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CONCLUSIE 

Voor: 

1. De VZW Nucléaire Stop Kernenergie, met ondernemingsnummer 0840.531.229, en 

adres 14 rue Bouhouille, 4671 Blegny, vertegenwoordigd door haar Raad van Bestuur,  

 

2. De heer Leo Tubbax, geboren op 10 december 1954 te Leuven, wonende te 14 rue 

Bouhouille,  4671 Blegny, gepensioneerde,  

 

Vijwillig tussenkomende partijen   

 

Beide met als raadsvrouw Mr. Mieke Van den Broeck, kantoor houdende te 1210 

Brussel, Haachtsesteenweg 55 

 

Tegen:  

1. De Belgische Staat, vertegenwoordigd door zijn Minister van Veiligheid en Binnenlandse 

Zaken de heer Jan Jambon, wiens kabinet gevestigd is te 1000 Brussel, Wetstraat 2 
 

2. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, instelling van openbaar nut, 

gevestigd te 1000 Brussel, Ravensteinstraat 36, ingeschreven in de kruispuntbank van 

ondernemingen onder nummer 0254.487.220 
 

Eerste en tweede verwerende partijen,  

 

Vertegenwoordigd door Jan Bouckaert en Guan Schaiko, advocaten te 1000 Brussel, 

Loksumstraat 25,  

 

 

3. Electrabel NV, Simon Bolivarlaan 34, gevestigd te 1000 Brussel, ingeschreven in de 

kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0403.170.701 

Derde verwerende partij,  

Vertegenwoordigd door Patrick De Maeyer en Tangui Vandenput, advocaten te 1160 

Brussel, Tedescolaan 7 In de procedure met rolnummer 2017/134/A, ingeleid voor uw 

Rechtbank op 13 januari 2017, ingesteld door  

 

Eveneens inzake:  

 

1. De STÄDTEREGION AACHEN, overheid naar Duits recht, vertegenwoordigd door 

deStädteregionsrat, de heer Helmut ETSCHENBERG, met haar kantoren te 52070 Aken 

(Duitsland),Zollernstraβe 10; 

 

2. Mevrouw Ulla THÖNNISSEN, met woonplaats te 52076 Aken (Duitsland), Eberburgweg 3, 

lid van het parlement (Landtag) van het Bundesland Nordrhein-Westphalen; 
 

3. De heer Martin PETERS, met woonplaats te 52222 Stolberg (Duitsland), Rathausstrasse 34, 
vakbondssecretaris; 

 



2 

 

4. De heer Werner KRICKEL, met woonplaats te 52156 Monschau (Duitsland), Im Städtchen 

1, 
zelfstandige; 

 

5. Mevrouw Ingrid VON MORANDELL, met woonplaats te 52146 Würselen (Duitsland), 

Schützenstrasse 1a, zelfstandige; 
 

6. De heer Georg Karl HELG, met woonplaats te 52076 Aken (Duitsland), Gut Grenzhof 2, 

auteur; 
 

7. De heer Uwe LÖHR, met woonplaats te 52223 Stolberg (Duitsland), Mauerstrasse 8, 

zonder 
gekend beroep; 

 

8. De heer Frank SCHALGE, met woonplaats te 52477 Alsdorf (Duitsland), Marie-Juchacz--

Strasse 84, ambtenaar; 
 

9. WEISS-DRUCK GMBH & CO KG, vennootschap naar Duits recht, met zetel te 52166 

Monschau, (Duitsland), Hans-Georg-Weiss-Strasse 7, ingeschreven bij het Amtsgericht 

Aachen onder het nummer HR A 4869; 
 

10. AACHENER VERLAGSGESELLSCHAFT mit beschränkter Haftung, vennootschap naar Duits 

recht, met zetel te 52068 Aken (Duitsland), Dresdener Strasse 3, ingeschreven bij het 

Amtsgericht Aachen onder het nummer HRB 100; 
 

11. De gemeente MAASTRICHT, overheid naar Nederlands recht, vertegenwoordigd door 

haar 
burgemeester, mevrouw Annemarie PENN-TE STRAKE, met haar kantoren te 6211 DW 

Maastricht 

(Nederland), Mosae Forum 10; 

 

12. Mevrouw Jolanda Marianne KADIJK, met woonplaats te 6228 GA Maastricht 

(Nederland), 
Trappendaal 63, bediende; 

 

13. De stad WILTZ, gemeente naar Luxemburgs recht, vertegenwoordigd door haar 

college van 
burgemeester en schepenen, met kantoren te 9530 Wiltz (Luxemburg), Grand-Rue 2; 

 

14. De heer Franky ARNDT, met woonplaats te 9558 Wiltz (Luxemburg), rue des Sports 14, 
burgemeester en lid van de Luxemburgse kamer van volksvertegenwoordigers; 

 

Oorspronkelijke eisers  

 

En als vrijwillig tussenkomende partijen:  
 

15. Bundesland Nordrhein-Westfalen, overheid naar Duits recht, vertegenwoordigd door 

de secretarisin het Ministerium van Klimaatbescherming, Leefmilieu, Landbouw, 

Handhaving en Consumentenbescherming, met zetel te 40476 Düsseldorf (Duitsland), 

Schwannstrasse 8;  
 

16. Bundesland Rijland-Palts, overheid naar Duits recht, vertegenwoordigd door mevrouw 

Malu Dreyer, Minister-President, op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw Ulrike 



3 

 

Hôfken, minister van Milieu, Energie, Voeding en Bosbeheer, met kabinet te D-55116 Mainz 

(Duitsland), Kaiser-Friedrichstrasse 1. 
 

Allen vertegenwoordigd door door Tim VERMEIR en Tinne VAN DER STRAETEN, advocaten 

te 1000 Brussel,Congresstraat 47 
 

 

 

 

 

 

 

Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 

24ste Kamer 

A.R. 2017/134/A 

 

 

Met behoud van recht en zonder enige nadelige erkentenis; 

 

Gelet op de inleidende dagvaarding dd. 13 januari 2017 ; 

 

Gelet op de conclusies van verwerende partijen;  

 

Gelet op de verzoekschriften tot vrijwillige tussenkomst van concluanten, neergelegd op 

23 juni 2017;  

 

Concluanten wensen het volgende op te merken: 

 

 

 

1. DE FEITEN 

 

De impact van een kernramp in Tihange zou buitengewoon groot zijn. Bijna nergens ter 

wereld werden kernreactoren in een zo dichtbevolkte omgeving gebouwd. Een kernramp 

in Tihange treft een bevolking van ongeveer 5.000.000 personen, en een onoverzienbare 

hoeveelheid bedrijven.1 

                                                 
1Zie hierover de blog van Declan Butler, editorialist bij het prestigieus Noordamerikaanse magazine 
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In andere landen kiest men ervoor om kerncentrales in laagbevolkte gebieden te 

bouwen. Bij voorbeeld de kerncentrale die Tokyo bediende (Tokyo Electric Power 

Company – TEPCO) werd terecht op 240 km van de stad gebouwd werd, 

niettegenstaande het verlies van stroom wegens de lange hoogspanningsleiding. 

 

Zulke veiligheidsmarges zijn in ons land natuurlijk niet mogelijk. 

 

De omvang van het risico wordt duidelijk wanneer de verzekeringsmaatschappijen niet in 

staat blijken om de kerncentrales te verzekeren tegen een premie die voor Electrabel 

aanvaardbaar is. 

 

De Belgische staat en een internationaal consortium dienen hiervoor in te springen. 

 

In elke verzekeringspolis voor brandverzekering wordt het “nucleair risico” eveneens 

uitgesloten. 2 

 

Om bij  deze immense impact, die naar het oneindige neigt, het risico te beheersen, dient 

de probabiliteit naar nul te neigen. 

 

De bedrijven die kernenergie uitbaten nemen dan ook zeer grondige veiligheidsnormen 

die minutieus beschreven in technische boekdelen. We tonen aan dat de reactor van 

Tihange 2, en meer bepaald het reactorvat van Tihange 2, niet aan deze strenge normen 

voldoet 

 

 

 

 

Belgische kerncentrales 

 

In België zijn er 7 kernreactoren die industrieel elektriciteit produceren, 4 in de centrale van 

                                                 
Nature schrijft hierover: http://declanbutler.info/blog/). 

2Bijvoorbeeld art. 2 van de Algemene Voorwaarden van de woningverzekering bij Ethias: “Is 

uitgesloten van onze dekking de schade….die …verband houdt met radioactiviteit, kernenergie of 

ioniserende stralingen.” 
https://www.ethias.be/part/pdf/nl/Algemene_voorwaarden/av_woning_nl.pdf 
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Doel en 3 in de centrale van Tihange. 

 

De voornaamste eigenaar en ook de exploitant van deze kerncentrales is Electrabel NV, 

dochteronderneming van het Franse Engie (vroeger GDF Suez) en derde verweerster. 

Tihange 1 is voor de helft eigendom van EDF-Luminus. 

 

In Tihange zijn er drie kerncentrales van het type drukwaterreactoren. Die hebben een 

gecombineerd elektrisch vermogen van 3 016 MW. 

 

Tihange bevindt zich in Hoei aan de Maas op ongeveer 60 kilometer van de Duitse grens 

en 40 kilometer van de Nederlandse grens. 

 

Electrabel is de vergunde operator van de drie kerncentrales in Tihange, als 

rechtsopvolger van de NV Intercom. 

 

Een drukwaterreactor is een type kernreactor dat water onder hoge druk (155 bar) 

gebruikt als koelstof, als vertragend milieu voor de kernsplitsing en als transport om de 

warmte uit de kernsplitsing naar de stoomgenerator te vervoeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de reactor zitten splijtstofstiften gebundeld in splijtstofelementen. De reactor zelf is een 

dikwandige stalen kuip waardoor water stroomt (reactordrukvat of reactorkuip). Dit water, 

van de primaire kring, neemt de warmte op die de splijtstofelementen produceren. 
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Dat zeer warme water uit de primaire kring (ongeveer 300°Celsius) wordt daarna naar de 

stoomgenerator gebracht. Daar stroomt het via dunne buisjes door de warmtewisselaar 

langs het water van de secundaire kring en geeft het zijn warmte aan dat water af. 

 

Omdat het water uit de secundaire kring op een druk van 60 bar staat (dus een lagere 

druk dan in de primaire kring), gaat dit wel koken. De stoom die uit de stoomgenerator 

komt wordt nu naar de hoogdrukturbine gevoerd. De stoom drijft de turbine aan, die op 

haar beurt de alternator aandrijft. 

 

Voordat de stoom terug naar de stoomgenerator gaat, wordt deze eerst nog eens 

afgekoeld door een condensor met water uit de tertiaire kring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactorvat  

 

 

 

 

 

 

 

Het reactordrukvat met daarin de gebundelde splijtstofstiften is dus het centrale 

onderdeel van een kernreactor. 

 

Het reactordrukvat mag nooit stuk gaan; het vormt het hart van de reactor, is 

onvervangbaar en onherstelbaar omdat dit reactorvat op zijn beurt radioactief wordt 
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door de uitbating ervan.  Het reactorvat moet het hoofd bieden aan de dagelijkse 

agressie door het water, de druk en het neutronenbombardement. De belasting is 

maximaal ongevalomstandigheden waarbij het nodig  is om het noodkoelsysteem te 

activeren. Daarbij pompt de operator onder andere maatregelen massaal koud 

koelwater in het reactorvat. Deze noodstoppen gebeuren gemiddeld 0.6 maal per jaar 

op wereldvlak, 1 à 2 maal per jaar in België. 

 

Het reactorvat moet bestand zijn tegen de thermische schok die ontstaat door het 

contact van koud noodkoelwater (5° à 10°C) met de hete binnenwand van het 

reactorvat dat zich onder hoge druk en op bedrijfstemperatuur bevindt (ca. 300°C). 

 

Het reactorvat is het centrale punt van de kerninstallatie. Wanneer dit vat problemen 

vertoont, zijn de gevolgen zeer drastisch. Als er gaten of scheuren in het reactorvat 

zouden zijn, zal de splijtstof niet gekoeld blijven. Dat is het begin van een meltdown. 

 

Staal van een reactorvat onder invloed van de intense bestraling verbrost. Dit is een 

bekend en 

normaal verschijnsel dat wordt opgevolgd gedurende de levensduur van de reactor. 

Verbrossing is het (ernstig) verlies van taaiheid of sterkte of beide, tijdens 

warmtebehandeling of gebruik op hoge temperatuur. De verbrossing is vooral gevaarlijk 

bij een uitzonderlijke belasting van het reactordrukvat. 

 

Bij een eventuele noodstop  van de reactor, waarbij de  het noodkoelsysteem 

automatisch geactiveerd wordt, kan een thermische schok optreden. De massale 

inspuiting van koud water maakt dat op de exacte plaats waar het water binnenkomt de 

reactorwand gaat krimpen, wanneer andere delen van de reactorvatwand nog steeds 

hun normale dimensie hebben omdat ze nog op bedrijfstemperatuur zijn. Dit veroorzaakt 

grote spanningen in het materiaal. 

 

Bij een grote verbrossing van het staal kan dit leiden tot een breuk van het reactordrukvat. 

Wanneer in het reactorvat zelf een lek optreedt, wordt het onmogelijk het hart van de 

reactor voldoende af te koelen tot een onkritische temperatuur (80°C) Het hart van de 

reactor gaat dan smelten, en de waterstof (H2) die hierbij vrijkomt gaat ontploffen. 

Radioactieve stoffen (Iodium 131, Cesium 137) komen dan in de omgeving terecht:  een 

kernramp. 
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De sterkte van het reactordrukvat wordt gewaarborgd door de kwaliteit van het staal. Dit 

moet gemaakt zijn middels een specifiek productieproces en dient regelmatig 

gecontroleerd te worden. Bij de minste twijfel over de kwaliteit van het reactorvat, dient 

de reactor stilgelegd te worden. 

 

 

Veiligheid van een kerncentrale – “defense in depth” 

 

Het veiligheidsconcept van kerncentrales in het Westen is gebaseerd op de “verdediging 

in de 

diepte”-principe, dat uitgewerkt werd door Julius Caesar voor de bouw van de Romeinse 

kampen. (in het Engels “defense-in-depth principle”). 

 

Dit principe is gebaseerd op vijf onafhankelijke veiligheidsnormen: 

 een goed ontwerp en hoge kwaliteit bij de bouw en de uitbating 

 beveiligingssystemen en menselijk toezicht om tijdig mogelijke tekortkomingen op 

te sporen en te voorkomen 

 de bij het ontwerp voorziene ongevallen beheersen met veilige uitrustingen en 

procedures 

 zware ongevallen beheersen om radiologische gevolgen te beperken 

 radiologische gevolgen van lozingen beperken door noodplanning. 

 

Indien deze vijf mechanismes worden gevolgd, is er een goede bescherming tegen falen 

of ongevallen. 

 

Het eerste veiligheidsmechanisme is een goed ontwerp van en hoge kwaliteit bij de bouw 

en de 

uitbating van de kerncentrale en vooral van het reactordrukvat. Daarvoor is nodig dat de 

specifieke kwalificaties van het gebruikte staal, zijn chemische samenstelling, zijn vastheid 

en taaiheid gekend en gedocumenteerd moeten zijn, van bij het verlenen van de 

vergunning. 

 

De resultaten van de scheurproeven na de fabricage moeten bekend zijn. Alleen op 

deze basis kan men de veroudering van het materiaal, in het bijzonder zijn toenemende 

verbrossing, onder invloed van de bestraling, bepalen. Ook het fabricageproces tot aan 

het lassen moet volledig bekend en gedocumenteerd zijn. Dit bepaalt de kwaliteit van 
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het reactordrukvat en zijn veroudering. Zwakke punten, die de integriteit van het 

reactordrukvat kunnen beïnvloeden, moeten uitgesloten zijn. 

