in hun land en met
de nationale dosisregisters. Het netwerk verzamelt ook gegevens over de uitdagingen waarmee de verschillende
lidstaten te maken krijgen op dat gebied.
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NOV

27

Onze eerste interne nieuwsbrief is een feit!
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December

DEC

DEC

9

15

Op 9 december zond de Franstalige televisiezender RTBFLa Une in het programma #Investigation een reportage
uit over historisch radiologisch verontreinigde sites in
ons land. Naar aanleiding van die uitzending vond op 15
december een hoorzitting plaats in het federaal parlement,
zowel op vraag van enkele parlementsleden als van het
FANC zelf, want we wilden het onderwerp graag nader
toelichten, om de bevolking correct te informeren over de
mogelijke impact van ioniserende straling.

Historisch radiologisch
verontreinigde sites
“Het FANC heeft maar één doelstelling:
bevolking, werknemers en leefmilieu beschermen tegen de risico’s van ioniserende straling.
Wij volgen de situatie op al deze sites al jaren
van nabij op en dat op regelmatige tijdstippen.
Het is tegelijkertijd ook onze verantwoordelijkheid om de bevolking niet nodeloos ongerust te
maken.”
Frank Hardeman, directeur-generaal van het FANC

Het FANC kent alle historisch verontreinigde sites die in de
reportage aan bod kwamen. Net omdat er op die locaties
verhoogde concentraties aan radioactieve stoffen zijn, volgen verschillende diensten binnen onze organisatie de situatie ter plaatse van nabij op, met de nadruk op drie
aspecten:
Overleg met en informeren van de lokale en regionale
stakeholders
om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende op de
hoogte is van de verontreiniging, van de risico’s en van
de eventuele verplichtingen en maatregelen die gelden
met betrekking tot activiteiten op het terrein. We houden actief contact met alle actoren om op de hoogte
te blijven van eventuele wijzigingen in de lokale situatie
die bijkomende aandacht vereisen.

Monitoring van het leefmilieu op en rondom de
verontreinigde sites
door middel van continue online metingen via het
TELERAD-netwerk en periodieke staalnames ter plaatse. Op die manier kunnen we de evolutie van de radiologische situatie nauwgezet opvolgen. Onze jaarlijkse
meetrapporten zijn raadpleegbaar op onze website.

Het actief streven naar oplossingen
om de radiologische situatie in de betreffende gebieden te verbeteren, door het faciliteren van de dialoog
tussen de verschillende actoren, door het nemen van
specifieke maatregelen en door het creëren van het
nodige draagvlak en reglementair kader.

Directeur-generaal Frank Hardeman in de parlementaire subcommissie Nucleaire Veiligheid van 15 december, vergezeld door
Geert Biermans (links), hoofd van de dienst Radiologisch Toezicht
op het Grondgebied, en Guillaume Pochet (rechts), expert in het
beheer van radioactief afval.

De sites in Olen en de oevers van de Molse Nete zijn de
voorbije decennia al uitvoerig in kaart gebracht door verschillende instanties, en op basis daarvan kunnen we een
gedetailleerde inschatting maken van het mogelijke risico
voor de bevolking en het leefmilieu. Als de bestemming
van de betrokken gebieden in de toekomst zou wijzigen,
dan moeten er uiteraard nieuwe risicoanalyses worden
uitgevoerd en dan zal het FANC indien nodig de gepaste
beschermingsmaatregelen treffen.
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Jaarrapport radiologisch toezicht 2019

22.500

radioactiviteitsmetingen

Radioactiviteit is overal van nature aanwezig, in het
menselijk lichaam en in alles rondom ons. Daarnaast kan
radioactiviteit ook het gevolg zijn van menselijke activiteiten, zoals radiologische toepassingen in bijvoorbeeld de
nucleaire geneeskunde of de uitbating van kernreactoren.
De afdeling ‘Radiologisch toezicht op het grondgebied’
van het FANC controleert in heel het land het niveau van
kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit in de lucht, de
regen, oppervlaktewateren en drinkwater, bodems en afzettingen van rivieren, de kuststreek en voeding.
De meting van de radioactiviteitsniveaus in ons leefmilieu
maakt deel uit van de opdracht van het FANC. Het Agentschap draagt ook actief bij tot het opstellen en toepassen
van internationale verordeningen en richtlijnen.
MEETRESULTATEN 2019
Ioniserende straling is onzichtbaar. Je kan ze ook niet ruiken,
voelen of horen. Je kan ze enkel meten. Het FANC gebruikt
twee methoden voor zijn radiologische monitoring: een
continue meting van de lokale omgevingsradioactiviteit
via het automatische TELERAD-netwerk en een punctuele
controle via metingen en staalnames ter plaatse.

