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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9225 - 9226 
 

Veiligheidsvoorschriften voor de buitenbedrijfstelling van de kerninstallaties en 
de opslag van verbruikte kernbrandstof en van colli met radioactief afval. 

 
In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers, the 

Superior Health Council of Belgium provides an expert opinion on two additional royal decrees 

regarding the safety requirements for the decommissioning of nuclear installations, as well as 

spent fuel and nuclear waste storage. 

 

It aims to provide the Belgian Nuclear Regulator with specific recommendations regarding 

these decrees and to encourage more coordination amongst Belgian agencies (or 

organizations) as well as the regional agencies in charge of the environment. 

 
Versie gevalideerd op het College van 

november 20141 

  

 

  

Belangrijke opmerking 

Dit advies werd uitgebracht naar aanleiding van twee afzonderlijke aanvragen van het FANC 

ontvangen op 20 juni 2014 betreffende twee ontwerpen van Koninklijk Besluit (KB), namelijk, 

enerzijds, het KB tot aanvulling van het KB van 30 november 2011 houdende 

veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties, voor wat betreft hun buitenbedrijfstelling, en 

anderzijds het KB tot aanvulling van het Koninklijk Besluit van 30 november 2011 houdende 

veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties voor wat betreft de opslaginstallaties van 

verbruikte kernbrandstof en van colli met radioactief afval. Zoals voor alle adviezen van de Raad 

over wettelijke documenten in voorbereiding door de overheid, gold ook voor dit advies een 

embargo tot de officiële publicatie van de documenten in kwestie (huishoudelijk reglement: 

hoofdstuk 5, art. 40 §3: adviezen betreffende het opstellen van nieuwe reglementering worden 

slechts bekendgemaakt na akkoord van de minister). 

Deze twee Koninklijke Besluiten zijn intussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 

respectievelijk 28/08/2015 en 18/06/2018 (KB van 10/08/2015 en KB van 29/05/2018). We willen 

er de lezer dan ook op wijzen dat de aanbevelingen in dit advies de ontwerpen van KB betroffen 

die aan de HGR waren voorgelegd en niet de KB’s zoals deze zijn gepubliceerd en eventueel door 

de aanvrager zijn aangepast op basis van dit advies. In de definitieve officiële documenten worden 

immers doorgaans wijzigingen aangebracht naar aanleiding van de adviezen van de Raad en 

andere adviesorganen die tijdens het wetgevingsproces zijn geraadpleegd. 

Om de gepubliceerde definitieve KB’s te raadplegen, verwijzen we de lezer naar de website van 

het Belgisch Staatsblad: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm 

 
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een nieuwe 
versie van het advies uitgebracht. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
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1. INLEIDING 
 

Op 20 juni 2014 stuurde de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire 

Controle (FANC) de voorzitter van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een brief toe met het 

volgende verzoek: 

“Bijgevoegd vindt u twee ontwerpen van Koninklijk Besluit (KB) ter aanvulling van het KB van 30 

november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties voor wat betreft hun 

buitenbedrijfstelling en de opslaginstallaties van verbruikte kernbrandstof en van colli met 

radioactief afval. 

De ontwerpen van besluit beogen het omzetten in Belgische regelgeving van de referentieniveaus 

voor nucleaire veiligheid, vastgesteld door de werkgroep inzake radioactief afval en ontmanteling 

(WGWD - Working Group on Waste and Decommissioning) van de WENRA (Western European 

Nuclear Regulator Association), die als doel heeft de veiligheidsbenaderingen in Europa te 

harmoniseren. 

Ze versterken ook het Belgisch regelgevend kader op het vlak van nucleaire veiligheid, meer 

bepaald voor de toepassing van de Europese richtlijnen 2009/71/EURATOM van 25 juni 2009 tot 

vaststelling van een communautair kader voor de nucleaire veiligheid van kerninstallaties en 

2011/70/EURATOM van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een 

verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval. 

Wij zouden het op prijs stellen als de Hoge Gezondheidsraad een advies zou willen uitbrengen 

over de ontwerpen van besluit." 