 

De structurele integriteit van het reactordrukvat moet de operator ook tijdens de ganse 

operationele duur kunnen garanderen. In het bijzonder moet daarbij zeker zijn dat het 

staal van een reactordrukvat in werking enkel zo verbrost, dat een verbrossingsbreuk 

praktisch uitgesloten is. De verbrossing is het proces dat ook door roest kan veroorzaakt 

worden: een verroeste ijzerdraad buigt niet meer, hij breekt wanneer men hem plooit. Een 

gelijkaardig resultaat wordt veroorzaakt in de reactorwand door de uitbating van de 

kernreactoren. De operationele proeven moeten aantonen dat op het ogenblik dat de 

vergunning verleend is de vooropgestelde eigenschappen, met inbegrip van de 

berekende verouderingsprocessen, voorliggen. 

 

Daarnaast moet er ook een optimale veiligheidscultuur bestaan bij het personeel van een 

kerncentrale. Het Internationaal Atoom Energieagentschap (IAEA) formuleert de 

veiligheidscultuur als volgt: “[h]et betreft het geheel van eigenschappen en attitudes 

binnen de organisaties en bij de individuen die ervoor moet zorgen dat de veiligheid 

primordiaal is, rekening houdend met het risico en het belang ervan.”3 

 

De afgelopen tien jaren zijn er minstens 85 incidenten geweest in de kerncentrales van 

Doel en 

Tihange, waarvan minstens 13 in Tihange 2. 

 

De veiligheidscultuur in Tihange is ondermaats. Dit verklaarde het FANC nog op 29 juni 

2016. Volgens Jan Bens zou “de omslag in de veiligheidscultuur ministens 5 jaar in beslag 

nemen”.4 

 

Op 16 november 2016 berichtte de pers over de veiligheidsplannen van Tihange die “te 

grabbel 

liggen” op internet.5 

                                                 
3 Parl.St. Kamer 2015-2016, nr. 1985/001, p. 9. 
4 Verslag van 27 juli 2016 van de hoorzitting van de subcommissie nucleaire veiligheid over de 

veiligheidscultuur in de kerncentrales van Tihange – Actieplan, Parl.St. Kamer 2015-2016, nr. 

2009/001, p. 15. 
 
5 De Standaard, 16 november 2016, Onbeveiligde computers en plannen te grabbel op het 

internet. 
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Het FANC weigert voorlopig om de veiligheidsmachtiging voor de verwerking van 

laagradioactief afval voor Tihange af te leveren aan Electrabel. Daarnaast circuleren er 

ook hoogst vertrouwelijke plannen van de kerncentrale op internet. 

 

De Standaard kopte “‘In Tihange kun je de angst ruiken’”6. 

 

 

Scheuren in Tihange 2 

In 2011- stelt men in Frankrijk bij een ultrasoononderzoek met nieuw materiaal in  het 

reactorvat van de reactor Tricastin 1 foutindicaties vast 

 

Na die vaststelling onderzoekt Electrabel het reactordrukvat van Doel 3 met deze nieuwe 

ultrasone meetsondes. De resultaten wijzen op meer dan 1 000 “ongeïdentificeerde 

foutindicaties” in de 20 centimeter dikke stalen wand van de reactorkuip. 

 

Het reactorvat van Tihange 2 werd door dezelfde fabrikanten gegoten (Kruppstahl) en 

gesmeed (Rotterdamse Droogdokmaatschappij) . Men voert daarom ook 

ultrasoononderzoek uit op dat reactordrukvat. Electrabel vindt vergelijkbare 

“foutindicaties” in de wand van het reactordrukvat. 

 

De foutindicaties lijken, zo stelt men, “waterstofvlokken” te zijn. Eigenlijk zijn dit gewoon 

scheuren. Die scheuren zouden ontstaan zijn bij het gieten en het smeden van de stalen 

ringen waaruit het vat is samengesteld. Kruppstahl, dat algemeen erkend wordt als een 

bedrijf dat hoge kwaliteitsnormen hanteert, heeft zowel in de vloeibare als in de koude 

fase van het vervaardigen van de ringen een lage inhoud van waterstof in het staal 

vastgesteld: 1.5 ppm (delen per miljoen). 

 

De documentatie van de Rotterdamse Droogdokmaatschappij ontbreekt wegens het 

faillissement van dit bedrijf. De ringen werden bij oplevering nogmaals grondig 

geïnspecteerd. Op 8 januari 1976 vergaderden in Seraing verantwoordelijken van 

Framatome, Electrobel, Rotterdam Nuclear BV en Cockerill om het probleem van de 

waterstofvlokken in de ringen te bespreken. De conclusie was één van de ringen te 

weigeren en een reserve-ring in plaats ervan te gebruiken. (La Libre 26/09/2017). Het is dus 

                                                 
6 De Standaard, 26 november 2016, In Tihange kun je de angst ruiken 
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uitgesloten dat de waterstofvlokken die vandaag vastgesteld worden reeds bestonden in 

1976, bij het begin van de bouw van de reactor Tihange 2. 

 

De vraag die hieruit voortvloeit is : “Evolueren deze scheuren ? Worden ze talrijker ? 

Worden ze groter ?” De uitbater dient al deze vragen negatief te kunnen beantwoorden, 

en deze negatieve antwoorden te steunen op experimentele data en bestaande 

normen. 

 

 

In augustus 2012,  besliste het FANC na de ontdekking van de scheuren terecht  “dat de 

kernreactoren van Doel 3 en Tihange 2 niet opnieuw mogen worden opgestart voordat 

de exploitant Electrabel heeft kunnen aantonen dat de aanwezigheid van de 

waterstofvlokken geen impact heeft op de integriteit en dus op de veiligheid van de 

reactorkuipen”.7 

 

In december 2012 dient Electrabel twee “justificatiedossiers” in. Daarin argumenteert zij 

dat d 

scheuren geen gevaar vormen voor de veiligheid van Doel 3 en Tihange 2. In januari 2013 

besluit het FANC dat er geen elementen zijn die een definitieve stillegging van beide 

reactoren noodzaken. Het FANC vraagt wel bijkomende informatie aan Electrabel. 

Electrabel dient daarop nog twee addenda bij de “justificatiedossiers” in. 

 

Na analyse besluit het FANC in mei 2013 dat Electrabel voldoende had aangetoond dat 

zij de reactoren van Doel 3 en Tihange 2 verder veilig kan uitbaten. Het FANC geeft op 17 

mei 2013 zijn toestemming voor de heropstart.8 De bevoegde autoriteit, de Belgisdche 

Staat en meer bepaald zijn Minister van Veiligheid en Binnelandse Zaken, houdt zich 

echter afzijdig. 

 

Daarnaast legt het FANC een aantal bijkomende voorwaarden op. Dit is zeer 

eigenaardig : het FANC dient zeker te zijn van haar beslissing, gezien het verbonden risico. 

                                                 
7 http://www.fanc.fgov.be/nl/page/doel-3-tihange-2-foutindicaties-in-de-stalen-wanden-van-de--

reactorvaten/1488.aspx 
8 FANC, Finaal Evaluatieverslag, 12 november 2015: “[a]ls besluit bevestigen het FANC, samen met 

Bel V en AIB Vinçotte, dat alle veiligheidsbekommernissen die aan de oorsprong liggen van de 

kortetermijneisen opgelost zijn op een bevredigende manier. Bijgevolg overweegt het Federaal 

Agentschap voor Nucleaire Veiligheid dat de reactoren van Doel 3 en Tihange 2 kunnen 

heropgestart worden.” 
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Alle testen moeten daarom uitgevoerd worden met positief resultaat voor de heropstart. 

Het FANC houdt hier alleen rekening met de belangen van de aandeelhouders en 

verwaarlooost de openbare veiligheid. 

 

Electrabel moet onder andere bijkomende mechanische testen uitvoeren op bestraalde 

stukken stalen monsters met scheuren. De monsters moeten blootgesteld zijn aan dezelfde 

intense radioactieve straling als in een functionerende kernreactor. Zo wilde men 

achterhalen of de blootstelling aan sterke radioactieve straling de mechanische 

eigenschappen van het staal van het reactordrukvat met scheuren kan beïnvloeden. Zo 

wil men ook nagaan of straling die mechanische eigenschappen al kan beïnvloed 

hebben. In de rechtvaardigingsdossiers gaat Electrabel immers uit van de veronderstelling 

dat de beïnvloeding van de straling op de zogenaamde verbrossing van het staal 

onbeduidend is. 

 

De verificatie van deze veronderstelling kan enkel gebeuren op monsters staal van 

externe oorsprong. 

 

Het nemen van monsters uit het staal van het reactordrukvat van Tihange 2 is onmogelijk. 

Men zou de vaten onherstelbaar beschadigen en dus vernietigen. De gebruikelijke praktijk 

bestaat erin de stalen die bij de bouw ontstaan (bv. uitsnijding voor het aanbrengen van 

de buizen) aan de bodem van het reactorvat te lassen om de evolutie van het staal in 

reële omsdtandigheden vast te stellen. Deze stalen ontbreken in Tihange 2. 

 

Electrabel  vervangt de ontbrekende stalen door monsters van een Franse 

stoomgenerator van Areva (“VB-395”). Dat deel was afgekeurd juist omdat het staal 

ervan scheuren bevatte. Uit de mechanische testen blijkt dat het staal van VB-395 onder 

bestraling veel sterker verbrost dan men theoretisch verwachtte. Enkele experten 

gecontacteerd door eerste concluante en de Aachener Aktionsbündnis gegen 

Atomenergie9 uit Duitsland stelden de representativiteit van deze stalen sterk in vraag. Ze 

werden vervaardigt in het jaar 2.000 door Creusot-Loire uit staal van Arcelor-Mittal. Het 

reactorvat van Tihange dateert van 1970, werd gesmeed door Rotterdamse 

Droogdokken uit staal van Kruppstahl. Electrabel verdedigde ten stelligste de 

representatativiteit van deze stalen. 

 

                                                 
9Vertaling: Akense actiebond tegen kernenergie 
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Voor het onverwachte en alarmerende resultaat van de breuktaaiheidstesten op VB-395 

is er geen verklaring. In het persbericht van 26 maart 2014 deelt het FANC mee dat men 

“uit voorzorg” de geplande stilstand van Doel 3 en Tihange 2 vervroegt.10 

 

Het FANC beslist daarop “dat de reactoren niet opnieuw mogen worden opgestart 

voordat Electrabel kan aantonen dat de conclusie van 2013 geldig blijft (de 

aanwezigheid van scheuren heeft geen negatieve invloed op de veiligheid van de 

installaties), ondanks de onverwachte testresultaten”.11 

 

Het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol voert daarop nieuwe bestralingen uit op stalen 

monsters afkomstig van een Duits blok met scheuren (“KS02”). De resultaten van die 

bestralingen bevestigen de resultaten van de bestralingen van VB-395 niet. Men vindt 

nooit een verklaring waarom het Franse materiaal, na bestraling, een sterkere verbrossing 

vertoont dan het Duitse materiaal. Toch zal het FANC het gedrag van de Franse monsters 

op dat moment  als ‘atypisch’ beoordelen. De Duitse monsters aanvaardt het FANC 

daarentegen wel als voldoende representatief voor Doel 3 en Tihange 2. 

 

Het FANC beslist om enkele vooraanstaande internationale experts in deze materie te 

raadplegen. 

 

Men vraagt een International Review Board (“IRB”)12 om een advies over de 

methodologie die Electrabel moet hanteren. Op basis van die methodologie stelt 

Electrabel haar veiligheidsrapporten (“safety cases”) over de mechanische 

eigenschappen van staal onder invloed van bestraling op. 

 

In een brief van 27 maart 201413 schrijft het FANC aan Electrabel dat zowel het FANC, BEL 

V als AIB-Vinçotte een positief advies moeten uitbrengen over alle resultaten. Pas daarna 

kan Electrabel de reactoren herladen en opstarten. 

 

                                                 
10 FANC, persbericht van 26 maart 2014, Doel 3/Tihange2: geplande stillegging van de reactoren 

wordt vervroegd. 
 
11 http://www.fanc.fgov.be/nl/page/doel-3-tihange-2-foutindicaties-in-de-stalen-wanden-van-de--

reactorvaten/1488.aspx 
12 Vrij vertaald: Internationale Beoordelingsraad. De IRB trad al op als deskundige in 2012. De IRB in 

2014 is anders samengesteld als de IRB in 2012. 
13 Brief van de heer Jan Bens (FANC) aan de heren Johan Hollevoet en Jean Van Vye (Electrabel) 

van 27 maart 2014 
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Op 29 oktober 2014 deelt het FANC op zijn website mee dat het “FANC en Bel V een 

analyseproces uitgestippeld hebben voor dossier Doel 3 en Tihange 2”. Dit analyseproces 

volgt op de verklaring van GDF Suez dat ze “aan het eind van de herfst een rapport aan 

het FANC hopen te overhandigen om toelating te krijgen voor de heropstart van Doel 3 

en Tihange 2”.14 Het FANC bevestigt dus dat ze een formele procedure heeft uitgewerkt 

die hem moet toelaten de heropstart van Tihange 2 te beoordelen. 

 

Daarbij stelt het FANC dat het analyseproces bestaat uit een tweestappenplan. Eerst 

spreken het 

FANC en Bel V zich uit over de methodologie die Electrabel voorstelt. De IRB analyseert 

daarna de resultaten van de proeven die Electrabel volgens die methodologie uitvoert. 

De Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende stralingen treedt als waarnemer op. 

Tegelijkertijd buigen het FANC, Bel V en AIB Vinçotte zich over de integrale methodologie 

die Electrabel voorstelde voor het justificatiedossier. 

 

Het FANC spreekt zich vervolgens uit over de conformiteit van de methodologie die 

Electrabel voorstelt. Het FANC bestudeert het dossier vervolgens grondig.15 

 

Op 7 mei 2015 stelt het FANC dat na indiening van het rechtvaardigingsdossier door Elec-

trabel nog een aantal stappen volgen.16  FANC en Bel V analyseren het dossier. Ze doen 

daarbij beroep op AIB Vinçotte en de IRB. Een van de leden van het IRB eist de opname 

in het rapport van zijn terughoudendheid. 

 

Later werd de identiteit van dit lid van het IRB bekend : het gaat om  Dr. Schultz. 

