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Geacht bestuur,
Algemeen
Gezien de berichtgeving over de uitbreiding van de zonering naar 100 kilometer berichten wij,
Veiligheidsregio Zeeland en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in gezamenlijkheid, alle
burgemeesters in Zeeland en u als burgemeester in de nabijheid van kerncentrale Doel.
U kunt in de media diverse berichten lezen over de erkenning van de fysische beveiliging van de Belgische
kerncentrales. Engie Electrabel laat ons weten dat in de media een aantal nuances niet correct zijn
weergegeven en geeft daarom onderstaande toelichting.
“Voor ENGIE Electrabel, als professionele nucleaire uitbater, is het respecteren van de wettelijke
verplichtingen (wetten en koninklijke besluiten) een evidentie, ook én vooral op het gebied van nucleaire
veiligheid. De Belgische wetgeving verplicht alle nucleaire exploitanten om mogelijke risico’s op het vlak
van sitebeveiliging grondig en systematisch te evalueren en effectieve correctieve maatregelen te
nemen. De resultaten van de analyses en de gedefinieerde acties moeten formeel ingediend worden bij het
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) onder de vorm van een erkenningsdossier.
Nadien start dan de procedure tot officiële erkenning die verschillende fases omvat zoals een grondige
analyse het ingediende dossier, technische vergaderingen en plaatsbezoeken op de verschillende nucleaire
sites.
Nadat wij voor onze kerncentrales in Doel en Tihange de voorbije maanden op een aantal bijkomende
vragen van het FANC geantwoord hebben, sprak het agentschap zich op 4 mei finaal uit.
De sitebeveiliging van beide nucleaire sites én de specifieke entiteiten Doel 3 en 4 en Tihange 1,2 en 3 is
formeel erkend. De erkenning van Doel 1 en 2 zal gebeuren na het succesvol afwerken van een aantal
geplande projecten in het kader van de levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2. Bepaalde geplande
investeringen zullen immers een impact hebben op de beveiligingssystemen en –infrastructuur van Doel 1
en Doel 2 en het FANC wenst een erkenning toe te kennen aan de definitieve staat van de installaties.
Ondertussen heeft het FANC ook duidelijk gesteld dat de beveiliging van de centrales Doel 1 en 2 van een
adequaat niveau is.
Alle verbeteracties in het kader van het project Levensduurverlenging Doel 12 werden gevalideerd door het
FANC. Periodiek plant onze onderneming over de vordering van deze projecten naar het FANC toe te
rapporteren. “
Informatie
Indien u vragen heeft over dit onderwerp dan verzoeken wij u zich te richten via de ingestelde loketfunctie
voor veiligheidsregio’s Zeeland en Midden- en West-Brabant: communicatie@vrzeeland.nl.
Indien u mediavragen over dit onderwerp krijgt, verzoeken wij u, indien mogelijk, te verwijzen naar
Veiligheidsregio Zeeland, telefoonnummer 0118 42 11 11.