 

2. ADVIES 
 
De Raad neemt met voldoening nota van het initiatief van het FANC, dat actief doorgaat met de 
opstelling en de publicatie van de regelgeving betreffende de kerninstallaties overeenkomstig de 
verbintenissen die in het begin van de XXI eeuw bij WENRA werden aangegaan en de 
aanbevelingen van de IRRS-missie (Integrated Regulatory Review Service) van het Internationaal 
Atoomenergieagentschap (IAEA) van december 2013. Hij vindt het een goede zaak dat de 
publicatie van die regelgeving de transparantie ten aanzien van de exploitanten en het publiek 
verhoogt. Aangezien de omzetting van de richtlijnen van de Europese Unie betreffende het nucleair 
afval en de verbruikte kernbrandstof een opdracht is van twee organisaties, namelijk het FANC en 
NIRAS (Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen), die elk complementaire 
bevoegdheden hebben, acht de Raad het, in het belang van de volksgezondheid, wenselijk dat de 
wet- en regelgevingen met betrekking tot deze materies zo goed mogelijk met elkaar in 
overeenstemming zijn, met name wat de omschrijving van de specifieke concepten betreft, en kan 
hij deze instellingen enkel aanmoedigen om de dialoog, die lang geleden werd aangeknoopt, voort 
te zetten. De Raad stelt bijvoorbeeld vast dat de definities van “verbruikte kernbrandstof” en “colli 
met radioactief afval” formeel verschillend zijn in deze twee wetgevingen. 
 

1) De gehanteerde concepten en benaderingen en de definitie daarvan zouden idealiter qua 
inhoud en vorm in overeenstemming moeten zijn met de verordeningen en richtlijnen van 
de Europese Unie of, bij gebreke hiervan, met de internationale aanbevelingen van met 
name WENRA en IAEA. 

 
2) De Raad laat voorts opmerken dat, hoewel het toepassingsgebied betrekking heeft op 

kerninstallaties die tot de klasse I behoren en dus de grootste risico's met zich brengen, het 
verstandig zou zijn om dat toepassingsgebied snel uit te breiden tot andere installaties uit 
de lagere klassen, en vooral tot de belangrijkste installaties uit de klasse II. 
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3) De Raad merkt ook op dat het ontwerp nog geen rekening houdt met de voorschriften van 

richtlijn 2014/87/Euratom aangezien die gepubliceerd werd toen de laatste hand werd 
gelegd aan de regelgevende tekst. Hij adviseert dan ook deze bepalingen zo snel mogelijk 
op te nemen in de tekst.  

 
4) De Raad spoort het FANC ook aan om met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, 

Arbeid en Sociaal Overleg te beraadslagen over de onderlinge afstemming tussen de 
voorgestelde regelgeving en de diverse wet- en regelgevingen waarvoor deze dienst 
bevoegd is, met name met betrekking tot de sluiting van een onderneming of het welzijn op 
het werk. Ook overleg met de gewestelijke instanties die belast zijn met de 
milieubescherming, zou nuttig zijn. 
 

5) Gezien het uiterst technische karakter van de onderzochte wetgeving nodigt de Raad het 
FANC uit om nieuwe gidsen op te stellen die de toepassing van de in de regelgeving 
afgekondigde algemene principes verduidelijken. 
 

6) De Raad verzoekt het FANC en NIRAS om vanaf het begin van de procedure 
(veiligheidsrapport) en tijdens de gehele procedure alsook tijdens de werkzaamheden 
aandacht te besteden aan de perceptie van het publiek en diens gevoeligheid voor de 
milieuaspecten eigen aan de buitenbedrijfstelling van installaties en de opslag van afval en 
verbruikte kernbrandstoffen.  
 

De teksten die voor advies aan de Raad werden voorgelegd, zijn zeer zorgvuldig opgesteld. Toch 
zijn er enkele verschillen tussen de twee taalversies wat de gebruikte termen betreft. Een 
nauwlettende controle kan dan ook bijdragen tot een perfect begrip van de tekst door de personen 
voor wie hij bestemd is. 
 
In dezelfde gedachtegang zou de Raad het verstandig vinden om bij het opstellen bepaalde 
verduidelijkingen toe te voegen die borg staan voor een uniforme interpretatie, ongeacht de lezer. 
In punt 4.2 worden trouwens enkele toevoegingen en correcties voorgesteld. 
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Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2 
 

 
MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing 
articles for PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 
 

UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 
Lijst van gebruikte afkortingen 
 
FANC   Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 
IAEA  Internationaal Atoomenergieagentschap 
KB  Koninklijk Besluit 
HGR  Hoge Gezondheidsraad 
IRRS  Integrated Regulatory Review Service 
NIRAS  Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen 
INP  Intern noodplan 
ARBIS  Algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en 

het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen 
FOD  Federale overheidsdienst 
WENRA  Western European Nuclear Regulatory Association 
WGWD Working Group on Waste and Decommissioning 
 
 

2.1 Methodologie 
 
Na analyse van de aanvraag hebben het College en de voorzitter van de werkgroep de nodige 
expertises bepaald. De experten van de werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en 
een ad hocverklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op 
belangenconflicten beoordeeld. 
 