Hij eiste het volgende te vermelden : (bijgevoegd in bijlage  B, p29 van het verslag van IRB 

« One member of the board does not fully support the IRB assessment, Section 3 and the 

conclusion, Section 4, on the basis of the following arguments and review of documents 

supplied after the IRB meeting in April 2015 in response to the minority concerns by Electra-

bel:  

                                                 
14 FANC, persbericht van 29 oktober 2014, FANC en BEL V hebben analyseproces uitgestippeld voor 

dossier Doel 3 & Tihange 2. 
15FANC, persbericht van 29 oktober 2014, FANC en BEL V hebben analyseproces uitgestippeld voor 

dossier Doel 3 & Tihange 2. 
16FANC, bericht van 7 mei 2015, Doel3/Tihange 2: volgende stappen in het analyseproces 
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a) The initial fracture toughness values may be not conservative for the zones with a high 

density of UT indications because these are probably correlated with a high degree of 

segregation. 

b) The content of phosphorus in the D3 and T2 shells is higher than VB395 and KS02 taking 

the product analysis, which may affect the extent of segregation and the irradiation re-

sponse. 

c) The distribution of near surface indications of the Lower Core Shell in D3 shows a type of 

truncation which differs considerably from the other shells and need to be explained in 

conjunction with the basic hypotheses of hydrogen flaking. 

d) Based on the type of distribution mentioned above the expert sees no reason why the 

segregations would not be present up to the surface of the D3 Lower Core Shell affecting 

the cladding interface material properties. Furthermore it is possible that base metal re-

pairs were made before cladding to remove surface defects in this region and, given the 

manufacturing practice at the time, not documented. 

e) The distribution of indications of the 2014 inspection compared to the 2012 inspection 

show to some extent a more densely population in the axial direction which could result in 

a decrease of ligament sizes indicated in and would make it difficult to exclude non-de-

tectable small defects or weak grain boundaries in the ligaments. 

f) The expert understands that the stress intensity calculation does not consider residual 

stresses. These may be present due to manufacturing influences including: heat treatment; 

the different local microstructures; the formation of the hydrogen flakes; and for the near 

surface indications the heat affected zone of the weldment of the cladding. It is difficult 

to assess the values and direction (tensile/compression) during the transient loads. 

g) The tilt angle may differ in the different segregation zones and basing the tilt angle on 

the UT measurements may be too demanding for the UT method for which the validation 

does not cover the whole spectrum of flake sizes and populations. 

h) To rely on the visual inspection to support the assumption of an un-cracked cladding 

remains as a source of debate considering operating experience. 

i) The areas of high density of near surface indications in D3 with the present interpretation 

of flake sizes could impact the local temperature distribution in transient conditions caus-

ing non-uniform stresses in the local ligaments. 
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j) Some IRB members gained some additional confidence in the case from a supporting 

crack arrest argument, which was not part of the Electrabel case, but had been sug-

gested by one of the IRB experts. However the use of crack arrest condition may be diffi-

cult to validate for the shell areas with a high degree of segregation and flakes. To the 

knowledge of the expert large scale experiments (e. g. ORNL, MPA, NESC) simulating com-

bined thermal-mechanical loads did not covered material conditions containing similar 

segregations and flakes and even under less complicated conditions was the extent of 

crack extension and number of re-initiation not sufficiently predicted. « 17 

                                                 
17Vrije vertaling: 

«Een lid van de IRB steunt de IRB-beoordeling niet volledig, afdeling 3 en de conclusie, afdeling 4, 

op basis van de volgende argumenten en de beoordeling van de verstrekte documenten na de 

IRB-bijeenkomst van april 2015 in antwoord op de minderheidsopmerkingen van Electrabel: 

a) De initiele breuk sterkte waarde mogen niet conservatief zijn voor de zones met een hoge 

dichtheid van UT indicaties omdat zij waarschijnlijk gecorreleerd met een hoge graad van 

segregatie. 

b) de inhoud van de fosfor in de D3 en T2 schillen is hoger dan VB 395 en KS02 gelet op de product-

analyse, hetgeen de omvang  van het segregatie- en bestralingsrespons kan beïnvloeden. 

c) de verspreiding van indicaties in de buurt van de oppervlakte van de Lagere Hoofd Schil in 

D3 toont een type van inkorting die aanzienlijk verschilt van de andere schillen. Dit moet uitgelegd 

worden in verbinding met de basis hypothese van de waterstofvlokken. 

d) gebaseerd op het type van verspreiding die hierboven werd genoemd, ziet de expert geen re-

den waarom de segregaties niet aanwezig zouden zijn op het oppervlakte van de D3 Lagere 

Hoofd Schil waarbij het de eigenschappen van het  bekledingsmateriaal aantasten.  Bovendien is 

het mogelijk dat reparaties aan het bekledingsmetaal werden aangebracht om oppervlakfouten 

in dit gebied te verwijderen en werden die, gezien de fabricagepraktijk op dat moment, niet gedo-

cumenteerd. 

e) De verdeling van de indicaties van de inspectie in 2014 ten opzichte van de inspectie in 2012 

toont in zekere mate een dichtere populatie in de axiale richting, die zou kunnen leiden tot een af-

name van de ligamentgroottes aangegeven en zou het moeilijk maken om niet detecteerbare 

kleine gebreken of zwakheden uit te sluiten in de ligamenten. 

f) De deskundige begrijpt dat de spanningsintensiteitsberekening de restspanning niet in overwe-

ging neemt. Deze kunnen aanwezig zijn als gevolg van invloeden tijdens de productie, waaronder: 

warmtebehandeling; de verschillende lokale microstructuren; de vorming van de waterstofvlokken; 

en voor de aanwijzingen op het vlak van het oppervlak de warmtebeveiligde zone van het laswerk 

van de bekleding. Het is moeilijk om de waarden en richting (trek / compressie) tijdens de over-

gangsbelasting te beoordelen. 

g) De kantelhoek kan verschillen in de verschillende segregatiezones en het baseren van de kan-

telhoek op de UT-metingen kan te veeleisend zijn voor de UT-methode waarvoor de validatie niet 

het hele spectrum van vlokgroottes en populaties omvat. 

h) Om te vertrouwen op de visuele inspectie om de aanname van een onaangetaste bekleding te 

ondersteunen, blijft te bekritiseren gelet op de bedrijfservaring. 

i) De gebieden met hoge dichtheid van nabijgelegen indicaties in D3 met de huidige interpretatie 

van vlokgroottes kunnen de lokale temperatuurverdeling beïnvloeden bij transiënte omstandighe-

den waardoor niet-uniforme spanningen in de lokale ligamenten worden veroorzaakt. 

j) Sommige IRB-leden kregen in het geval een extra vertrouwen in het geval van een 

ondersteunend argument voor de these dat de scheurtjes niet langer evolueren, dat geen deel 

uitmaakte van de Electrabel-casus, maar dat door een van de IRB-deskundigen werd 
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 Het FANC verzamelt de adviezen en beslist op basis daarvan of Electrabel al dan niet de 

toestemming krijgt tot de heropstart van de reactoren Doel 3 en Tihange 2. 

 

Op 17 juli 2015 beëindigt het FANC de eerste fase. Het meldt aan Electrabel dat die het 

veiligheidsdossier kan indienen bij het FANC.18 Op dezelfde datum dient Electrabel het 

rechtvaardigingsdossier voor Tihange 2 in bij het FANC. De website van het FANC 

vermeldt hierover19: 

- AIB Vinçotte schrijft een evaluatierapport over de detectie, meting en situering van de 

foutindicaties aan de hand van ultrasoononderzoek; 

- Oak Ridge National Laboratory wordt ingeschakeld om alle hypotheses, de 

methodologie, de 

berekeningen en de interpretatie van de resultaten te evalueren en de alle berekeningen 

aan de 

hand van hun eigen computercodes, hypotheses en methodologie over te doen; 

- Bel V maakt een eigen evaluatie van het hele dossier; 

-Het FANC gaat niet in op de 9 bezwaren van dr. Schultz; 

- Een werkgroep van 4 Belgische professoren buigt zich nog over de vraag of de scheuren 

groter 

kunnen worden door de migratie van waterstof doorheen de wanden van de 

reactorkuip. 

Electrabel verwerpt deze hypothese zonder aan te duiden waar de waterstofbellen dan 

wel vandaan komen. Het FANC stelt verkeerdelijk  dat de waterstofbellen een resultaat 

zijn van de fabricatie en dus niet evolueren. 

 

Op 17 november 2015 beslist het FANC dat Electrabel de kerncentrale van Tihange 2 

opnieuw mag opstarten.20 De Minister van Binnenlandse Zaken houdt zich afzijdig. Deze 

                                                 
voorgesteld. Echter, het gebruik van deze hypothese is niet toepasbaar wanneer men de 

schelpgebieden met een hoge mate van segregatie en vlokken wil onderzoeken. Naar de 

kennis van de grootschalige experimenten van deskundigen (bv. ORNL, MPA, NESC) die de 

gecombineerde thermische mechanische belastingen simuleren, behandelden geen materiële 

omstandigheden die soortgelijke segregaties en vlokken bevatten en zelfs onder minder 

gecompliceerde omstandigheden was de mate van uitbreiding van de barsten en het aantal 

re- initiatie niet voldoende voorspeld. 
18 Brief van het FANC aan Electrabel van 17 juli 2015. 
19 FANC, Doel 3 en Tihange 2: foutindicaties in de stalen wanden van het de reactorvaten, 17 juli 

2015. 
20 FANC, Persbericht van 17 november 2015, FANC geeft toelating voor de heropstart van de 

reactoren van Doel 3 en Tihange 
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houding van de Minister herhaalt zich, maar de herhaling van een foutieve handeling kan 

deze niet goedmaken. 

 

Procedure Raad van State 

Op 5 februari 2016 diende de eerste verzoekende partij een verzoekschrift tot vernietiging 

in van de “de beslissing van onbekende datum, maar vermoedelijk van 17 november 

2015, van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle waarbij aan Electrabel NV 

de toelating gegeven werd voor de heropstart van de kerncentrale van Tihange 2 en alle 

navolgende administratieve handelingen en besluiten”. 

Deze procedure is nog hangende. 

 

 

Internationaal overleg en overleg met de Duitse autoriteiten 

 

Alvorens de beslissing van 17 november 2015 te nemen, nodigde het FANC de nucleaire 

toezichtautoriteiten van andere landen op verschillende bijeenkomsten uit, om zijn 

beslissingen en feitelijke vaststellingen nader toe te lichten. Het FANC wilde relevante 

informatie delen met autoriteiten, die mogelijk ook geconfronteerd waren met dezelfde 

problemen. 

 

Het Duitse Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 21(BMUB) 

heeft van zijn kant de Duitse Reaktorsicherheitskommission (RSK)22 en de Ausschuss für 

Druckführende Komponenten und Werkstoffe23(DKW) en het Gesellschaft für Anlagen- 

und Reaktorsicherheit24(GRS) gevraagd om de onderliggende documenten van het 

FANC te onderzoeken. Zij stelden verschillende vragen aan het FANC, die het FANC ook 

allemaal schriftelijk of mondeling beantwoordde. 

 

Op 20 april 2016 sprak het BMUB zich uit over de voorlopige conclusies van de RSK van 13 

april 2016.25 

                                                 
21 Vrij vertaald: Bondsministerie voor Milieu, Natuurbescherming, Bouw en Reactorveiligheid 
22 Vrij vertaald: Reactorveiligheidscommissie. De Reaktor-Sicherheitskommission is een 

adviesorgaan van het Duitse 
 bondsministerie voor milieu, natuurbescherming, bouw en reactorveiligheid. 
23 Vrij vertaald: Dienst voor Drukvoerende Componenten en Materialen 
24 Vrij vertaald: Organisatie voor de veiligheid van terreinen en reactoren. 
25Reaktorsicherheits-Experten sehen weiteren Untersuchungsbedarf für Tihange 2 und Doel 3, 20 

april 2016, 
 www.bmub.bund.de/N52999. 
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In dit advies van 13 april 2016 stelt de RSK over de bestreden beslissing: 

„Bezüglich der Störfallbelastung ist aufgrund der oben genannten offenen Fragen für die 

RSK nicht 

nachvollziehbar, dass die hierfür geforderten und in den Nachweisen ausgewiesenen 

Sicherheitsabstände tatsächlich erreicht werden. 

Um zu bestätigen, dass die erforderlichen Sicherheitsabstände eingehalten werden, 

bedarf es 

weiterer Nachweise sowohl experimenteller als auch analytischer Art. Hier ist von 

besonderer 

Bedeutung die Verifizierung der Konservativität der Anwendung des Ersatzfehlers für 

Rissfelder 

in anisotropen Werkstoffbereichen bei Störfällen mit mehrachsigen Beanspruchungen. 

Aus heutiger Sicht gibt es keine konkreten Hinweise, dass die Sicherheitsabstände 

aufgezehrt 

sind. Es kann aber auch nicht bestätigt werden, dass diese sicher eingehalten werden.“26 

 

Kritieke belasting van het reactordrukvat (Störfallbelastung) is elke belasting van het 

reactorvat buiten normale bedrijfsomstandigheden. Die kritieke belasting kan veroorzaakt 

worden door externe voorvallen (aardbevingen, aanslagen, sabotages, …) of door 

interne voorvallen in de centrale zelf (ontploffing, kortsluiting, …). Die kunnen binnen en 

buiten het nucleaire gedeelte voorvallen. Een accidenteel voorval (‘Störfall’) is dus een 

voorval waarbij de operator de exploitatie van de installatie om veiligheidsredenen niet 

kan verderzetten. Hij moet de installatie stilleggen en de nodige veiligheidsmaatregelen 

activeren. 

                                                 
 Vrij vertaald: “Reactorveiligheidsexperten zien noodzaak voor verdere onderzoeken voor 

Tihange 2 en Doel 3” 
26Reaktor-Sicherheitskommission, 13 april 2014, Vorläufige Kurzbewertung der Sicherheitsnachweise 

für die Reaktordruckbehälter der belgischen Kernkraftwerke Doel 3/Tihange 2. Vrij vertaald: 

“Reactorveiligheidscommissie: Voorlopige analyse van de veiligheidselementen voor de 

reactordrukvaten van de Belgische kerncentrales Doel 3/Tihange 2: “Wat de belasting [op het 

reactorvat] in ongevalsomstandigheden betreft, kan de RSK, wegens bovenvermelde 

openstaande vragen, niet nagaan of de noodzakelijke en gerapporteerde veiligheidsmarges, ook 

daadwerkelijk zullen worden gehaald. Om te kunnen bevestigen dat de noodzakelijke 

veiligheidsmarges gerespecteerd worden is meer informatie nodig, van zowel experimentele als 

analytische aard. Hier is het van bijzonder belang om het conservatief gebruik te verifiëren van de 

foutenmarges voor scheurvelden in anisotrope materialen in ongevalsomstandigheden met 

multiaxiale spanningsvelden. Momenteel zijn er geen concrete aanwijzingen dat de 

veiligheidsmarges zijn opgebruikt. Het is echter ook niet mogelijk om te bevestigen dat deze 

marges nog met zekerheid voorhanden zijn.” 
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Huidige procedure 

 

Op 22 december 2016 werden de Belgische Staat, het FANC en de NV Electrabel 

gedagvaard door de eisende partijen. 

 

Met betrekking tot het feitenrelaas van de verwerende partijen wensen concluanten nog 

op te merken dat niet kan gesteld worden dat het FANC precies en transparant 

communiceert met het publiek. De documenten die op de site van het FANC worden 

gepubliceerd zijn in zeer moeilijk technisch Engels opgesteld en geschreven voor experten. 

Het 'publiek' kan deze documentatie onmogelijk ontcijferd krijgen. Er werd geen poging 

gedaan om de technische materie te vulgariseren, laat staan te vertalen. Wie er zich toch 

aan waagt, botst op het gebrek aan samenvattingen, zoekinstrumenten en 

inhoudsopgaven. De documenten die de beslissingen ondersteunen worden vaak de dag 

zelf van de beslissing gepubliceert, zodat geen discussie mogelijk is over hun inhoud en 

draagwijdte, die mogelijks de inhoud van de beslissing nog kan beïnvloeden. 

 

 

 

 

 

2. DE VORDERING 

Concluanten vragen om alvorens recht te doen een aantal documenten over te laten 

leggen, met name de: 

 beoordeling van de methodologie door IRB, BEL-V en AIB-Vinçotte 

noodzakelijk voor het nemen van de beslissing van 17 juli 2015 waarbij het FANC de 

methodologie voorgesteld door Electrabel goedkeurt en bevestigt dat een 

rechtvaardigingsdossier kan worden ingediend; 

 NSEG rapport van september 2015 met betrekking tot de hypotheses inzake 

scheuren; 

• Actieplan heropstart voor herlading opgesteld door de exploitant; 

 Goedkeuring van het actieplan heropstart voor herlading door het FANC; 

 

Zij vragen in hoofdorde de beslissing van het FANC van 17 november 2015 op grond van 



21 

 

artikel 159 van de Grondwet als niet-bestaande te beschouwen en dus Electrabel NV het 

bevel te horen opleggen onmiddellijk de exploitatie van de kerncentrale van Tihange 2 stil 

te leggen, zonder hierbij het bevel tot ontmanteling van de kerncentrale op te leggen, 

 

In ondergeschikte orde, eisen concluanten de verwerende partijen te bevelen om 

1) Een volledig en methodologisch pertinent onderzoek te voeren 

2) Over te gaan tot een juiste identificatie en volledige evaluatie van het risico 

3) de verwerende partijen te horen veroordelen tot de kosten van het geding, daarin 

inbegrepen de 

rechtsplegingsvergoeding, hier en nu begroot op het basisbedrag van 1.440 EUR maar 

aan te passen in de loop van het geding naar gelang het gevoerde verweer. 

 

Concluanten vorderen ten slotte om het tussen te komen vonnis uitvoerbaar bij voorraad 

te horen verklaren, niettegenstaande alle verhaal, zonder borg en onder uitsluiting van 

vermogen tot kantonnement. 