Bijna

4.000
stalen

In het bekken van de Winterbeek wordt momenteel een
sanering van de verontreiniging met zware metalen en
radium uitgevoerd in opdracht van de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De radiologische aspecten van de
sanering worden nauw opgevolgd door het FANC.
Anderzijds zijn er enkele historisch verontreinigde sites in
Olen met een verhoogde concentratie aan radioactieve
stoffen. Het gaat om overblijfselen van de voormalige radiumproductie in die streek. Het FANC zorgt ook op die
sites voor een extra monitoring.
Beide probleemzones zijn niet nieuw, ze worden al jarenlang opgevolgd door het FANC. De huidige bestemming
van de betrokken gebieden vereist geen bijkomende
maatregelen om de bevolking te beschermen tegen straling. Mocht er in de toekomst bijvoorbeeld gebouwd of
gegraven worden, dan zal het FANC analyseren wat er
moet gebeuren op het gebied van stralingsbescherming.
Het FANC zal de betrokken gebieden in ieder geval nauwlettend blijven monitoren, in voortdurende samenwerking
met de regionale autoriteiten en de lokale actoren.

De metingen van 2019 hebben uitgewezen dat er zich geen
belangrijke problemen hebben voorgedaan op Belgisch
grondgebied. Globaal genomen lag het niveau van de
radioactiviteit van kunstmatige oorsprong veel lager dan
dat van de natuurlijk voorkomende radioactiviteit of was
de kunstmatige radioactiviteit zelfs niet waarneembaar.
AANDACHTSPUNTEN
Hoewel de radiologische situatie in België globaal genomen goed is, zijn er toch een aantal sites met een meetbare, maar geringe stralingsimpact op het milieu. Het gaat
enerzijds om de rivierbekkens Grote Laak-Molse NeteGrote Nete en Winterbeek-Demer, die allebei naar de
Schelde stromen. De hogere concentraties aan radioactieve
stoffen in die bekkens zijn een gevolg van de historische
verontreiniging veroorzaakt door de lozingen van de
voormalige fosfaatindustrie in de Kempen (Grote Laak en
Winterbeek) en de historische lozingen van de nucleaire
bedrijven in Mol-Dessel (Molse Nete).
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DEC

17

Congres KU Leuven

‘Verschillende stralingsbronnen met kennis van zaken
vergeleken ... Is straling een vloek of een zegen?’

Met de introductie van het Besluit medische blootstellingen
van 13 februari 2020 vraagt het FANC meer aandacht voor
het veilig gebruik van ioniserende straling in de geneeskunde, om zo de patiënten beter te beschermen.
Het FANC werd door de KU Leuven uitgenodigd voor een
lezing voor nuclearisten, radiologen, connexisten en gemachtigden in de nucleaire geneeskunde en de radiologie,
om meer toelichting te geven bij de verwachtingen van het
FANC en het belang van stralingsveiligheid.
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Workshop QuADRANT

Klinische audits bij radiotherapie, nucleaire geneeskunde en röntgentoepassingen

QuADRANT wordt gecoördineerd door de European Society of Radiology (ESR), de European Association of Nuclear
Medicine (EANM) en de European Society for Radiotherapy
and Oncology (ESTRO). Het project ging van start in januari
2020 en loopt gedurende 30 maanden.
De Europese Basic Safety Standards Directive (BSSD) is de
basis voor de Europese regelgeving rond de bescherming
van de gezondheid tegen de schadelijke effecten van
blootstelling aan ioniserende straling. De eisen van de
BSSD zijn zeer uiteenlopend en hebben belangrijke gevolgen voor de Europese radiologische, nucleair geneeskundige en radiotherapeutische praktijk: vastgestelde veiligheidsnormen, duidelijker eisen inzake rechtvaardiging
en optimalisatie van medische blootstelling, verduidelijkte
voorschriften over de informatie die aan patiënten moet
worden verschaft, enzovoort.