Het advies berust op het oordeel van de experten betreffende de ontwerpen van KB's. Dit advies 
is met name gebaseerd op een overzicht van de nationale en internationale wetteksten en van de 
adviezen van internationale instanties die in deze materie bevoegd zijn (IAEA, 2007; WGWD en 
WENRA, 2011, 2014). 
 

 
2 De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een snelle 
definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.  

MeSH terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Radiation protection 
 

 Radiation 
protection  

Stralingbescherming Radioprotection Strahlungsschutz 

Spent fuel  Spent fuel Verbruikt 
kernbrandstof  

Combustible 
nucléaire usé 

Verbraucht 
Kernbrennstoff 

Decommissioning  Decommissioning  Buitenbedrijfstelling Démantèlement Abbau 

Legislation/Governmental 
regulation 

 Regulation Regulatie Régulation Atomgesetz, -
regelung 

Nuclear safety  Nuclear safety  Nucleair veiligheid Sûreté 
nucléaire 

Nuklear 
Sicherheit 

Radioactive waste  Radioactive 
waste  

Nucleair afval Déchets 
nucléaires 

Radioaktive 
Abfalle 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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In de werkgroep zitten deskundigen met ervaring in, met name, stralingsbescherming, onderzoek 
en ontwikkeling en afvalbeheer. Experten met een mogelijk belangenconflict werden door de 
werkgroep gehoord, maar namen niet deel aan de definitieve goedkeuring van het advies. 
 
Na goedkeuring van het ontwerpadvies door de werkgroep heeft het College tot slot het advies 
gevalideerd. 
 

2.2 Uitwerking 

Gezien het nauwe verband tussen de ontwerpen, die er allebei toe strekken het KB van 30 
november 2011 te wijzigen door het aan te vullen, leek het verstandig de opmerkingen en 
aanbevelingen van de Raad in één document te bundelen. 

Een eerste opmerking vooraf: de omzetting van richtlijn 2011/70/Euratom in nationaal recht gebeurt 
in twee verschillende wetgevende corpussen, aangestuurd door twee onafhankelijke instellingen, 
het FANC en NIRAS. Er moet dan ook op worden gelet dat incoherenties, met name betreffende 
de specifieke woordenschat die in wetgevende en regelgevende teksten betreffende radioactief 
afval gebruikt wordt, vermeden worden. Een snel onderzoek van de teksten brengt enkele 
vormverschillen aan het licht, onder meer in de definities van verbruikte kernbrandstoffen en 
radioactief afval3. Het is duidelijk dat deze twee instellingen nu al een constructieve dialoog voeren. 
Die moet worden voortgezet en zelfs verdiept.  
 
De gehanteerde concepten en benaderingen en de definitie daarvan zouden idealiter qua inhoud 
en vorm in overeenstemming moeten zijn met de verordeningen en richtlijnen van de Europese 
Unie of, bij gebreke hiervan, met de internationale aanbevelingen van met name WENRA en IAEA. 
 

Het FANC stelt het ontwerp voor als een tekst die uitsluitend betrekking heeft op nucleaire 
veiligheid en waarin de verplichte technische doelstellingen voor de exploitanten worden 
vastgesteld. Het agentschap omschrijft de tekst als een op doelstellingen gebaseerde regelgeving 
waarvan de toepassing moet worden gemoduleerd door meer gedetailleerde gidsen. De Raad kan 
niet genoeg benadrukken dat dergelijke technische gidsen in nauwe samenwerking met de 
betrokken beroepssectoren moeten worden opgesteld, gezien hun uiterst technische karakter en 
om de haalbaarheid van dergelijke gidsen te garanderen, vooral als het FANC ze een bindend 
karakter wil geven. 

Tenslotte kan de Raad niet nalaten de aandacht te vestigen op andere wet- en regelgevingen die 
op ontmantelingsoperaties van toepassing kunnen zijn, in het bijzonder de wetgeving betreffende 
het welzijn op het werk, met name wat de coördinatie op de werf betreft, en die ook voortvloeien 
uit de omzetting van Europese richtlijnen: richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 
betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk en richtlijn 92/57/EEG van de Raad 
van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor 
tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, evenals de wet van 8 december 2013 (wet van 8 december 
2013 over voorafgaande aangiften van werken en aanwezigheidsregistratie op bepaalde 
bouwplaatsen). De Raad kan alleen maar aanbevelen doorgedreven overleg met de betrokken 
FOD te voeren, onder meer om de inspectiebevoegdheden doeltreffend te verdelen. 

Dezelfde opmerking is ook van toepassing op de milieuwetgevingen4. Een overleg met de regionale 
overheden die voor deze zaken bevoegd zijn lijkt nuttig op het vlak van het beheer van de 
bestemming van de sites met te ontmantelen installaties, impact op het milieu, bestemming van 
vrijgegeven afvalstoffen rekening houdend met andere eventueel gevaarlijke kenmerken, enz. 