 

Verwerende partijen vragen dat de vordering onontvankelijk zou worden verklaard, 

ondergeschikt ongegrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BELANG 

 

Opdat een rechtsvordering op ontvankelijke wijze zou worden ingesteld, dient zij 

overeenkomstig de artikelen 17 en 18 Ger.W. aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

  

Art. 17. De rechtsvordering kan niet worden toegelaten, indien de eiser geen 

hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen. 

Art. 18. Het belang moet een reeds verkregen en dadelijk belang zijn. 

De rechtsvordering kan worden toegelaten, indien zij, zelfs tot verkrijging van een 

verklaring van recht, is ingesteld om schending van een ernstig bedreigd recht te 
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voorkomen.” 

 

Het begrip belang wordt algemeen gedefinieerd als elk effectief en niet-theoretisch, 

materieel of moreel voordeel, dat door de persoon, die een vordering instelt, verwacht 

mag worden op het ogenblik waarop hij zijn vordering formuleert.27 Bovendien moet het 

belang rechtstreeks en persoonlijk zijn, hetgeen impliceert dat de natuurlijke persoon of  

rechtspersoon die een vordering instelt een eigen belang heeft.28 

 

 

 

a. Eerste concluante 

 

De VZW Nucléaire Stop Kernenergie is een VZW die sedert meer dan drie jaar bestaat. 

 

Haar statuten bepalen dat de maatschappelijke doelstelling van de organisatie is de 

volgende: 

“L'association a pour but l'information et la sensibilisation la plus large possible du grand 

public concernant les dangers du nucléaire. 

Art. 4. Objet 

L'association peut utiliser tous les moyens et réaliser toutes les actions, en rapportant 

directement, ou indirectement à son but ou pouvant contribuer à la réalisation de ce but. 

Elle peut noteamment  entretenir des relations avec des troupes étrangers poursuivant les 

buts similaires. L'association a également pour objet de défendre en justice l'ensemble de 

ses membres et leurs intérêts.”29 

Door middel van het aanspannen van een procedure wordt de bevolking onrechtstreeks 

ingelicht over de gevaren van de centrale van Tihange 2. 

 

                                                 
27VAN COMPERNOLLE, J. en CLOSET-MARCHAL, G., “Examen de jurisprudence (1985 à 1996). Droit 

judiciaire privé”, R.C.J.B. 1997, 495, nr. 25. 
28VAN COMPERNOLLE, J. en CLOSET-MARCHAL, G., “Examen de jurisprudence (1985 à 1996). Droit 

judiciaire privé”, R.C.J.B. 1997, p. 495, nr. 29. 
29De vereniging heeft als doel het vertrekken van informatie en het sensibiliseren van het grote 

publiek over de gevaren van kernenergie. 

Artikel 4. Doel 

De organisatie mag om haar doel te bereiken alle middelen gebruiken en elke actie organiseren, 

die direct of indirect bijdraagt aan het bereiken van haar doelstelling. 

Ze mag met name contacten onderheouden met buitenlandse groepen die gelijkaardige doelen 

nastreven. 
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De beslissing om in rechte op te treden werd genomen door de Raad van Bestuur. Dit 

mandaat kan op eerste verzoek worden neergelegd.  

 

Eerste concluante verwijst naar artikel 2 van de wet van 12 januari 1993, die bepaalt dat : 

 « Art. 2. De rechtspersoon bedoeld in artikel 1 moet een vereniging zonder winstoogmerk 

zijn, die onderworpen is aan de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder 

winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt 

verleend. Hij moet alle voorschriften van die wet nageleefd hebben, de bescherming van 

het leefmilieu tot doel hebben en in zijn statuten het grondgebied omschreven hebben 

tot waar zijn bedrijvigheid zich uitstrekt. 

  De rechtspersoon moet, op de dag waarop hij de vordering tot staking instelt, sedert te 

minste drie jaar rechtspersoonlijkheid bezitten. 

  Hij moet door overlegging van zijn activiteitenverslagen of van enig ander stuk, bewijzen 

dat er een werkelijke bedrijvigheid is die overeenstemt met zijn statutair doel en dat die 

bedrijvigheid betrekking heeft op het collectief milieubelang dat hij beoogt te 

beschermen. » 

 

 

Volledig ten overvloede kan verwezen worden naar de verschillende activiteiten die de 

organisatie organiseerde rond haar maatschappelijk doel, bij wijze van voorbeeld : 

– manifestatie op 17 september 2011 te Hoei « voor de onmiddellijke sluiting van de 

drie oudste nucleaire reactors in België en een spoedige sluiting van alle reactoren. » 

– manifestatie van 11 maart 2012, waarbij de kernuitstap werd gevraagd 

– petitie eind 2015 om de sluiting van de reactoren van Tihange 2 en Doel 3 te vragen, 

waarbij bijna 200 000 handtekeningen werden verzameld. 

– Medeorganisatie van de mensenketting van 90 kilometer, tussen Tihange en Aken, 

waaraan 50000 mensen deelnamen op 25 juni 2017 

 

Door haar activiteiten is duidelijk dat het maatschappelijk doel ook in acties wordt omgezet. 

 

De voorwaarden om in rechte op te treden zijn bij eerste concluante duidelijk aanwezig. 

 

b. Tweede concluant 

 

De heer Leo Tubbax woont in Blegny, op 40 km van de centrale van Tihange 2. Hij is zelf 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1993011236&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1993011236&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.3
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expert in nucleaire fysica en is in die hoedanigheid al jarenlang activist voor het stopzetten 

van kerncentrales. Hij is zeer bekend met de risico's van kerncentrales. 

 

Hij heeft een persoonlijk belang bij de procedure. De heer Tubbax is zeer bevreesd over de 

mogelijkheid van een kernramp. Hij doet er alles aan om die mogelijkheid te verminderen 

en is dan ook al jarenlang actief in de beweging tegen kernenergie. 

 

De her Tubbax vreest zijn woning, familie en sociale omgeving te zullen moeten verlaten, 

als er een nucleair ongeval zou zijn in Tihange.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RECHTSMACHT 

 

De eisende en tussenkomende partijen verzoeken aan de Rechtbank om het bevel te 
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geven aan Electrabel om de exploitatie van Tihange 2 stil te leggen. In ondergeschikte 

vorderen zij  om een volledig en methodologisch pertinent onderzoek te voeren en over te 

gaan tot een juiste identificatie van het risico. 

 

Dit wordt gevraagd op grond van artikel 9(4) van het Verdrag van Aarhus en artikel 18, lid 

2 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Artikel 9, (4) van het Verdrag van Aarhus luidt als volgt: 

“Aanvullend op en onverminderd het voorgaande eerste lid, voorzien de in het 

voorgaande eerste, tweede en derde lid bedoelde procedures in passende en 

doeltreffende middelen, met inbegrip van, zo nodig, een dwangmiddel tot 

rechtsherstel en zijn zij billijk, snel en niet onevenredig kostbaar. Beslissingen ingevolge 

dit artikel zijn schriftelijk of worden schriftelijk vastgelegd. Beslissingen van rechterlijke 

instanties, en waar mogelijk van andere organen, zijn voor het publiek toegankelijk.” 

Artikel 18, lid 2 Ger.W. bepaalt het volgende 

“De rechtsvordering kan worden toegelaten, indien zij, zelfs tot verkrijging van een 

verklaring van recht, is ingesteld om schending van een ernstig bedreigd recht te 

voorkomen.” 

 

Volgens Electrabel evenwel zouden de gevorderde maatregelen regelrecht in strijd zijn met 

het grondwettelijk verankerde beginsel van de scheiding der machten. De beslissing om 

Tihange 2 opnieuw op te starten is een beleidsbeslissing, en daar heeft de rechterlijke macht 

zich niet mee te moeien. 

De hoven en rechtbanken hebben evenwel krachtens artikel 159 van de Grondwet de 

bevoegdheid en de plicht, zo luidt de vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie, om de 

interne en externe wettigheid van een administratieve handeling waarop een vordering, 

een verweer of een exceptie berust, te toetsen alvorens eraan uitwerking te verlenen. 

Dit is precies hetgeen door concluanten wordt gevraagd. De bepaling 159 van de 

Grondwet maakt deel uit van de grondwet zelf en is dan ook niet in strijd met grondwettelijk 

verankerde beginselen. 

In tegenstelling tot hetgeen Electrabel voorhoudt, is de discretionaire bevoegdheid van de 

overheid geen vrijgeleide om eender welke beslissing te kunnen nemen. Deze beslissing 



26 

 

moet wettig zijn en in casu rekening houden met het voorzichtigheidsbeginsel, het 

voorzorgsbeginsel, het standstill-beginsel in milieubescherming en de andere ingeroepen 

bepalingen. 

  

Er wordt dan ook geenszins aan Uw rechtbank gevraagd om een opportuniteitsoordeel te 

vellen, doch wel om de onwettigheid van de beslissing tot heropstart van Tihange 2 vast te 

stellen. 

 

 

De voorlopige maatregelen in de zin van artikel 19, tweede lid Ger.W. 

 

Concluanten eisen de volgende voorlopige maatregelen: 

“Alvorens recht te doen op grond van artikel 19.2 juncto artikel 735 Gerechtelijk 

Wetboek de overlegging te bevelen van volgende stukken 

• Beoordeling van de methodologie door IRB, BEL-V en AIB-Vinçotte 

noodzakelijk voor het nemen van de beslissing van 17 juli 2015 waarbij het FANC de 

methodologie voorgesteld door Electrabel goedkeurt en bevestigt dat een 

rechtvaardigingsdossier kan worden ingediend; 

• NSEG rapport van september 2015 met betrekking tot de hypotheses inzake 

scheuren; 

• Actieplan heropstart voor herlading opgesteld door de exploitant; 

• Goedkeuring van het actieplan heropstart voor herlading door het FANC;” 

 

Dit zijn voorlopige maatregelen zijn in de zin van artikel 19, derde lid Ger. W. 

Dit artikel bepaalt: 

“alvorens recht te doen, kan de rechter, in elke stand van de rechtspleging, een 

voorafgaande maatregel bevelen om de vordering te onderzoeken of een 

tussengeschil te regelen dat betrekking heeft op een dergelijke maatregel, dan wel 

de toestand van de partijen te regelen.” 
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Het gaat om voorafgaande maatregelen, die nodig zijn om een vordering te 

onderzoeken. Nergens wordt gesteld dat de maatregelen de toestand tussen partijen 

voorlopig zou moeten regelen. 

 

Artikel 19 Gerechtelijk Wetboek kan aangewend worden (onder meer) om voorlopige 

maatregelen te bekomen tijdens de procedure, maar ook om bewarende maatregelen 

te horen opleggen, om tussengeschillen met betrekking tot onderzoeksmaatregelen te 

horen beslechten. 

 

Bovendien hebben concluanten het recht op inzage van deze documenten, zoals 

Electrabel ook zelf stelt in haar conclusie, met verwijzing naar de wet openbaarheid van 

bestuur. 

 

De rechtspraak waarnaar verwezen wordt in de conclusie van Electrabel is niet relevant. 

 

Ook met betrekking tot de bevoegdheid van Uw rechtbank om de gevorderde 

maatregelen toe te kennen, slaat Electrabel de bal mis. 

De mogelijkheid geboden op grond van artikel 8, §2, van de wet van 11 april 1994 

betreffende de openbaarheid van bestuur, staat er niet aan in de weg dat het overmaken 

van documenten via de gewone rechtbanken en hoven wordt gevraagd. 

Het artikel 9 van het Aarhusverdrag, dat België ratificeerde, stelt dat er procedures moeten 

bestaan om documenten en informatie te kunnen verkrijgen met betrekking tot milieu-

informatie. 

De partijen bij het Aarhusverdrag waarborgen, binnen het kader van haar nationale 

wetgeving, dat een ieder die meent dat zijn of haar verzoek om informatie ingevolge 

artikel 4 veronachtzaamd, ten onrechte geheel of gedeeltelijk afgewezen of anderszins 

niet beantwoord is in overeenstemming met de bepalingen van dat artikel, toegang 

heeft tot een herzieningsprocedure voor een rechterlijke instantie of een ander bij wet 

ingesteld onafhankelijk en onpartijdig orgaan. 

 

Echter wordt er niet vereist dat administratieve rechtsmiddelen zouden uitgeput worden, 

alvorens men zich tot de rechter zou richten. 
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Eindbeslissingen ingevolge het eerste lid zijn bindend voor de overheidsinstantie die de 

informatie bezit. De redengeving geschiedt schriftelijk, in ieder geval wanneer toegang 

tot informatie wordt geweigerd ingevolge dit lid. 

 

Zowel nationale als buitenlandse verzoekers, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, 

moeten zich tot de instantie kunnen wenden. 30 

In België kan men zowel via de gewone rechtbanken en hoven als via een administratieve 

procedure de documenten die men met betrekking tot een bepaalde 

milieuverontreiniging wenst te verkrijgen, bekomen. 

De mogelijkheid een administratieve procedure te voeren, sluit niet uit dat men via de 

rechtbank hetzelfde zou betrachten. 

Het beginsel van uitputting van administratieve rechtsmiddelen bestaat niet in Belgisch 

recht en zulks wordt door het Verdrag van Aarhus ook niet vereist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30Artikel 9 Aarhusverdrag 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MIDDELEN IN RECHTE  

 

5.1. EERSTE MIDDEL 

Schending van de artikelen 2 en 8 EVRM, artikel 23 van de Grondwet en het erin vervatte 

standstillbeginsel, in samenhang gelezen met artikel 3, 6, 10septies van de Wet van 15 

april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de 

uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal 

Agentschap voor Nucleaire Controle, artikel 1 en 6 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 

2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de 

werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, artikel 9, 14 

en 30 van het Koninklijk Besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften 

van kerncentrales. 

 

5.1. a. Bestreden bepalingen en beginselen 

Artikel 2 EVRM beschermt het recht op leven. Op grond van vaststaande rechtspraak van 

het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dekt artikel 2 ook de milieurisico’s.31 

 

Artikel 8 EVRM beschermt het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en 

gezinsleven. Dit houdt ook het recht op een gezonde omgeving en bescherming van de 

                                                 
31EHRM, 18 januari 2002, Oneryildiz v. Turkije;; EHRM, 20 maart 2008, Badyeva v. Rusland. 
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gezondheid in.32 

 

Artikel 23, derde paragraaf, 2° omvat het recht op bescherming van de gezondheid. 

Artikel 23, derde paragraaf, 4° omvat het recht op bescherming van een gezond 

leefmilieu. 

 

De bescherming van het leefmilieu en van de gezondheid en het standstillbeginsel dat 

volgt uit artikel 23 Grondwet is inzake nucleaire veiligheid opgenomen in de wet van 15 

april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de 

uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal 

Agentschap voor Nucleaire Controle (“FANC-Wet”), het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 

houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de 

werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (“ARBIS”) en 

het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor 

kerninstallaties (“KB Veiligheidsvoorschriften”). 

 

De artikelen 3, 6 en 10septies van de Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming 

van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen 

voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire 

Controle luiden:  

“Art. 3. De Koning kan, met uitsluiting van de gemeentelijke overheid, maatregelen 

nemen ter bescherming van de werknemers, de volksgezondheid of het leefmilieu. 

  Deze maatregelen hebben betrekking op de voorwaarden verbonden aan het 

invoeren, het uitvoeren, het produceren, het vervaardigen, het bezit, (het vervoeren,) het 

doorvoeren, het te koop aanbieden, het verkopen, het afstand doen onder bezwarende 

titel of om niet, het verdelen en het gebruiken met commercieel, industrieel, 

wetenschappelijk, medisch of enig ander oogmerk, van apparaten, installaties of stoffen 

die ioniserende stralingen kunnen verspreiden. Deze voorwaarden, verbonden aan 

voormelde activiteiten kunnen ook slaan op de toebehoren van apparaten en installaties 

en op de software die dient om de veiligheid en de werking van deze apparaten en 

installaties te verzekeren.  