De BSSD schrijft ook voor dat er klinische audits moeten
worden uitgevoerd. De klinische audit is een beproefd instrument in de moderne gezondheidszorg en een essentieel onderdeel van effectieve klinische governance dat
kan worden gebruikt om de veiligheid, de resultaten en
de zorg voor en de ervaring van de patiënt te verbeteren.
De klinische audit wordt in de BSSD gedefinieerd als
‘een stelselmatige analyse of evaluatie van medischradiologische procedures ter verbetering van de kwaliteit
en de resultaten van de patiëntenzorg via een gestructureerde evaluatie waarbij medisch-radiologische handelingen, procedures en resultaten worden getoetst aan de
overeengekomen normen voor goede medische radiologische procedures, waarna de handelingen waar nodig
worden gewijzigd en zo nodig nieuwe normen worden
toegepast’.

De Europese studie die momenteel loopt, dient om de
huidige niveaus van naleving van de BSSD voor wat betreft
de invoering van klinische audits en de ontwikkeling van
ondersteunende klinische auditprocessen te evalueren.
Daarnaast moet uit de studie naar voren komen waarom
klinische audits zo beperkt worden toegepast, en hoe de
bredere toepassing ervan kan worden verbeterd en de
volledige integratie ervan in bestaande auditprogramma’s
in de gezondheidszorg kan worden bevorderd. Bij het
project zijn niet alleen beroeps- en nationale organisaties
betrokken die verantwoordelijk zijn voor de externe coördinatie van audits, maar ook andere auditorganisaties,
bevoegde overheden en gezondheidsautoriteiten.
De ESR, EANM en ESTRO zijn goed geplaatst om dit project te leiden, omdat ze gebruik kunnen maken van hun
kennis en deskundigheid op dit gebied en van hun uitgebreide professionele netwerken. Elk geassocieerd medisch
specialisme (radiologie, nucleaire geneeskunde en radiotherapie-oncologie) zal hoogstwaarschijnlijk andere ervaringen en vereisten hebben.

Klinische audits maken dus deel uit van een continu,
dynamisch leer- en ondersteuningsproces waarbij continue verbetering het doel is. Voor de meeste stralingsbeschermingscriteria is een permanent programma van
klinische audit en heraudit vereist om aan te tonen dat de
doelstellingen worden nageleefd.
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Onze interne werking
Verbonden blijven met elkaar in tijden van corona

2020 was nog meer dan ooit een uitdaging voor de interne
communicatie binnen bedrijven en organisaties. Enerzijds
was het belangrijk om collega’s formeel te informeren over
de geldende maatregelen en anderzijds was het minstens
even belangrijk om informeel contact te houden met elkaar, om zo ook het mentale welzijn niet te verwaarlozen.
Uiteindelijk werd overal ongeveer dezelfde mix van communicatiekanalen gebruikt (telefoon, mail, chat, videoconferentie ...) en werd ‘Teamsen’ stilaan een nieuw werkwoord. Binnen het FANC richtten we al in maart onze eigen
crisiscel op, waarin coronabeleid, bedrijfscontinuïteit, preventie, technische ondersteuning, human resources en
communicatie centraal stonden.
We creëerden in de eerste plaats een aantal aparte kanalen
in Microsoft Teams, waar collega’s alle info met betrekking
tot de coronamaatregelen konden vinden. Er kwam een
kanaal waar mensen terechtkonden met al hun vragen
over de preventiemaatregelen die het FANC had getroffen, via andere kanalen konden mensen contact zoeken
met de collega’s van de HR- of IT-dienst, nog een ander
kanaal bood informatie over het bedrijfscontinuïteitsplan
van de organisatie.

In normale omstandigheden organiseren we maandelijks
een Personeelsmiddag, een bijeenkomst waar de verschillende departementen aan de collega’s vertellen waar ze op
dat moment mee bezig zijn en waar ze achteraf wat kunnen bijpraten met een hapje en een drankje. Ook die
gezellige momenten onder collega’s moesten we helaas
missen in 2020. Al snel werd een alternatieve, online versie
van de Personeelsmiddag geboren. Dat was in het begin
een beetje zoeken op technisch vlak – we maakten er
iedere keer een Live Event met meer dan 100 deelnemers
van – maar uiteindelijk werd het toch iets om elke maand
naar uit te kijken.
Frank Hardeman, onze directeur-generaal, bezorgde ons
op het einde van elke werkweek zijn ‘vrijdagmailtje’. Van
vrijdag 20 maart tot vrijdag 20 november kregen we in
het totaal 35 vrijdagmails. 35 weken van coronamaatregelen en 35 boodschappen van steun, begrip en optimisme.
Vanaf eind november stopten de vrijdagmails, omdat we
vanaf dan een maandelijkse interne nieuwsbrief hadden.
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Altijd op zoek naar nieuwe collega’s, ook tijdens de coronacrisis