 
3 Verbruikte kernbrandstoffen: NIRAS en richtlijn 2011/70/Euratom: "verbruikte splijtstof: kernsplijtstof die bestraald is en permanent 

uit een reactorkern is verwijderd; verbruikte splijtstof kan worden beschouwd hetzij als een bruikbare bron die kan worden opgewerkt, 
hetzij als radioactief afval dat bestemd is voor berging". 
Voorstel FANC: kernbrandstof die bestraald is en permanent uit een reactorkern is verwijderd. 
4 Recht van het publiek op milieuinformatie, milieueffectbeoordelingen, beheer van gevaarlijk afval, enz. 
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De Raad laat voorts opmerken dat, hoewel het toepassingsgebied betrekking heeft op 
kerninstallaties die tot de klasse I behoren en dus de grootste risico's met zich brengen gezien de 
aard en de draagwijdte van de stralingsrisico's en hun mogelijke impact op de samenleving, het 
verstandig zou zijn om dat toepassingsgebied snel uit te breiden tot andere installaties uit de lagere 
klassen, en vooral tot de belangrijkste installaties uit de klasse II. 

De Raad merkt ook op dat het ontwerp nog geen rekening houdt met de voorschriften van de 
richtlijn 2014/87/Euratom aangezien die gepubliceerd werd toen de laatste hand werd gelegd aan 
de regelgevende tekst. Hij adviseert dan ook deze bepalingen zo snel mogelijk op te nemen in de 
tekst. 
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2.2.1 Voorstel van Koninklijk Besluit tot aanvulling van het Koninklijk Besluit van 30 

november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties voor 

wat betreft de opslaginstallaties van verbruikte kernbrandstof en van colli met 

radioactief afval. 

 
a) Zie de eerder geformuleerde algemene opmerking over de overeenstemming tussen de 

definities in de diverse wetteksten. 
 

b) Artikel 2: In zijn huidige formulering is de tekst niet van toepassing op bepaalde vormen van 
opslag van kernbrandstoffen, zoals bijvoorbeeld de kernbrandstoffen in de 
desactivatiebekkens en ook de al dan niet hoogverrijkte uraniumtargets. De Raad is van 
mening dat er aangepaste voorschriften moeten worden vastgesteld voor deze opslag. Hij 
voegt hieraan toe dat hun status geregeld herzien zou moeten worden. Als er geen 
gebruiksperspectieven zijn, zouden ze uiteindelijk als afval moeten worden beschouwd. 
Andere regelgevingsinitiatieven zouden dan ook welkom zijn. 
 

c) Hoofdstuk 5 van het ontwerp zou eveneens van toepassing zijn op de specifieke 
bufferopslagplaatsen die gekoppeld zijn aan afvalverwerkingsinstallaties. Men kan zich 
afvragen in hoeverre rekening wordt gehouden met de zo beoogde opslagduur. Een 
gedifferentieerde aanpak gebaseerd op de werkelijke duur van die opslag lijkt aangewezen, 
wetende dat een zeer korte duur - nodig om operationele redenen - moet worden ingepast in 
een stapsgewijze aanpak. Er moet rekening worden gehouden met de tienjaarlijkse herziening. 

 
d) Artikel 505: Het behoud van de mogelijkheid tot manutentie en verwijdering van de verbruikte 

kernbrandstof of van de opgeslagen colli met radioactief afval, moet het bovenal mogelijk 
maken om onder aanvaardbare veiligheids- en stralingsbeschermingsvoorwaarden bij 
incidenten of ongevallen in te grijpen alsook periodieke inspecties uit te voeren. Hier dient te 
worden aangegeven welk percentage van de totale opslagcapaciteit moet worden voorzien. 
 

e) Artikel 51: Met betrekking tot de verplichting om de levensduur van de installatie van bij het 
ontwerp te bepalen en te rechtvaardigen, wordt opgemerkt dat dit voor sommige uit het 
verleden overgeërfde installaties niet is gebeurd. Deze leemte wordt echter gedeeltelijk 
gecompenseerd door de tienjaarlijkse herzieningen die tot doel hebben elke factor te 
identificeren en te evalueren die de veilige uitbating van de installatie tot de volgende 
periodieke herziening of tot het geprogrammeerde einde van de levensduur van de installatie 
zou kunnen beperken (overeenkomstig artikel 14.1 van het Koninklijk Besluit van 30 november 
2011). 
 