                                                 
32EHRM, 9 december 1994, Lopez Ostra v. Spanje;; EHRM, 10 november 2004, Taskin ea v. Turkije, 

EHRM, 2 november 2006, 
Giacomelli v. Italië;; EHRM, 27 januari 2009, Tatar v. Roemenië;; EHRM, 10 februari 2011, Dubetska ea 

v. Ukraïne. 
 



31 

 

  De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit de voorwaarden, de 

beperkingen en de nadere regelen volgens welke het Agentschap de opdrachten vervult 

bepaald in de artikelen 19 en 20. 

  Hij kan eveneens de verwijdering en de ontruimng van radioactieve stoffen 

reglementeren. 

  De Koning kan de nadere regelen bepalen volgens welke de gemeentelijke overheden 

worden geïnformeerd.” 

 

"Art. 6. Wanneer een onvoorziene gebeurtenis de volksgezondheid en het leefmilieu in 

gevaar brengt, is de Koning, met uitsluiting van de gemeentelijke overheid, gemachtigd 

tegenover de producenten, fabricanten, houders, vervoerders of gebruikers van 

apparaten of stoffen die ioniserende stralingen kunnen verspreiden, alle door de 

omstandigheden vereiste maatregelen te treffen, met het oog op de bescherming van 

de bevolking of het leefmilieu. 

  In dezelfde omstandigheden en met hetzelfde doel is de Koning, met uitsluiting van de 

gemeentelijke overheid, eveneens gemachtigd alle passende maatregelen te nemen om 

de gevaren te weren, die kunnen ontstaan uit de toevallige besmetting van om het even 

welke omgevingen, stoffen of produkten door radioactieve stoffen.” 

 

 

“Art. 10bis. § 1. De in artikel 9 bedoelde personeelsleden waarborgen het vertrouwelijk 

karakter van de gegevens van vertrouwelijke aard of bedrijfsgeheimen waarvan ze kennis 

nemen in de uitoefening van hun opdracht en verzekeren zich ervan dat deze gegevens 

uitsluitend worden aangewend voor de uitoefening van hun toezichtsopdracht. 

   De inlichtingen betreffende medische gegevens van persoonlijke aard mogen slechts 

worden meegedeeld of gebruikt met inachtneming van het medisch beroepsgeheim. 

   Indien de in artikel 10, § 1, 5°, 6° en 7°, bedoelde informatiedragers persoonsgegevens 

bevatten die de gezondheid betreffen, dan gebeurt de toegang tot deze 

informatiedragers en de verwerking en bewaring van de erin vervatte inlichtingen door 

de in artikel 9 bedoelde personeelsleden die beschikken over een wettelijk diploma van 

doctor in de geneeskunde. 

   § 2. De in artikel 9 bedoelde personeelsleden delen de nuttige inlichtingen die zij bij hun 

onderzoek hebben ingewonnen mee aan de personeelsleden belast met het toezicht op 

andere wetgevingen. 

   De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op 
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voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken alsook van de ministers 

verantwoordelijk voor de in het eerste lid bedoelde inspectiediensten, de nadere regels 

van de gegevens-uitwisseling. 

   Evenwel mogen de inlichtingen die werden ingewonnen naar aanleiding van de 

uitoefening van taken voorgeschreven door de rechterlijke overheid slechts worden 

medegedeeld mits toestemming van deze laatste en mogen de akten, stukken, registers, 

documenten of inlichtingen betreffende gerechtelijke procedures enkel worden 

medegedeeld met de uitdrukkelijke toestemming van de procureur-generaal. 

   § 3. Alle overheidsdiensten die afhangen van de federale regering moeten, en de 

overige overheidsdiensten, hierin inbegrepen de parketten en de griffies van de hoven en 

rechtbanken, gemeenschappen, gewesten, provincies en agglomeraties, federaties van 

gemeenten, gemeenten, verenigingen waarvan deze deel uitmaken, 

overheidsinstellingen die ervan afhangen, kunnen aan de nucleaire inspecteurs, op hun 

verzoek, alle inlichtingen verstrekken, alsook hun alle boeken, registers, documenten, 

schijven, magneetbanden of om het even welke andere informatiedragers ter 

kennisneming voorleggen en hun de uittreksels, duplicata, afdrukken, uitdraaien, kopieën 

of fotokopieën die de nucleaire inspecteurs nuttig achten bij het toezicht op de naleving 

van de wet en haar uitvoeringsbesluiten waarmee zij zijn belast, overhandigen. 

Alle voornoemde diensten met uitzondering van de diensten van de gemeenschappen 

en de gewesten, zijn gehouden die inlichtingen, uittreksels, afschriften, afdrukken, 

uitdraaien, kopies of fotokopieën kosteloos te verstrekken. 

   De vaststellingen, akten, stukken, registers, documenten of inlichtingen ingewonnen voor 

of naar aanleiding van de uitvoering van de taken opgelegd door de bevoegde 

rechterlijke overheid mogen evenwel enkel worden medegedeeld met de uitdrukkelijke 

toestemming van deze laatste. 

   Een samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, 

gesloten met toepassing van artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 

tot hervorming der instellingen, regelt de mededeling van inlichtingen door de diensten 

van de gemeenschappen en de gewesten, alsmede andere vormen van wederzijdse 

bijstand en samenwerking. 

   § 4. Elke beslissing over de strafvordering uit hoofde van een inbreuk op de wetgevingen 

waarop zij toezicht uitoefenen, zal op hun verzoek ter kennis worden gebracht van de in 

artikel 9 bedoelde personeelsleden die proces-verbaal hebben opgemaakt. 

   De mededeling van deze beslissing aan de in artikel 9 bedoelde personeelsleden, 

gebeurt door toedoen, naargelang van het geval, van het orgaan van het openbaar 

ministerie dat deze heeft genomen, van de griffier van de rechtbank van eerste aanleg 
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die of van het hof van beroep dat ze heeft uitgesproken. 

   § 5. Het openbaar ministerie bij de hoven en rechtbanken waarbij een strafrechtelijke 

zaak aanhangig is en waarvan het onderzoek ernstige aanwijzingen aan het licht brengt 

inzake een inbreuk op de wet en haar uitvoeringsbesluiten, kan de directeur-generaal van 

het Agentschap hierover informeren.] 

De toepasselijke Belgische wetgeving volgt uit Richtlijn 2009/71/EURATOM van 25 juni 2009 

tot vaststelling van een communautair kader voor de nucleaire veiligheid van 

kerninstallaties (zoals gewijzigd door de richtlijn 2014/87/Euratom van 8 juli 2014). Deze 

richtlijn stelt een communautair kader in om de nucleaire veiligheid in stand te houden en 

continu te verbeteren. De lidstaten moeten voorzien in passende nationale wetgeving 

voor een hoog niveau van nucleaire veiligheid om werknemers en de bevolking te 

beschermen tegen de aan ioniserende straling van kerninstallaties verbonden gevaren. 

 

 

Artikel 1 en 6 ARBIS lezen als volgt: 

“Artikel1 Toepassingsgebied. 

  Dit reglement is van toepassing op alle handelingen die een risico kunnen inhouden 

tengevolge van de blootstelling aan ioniserende stralingen die worden uitgezonden, hetzij 

door een kunstmatige, hetzij door een natuurlijke stralingsbron, wanneer de natuurlijke 

radionucliden worden bewerkt of zijn bewerkt geweest omwille van hun radioactieve 

eigenschappen, hun splijtbaarheid of omwille van hun kweekeigenschappen, in het 

bijzonder : 

  1. op de productie, de bewerking, de hantering, het gebruik, het voorhanden hebben, 

het opslaan, het vervoer, het te koop aanbieden, de verkoop, de overdracht tegen 

vergoeding of gratis of het nu, voor elk van deze praktijken, voor commerciële, industriële, 

wetenschappelijke, medische of andere doeleinden is , de verwijdering en de recyclage 

van radioactieve stoffen of van toestellen of installaties die er bevatten; 

  2. op het gebruik en op het in bezit houden, voor industriële, wetenschappelijke, 

medische of andere doeleinden, het te koop aanbieden, de verkoop en de overdracht 

tegen vergoeding of gratis van toestellen of elektrische installaties die ioniserende 

stralingen kunnen voortbrengen en waarvan de elementen werken met een 

potentiaalverschil dat hoger is dan 5 kV; 

  3. op elke andere handeling die een risico kan inhouden ten gevolge van ioniserende 

stralingen. 

  Het is eveneens van toepassing, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 9 en 

20.3, op de beroepsactiviteiten die niet worden vermeld in het vorige lid, maar waarbij 
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natuurlijke stralingsbronnen aanwezig zijn en die kunnen leiden tot een aanzienlijke 

verhoging van de blootstelling van personen, die vanuit het oogpunt van 

stralingsbescherming niet mag verwaarloosd worden. 

  Het is eveneens van toepassing, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 20.2, 72 

en 72bis, op elke interventie in geval van een radiologische noodsituatie of in geval van 

een langdurige blootstelling ten gevolge van de nawerkingen van een radiologische 

noodsituatie of van een vroegere of reeds bestaande handeling of beroepsactiviteit, 

evenals in geval van een langdurige blootstelling voor welke reden dan ook, met inbegrip 

van de aanwezigheid van radon in woningen. 

  Het is niet van toepassing : 

  1. op de toestellen en installaties van het krijgswezen behalve voor wat betreft de 

bescherming van de werkers van de externe ondernemingen die in deze installaties 

aanwezig zijn; 

  2. op het vervoer van toestellen of van stoffen die ioniserende stralingen kunnen 

voortbrengen, opgelegd door de Minister van Landsverdediging. 

  Het is evenmin van toepassing op het natuurlijk stralingsniveau, dit wil zeggen op straling 

tengevolge van in het menselijk lichaam aanwezige radionucliden, noch op de 

kosmische straling ter hoogte van het aardoppervlak, noch op de bovengrondse 

blootstelling aan radionucliden in de onverstoorde aardkorst.” 

 

Art. 6. Vergunningsstelsel van de inrichtingen van klasse I 

  6.1. Overheid bevoegd voor het verlenen van de vergunning. 

  De inrichtingen van klasse I moeten een oprichtings- en exploitatievergunning hebben, 

die door de Koning wordt verleend en bevestigd. 

  6.2. Te verstrekken inlichtingen en bescheiden 

  De vergunningsaanvraag wordt aan het Agentschap gericht in vijf exemplaren, of meer 

indien het erom verzoekt, en omvat : 

  1. de naam, voornaam, hoedanigheid, woonplaats van de aanvrager en, eventueel, de 

maatschappelijke benaming van de onderneming, haar maatschappelijke, 

administratieve en exploitatiezetels, de namen en voornamen van de bestuurders of 

zaakvoerders, de identiteit van de exploitant, de naam en voornaam van het hoofd van 

de inrichting; 

  2. de aard en het voorwerp van de inrichting, de aard en de kenmerken van de 

uitgezonden straling en de kenmerken van de aangewende toestellen, de fysische 

toestand, de hoeveelheid, de activiteit van de radioactieve stoffen, de bestemming van 

de toestellen of van de stoffen, de plaats waar de toestellen of stoffen worden 
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gefabriceerd, voortgebracht, in bezit gehouden of aangewend worden, de 

beschermings- of veiligheidsmaatregelen die aanbevolen worden, zowel wat de 

toestellen en de stoffen, als wat de lokalen betreft waar ze zich bevinden, de wijze 

waarop de fysische controle van de inrichting voorzien in artikel 23 wordt georganiseerd, 

met eventueel inbegrip van de aanduiding van de erkende deskundige als hoofd van de 

fysische controledienst, de aanduiding van de erkende geneesheer belast met het 

medisch toezicht op de werknemers, een voorstel tot aanduiding van een erkende 

instelling, belast met de in dit reglement voorziene controles en in het algemeen, al de 

maatregelen en middelen voorgesteld om de naleving van de in hoofdstuk III 

vastgestelde basisnormen te waarborgen, in het bijzonder deze die betrekking hebben op 

het optimaliseringsprincipe vermeld in artikel 20.1.1.1, punt b); 

  3. de kwalificatie en de bevoegdheid van het personeel, belast met de productie, de 

verdeling, het gebruik en de bewaking van de stoffen en toestellen die ioniserende 

straling kunnen voortbrengen; 

  4. bij benadering het aantal personen, die in de verschillende sectoren van de inrichting 

tewerkgesteld worden; 

  5. de verbintenis een verzekeringspolis te zullen afsluiten om de burgerlijke 

aansprakelijkheid te dekken die uit nucleaire activiteiten voortspruit; 

  6. de verbintenis zich in te schrijven bij NIRAS en met deze instelling een overeenkomst af 

te sluiten betreffende het beheer van het geheel van de radioactieve afvalstoffen; 

  7. een kadastraal plan en een topografische opgave van de streek, gelegen in een 

straal van 500 m om de inrichting, alsook de gegevens betreffende de dichtheid van de 

bevolking binnen deze omtrek gehuisvest en een stafkaart op schaal 1/10.000 die een 

straal van 5 km rond de inrichting omvat; 

  8. een voorlopig veiligheidsverslag dat volgende elementen bevat : 

  1° de geografische en topografische gegevens van de vestigingsplaats (geologie, 

seismologie, hydrologie, meteorologie, klimatologie, economische activiteit met inbegrip 

van landbouw, verkeerswegen en demografie); 

  2° een beknopte beschrijving van de installaties; 

  3° de veiligheidsbeginselen die van toepassing zullen zijn op de bouw van de installaties 

en op hun toekomstige exploitatie, met inbegrip van de ontwerpongevallen van interne 

of externe oorsprong en de combinaties ervan; 

  4° de keuze van de regels voor de constructie van de uitrustingen en de burgerlijke 

bouwkunde; 

  5° de reeds beschikbare probabilistische veiligheidsanalyses voor de inrichtingen 

bedoeld in de artikelen 3.1.a).1 en 3.1.a).3; 
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  6° de beknopte beschrijving van de belangrijkste kringen (vloeistofkringen, elektrische 

kringen) en van het bedieningsregelsysteem; 

  7° de voorziene radioactieve lozingen in normale en accidentele toestand en de 

voorziene operationele limieten; 

  8° de kwalificaties voor de mechanische en elektrische uitrustingen; 

  9° de beginselen van de kwaliteitsborging; 

  10° de te verwachten hoeveelheden geproduceerde radioactieve afvalstoffen, inclusief 

deze afkomstig van ontmanteling, hun behandeling en/of hun tijdelijke opslag alvorens 

verwijdering of overdracht naar NIRAS aangeeft. Deze nota is niet verplicht voor de 

inrichtingen ingedeeld onder artikel 3.1.a).5; 

  9. een beschrijvend verslag, samen met een niet-technische samenvatting van de in het 

verslag vermelde inlichtingen, van een onderzoek van het milieu-effect dat de geplande 

inrichting kan hebben, dit is een wetenschappelijk onderzoek dat het geheel beschrijft 

van de directe en indirecte effecten op korte, middellange en lange termijn van het 

project op het leefmilieu, en dit meer bepaald de effecten die verband houden met 

ioniserende stralingen, en dat wordt verricht op initiatief van de aanvrager door een of 

verschillende door hem hiertoe aangewezen natuurlijke personen of rechtspersonen na 

goedkeuring door het Agentschap op grond van een dossier dat volgende elementen 

bevat : 

  - de namen en adressen van de personen die de studie uitvoeren; 

  - een kopie van de statuten en de lijst van de bestuurders wanneer het gaat om een 

maatschappij of vereniging; 

  - de titels, bekwaamheden en referenties van de personen die met de studie zullen 

worden belast; 

  - de technische bevoegdheden waarover die personen beschikken; 

  - elke andere door het Agentschap geëiste inlichting. 

  De milieu-effectbeoordeling omvat minstens : 

  - gegevens analoog aan de " algemene gegevens " zoals ze zijn bepaald in de 

aanbevelingen van de Europese Commissie van 6 december 1999 (1999/829/Euratom) 

betreffende de toepassing van artikel 37 van het Euratom-verdrag; 

  - de nodige gegevens om de voornaamste milieueffecten te kunnen bepalen en 

beoordelen die verband houden met ioniserende stralingen; 

  - een schets van de voornaamste alternatieven die werden onderzocht, met opgave 

van de voornaamste motieven van de gemaakte keuze, met inachtneming van de 

milieueffecten. 

