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Toekomst of Verleden?
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Risico’s (1)
1. Gemiddelde dosis (BE)

<1 mSv/jaar

↑
-➔ geen dosisprobleem, maar “risico op…”

↕
quid individuele werknemers?→ individueel 

gevolgd

- hogere individuele dosis in industriële en 
medische sectoren

2. (uitwendige) straling versus (inwendige) besmetting
of “zonnestraling” versus “orgaan-schade”

↓
Aard van isotoop

Aard van straling

Biologische en radiologische halfwaarde tijd
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Risico’s (2)

Nucleaire centrales

• Ontwerp ’65 – ’75

• Veiligheidsrisico’s versus   “benefits”  maatschappij.

•Focus interne ongevallen 

(klein en groot) 

•Zekere bevoorrading

•Op probabilistische grond➘ externe oorzaken

–Seïsmen,…: op basis v/geschiedenis (…)

–Vliegtuigval :  <

–Terrorisme : < <

•Verwachting energieprijzen
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Risico’s (3)➘Transfert wetenschappers – ingenieurs

↓
• Mentaliteit : 

• we know, we’ll explain, let us work …

• minimalisering voorvallen

• Focus op “nucleaire ontwikkeling/industrialisering” ➔
nuclear = place to be➔ Inspraak burger + onbestaande

• Eerste vergunning houdt toch rekening met bevolkingsdichtheid BE
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Wat is/was het probleem?
“Leren uit …” = onvoldoende aanwezig >> (te) 
beperkte aanpassingen➔ bij voorval : OK, maar niet bij ons (we’re better, we’re smarter…)= GEEN nucleaire specificiteit, algemene “levenshouding”.➔ kleine/grote gebeurtenissen :• TMI:Harrisburg -1979 : oei, …operatoren = mensen >> man-

machine interface 
= interne oorzaak, koelingsongeval

• Chernobyl - 1986 : zwak ontwerp, (te) onbekend bij 
operatoren, veiligheid ≠ 1e prioriteit 
= nucleaire excursie

• Fukushima - 2011 : niet aangepast aan historische data 
(tsunami) >> zwakke, niet onafhankelijke regulator
= externe oorzaak, koelingsongeval
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Wat is/was het probleem? (2)➔ risico op ongeval…
o.a. leidend tot 

• Golf aan nieuwe reglementen >>hardware, kostprijs explosie, bouwduur…

• 10 jaarlijkse evaluaties (BE...) : review gap

• Internationale druk (Wano,IAEA, etc..)

• Golf aan nieuwe procedures, ook SAMG (Severe Accident Management 
Guidelines)

in een gewijzigde wereld
• Gewenste inspraak >> transparantie

• Echte communicatie

• Geloofwaardigheid, overheidstoezicht → wie anders?

• Milieu gevoelig

• Terrorisme

►wereld van vandaag ≠ gisteren >> in-sink time
= niet typisch voor nucleaire sector

► angstcreatie/psychose : elke gebeurtenis wordt uitvergroot➘”speelbal” – in politieke beslissingen
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Fukushima 2011 
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Fukushima 2011
Impact op het milieu

• Koelingsongeval

• Jodium (8 dagen halveringstijd) en cesium (30 jaar halveringstijd)

• Gunstige windrichting, behalve →NW

• Tijdige evacuatie 3km →10 km→20 km, +…

• Impact op de voedselketen (melk, groenten, paddestoelen, thee, bamboescheuten, 
vlees, ...) en het mariene milieu (vis, plankton)►verscheidene analyses   >> restricties op gebruik en export

• Limieten aangepast voor de japanse bevolking

– Minder dan 1 mSv / jaar (ontwerp conditie = extra impact veroorzaakt door 
nucleaire installatie)

– 20 mSv/jaar : huidige limiet voor nucleaire werknemers = toegelaten 
grenswaarde voor de bevolking in ongevalcondities

– Late evacuatie mogelijk (voor-en nadelen overwegen)
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Fukushima 2011

Japan :

• Heeft geluk gehad (windrichting)