Het begrip “redelijke termijn om de verbruikte kernbrandstof of de colli met radioactief afval bij 
een incident te verwijderen”, moet worden verduidelijkt in een toepassingsgids. Zoals hoger 
werd aangegeven, moet bij de opstelling van een dergelijke gids terdege rekening worden 
gehouden met de situatie in het veld (bestaande installaties, uitbreidingsmogelijkheden, enz.). 
 
Dezelfde opmerking is van toepassing op het begrip “voldoende reserveopslagcapaciteit” en 
het begrip “inspectie”. 
 
De mogelijkheid om de kernbrandstof weg te halen, is één ding, maar er dient ook een 
ontvangstlocatie beschikbaar te zijn voor tijdelijke opslag, wat niet noodzakelijk altijd vooraf 
vastgelegd is (les van Fukushima6). Deze opmerking moet in het licht worden gezien van de 
overwegingen met betrekking tot de reserveopslagcapaciteit waarvan sprake is in artikel 53. 

 
5 De hier gebruikte nummering van de artikelen stemt overeen met die welke wordt voorgesteld voor het gewijzigde besluit van 30 

november 2011. 
6 Het ontbreken van een alternatieve opslagplaats was duidelijk een van de grootste problemen bij het beheer van de aantasting van 

de opslagbekkens voor verbruikte brandstoffen. 
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Het verband zou duidelijk kunnen worden vastgelegd door de zinsnede "naar een alternatieve 
opslagplaats met een gelijkwaardig veiligheidsniveau" in te lassen in de tekst. 
 
De draagwijdte van het begrip “inspecteerbaarheid” dat in dit artikel wordt uitgewerkt, is niet 
helemaal duidelijk wegens de mogelijke interpretatie van het woord “of” (inclusief of exclusief). 
De tekst zou beter als volgt opgesteld worden: "de inspectie hetzij van de niet verpakte 
verbruikte kernbrandstof, hetzij van de colli met verbruikte brandstof, of de colli met radioactief 
afval mogelijk is”.  
 
Ten slotte is de Raad van mening dat uitdrukkelijk moet worden verwezen naar de eisen inzake 
stralingsbescherming die geformuleerd worden in het KB van 20 juli 2001 (ARBIS - Algemeen 
reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen 
het gevaar van de ioniserende stralingen), en meer in het bijzonder naar afdeling I van 
hoofdstuk III. 
 

f) Artikel 53: In dit artikel komt het begrip “voldoende reserveopslagcapaciteit” voor. Het lijkt 
redelijk dat deze aanvullende opslagcapaciteit in de volledige opslaginstallatie wordt voorzien, 
maar niet noodzakelijk in elke eenheid. 
 
De tekst zou aangevuld moeten worden met de woorden "de kernbrandstofcolli" en opgesteld 
moeten worden zoals in punt c) hierboven wordt gevraagd om verschillen in interpretatie van 
de “of” te vermijden. Deze opmerking is ook van toepassing op de artikelen 53, 54, 56, 57 en 
58. 
 

g) Artikel 54: Procedures voor kwaliteitsborging bij het beheer van radioactief afval zijn 
onontbeerlijk. In de specifieke regelgeving van NIRAS is er al een notie die dicht aanleunt bij 
het begrip “conformiteitscriteria”: de door NIRAS opgelegde acceptatiecriteria voor het beheer 
van radioactief afval hebben betrekking op de stadia van het transport, de verwerking en 
conditionering, de opslag en de eindberging volgens het referentiescenario. Het is wenselijk 
dat deze criteria in overeenstemming zijn met de regelgevende bepalingen en dat zij 
uitdrukkelijk de veiligheid op korte en op lange termijn beogen.  
 

h) Artikel 55: Zoals reeds werd aangegeven, moeten de door NIRAS toegepaste procedures 
gecoördineerd worden met die welke door de regelgeving worden opgelegd en dienen ze aan 
de recentste stand van de techniek te voldoen. In dezelfde gedachtegang kan in het door het 
FANC geëiste toezichtprogramma niet worden voorbijgegaan aan de procedures die worden 
opgelegd door NIRAS, met name op grond van het KB van 18 november 2002. 
 

i) Artikel 56: Er dient gepreciseerd te worden, bv. in een nog op te stellen toepassingsgids, welke 
types van maatregelen moeten worden overwogen voor het veilige beheer van de verbruikte 
kernbrandstof of van de colli met radioactief afval die niet via de normale weg uit de 
opslaginstallatie kunnen worden gehaald of die degradatieverschijnselen vertonen. 
 

j) Artikel 57: Dit artikel verwijst in punt g) naar de verwerkingsactiviteiten die gekoppeld zouden 
zijn aan de opslaginstallaties. Het lijkt erop dat een ander KB van toepassing is op deze 
verwerkingsinstallaties. Bijgevolg moet worden aangegeven in welk (regelgevend en ander) 
kader deze installatie zou worden geëxploiteerd. 