  Indien de aanvrager daarom verzoekt verstrekt het Agentschap binnen een termijn van 
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60 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de aanvraag advies over de te verstrekken 

gegevens, zonder afbreuk te doen aan de beoordelingsbevoegdheden bij de latere 

vergunningsprocedure. 

  6.3. Voorafgaande raadplegingen 

  6.3.1. Voorlopig voorafgaand advies van de Wetenschappelijke Raad 

  Bij ontvangst van de volledige aanvraag, maakt het Agentschap het dossier over aan 

de Wetenschappelijke Raad. 

  De Wetenschappelijk Raad kan eisen dat de aanvrager hem het advies meedeelt van 

elke nationale, internationale of buitenlandse deskundige of instelling over de algemene 

of bijzondere aspecten van de veiligheid of de salubriteit van de inrichting of de effecten 

ervan op het milieu. Hij kan dit advies eveneens rechtstreeks inwinnen. 

  De Raad kan de aanvrager oproepen en horen. 

  De Raad verstrekt een voorlopig voorafgaand advies. Indien dit advies gunstig is, kan het 

bijzondere, niet in dit reglement voorziene voorwaarden omvatten, die de Raad nodig 

acht om de veiligheid en de salubriteit van de inrichting te verzekeren en de effecten 

ervan op het milieu te beperken. 

  Het Agentschap deelt het voorlopig voorafgaand advies van de Wetenschappelijke 

Raad bij een ter post aangetekende brief mee aan de aanvrager. De aanvrager beschikt 

over een periode van dertig kalenderdagen vanaf de kennisgeving om zijn eventuele 

opmerkingen in te dienen. Op zijn verzoek kan die periode door het Agentschap worden 

verlengd. 

  6.3.2. Internationale raadplegingen 

  In de gevallen voorzien bij artikel 37 van het Euratom-Verdrag, wint het Agentschap het 

advies van de Europese Commissie in. 

  De Wetenschappelijke Raad kan de Europese Commissie raadplegen over de 

algemene of bijzondere aspecten van de veiligheid of de salubriteit van de inrichting of 

de effecten ervan op het milieu. 

  Indien de Wetenschappelijke Raad van oordeel is dat de geplande inrichting 

aanzienlijke milieu-effecten kan hebben voor een of meerdere andere Staten die partij 

zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of op het verzoek 

van een of meerdere van deze Staten die van oordeel zijn aanzienlijke effecten te kunnen 

ondergaan, maakt het Agentschap het in artikel 6.2.9 bedoelde verslag en samenvatting 

over aan die Staten, op hetzelfde ogenblik dat het dossier aan de betrokken 

burgemeesters wordt overgemaakt, zoals hierna is bepaald. 

  6.4. Advies van het schepencollege 

  Van zodra de aanvrager heeft laten weten dat hij geen opmerkingen heeft bij het 
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voorlopig advies van de Wetenschappelijke Raad of van zodra hij een, in functie van het 

voorlopig advies van de Raad, gewijzigd dossier heeft ingediend, maakt het Agentschap 

een exemplaar van de aanvraag samen met het voorlopig voorafgaand advies van de 

Wetenschappelijke Raad over aan de burgemeester van de gemeente van de inrichting. 

  De burgemeester doet aan de exploitatiezetel en aan het gemeentehuis een bericht 

aanplakken dat het voorwerp van de aanvraag vermeldt en dat aankondigt dat, 

gedurende dertig kalenderdagen vanaf de eerste dag van het aanplakken op het 

gemeentehuis, inzage van de aanvraag, met inbegrip van de milieu-effectbeoordeling 

en het voorlopig voorafgaand advies van de Wetenschappelijke Raad, mag genomen 

worden en dat de eventuele klachten of opmerkingen gedurende die termijn kunnen 

ingediend worden. Dit openbaar onderzoek wordt in de periode van 15 juli tot 15 

augustus echter opgeschort. Indien een straal van 5 km rond de inrichting andere 

gemeenten bestrijkt, stuurt het Agentschap een exemplaar van de aanvraag samen met 

het voorlopig voorafgaand advies van de Wetenschappelijke Raad aan de 

burgemeesters van die gemeenten, die de bevolking door aanplakking aan het 

gemeentehuis van het voornoemd bericht inlichten. 

  Elke burgemeester onderwerpt de aanvraag en het resultaat van het openbaar 

onderzoek aan het advies van het schepencollege. 

  Elke burgemeester stuurt het resultaat van het openbaar onderzoek en het advies van 

het schepencollege naar het Agentschap terug, binnen een termijn van zestig 

kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van het dossier. Indien het college geen 

advies verstrekt binnen de hiervoor toegestane termijn, wordt dit advies gunstig geacht; 

de periode van 15 juli tot 15 augustus maakt evenwel geen deel uit van die termijn. 

  6.5. Advies van de bestendige deputatie 

  Het Agentschap stuurt het aangevulde dossier naar de gouverneur van de provincie 

waar de exploitatiezetel gevestigd is. 

  Het dossier wordt overgemaakt aan de bestendige deputatie, die, binnen een termijn 

van dertig kalenderdagen vanaf de ontvangstdatum van het dossier door de 

gouverneur, een advies over de aanvraag uitbrengt. Indien de bestendige deputatie 

geen advies uitbrengt binnen de hierboven toegestane termijn, wordt dit advies gunstig 

geacht; de periode van 15 juli tot 15 augustus maakt evenwel geen deel uit van die 

termijn. 

  6.6. Definitief advies van de Wetenschappelijke Raad 

  De gouverneur maakt vervolgens het advies van de bestendige deputatie over aan het 

Agentschap, dat het dossier voorlegt aan de Wetenschappelijke Raad. 

  Wanneer hij in het bezit is van de opmerkingen die werden geformuleerd tijdens het 
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openbaar onderzoek, van de adviezen van het of de schepencollege(s) en de 

bestendige deputatie, van de eventuele opmerkingen van de aanvrager over zijn 

voorlopig advies, het advies van de Europese commissie aangevraagd met toepassing 

van artikel 37 van het Euratom-Verdrag, en de opmerkingen die werden geformuleerd in 

het kader van de internationale raadplegingen voorzien in artikel 6.3.2, beraadslaagt de 

Raad opnieuw en brengt een gemotiveerd voorlopig advies uit. 

  Het advies van de Wetenschappelijke Raad wordt verstrekt binnen een termijn van 

negentig kalenderdagen vanaf de ontvangst van het advies van de Europese Commissie 

of van het advies van de bestendige deputatie, of binnen een langere termijn die de 

Raad moet rechtvaardigen. 

  Het Agentschap deelt onmiddellijk het advies van de Wetenschappelijke Raad bij een 

ter post aangetekende brief aan de aanvrager mee. Indien dit advies gunstig is, kan het 

bijzondere voorwaarden bevatten die niet in dit reglement zijn voorzien en die de Raad 

nodig acht om de veiligheid en de salubriteit van de inrichting te waarborgen en om de 

effecten ervan op het milieu te beperken. De aanvrager beschikt over een periode van 

dertig kalenderdagen vanaf de kennisgeving om zijn eventuele opmerkingen in te 

dienen. Op zijn vraag kan deze termijn door het Agentschap verlengd worden. De 

aanvrager wordt door de Wetenschappelijke Raad gehoord indien hij daartoe binnen 

dezelfde termijn een verzoek heeft ingediend. 

  Het advies van de Wetenschappelijke Raad wordt als definitief beschouwd, indien de 

aanvrager binnen de toegestane termijn geen bemerkingen formuleert of van zodra hij 

laat weten geen bemerkingen te hebben. Als de aanvrager opmerkingen maakt, 

beraadslaagt de Wetenschappelijke Raad opnieuw en brengt hij een definitief advies uit. 

Rekening houdend met de opmerkingen van de aanvrager kan het definitief advies, 

indien dit gunstig is, nog bijzondere voorwaarden bevatten die niet opgenomen zijn in het 

advies bedoeld in bovenvermeld tweede lid. 

  6.7. Beslissing 

  Onze beslissing, in de vorm van besluit getroffen, wordt mede ondertekend door de 

Minister tot wiens bevoegdheid de binnenlandse zaken behoren. 

  De oprichtings- en exploitatievergunning wordt geweigerd wanneer het advies van de 

Wetenschappelijke Raad ongunstig is. Wanneer het advies gunstig is en de vergunning 

toch wordt geweigerd, dient het weigeringsbesluit de redenen te vermelden waarom van 

dat advies afgeweken wordt. Het advies van de Wetenschappelijke Raad wordt 

gevoegd bij het in het eerste lid bedoelde besluit. Aan de gunstige beslissing kunnen 

voorwaarden verbonden worden; deze leggen onder andere de inhoud van het 

veiligheidsverslag vast. 
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  6.8. Kennisgeving van de beslissing 

  Onze beslissing, met in bijlage het advies van de Wetenschappelijke Raad, wordt 

medegedeeld aan het Agentschap, dat de Wetenschappelijke Raad hierover inlicht; het 

Agentschap maakt een afschrift over aan : 

  1. de aanvrager, bij een ter post aangetekende brief; 

  2. de gouverneur van de provincie; 

  3. de burgemeester van elke betrokken gemeente, die de beslissing laat aanplakken 

aan de exploitatiezetel indien deze op het grondgebied van zijn gemeente gelegen is en 

aan het gemeentehuis; 

  4. de geneesheer-directeur van de Medische Inspectie van het gebied; 

  5. de gezondheidsinspecteur van het gebied; 

  6. de directeur-generaal van de Algemene Directie van de Civiele Bescherming. 

  7. de directeur-generaal van NIRAS; 

  8. in voorkomend geval, de overeenkomstig artikel 6.3.2 geïnformeerde Staten die partij 

zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte; 

  9. het Directoraat-generaal Leefmilieu, in geval van raadpleging van de Europese 

commissie; 

  10. in voorkomend geval, de directeur-generaal van het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid 

van het Ministerie van Economische Zaken. 

  De beslissing wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 

  6.9. Bevestigingsbesluit van de oprichtings- en exploitatievergunning van de inrichtingen 

van klasse I 

  Vóór de gedeeltelijke of gehele inbedrijfstelling van een inrichting van klasse I en het 

binnenbrengen in de installatie van de radioactieve stoffen waarvoor de vergunning 

vereist is, zal het Agentschap of de erkende instelling die het daartoe aanwijst, 

overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 april 1994, op verzoek en ten laste van 

de exploitant, overgaan tot de oplevering van de installatie. De aanvraag tot oplevering 

omvat alle documenten die het mogelijk maken de conformiteit van de installaties met 

de voorwaarden van de oprichtings- en exploitatievergunning en, onder meer, met het 

veiligheidsrapport vast te stellen. In de oplevering wordt onder meer de overeenstemming 

met de bepalingen van dit reglement en met de bepalingen van het oprichtings- en 

exploitatievergunning van de inrichting nagegaan. 

  Indien het Agentschap of de erkende instelling geen volledig gunstig opleveringsverslag 

kunnen opstellen wordt dit door het Agentschap vooraf aan de exploitant medegedeeld 

waarbij wordt verduidelijkt dat hij het recht heeft om binnen de vijftien kalenderdagen 

vanaf de kennisgeving gehoord te worden. 
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  Het Agentschap maakt onverwijld het gunstig opleveringsverslag over aan de Minister 

tot wiens bevoegdheid de binnenlandse zaken behoren. Deze kan dan aan de Koning 

voorstellen de oprichtings- en exploitatievergunning te bevestigen. 

  De inbedrijfstelling van de inrichting en het binnenbrengen in de installatie van de 

radioactieve stoffen die het voorwerp van de vergunning uitmaken, kunnen slechts 

gebeuren nadat de Koning de oprichtings- en exploitatievergunning heeft bevestigd. 

 

De artikel 9, 14 en 30 van het Koninklijk Besluit van 30 november 2011 houdende 

veiligheidsvoorschriften van kerncentrales bepalen: 

 

Art. 9. Uitbatingslimieten en -voorwaarden 

  9.1 - Invoering en reikwijdte van de uitbatingslimieten en -voorwaarden 

  Bij de uitbating van de installaties moeten een stel uitbatingslimieten en -voorwaarden 

nageleefd worden. 

  De uitbatingslimieten en -voorwaarden worden opgesteld om ervoor te zorgen dat de 

installatie wordt uitgebaat overeenkomstig de hypothesen en de ontwerpsdoelstellingen 

die zijn opgenomen in het veiligheidsrapport. 

  De uitbatingslimieten en -voorwaarden maken wezenlijk deel uit van het 

veiligheidsrapport en bepalen de uitbatingsvoorwaarden die moeten worden vervuld om 

situaties die tot ongevallen zouden kunnen leiden te voorkomen of om de gevolgen van 

ongevallen te milderen wanneer ze zich toch zouden voordoen. 

  De uitbatingslimieten en -voorwaarden moeten omvatten : limieten voor de 

bedrijfsparameters, limieten voor de parameters die belangrijk zijn voor de nucleaire 

veiligheid, voorwaarden betreffende de minimumbeschikbaarheid van de functionele 

uitrusting, de acties die het uitbatingpersoneel moet ondernemen bij afwijkingen van de 

uitbatingslimieten en -voorwaarden of bij faling van uitrustingen die belangrijk zijn voor de 

nucleaire veiligheid, alsook de tijd die wordt toegekend om deze acties te ondernemen. 

  De limieten moeten ook limieten omvatten betreffende de lozing van radioactieve 

effluenten in het milieu. 

  9.2 - Opstelling en nazicht van de uitbatingslimieten en -voorwaarden 

  De uitbatingslimieten en -voorwaarden zijn gebaseerd op het ontwerp en op het analyse 

van de veiligheid van de installatie, op de analyse van haar omgeving en op de 

resultaten van de testen bij de inbedrijfstelling. De rechtvaardiging van elke van de 

uitbatingslimieten en -voorwaarden moet worden gedocumenteerd. 

  De uitbatingslimieten en -voorwaarden moeten opnieuw worden onderzocht en indien 

nodig worden gewijzigd tijdens de hele levensduur van de installatie, in het licht van de 
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toepasbare ervaringsfeedback (incl. inspecties tijdens de werking, periodieke testen), de 

evolutie van de technologie en de veiligheidsdoelstellingen en telkens wanneer er 

wijzigingen worden aangebracht aan de installatie. 

  Het proces voor de wijziging of afwijking van een uitbatingslimiet en -voorwaarde moet 

worden vastgelegd. Deze wijzigingen en afwijkingen moeten op gepaste wijze worden 

gerechtvaardigd door veiligheidsanalyses, moeten het voorwerp uitmaken van een 

onafhankelijk, intern of extern nazicht van de veiligheid, dat door de exploitant wordt 

georganiseerd, en moeten worden goedgekeurd door de veiligheidsautoriteit. 

  9.3 - Veiligheidslimieten, instellingen van de veiligheidssystemen en operationele limieten 

  De limieten moeten op conservatieve wijze worden bepaald, rekening houdend met de 

onzekerheden van het proces van de veiligheidsanalyse. 

  Tussen de normale werkingswaarden en de instellingen van de veiligheidssystemen 

moeten geschikte marges worden vastgelegd om een te frequente ongewenste 

activering van deze systemen te vermijden. 

  9.4 - Onvoorwaardelijke vereisten 

  Wanneer zich een situatie voordoet waarbij het bedrijfspersoneel niet kan controleren of 

de installatie zich binnen haar operationele limieten bevindt of wanneer de installatie zich 

op een onverwachte manier gedraagt, moeten onmiddellijk maatregelen worden 

genomen om haar weer in een veilige en stabiele toestand te brengen. 

  Na een abnormaal voorval, een onvoorziene uitschakeling van de installatie 

inbegrepen, moet de oorzaak van het voorval voldoende worden onderzocht om de 

uitbating op een veilige manier te kunnen voortzetten of hernemen. Er moeten 

procedures beschikbaar zijn die de acties en uit te voeren evaluaties bepalen. 