Het FANC lanceerde in mei 2020 een aanwervingscampagne op LinkedIn. Zo hoopt het Agentschap een zo breed
mogelijke doelgroep van allerlei beroepscategorieën te
bereiken. Wij zijn constant op zoek naar mensen die samen
met ons een job van maatschappelijk belang willen uitoefenen en ons willen helpen om de Belgische bevolking
te beschermen tegen ioniserende straling. We zoeken
daarbij naar allerlei soorten profielen: ingenieurs, administratieve allrounders, IT-wizards, juridisch genieën, enthousiaste communicatieadviseurs, enzovoort.
We werken trouwens in een veel bredere context dan alleen kerncentrales. We voeren ook inspecties uit in andere
sectoren die werken met toepassingen van radioactiviteit,
zoals de voedingsindustrie en de medische sector. Bovendien controleren we in België 24/7 de radioactiviteitsniveaus en vallen ook nucleaire beveiliging en cyberveiligheid binnen ons expertisegebied.

TALENT EXCHANGE
Begin 2020 sloot het FANC zich bovendien aan bij het
Talent Exchange-netwerk van de Belgische overheidssector.
Dankzij dat netwerk kunnen deelnemende organisaties en
hun medewerkers specifieke opdrachten of projecten voor
een bepaalde duur uitvoeren. Het belangrijkste doel van
het netwerk is het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling
en kennisdeling.
Voor de medewerkers die zin hebben in verandering is
het een kans om hun vaardigheden te ontwikkelen en een
andere werkomgeving te ontdekken, met werkzekerheid
en behoud van hun rechten. Voor de organisaties en teamleiders is het een gelegenheid om opdrachten of projecten
op te starten waarvoor ze niet over de nodige middelen
beschikken, en dat binnen een flexibeler kader dan een
traditionele aanwerving.
In 2020 ging een van onze FANC-collega’s de uitdaging
alvast aan! Hij zal voor een jaar zijn kennis delen en nieuwe
kennis opdoen bij de FOD Sociale Zekerheid.
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BELEIDS- EN ADVIESORGANEN VAN HET FANC
RAAD VAN BESTUUR

MEDISCHE JURY

Jihane ANNANE (voorzitter)
Thierry BASTINRAAD VAN BESTUUR
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
Regeringscommissaris:
Ivan VAN DEN BERGH
Auditcomité:			Strategisch comité:
Philippe BOUKO 		
Thierry BASTIN
Johan DE HAES (voorzitter)
Marc BOEYKENS
Mathieu RAEDTS		
Toon DIRCKX
Sven VANEYCKEN		
Martial PARDOEN
				(voorzitter)

WETENSCHAPPELIJKE RAAD
Leden:

Ereleden:

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

Michel GIOT
Ernest MUND
Jean-Paul SAMAIN
Jean VEREECKEN
Wetenschappelijke leden
aangeduid door de gewesten:

Kristof BAETE
Ria BOGAERTS
Nico BULS
Martine DECLEIR
Jean-Marc DENIS
Caro FRANCK
Xavier GEETS
Anne-Sophie HAMBYE
Karin HAUSTERMANS
François JAMAR
Myriam MONSIEURS
Kathelijne PEREMANS
Vera PIRLET
Alex RIJNDERS
Alain SERET
Peter SMEETS
Ulrik VAN SOOM
Chris VERBEEK
Dirk VERELLEN
Personeelsleden van het FANC die in de
Medische Jury zetelen:
An FREMOUT
Karen HAEST
Sophie LEONARD
Marleen VANDECAPELLE
Petra WILLEMS

Personeelsleden van het FANC
die in de Wetenschappelijke Raad
zetelen:
Frank HARDEMAN
Audrey HERMANS (secretaris)
Frederik VAN WONTERGHEM
An WERTELAERS

Karin HAUSTERMANS
André LUXEN
Hans VANMARCKE
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FINANCE
2020
INKOMSTEN
Diverse opbrengsten

€ 27.924.000
€ 138.000

Jaarlijkse heffingen

€ 23.936.000

Projectfinanciering

€ 3.096.000

Retributies (netto)