 
 
Het plan voor de verwijdering van de kernbrandstof of het afval in noodgevallen is een 
belangrijk punt dat opgenomen zou moeten worden in het veiligheidsrapport. Er wordt 
voorgesteld punt n) in de inhoud van het veiligheidsrapport aan te vullen met de vereiste uit 
artikel 51 door aan "n) intern noodplan en (...) ongevalsituaties" de volgende woorden toe te 
voegen: "plan voor de evacuatie van de opslageenheden naar een tijdelijke opslagplaats die 
een aanvaardbaar veiligheidsniveau biedt". 
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k)  Artikel 57 en Artikel 58 van het KB van 30-11-2011 en artikel 4 van het ontwerp: Het is 
waarschijnlijk weinig realistisch om te verwachten dat artikel 57 op 1 juli 2015 wordt toegepast, 
onder meer wegens de te verwachten termijn voordat het besluit wordt goedgekeurd en 
gepubliceerd. Toch is een zo snel mogelijke toepassing wenselijk, met individuele 
aanpassingen in functie van de impact op elk van de betrokken installaties. 

 
 

2.2.2 Voorstel van Koninklijk Besluit tot aanvulling van het Koninklijk Besluit van 30 

november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties, voor 

wat betreft hun buitenbedrijfstelling.  

a) De Raad benadrukt het belang van de door het FANC voorgestelde aanpak die ertoe strekt de 
keuze voor een snelle ontmanteling van de installaties na het stilleggen ervan als optimaal te 
beschouwen en uitstel op dat vlak enkel in uitzonderlijke en haar behoren gerechtvaardigde 
gevallen toe te staan. 
 

b) De Raad is tevreden over het gebruik van definities van “buitenbedrijfstelling” en “ontmanteling” 
die overeenstemmen met de internationaal aanvaarde betekenis van deze termen. 
 

c) Artikel 2: Opgemerkt dient te worden dat het toepassingsgebied van dit ontwerp momenteel vrij 
beperkt is aangezien het in feite slechts van toepassing zou zijn op inrichtingen van klasse I, 
d.w.z. een tiental inrichtingen in België. De Raad verkiest de optie om snel bepalingen op te 
stellen die op een zorgvuldig afgewogen wijze ook van toepassing zouden zijn op de andere 
klassen en met voorrang op de belangrijkste inrichtingen van klasse II. 
 

d) Artikel 187: De Raad vestigt de aandacht op een correcte afstemming met de bestaande 
wetgeving. Met name de "onverwijlde kennisgeving" van de "stopzetting van de activiteit" dient 
plaats te vinden in overeenstemming met de sociale wetgeving betreffende de stopzetting van 
activiteiten ("wet-Renault 8"). Deze afstemming zou geen problemen van chronologische aard 
mogen opleveren aangezien de sociale wetgeving betrekking heeft op de intentie om de 
activiteiten stop te zetten, terwijl het ontwerp van besluit de beslissing zelf beoogt. Dit betekent 
dat de mededeling aan de werknemers in het kader van het sociaal overleg zou moeten 
voorafgaan aan de kennisgeving aan het FANC. 

 
e) Artikel 19: Bij de werkzaamheden voor de ontmanteling van een installatie speelt het geheugen 

onmiskenbaar een essentiële rol. De in het ontwerp uitgesproken voorkeur om deze 
werkzaamheden niet uit te stellen, krijgt de volledige goedkeuring van de Raad. In de praktijk 
kan een onmiddellijke ontmanteling echter mogelijk pas na verschillende jaren worden 
aangevat. Daarom zou het aangewezen zijn de aandacht van de exploitant te vestigen op de 
noodzaak om alle nuttige informatie zorgvuldig te bewaren tijdens deze periode, inclusief de 
tracering van de activiteiten en de exploitatie-incidenten die gevolgen zouden kunnen hebben 
voor het verloop van de ontmanteling. 
 
Bij een uitgestelde, maar ook bij een onmiddellijke ontmanteling is het dan ook van essentieel 
belang dat de exploitant ervoor zorgt dat het "geheugen” m.b.t. de toestand van de installatie 
bewaard blijft. Uit de ervaring is gebleken dat dit gemakkelijk wordt verwaarloosd, wat bij de 
toekomstige ontmanteling ernstige gevolgen heeft op het vlak van organisatie, maar ook van 
veiligheid en stralingsbescherming. Daarom stelt de Raad voor een paragraaf toe te voegen: 
"In geval van een uitgestelde, maar ook van een onmiddellijke ontmanteling zorgt de exploitant 
ervoor dat alle beschikbare gegevens m.b.t. de installaties, hun toestand en hun niveau van 
besmetting adequaat worden gearchiveerd met het oog op het gebruik ervan tijdens de 
daaropvolgende ontmanteling." 