  9.5 - Toezichtsprogramma 

  Om te garanderen dat de instelwaarden van de beschermingsdrempels en de normale 

uitbatingslimieten en -voorwaarden worden nageleefd, moeten de overeenstemmende 

systemen en componenten worden bewaakt, geïnspecteerd, geverifieerd, geijkt en 

getest volgens een gepast toezichtsprogramma. 

  De exploitant moet er zich van vergewissen dat een dergelijk toezichtsprogramma werd 

opgesteld en wordt toegepast en dat de resultaten worden geëvalueerd en 

gearchiveerd. 

  9.6 Afwijkingen 

  Wanneer de uitbatingslimieten en -voorwaarden niet kunnen worden nageleefd, 

moeten onmiddellijk de gepaste corrigerende maatregelen worden genomen. De 

exploitant moet de situatie onderzoeken en evalueren en de veiligheidsautoriteit op de 

hoogte brengen volgens het systeem voor de melding van incidenten. 
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  De verslagen m.b.t. de non-conformiteit met de uitbatingslimieten en -voorwaarden 

moeten voldoende onderzocht worden, met name om na te gaan of een corrigerende 

actie die ertoe bijdraagt dat een dergelijke non-conformiteit zich niet meer kan 

voordoen, goed werd geïmplementeerd. Als er uitbatingslimieten en -voorwaarden 

werden overschreden, moet de oorzaak worden opgespoord en onderzocht. 

 

 

Art. 14. Periodieke herzieningen 

  14.1 - Doelstellingen van de periodieke veiligheidsherzieningen 

  Ter aanvulling van in andere kaders uitgevoerde studies van de nucleaire veiligheid, 

heeft een periodieke herziening tot doel een systematische evaluatie van de nucleaire 

veiligheid van een installatie door te voeren, en in het bijzonder : 

  - te bevestigen dat de installatie nog minstens even veilig is als oorspronkelijk aanvaard 

of aanvaard na de vorige periodieke herziening, en aan te tonen dat geen enkele 

vermindering van de nucleaire veiligheid zonder corrigerende actie is gebleven; 

  - de toestand van de installatie en haar uitbatingsregime vast te stellen met bijzondere 

aandacht voor de structuren, systemen en componenten die kunnen verslechteren, 

teneinde 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; 

  - het huidige veiligheidsniveau te rechtvaardigen ten aanzien van de huidige normen en 

praktijken, en verbeteringen van de veiligheid te identificeren en toe te passen waar dit 

redelijkerwijs mogelijk is. 

  Voor de evaluatie van de veiligheid worden met name de volgende elementen in 

aanmerking genomen : 

  - de evoluties van de normen inzake nucleaire veiligheid, de technologie, onderzoek en 

ontwikkeling evenals de internationale regelgeving; 

  - de nationale en internationale ervaringsfeedback en uitbatingshistoriek; 

  - de veroudering van de installaties; 

  - de aan de installatie aangebrachte wijzigingen die een invloed hebben op de 

nucleaire veiligheid; 

  - de wijzigingen aan de organisatiestructuur. 

  De periodieke veiligheidsherziening moet slaan op alle veiligheidsaspecten van een 

inrichting. In deze context, wordt de inrichting beschouwd als het geheel van de 

installaties (systemen, structuren en componenten) die door de oprichtings- en 

exploitatievergunning worden gedekt. 
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  De exploitant draagt de hoofdverantwoordelijkheid voor de periodieke 

veiligheidsherziening. 

  14.2 - Methodologie van de herziening 

  De herziening gebruikt een systematische en gedocumenteerde methode die met name 

rekening houdt met het principe van bescherming in diepte en met de deterministische 

en probabilistische veiligheidsevaluaties. 

  De thema's die worden behandeld bij de herziening worden duidelijk vastgelegd en 

gerechtvaardigd. Deze thema's worden vastgelegd volgens een vaste, up-to-date, 

systematische en gedocumenteerde methodologie. De herziening behandelt onder meer 

de volgende thema's : 

  - ontwerp van de installatie en huidige toestand van de systemen, structuren en 

componenten, inschatting van hun toestand tot de volgende periodieke herziening; 

  - veiligheidsanalyses en hun gebruik; 

  - ervaringsfeedback tijdens de voorbije periode en veiligheidsperformantie; 

  - organisatie; 

  - personeel en zijn kwalificatie; 

  - noodplan; 

  - radiologische impact op het milieu. 

  De exploitant stuurt een syntheserapport aan de veiligheidsautoriteit. Dit syntheserapport 

omvat : 

  a) Voor elk veiligheidsthema dat wordt beschouwd : 

  i. De identificatie van de verschillen tussen de huidige toestand van de installatie en de 

huidige regels en praktijken inzake nucleaire veiligheid; 

  ii. De evaluatie en de eventuele rechtvaardiging van de aanvaardbaarheid van deze 

verschillen. 

  b) Een globale evaluatie van de nucleaire veiligheid waaruit het volgende voortvloeit : 

  i. Een lijst van uit te voeren corrigerende acties en verbeteringen van de veiligheid; 

  ii. De gedetailleerde planning van de uitvoering van deze acties. 

  Deze evaluatie van de nucleaire veiligheid laat toe om zich uit te spreken over het 

voortzetten van de uitbating, van de aanvaardbaarheid van de resterende afwijkingen 

ten opzichte van het veiligheidsreferentiesysteem na implementatie van de corrigerende 

en verbeteringsacties. De interacties tussen de veiligheidsthema's, de individuele 

tekortkomingen en de corrigerende en verbeteringsacties, en ook de compenserende 

maatregelen, worden in overweging genomen bij de globale evaluatie. De globale 

evaluatie toont aan in welke mate aan de nucleaire veiligheidsvereisten inzake de 

gelaagde bescherming werd voldaan, in het bijzonder voor de fundamentele 
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veiligheidsfuncties. 

  De documentatie m.b.t. de periodieke herziening moet door de exploitant worden 

bewaard volgens de geldende kwaliteitsborgingprocedures. Deze documentatie bevat 

de laatste aanvaarde versies van de documenten en informatie over de lessen die uit de 

herziening worden getrokken. 

 

 

Art. 30. Periodieke herzieningen 

  De periodieke veiligheidsherzieningen vinden regelmatig plaats met intervallen van 

maximum tien jaar. 

 

 

5.1. b. Eerste onderdeel: EVRM 

 

Artikel 8 EVRM beschermt de eerbiediging van het privéleven, het familie- en gezinsleven 

en de woning. 

Het EHRM erkende daarbij expliciet dat milieuhinder een schending van artikel 8 EVRM 

kan uitmaken.33 

 

De bescherming van de grondrechten van artikelen 2 en 8 EVRM houdt een positieve 

verplichting voor een staat in. In dit geval geldt een positieve verplichting tot bescherming 

van de burgers en het leefmilieu tegen de gevolgen van een kernongeval. (Mogelijke) 

schade door een nalaten van de overheid kan volgens het EHRM een schending van 

artikel 8 EVRM uitmaken.34 

 

Artikel 1 EVRM stelt duidelijk dat de verdragsstaten de rechten en vrijheden ‘verzekeren’.  

Het is dus een onmiddellijke verplichting om de rechten en vrijheden in het EVRM en de 

protocollen te 

garanderen. Zij moeten dit doen via hun regelgeving en hun beleid. Wanneer zij dit niet 

doen en 

daardoor één van de verdragsrechten wordt geschonden, komt de aansprakelijkheid 

van de staat in 

het gedrang. Een staat is aansprakelijk voor de handelingen van al zijn organen, agenten 

                                                 
33EHRM, nr. 36022/97, Hatton t/ Verenigd Koninkrijk, 8 juli 2003. 
34EHRM, 27 januari 2009, Tatar v. Roemenië. 
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en dienaren. 

 

Ook wanneer de positieve plichten ter bescherming van het verdragsrecht niet worden 

nagekomen, kan de staat er mogelijks voor worden aansprakelijk gesteld. 

 

Positieve verplichtingen bestaan zowel uit materiële positieve verplichtingen als uit 

procedurele 

positieve verplichtingen. De positieve verplichtingen van materiële aard houden in dat de 

nodige 

maatregelen moeten worden genomen zodat de verdragsrechten effectief worden 

beschermd. Zo’n 

plichten bestaan ook in het kader van artikel 8 EVRM, bv. het nemen van maatregelen 

om de burger 

te beschermen tegen ernstige milieuschade. Daarnaast zijn er de positieve verplichtingen 

van 

procedurele aard, wat betekent dat de staat in procedures moet voorzien waardoor de 

verdragsrechten kunnen worden afgedwongen door de burgers. 

 

In casu zullen verzoekers aantonen dat de verwerende partijen niet voldoende doen en 

gedaan hebben om de bevolking te beschermen tegen een mogelijke kernramp. 

 

Sinds de ontdekking van de scheurtjes in de centrale van Tihange, weten de verwerende 

partijen dat het risico op een ernstig ongeval veel groter is dan zij initieel hadden 

ingeschat. 

 

De centrale werd dan ook onmiddellijk stilgelegd met het oog op onderzoek van het 

probleem en het in kaart brengen van de risico's. 

 

De geruststellende conclusie van de onderzoeken, die ertoe leiden dat de centrale 

uiteindelijk in navolging van de beslissing van 17 november 2015 opnieuw werd opgestart, 

is echter betwistbaar. Wat de navolgende rapporten betreft, kan men tot dezelfde 

conclusie komen. 

 

Concluanten houden voor dat deze conclusie niet correct en op zijn minst voorbarig is. 

Door de te optimistische conclusie van verwerende partijen, wordt niet voldoende 

gedaan om de bevolking te beschermen tegen een mogelijke kernramp. 
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Het heeft een hele tijd en een procedure openbaarheid van bestuur gekost alvorens de 

volledige rapporten over de tussentijdse onderzoeken op de website van het FANC 

werden geplaatst. 

 

Het FANC had naar aanleiding van de testen die de toename van het aantal scheurtjes 

aantoonden, op zijn website een bericht gepubliceerd waarin staat dat geconcludeerd 

kan worden dat er geen enkele evolutie heeft plaatsgevonden in het aantal en de 

grootte van de scheurtjes in de wand van kernreactor Doel 3 en Tihange 2. 

Greenpeace vroeg op grond van de openbaarheid van bestuur het inspectierapport op, 

op grond waarvan deze beslissing werd genomen. Dit kreeg men echter niet. Het FANC 

stelde dat het rapport buiten de Wet Openbaarheid van Bestuur viel, omdat Electrabel 

expliciet gezegd heeft dat het van economisch belang is voor hen. 

De milieuorganisatie stapte naar de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot 

milieu-informatie, het orgaan dat controleert of informatie inderdaad een uitzondering 

vormt op Wet Openbaarheid Bestuur. 

Anderhalve maand later, op 28 april 2017, geeft FANC eindelijk een onderbouwde 

motivatie van hun weigering tot het publiek maken van het rapport. Deze verklaring luid: 

'Omdat de gegevens van belang zijn voor de betrokken onderneming en omdat de 

openbaarmaking ervan, van die aard is dat de betrokken onderneming schade kan 

berokkend worden'. 

Op 8 mei 2017 komt er een uitspraak van de Federale Beroepscommissie voor de 

toegang tot milieuinformatie, die zegt dat het verzoek van Greenpeace om het rapport 

publiek te maken "ontvankelijk en gefundeerd" is. 

De beslissing luidt: "FANC is een milieu-instelling en het is zijn verantwoordelijkheid om te 

beantwoorden aan de wetgeving op openbaarheid van milieu-informatie, niet 

Electrabel. Bovendien hangt de betrouwbaarheid van een conclusie onder andere af 

van de methodologie, dus die moet bekend gemaakt worden. Alleen dan kan het 

publiek ook de resultaten mee beoordelen”. 

Ondanks deze duidelijke verplichting om de inspectierapporten publiek te maken, doet 

het FANC dit niet. 

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wordt er op 7 juni zelfs over aangesproken. 



48 

 

Hij belooft dat het rapport de volgende dag op de website zal staan.  

Pas dan wordt het rapport over Tihange 2 gepubliceerd. 35 

 

Hierin staat  evenwel te lezen, in tegenstelling tot de eerdere berichten van het FANC, dat 

er bij de nieuwe inspecties in Tihange in 2017 zo’n  60 “nieuwe” scheurtjes  werden 

gevonden.  36 

 

De statistische analyse van deze 60 nieuwe scheurtjes toont echter ook enige interessante 

resultaten: 

– maximale afmeting in x-richting: 2014 = 34 mm; 2017 = 36 mm 

– maximale afmeting in y-richting: 2014 = 13 mm; 2017 = 15 mm37 

 

Dat lijken op het eerste gezicht misschien niet zo’n grote veranderingen, maar het zijn wel 

toenames van 5 tot 15% na een bijkomende werkingsperiode van ca. 1 jaar. 

 

In termen van mogelijke benaderende  oppervlakten van de zogenaamde  “vlokken”  is 

het nog erger:  een conservatieve benadering  komt  van ca. 400  mm2 in 2014 tot meer 

dan 500 mm2  begin 2017, een toename van 25%. En deze cijfers zijn symptomatisch. 

 

Van de 60 nieuw ontdekte defecten zouden er tussen 2014 en 2017 negen fouten  ietwat  

‘kleiner’  zijn geworden in de x-richting en 5 in de y-richting (sic). 38 

 

 

Veel van de metingen schommelen echter rond een normale nauwkeurigheid van + of - 

0,5 mm, maar toch zijn er 30 (d.w.z. de helft) met toenames van 0,5 tot 3,5 mm in de x-

richting en 19 met toenames van 1,5 tot 2,5 mm in de y-richting. Eén toename ligt daar 

zelfs tussen 3,5 en 4,5mm. 39 

 

Dit is duidelijk in strijd met de conclusie dat er vergroting zou zijn van de scheurtjes in 

Tihange 2. 

                                                 
35Om het rapport over Doel 3 te krijgen waren er nog meer voeten in de aarde nodig. 
36http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/06/22/onthullende-rapporten-over-scheurtjes-

tihange-2-en-doel-3-schadelijk-voor-electrabel 
37 Zie Areva rapport, stuk 11, p. 22 en 24. 
38Zie figuur uit het Areva-rapport, stuk 11, p. 30. 

 
39Zie Areva-rapport, stuk 11 , p. 22-24. 
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Geconcludeerd kan worden dat in tegenstelling tot de beweringen van de verwerende 

partijen, uit de rapporten en onderzoeksverslagen kan afgeleid worden dat het aantal 

scheurtjes is toegenomen sinds de heropstart van Tihange 2, en dat deze scheurtjes ook in 

grootte zijn toegenomen. 

 

Uit dit alles blijkt dat het probleem toeneemt, wanneer de kerncentrale in werking is. 

 

Er kan alleen maar vastgesteld worden dat de risico-inschatting niet correct is, en dat 

daardoor ook de veiligheid van de bevolking in gevaar komt. 

 

Het FANC veegt de bezwaren van tafel. Het FANC stelt dat de ‘bijkomende’ scheurtjes er 

bij eerdere testen ook al waren, maar dat ze nog niet waren waargenomen. De 

ultrasooninspectietechniek die hiervoor wordt gebruikt, bestaat nog niet zo lang en is nog 

niet helemaal volwassen, verklaart FANC. Bovendien zijn er volgens het agentschap heel 

veel extra parameters die invloed uitoefenen op de meetresultaten. Staan die parameters 

op het ene moment net iets anders dan op het andere, dan kunnen de meetresultaten 

verschillen. Het zou verder niks betekenen. 

Dat zulke antwoorden niet van aard zijn om gerust te stellen over de bevindingen is 

evident. Als de ultrasooninspectietechniek niet goed genoeg is om het risico in te 

schatten, hoe durven wij dan op rapporten na zulke inspecties vertrouwen om de risico's 

in te schatten. En als er te veel parameters zijn om tot een duidelijk resultaat te komen, 

hoe kunnen wij dan op meetresultaten afgaan om de risico's in te schatten? 