€ 646.000

Financiële
opbrengsten

€ 108.000

UITGAVEN
Algemeen beheer

€ 25.139.000
€ 932.000

Infrastructuur

€ 2.663.000

Remuneraties

€ 16.915.000

Analyses / studies

€ 2.097.000

HRM

€ 629.000

ICT

€ 447.000

TELERAD

€ 506.000

Onvoorzien
Projecten

€0
€ 950.000

69

2020 X BEDANKT!

Het FANC bedankt al zijn medewerkers voor hun niet-aflatende inzet het voorbije jaar.
2020 was een moeilijk, bijzonder vreemd en uitdagend jaar, maar samen zijn we erin
geslaagd om onze maatschappelijke opdracht te blijven vervullen.
We maken van de gelegenheid gebruik om ook al onze
externe stakeholders te bedanken voor hun
medewerking en flexibiliteit.
Een extra woordje van dank gaat uit naar onze stakeholders uit de medische sector.
Zij hebben het afgelopen jaar alles gegeven en we hopen samen met hen
dat de coronacrisis in de nabije toekomst zal bedaren.
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Lijst van afkortingen
AFKORTING 		
A 		

BETEKENIS

ALARA			 As Low As Reasonably Achievable

		ANVS				

						

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (Nederlandse nucleaire regulator)

		ASN				Autorité de sûreté nucléaire
						
(Franse nucleaire regulator)
		
		ASR				Alkali-silicareactie

B 		

BBM				

Belgische Beroepsvereniging voor Mondhygiënisten

		BeCA				Belgian Cockpit Association
		BHPA				Belgian Hospital Physicists Association
		BHRM				Belgian Heart Rhythm Meeting
		BMU				Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
						Reaktorsicherheit (Duitse nucleaire regulator)
		Bq				Becquerel
		BSC				Belgian Society of Cardiology
		BSS				Basic Safety Standards
		BSSD				Basic Safety Standards Directive
		BSVS				Belgian Society for Vascular Surgery

C		 CBRNe			

Chemical, Biological, Radiological, Nuclear,
						and Explosives
		CELEVAL			Evaluatiecel
		CELMES			Meetcel
		
CREG				
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit
						en het Gas
		
CSAM				
Een systeem van identiteits- en toegangsbeheer
						binnen e-government
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		C-UAS 			Counter Unmanned Aircraft Systems
E		 EACA				

						

European Association of Competent Authorities
for the safe transport of radioactive material

		EANM				European Association of Nuclear Medicine
		ECR				European Congress of Radiology
		EDF				Electricité de France (energiemaatschappij)
		EFOMP			European Federation of Organisations
						for Medical Physics
		ENSI				Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat
						(Zwitserse nucleaire regulator)
		ESR				European Society of Radiology
		

ESTRO				

European Society for Radiotherapy and Oncology

		EURADOS			European Radiation Dosimetry Group
		EZB				Eckert & Ziegler Bebig nv

F		FAGG				Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen
						en Gezondheidsproducten

		Fedris				Federaal agentschap voor beroepsrisico’s

G		 GDPR				

General Data Protection Regulation

H		 HERCA			

Heads of the European Radiological protection
						Competent Authorities

I		 IAEA				Internationaal Atoomenergieagentschap
		ICONS				International Conference on Nuclear Security
		

INES				

International Nuclear and Radiological Event Scale

		IRE				Nationaal Instituut voor Radio-elementen
		IRRS				Integrated Regulatory Review Service

J		 JRC				Joint Research Centre
K		 KMI				Koninklijk Meteorologisch Instituut
L		 LTO				

Long Term Operation (langetermijnuitbating)
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M		 MER 			Milieueffectenrapport
		MYRRHA			Multi-purpose hYbrid Research Reactor
						for Hightech Applications

N		 NDR				National Dose Register
		NIRAS				Nationale Instelling voor Radioactief Afval
						
en verrijkte Splijtstoffen
		NNSA				National Nuclear Security Administration
						(Amerikaanse nucleaire regulator)

O		 OSPAR			

Oslo-Parijs (Verdrag inzake de bescherming van het
						
mariene milieu in het noordoostelijk deel van de
						Atlantische Oceaan)
		

OVAM				

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

P		 PARTICLE			

Particle Therapy Interuniversity Center Leuven

		

Positronemissietomografie

PET				

S		 SCK CEN			

Studiecentrum voor Kernenergie

		SF²				

Spent Fuel Storage Facility

U		 UAS				

Unmanned Aircraft Systems (drones)

V		 VBS				

Verbond der Belgische Beroepsverenigingen
						van Artsen-Specialisten

		VMM				Vlaamse Milieumaatschappij
W		 WANO			

World Association of Nuclear Operators

		

Western European Nuclear Regulators’ Association

WENRA			
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Meer weten over het FANC?
		

meldpunt@fanc.fgov.be

		

www.fanc.fgov.be

		

@FANC_AFCN

		
		
				

@FANC - Federal Agency for
Nuclear Control
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