 
7 De hierna gehanteerde nummering van de artikelen is die van afdeling VI van het KB van 30 november 2011, ingevoerd door 

artikel 3 van het onderzochte ontwerp van besluit. 
8 Wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling. 
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In die gedachtegang laat de Raad trouwens opmerken dat het belangrijk is om al tijdens het 
ontwerpstadium te anticiperen op de verplichting om de installatie te ontmantelen. 
 
De Raad vestigt nog de aandacht op de bepalingen van het algemeen reglement (KB van 20 
juli 2001) die betrekking hebben op de bevoegdheid van de directie en de operatoren, hun 
informatie en hun opleiding. 
 

f) Artikel 21: Het begrip "nieuwe techniek" lijkt enigszins dubbelzinnig en zou in het verslag aan 
de koning nader moeten worden toegelicht. In ieder geval moet het uitvoerig worden 
geïllustreerd in de eventuele toepassingsgidsen. De exploitant staat in voor de opleiding van 
de operatoren in alle technieken die moeten worden gebruikt. 
 
Het artikel vermeldt "ontsmettings- of ontmantelingstechniek", maar volgens de definitie zit de 
ontsmetting vervat in de ontmanteling. Alleen "ontmantelingstechniek" vermelden, is in 
overeenstemming met de definitie. 
 

g) Artikel 22: De Raad pleit voor de volgende formulering voor het 4e streepje: "Ervoor zorgen dat 
het volume langlevend radioactief afval niet onnodig wordt vergroot." 
 

h) De HGR vestigt bovendien de aandacht van het FANC en NIRAS op de perceptie van het 
publiek en diens gevoeligheid voor de milieuaspecten eigen aan de buitenbedrijfstelling en de 
opslag van het afval en de verbruikte kernbrandstoffen vanaf het begin van de procedure 
(veiligheidsrapport), over de volledige duur van de procedure en tijdens de werkzaamheden.  
 

i) Artikel 24: Voor een grote exploitant is het ongetwijfeld wenselijk en haalbaar dat een ambitieus 
ervaringsfeedbackproces wordt opgezet waarbij met name de ervaringen in het buitenland aan 
bod komen. In de door de Raad aanbevolen hypothese van een uitbreiding van het 
toepassingsgebied van afdeling VI van het besluit van 30 november 2011 tot installaties van 
een lagere klasse zou dit artikel moeten worden aangepast in functie van het vermogen van 
een kleinere exploitant om aan die eis te voldoen. Deze eisen zouden waarschijnlijk moeten 
worden aangepast aan de risico's en de omvang van de onderneming (bijvoorbeeld aan de 
activiteit van de bronnen, het aantal werknemers, enz.). Zoals hoger aangegeven moet de 
follow-up van exploitatieincidenten in ieder geval opgenomen worden in dit 
ervaringsfeedbackproces. 
 

j) Artikel 26: Er moet een intern noodplan (INP) worden opgesteld op basis van een 
risicobeoordeling die in het veiligheidsrapport is verwerkt. De Raad beveelt aan deze 
aanpassing van het interne noodplan op een eenvoudige en doeltreffende manier en zonder 
bureaucratische rompslomp door te voeren. 
 

k) Artikel 27: Het initiatief om een veiligheidsrapport op te stellen met het oog op de ontmanteling 
van de installatie, wordt zeer gunstig onthaald. Het spreekt voor zich dat dit veiligheidsrapport 
afgestemd moet worden met het buitenbedrijfstellingsplan dat ter goedkeuring aan NIRAS 
wordt voorgelegd. 
 
Volgens NIRAS is het buitenbedrijfstellingsplan een dynamisch document dat reeds bij het 
ontwerp van de installatie wordt opgesteld, om de 5 jaar wordt herzien en definitief wordt 
vastgelegd 3 jaar vóór de stopzetting van de activiteiten. 
 
Dit tijdschema stelt de twee overheidsinstellingen en de exploitant uiteraard in staat al het 
nodige overleg te plegen om tot de noodzakelijke overeenstemming te komen. Het overleg 
tussen het FANC en NIRAS zou er met name op gericht moeten zijn het actualisatieproces 
van het buitenbedrijfstellingsplan doeltreffend te laten verlopen door de administratieve 
rompslomp met betrekking tot het opstellen van deze twee documenten te beperken en dubbel 
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werk en onnodige herhalingen te vermijden. Dezelfde opmerking geldt voor de regelmatige 
actualisatie van het veiligheidsrapport tijdens de ontmantelingswerkzaamheden. 
 
