Persverklaring woordvoerder nucleair naar aanleiding van berichtgeving omtrent FANC en
kerncentrale Doel
"Vanochtend vernam ik als, portefeuillehouder nucleair Veiligheidsregio Zeeland en Midden- en
West-Brabant, de berichtgeving omtrent de brieven van het FANC die in de media zijn gekomen.
Naar aanleiding van deze berichtgeving heb ik contact opgenomen met de ANVS. Deze berichtgeving
was nog niet bij mij bekend. Vorige week heb ik nog overleg gehad met de FANC, ANVS en andere
partijen dat onze onderlinge communicatie goed afgestemd is. Ik ben dan ook zeer onaangenaam
verrast dat het FANC ons als partner niet op de hoogte stelt. Als portefeuillehouder nucleair loop ik
nu achter de feiten aan. Van de ANVS heb ik begrepen dat minister Schultz van Haegen een brief
verzonden heeft aan haar Belgische collega Jambon waarin de minister om opheldering vraagt.
De reactie van de ANVS heb ik onderaan toegevoegd."
Jaap Gelok, portefeuillehouder nucleair Veiligheidsregio Zeeland & Midden- en West-Brabant
REACTIE ANVS
In het Financiële Dagblad van 20 november jl. wordt melding gemaakt van twee brieven van het
FANC (de Belgische toezichthouder voor nucleaire veiligheid) naar ENGIE (Electrabel),
vergunninghouder van de kerncentrales in Doel en Tihange. Uit beide brieven blijkt dat volgens het
FANC, ENGIE in een aantal veiligheidsdossiers veel te laks optreedt.
De brieven van het FANC zijn ook bij de ANVS bekend. De brieven gaan onder andere over de manier
waarop Electrabel is omgegaan met de resultaten van een veiligheidanalyse (Probabilistic Safety
Assessment, PSA) over de gevolgen van brand in een kerncentrale. Ik heb telefonisch contact gehad
met de directeur van het FANC. De directeur van het FANC heeft aangegeven dat de nucleaire
veiligheid niet in het geding is, omdat de analyse evident fout is. Wel heeft het FANC zorgen over de
veiligheidscultuur bij Electrabel. Daarom heeft het FANC handhavend opgetreden door de stevige
brieven te sturen en gesprekken met Electrabel aan te gaan. Dit heeft er onder andere toe geleid dat
de “nuclear safety officer” bij Electrabel is vervangen en dat een oud-directeur van de Franse
toezichthouder is gevraagd orde op zaken te stellen.
De directeur van het FANC heeft laten weten mij te informeren zodra er ontwikkelingen zijn met
betrekking tot het bovenstaande.
Met vriendelijke groet,
Jan van den Heuvel
Algemeen directeur Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