• Gedisciplineerde bevolking

• COM was cultuurbeïnvloed >> negatieve perceptie

• Gebrek aan scheiding “energie politiek” en 
veiligheid/beveiliging

• Gebrekkige tsunami-beveiliging ➔ what if… no flooding?➘ zou de nucleaire wereld geleerd hebben van bijna-ongeval?
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Fukushima 2011➔ Ernstige vragen• Aanvaarding rest-risico’s met grote impact– JP, … ≠ BE  <<tsunami/aardbeving/…– Meteoriet 100 m diameter, Maya 21/12/2012,..– Quid chemie, …<<Bhopal• Ethisch (bvb. leren uit near-misses, onevenwicht sectoren,…)• Beter alternatieven (CO², economische impact,…)?
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Fukushima 2011 
Van energiebeleid veranderen?
1. Uitstap :

• Beslist in : DE 

• SW

BE  indien voldoende energievoorziening

….

• in IT wordt niet herstart

2. Renaissance  vertraagd of onbestaand

3. Gaan voort : (NL), UK, F, …, China

4. Herziening van de robuustheid van Europese kerncentrales 

Gebaseerd op bestaande studies en “engineering evaluation”

Snelle reactie, maar normaal

5. Werkelijk leren : 10 jaar…
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BE – stress tests

• ENSREG : 
– Specificaties aanvaard door de EC 

– Fukushima-like ongevallen

– “Boven ontwerp” marges  ► wat meer doen?
– Meerdere eenheden betrokken

• BEST : 
– Bijkomende triggers (terroristische vliegtuigcrash, cyber 

attack,…)= enig land

– Uit te voeren door de exploitant (= eerste in 
verantwoordelijkheidslijn)

– rapport BE regelgever 31/12/2011

– EUR “peer review” 30/04/2012
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BE stress tests (BEST) –
resultaten : 

1. Goed, maar…FANC gaat ervan uit = het kan altijd 
beter.

Goed genoeg ?

2. GOED = 
1. Oorsprong :  aardbeving, overstroming  - 1 op 10.000 jaar = niet 

gebaseerd op historische fenomenen → probabilistisch/theoretisch

2. Oorsprong : vliegtuig crash + kerosine

3. Effecten op elektrisch net en koeling

veel redundante uitrusting (DG, pompen, …)

3. We onderzoeken de “graad van robuustheid” van 
Belgische installaties   → democratisch proces : 
beslissing 
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De enige manier van 
vooruitgang…?

1. Herdefiniëren van het energiebeleid

– “blank paper” aanpak
Waar willen we staan binnen 30 tot 50 jaar? Behoefte aan 

regelmatige reviews
tegenover 

Waar staan we vandaag?

– Zeer waarschijnlijk een EN-verhaal 

+ strikte risico controle op  het nucleaire,…
machine en mens

Behoefte aan een 
sterke regelgever

goede / veiligheid /cultuur

beveiliging

– “zonder risico” bestaat niet

2. In moeilijke tijden : financieel en economisch
waar het centrum van de economische wereld  naar het oosten verschuift.. ► competitief blijven = een must (≠ de meest luxueuze oplossing)
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Conclusie

1. Evenementen (WTC, Fukushima) zullen een impact hebben op

• Vereiste Veiligheid/Beveiligings niveaus

• En dus het ontwerp ervan en verbonden kost

• En bijgevolg een mens-machine interface  en eisen t.o.v. de 
exploitant/kwaliteit

2. Impact koelingsongevallen (Fukushima, …)

– Erg beperkt op mensenlevens  (ST-LT) � tsunami

– Enorm psycho-sociaal leed (ontvreemding,…)

– Imago : JP – regering en autoriteit, nucleair algemeen, transparantie,..
– Gevoeligheid t.o.v. “risico’s” ��

� (On)aanvaardbaar t.o.v voordelen (diversiteit, …)??
�� uiteindelijk een nationale beslissing

3. De Belgische regelgever is niet  voor/tegen de BE kerncentrales,
Maar eens beslist � dienen regels gevolgd en een goede cultuur aanwezig
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Q & A 