In de lijst met de inhoud van het veiligheidsrapport ontbreekt de “vrijgave9”, die nochtans een 
essentieel onderdeel van de ontmanteling is. 
 
Ten slotte moeten de beoogde activiteiten, of het nu gaat om ontmanteling dan wel opslag, 
worden opgezet met de grootst mogelijke transparantie voor de bevolking. 
 
In aansluiting op die overwegingen beveelt de Raad aan twee artikelen toe te voegen aan de 
lijst die de inhoud van het veiligheidsrapport beschrijft: 
 
"p) Strategie, criteria, methoden en maatregelen waarmee rekening is gehouden met het oog 
op eventuele vrijgave van voorwerpen en materialen die ontstaan bij de ontmanteling;" 
"q) Strategie en methoden die in aanmerking worden genomen voor studies betreffende de 
perceptie en de aanvaardbaarheid voor de omwonende bevolking en voor overleg met het 
publiek." 

 
Ter illustratie van de vaststelling dat de Nederlandse en de Franse versie soms licht van elkaar 
verschillen en dat waarschijnlijk nog een controle van de vertalingen nodig zal zijn, zien we in 
punt g) van dit artikel 27 dat de betekenis van de tekst in het Nederlands "overzicht van de 
aan te wenden ontmantelingstechnieken" niet exact hetzelfde betekent als "description des 
techniques de démantèlement qui seront utilisées"; de Raad is van mening dat het woord 
"aperçu" (flexibeler in zijn betekenis) in deze context een betere term zou kunnen zijn dan 
"description". De Raad merkt trouwens op dat het woord "description" in andere punten van 
het ontwerp wordt vertaald als "beschrijving", wat overeenstemt met de strikte betekenis van 
het woord. 
 

l) Inwerkingtreding en overgangsmaatregelen: Diverse buitenbedrijfstellings- en 
ontmantelingswerkzaamheden zijn al in uitvoering of kunnen in een nabije toekomst worden 
verwacht. Bijgevolg lijkt het verstandig te voorzien in een geleidelijke toepassing van de nieuwe 
bepalingen, met name wat de meest bindende betreft, en onder meer in passende 
overgangsmaatregelen. 
 

  

 
9 Zie de definitie in het glossarium van de IAEA, die in de referenties wordt vermeld. 
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5. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 
 

De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde experten 
is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?. 

 

Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen van het 
advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Gilbert EGGERMONT en het 
wetenschappelijk secretariaat door Eric JADOUL. 
   
DE RIDDER Maurits Arbeidsgeneeskunde UGent 
EGGERMONT Gilbert Stralingsbescherming, afvalbeheer, 

ontmanteling en milieu 
Ex-SCK-CEN, VUB 

MONSIEURS Myriam 
SAMAIN Jean-Paul 

Stralingsbescherming 
Regelgeving, stralingsbescherming, 
nucleaire veiligheid en milieu 

UGent 
Ex-FANC, UMons 

SMEESTERS Patrick 
 

Stralingsbescherming en gezondheid ex-FANC, UCL 

 
De volgende experten werden gehoord maar waren niet betrokken bij de goedkeuring van het 
advies. 
 
COLLARD Guy Radiochemische analyse en processen SCK-CEN 
LIBON Henry Stralingsbescherming en ontmanteling Belgonucléaire 
OOMS Bart Stralingsbescherming en ontmanteling Belgoprocess 
WALTHERY Robert Stralingsbescherming en ontmanteling Belgoprocess 

KOCKEROLS Pierre  
 

Stralingsbescherming en ontmanteling Europese Commissie 

   
De volgende experts hebben een peer review van het advies gemaakt, maar waren niet 
betrokken bij de goedkeuring ervan. 
 
PASSCHIER Wim Risico-analyse Maastricht University 

 
De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord: 
 
BLOMMAERT Walter  Algemeen afvalbeheer en -opslag  FANC 
BRAECKEVELDT Marnix  Industrieel beheer  NIRAS 
MALDAGUE Thierry  Nucleaire veiligheid  FANC 

 

 

Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald. 
 
 
  

https://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we
http://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 1849 
en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij doet 
dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te 
wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een uitgebreid 
netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de Raad 
zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de adviezen 
uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit 
en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe heeft 
hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet te 
komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De 
sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de 
deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke 
belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke 
belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke validatie van de 
adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, samengesteld uit 30 leden van de 
pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die 
gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise binnen de grootst 
mogelijke onpartijdigheid. 
 
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de 
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be). 
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde 
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek, 
consumentenorganisaties, enz.). 
 
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een mail 
sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be. 
 

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be
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