Het is duidelijk dat het FANC haar communicatie aanpast naarmate de bevolking meer 

weet. Wanneer de rapporten nog niet vrijgegeven waren, was er niks aan de hand. 

Wanneer de inhoud van de rapporten bekend waren, werd over de meettechniek 

gecommuniceerd. 

Deze manier van doen geeft de indruk dat het FANC andere belangen dient dan het 

grondig informeren van de bevolking over de risico's die er bestaan en deze bevolking 

vervolgens van deze risico's te behoeden. 

 

 

Ondertussen heeft ook het wetenschappelijk onderzoek rond de ganse situatie niet 

stilgestaan. 
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Het SCK (Studiecentrum voor Kernenergie) te Mol had initieel in opdracht van Electrabel 

een grote reeks van onderzoeken uitgevoerd, met vele resultaten. 

 

In 2014 waren er een aantal alarmerende  metaal-verbrossingstesten,  maar  deze  

werden  nadien  door  nieuwe  metingen  niet bevestigd en  uiteindelijk  beschouwd als 

‘outliers’. Ook de problematiek van scheurgroei als gevolg van nieuwe 

waterstofdrukopbouw  werd theoretisch  bestudeerd, met  twijfelachtige  resultaten,  

alleszins in het geval van plotse afschakeling en afkoeling van de reactor. 40 

 

Onderzoek aan de KU Leuven en de University of California (Berkeley) resulteerde in die 

periode   in  een  opgemerkte  internationale  publicatie  “Hydrogen-induced  Damage  in  

PWR  Reactor  Pressure Vessels”  (Opening  Talk,  NACE  Corrosion  2015  –  ‘Corrosion  in  

Energy  Systems’  Research  in  Progress Symposium,  Dallas,  maart 2015). 41 

 

Hierin  worden  de  risico’s en  mogelijke mechanismen  van  potentiële verdere 

scheurgroei in Doel 3 en Tihange  2 nader omschreven door het ontstaan van nieuwe 

waterstof bij  de  werking  van  de  reactoren.   

 

 In een artikel in Knack van 1 maart 2016 citeert men materiaaldeskundige Bogaert, die 

zegt: “De kans bestaat de ze [de scheuren] doorverbinden waardoor de brosse breuken 

nog groter worden. Ik zou hen [aan het parlement] vertellen dat ze niet mogen opstarten 

onder de huidige omstandigheden omdat er te veel onzekerheden zijn.”42 

 

Ook in Duitsland zijn er een aantal wetenschappelijke analyses. Niet alleen  van als 

“groen” beschouwde wetenschappers,  maar  ook  van  authoriteiten  als  Dieter  Majer,  

het  voormalige  hoofd  van  “het Duitse Fanc”,  die  hun  twijfels  uiten,  onder  andere  

omtrent  het  ontbreken  van  conservatisme  bij  de mechanische berekeningen en het 

ge-/misbruik van het zogenaamde WPS-effect (Warm Pre-Stress) bij de 

                                                 
40Onderhoud Prof. Bogaerts met toenmalig FANC-topman Willy De Roovere,studie door Laborelec 

(Electrabelfiliaal -niet gepubliceerd), Studiecentrum voor Kernenergie (niet gepubliceerd), NSEG 

studie (4 deskundigen bijeengebracht door FANC, geen chemicus in de groep) 
41Zie http://events.nace.org/WA/corrosion/C2015/core/events.html en 

https://www.researchgate.net/publication/315700452_Hydrogen-

induced_Damage_in_PWR_Reactor_Pressure_Vessels 

42
KNACK, 'De scheuren in Doel 3 en Tihange 2 kunnen groeien' , 1 maart 2016, www.knack.be 

http://events.nace.org/WA/corrosion/C2015/core/events.html
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breuktaaiheidsstudies.43 

 

Ondertussen  zijn  er  in  het  afgelopen  jaar  ook  vanuit  eigen,  onafhankelijke,  Belgische  

academische kringen opnieuw drie nieuwe belangrijke studies,  één ervan is afkomstig 

van Boonen en Peirs. 44 Deze publicatie kwam uitgebreid aan bod in de pers, omdat ze 

de stellingen van het FANC met betrekking tot de oorzaken en gevolgen van de 

scheurtjes volledig onderuit haalt. 

 

In het uitvoerige rapport “Critical reflections about the integrity of the reactor vessels of 

the Doel 3 and Tihange  2  nuclear  power  plants”  van de Leuvense professoren  Boonen  

en  Peirs  worden  essentieel  twee  zaken aangekaart. 

 

Ten eerste wordt wetenschappelijk aangetoond dat de (maximale)  hoeveelheid 

waterstof, aanwezig in de smelt van het metaal bij de productie van de reactorvaten,  

niet kan volstaan hebben om het huidige volume aan scheuren te verklaren. Er is een 

discrepantie van een factor 10 of meer. 

 

Volgens Boonen en Peirs is het dan ook onmogelijk dat de scheurtjes al van bij de 

productie aanwezig zijn, zoals de verwerende partijen voorhouden. 

 

Ten  tweede  wordt  beschreven  hoe  de  mechanische  sterkteberekeningen  van  de  

gescheurde 

reactormantel  eigenlijk  gebaseerd  zijn  op  los  zand.   

 

De  groep  Engie-Electrabel  heeft  hier  bij  ASME (American Society for Mechanical 

Engineers) een zogenaamde ‘code case’ geïntroduceerd waarvan de theoretische  basis  

bijna  onbestaande  is.  Zonder in  detail  te  treden:  daar  waar  de  oorspronkelijk 

Amerikaanse standaard in essentie bedoeld is voor berekeningen  over de evolutie van 1 

enkelvoudige scheur, behandelt deze Code Case de behandeling van de potentiële 

interactie van twee aanwezige scheuren. Dit wordt al zeer complex en onzeker en er 

                                                 
43Communiqué aan Belga 22/02/2013 : tout cela donne à penser que les responsables sont d'avis 

que ces installations ne sont plus dans un état sûr (geciteerd door o.a. La libre) vertaling : dat 

alles geeft te denken dat de verantwoordelijken van mening zijn dat deze installaties niet in 

veilige staat zijn. 

 
44“Critical reflections about the integrity of the reactor vessels of the Doel 3 and Tihange 2 nuclear 

power plants” Dr. Ir. Ing. René Boonen, Dr. Ir. Jan Peirs, 21.05.2017 – own edition – 40 pagina’s, 

stuk 6.  
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bestaat hier – naast twee publicaties van Tractebel zelf – nauwelijks internationale 

wetenschappelijke literatuur. 45 

 

In het geval van Tihange gaat het echter niet over de interactie van 2 scheuren, maar in 

sommige secties van het reactorvat zitten er tientallen. 

  

De Minority Opinion is uitgebracht door Herr Doktor Helmut Schulz, lid van de 

internationale expertengroep (IEB) in het eindrapport over Tihange, (stuk 40 Electrabel). 

 

Een andere nieuwe studie, ditmaal in het kader van BNEN (het Belgische interuniversitaire 

netwerk voor nucleaire  ingenieursopleidingen),  gaat  dieper  in  op  de  mogelijke  

drukopbouw  door  nieuwe waterstofproductie  in  de  bestaande  scheuren  bij  werking  

van  de  reactoren  (Kristof  Dockx,  “Potential effects  of  process-generated  hydrogen  

on  RPV  walls  during  thermal  transients”,  januari  2017).   

 

De modelleringsstudie wordt uitgevoerd  aan  de University of California in Berkeley 

(departement Nuclear Engineering),  met  Prof. dr.  Digby  MacDonald,  een befaamd 

chemicus  die genomineerd 

werd voor  de  Nobelprijs  chemie. 

 

Het  resultaat  van  de  studie  is,  dat  de  mogelijke  krachten  in  de  scheuren 

overeenkomen met wat de metaalmatrix  nog maximaal  kan opnemen  (of deze zelfs 

kunnen overschrijden). 

 

De publicatie concludeert: 

“ In view of the potential hydrogen pressures in the RPV wall,  one is  not able to assure the 

stability of the hydrogen flakes in the reactor pressure vessel.”46 

                                                 
45Twee publicaties Tractebel V. Lacroix, P. Dulieu and D. Coupet « Alternative characterisation rules 

for quasi-laminar flaws », proc. of the ASME 2014 Pressure Vessels and Piping conference PVP 

2014, 20/24 Juli, Anaheim USA, en “Alternative Characterisation Rules for Q-L flaws based on 3D 

FEM calculations” zelfde auteurs, ASME 2015, Boston, juli 2015. 
46Vrij vertaald : "Gezien de potentiële waterstofdruk in de reactorwand kan men de stabiliteit van 

de waterstofvlokken in het reactordrukvat niet verzekeren." 

Bogaerts, W. F., Macdonald, D. D., Jovanovic, A. S., Zheng, J. H., & Dockx, K. (2017, April 27). 

Hydrogen Cracks in Belgian Nuclear Reactor Pressure Vessels: Five Years after Their Discovery – An 

Update. NACE International. 
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De vermaarde Leuvense professor W. Bogaerts schreef met drie collega experten terzake 

een wetenschappelijk artikel waarin de resultaten van vijf jaar studiewerk naar de 

scheurtjes in de Belgische centrales werd geanalyseerd “Hydrogen Cracks in Belgian 

Nuclear Reactor Pressure Vessels: Five Years After Their Discovery.” 47 

 

De conclusie van dit artikel luidt : 

 

In  June-July  2012  “thousands”  of  fissures  were  discovered  in  the  Reactor  Pressure  

Vessel 

(RPV) of the Belgian nuclear reactor Doel 3 during an ultrasonic inspection (UST). In 

September 

2012 similar defects, but fewer in number, were also found in the reactor Tihange 2. Both 

RPV 

forgings  were  produced  by  the  same  fabricator  which  also  delivered  some  10  

vessels  to  US 

nuclear plants. 

 

“Hydrogen flakes” originating from the processing of the original RPV ingots were identified 

as 

the  root  cause  of  the  problem.  After  an  initial  series  of  investigations,  the  reactors  

were 

authorized  to  re-operate,  until  a  number  of  anomalous  embrittlement  results  were  

found  in 

irradiation experiments on similar materials. After the stop of the reactors, new UST 

inspections 

in  2014  indicated  the  presence  of  a  total  of  13,047  “hydrogen  flaws”  in  Doel  3  and  

3,149  in Tihange 2. However, some three years after the first detection of these “thousands 

of hydrogen 

flaws” in the RPV shells, and after new investigations, both reactors received authorisation 

to 

                                                 

47 Hydrogen Cracks in Belgian Nuclear Reactor Pressure Vessels: Five Years After Their Discovery. in 

NACE (international network corrosiespecialisten) door W. Bogaerts,  Digby Macdonald, J.H. Zheng, 

A. Jovanovic – 29.03.2017 
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restart in December 2015. Since then, the affected reactors have been plagued by a 

number of 

scrams and unforeseen shutdowns. 

 

In view of all this, the potential problem of (hydrogen-related) crack-growth in the RPVs 

and the 

related  longer-term  aging  problems  of  the  reactors  are  still  imminent  and  deserve  

further 

attention; probably more than ever. 

 

At this point in time,  for example,  it remains unclear if  the cracks found in the Belgian 

NPPs 

Doel  3  and  Tihange  2  are  "only"  manufacturing  artifacts,  or  if  there  is  also  an  

"operational component" contributing to the current problems and operational risks; i.e. 

whether the cracks are still progressing and whether there are other phenomena, e.g. 

similar to 'hydrogen blistering' or  hydrogen-induced  cracking  (HIC)  processes,  

contributing  to  the  problem.     

 

Additional hydrogen  might  indeed  come  from  the  cathodic  corrosion  reactions  

occurring  on  the  primary water  side  of  the  reactor  pressure  vessel,  or  from  radiolytic  

hydrogen  of  primary  water decomposition. During operation, there is a permanent flux 

of (corrosion-originating or radiolytic) atomic  hydrogen  –  although the flux might  be 

small  –  and this hydrogen could easily  become trapped into the voids that are present  

or are created at inclusions  in the wall of the RPV.    Aneventual  pressure  build-up  in  the  

flakes  will  result  in  growing  cracks  and  other  materials degradation phenomena. 

 

It is to recognize that it is not just Doel 3 and Tihange 2 in Belgium that could be affected. 

 

The RPVs  were  fabricated  by  the  now  bankrupt  RDM  (Rotterdamsche  Droogdok  

Maatschappij, Netherlands), which also manufactured RPVs for at least 20 other reactors 

that are operating in seven countries  around the world, including some 10 in the United 

States.   Also, more recently, similar phenomena as in the Belgian reactors have been 

detected in the Swiss reactor Beznau 1  and,  to  a  lesser  extent,  in  Beznau  2.    These  

RPVs  were  fabricated  by  a  different 

manufacturer, which demonstrates that  other  factors,  like steel supplier, cladding 

process and 
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final assembling,  may  also  have  played  an important role  in the development of the 

observed 

damage.    This being said, it should be recognized that a pressure vessel with a density of  

flaw 

“indications”, as were found in 2012 in both Belgian RPVs, would not have been accepted 

at the 

time of fabrication. 

 

If some of the hypotheses discussed above  were to be proven to be true, there might be 

a huge 

impact on currently operating PWRs world-wide.”48 

                                                 
48 Vrij vertaald : In juni-juli 2012 werden duizenden scheuren ontdekt in de Reactorvat 

(RPV) van de Belgische kernreactor Doel 3 tijdens een ultrasone inspectie (UST). In september 

2012 werden soortgelijke gebreken, maar minder in aantal, ook gevonden in de reactor Tihange 2. 

Beide RPV smeedstukken werden vervaardigd door dezelfde fabrikant, die ook ongeveer 10 

reactorvaten aan de VS kerncentrales leverde. 

 

"Waterstofvlokken" afkomstig van de verwerking van de oorspronkelijke RPV-slabben werden 

geïdentificeerd als de oorzaak van het probleem. Na een eerste reeks onderzoeken werden de 

reactoren gemachtigd om opnieuw te opereren tot een aantal afwijkende verbrossingsresultaten 

werden gevonden in bestralingsexperimenten op soortgelijke materialen. Na het stilleggen van de 

reactoren, brachten nieuwe UST inspecties in 2014 aan het licht dat er in totaal 13.047 

“waterstoffouten” in Doel 3 en 3,149 aanwezig waren in Tihange 2. Echter, ongeveer drie jaar na 

de eerste detectie van deze "duizenden waterstoffouten "in de RPV-, en na nieuwe onderzoeken 

kregen beide reactoren toestemming voor herstart in december 2015. Sindsdien zijn de getroffen 

reactoren geteisterd door een aantal noodstoppen en onvoorziene stilleggingen. 

 

Gezien dit alles zijn de potentiële problemen van (waterstofgerelateerde) scheurgroei in de 

reactordrukvaten en de verwante langetermijn verouderingproblemen van de reactoren nog 

steeds imminent en verdienen ze verder aandacht; waarschijnlijk meer dan ooit. 

 

Op dit moment blijft het bijvoorbeeld onduidelijk of de scheuren in de Belgische reactoren Doel 3 

en Tihange 2 zijn "alleen maar" fabricage artefacten zijn, of dat er ook een "operationele 

component " bijdraagt aan de huidige problemen en operationele risico's, d.w.z. of de scheuren 

nog altijd vorderen en of er andere verschijnselen zijn, bijvoorbeeld vergelijkbaar met 

“waterstofvlokken” of waterstofgeïnduceerde scheurprocessen (HIC), die bijdragen tot het 

probleem. Extra waterstof kan inderdaad afkomstig zijn uit de kathodische corrosiereacties die 
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Uit de bovenstaande studies blijkt dat de kritiek vanuit de academische wereld ten 

opzichte van de conclusie die het FANC weerhoudt met betrekking tot de oorzaak en de 

gevolgen van de scheurtjes in de reactorwand zeer groot is. 

 

Er zijn bijkomende redenen om te vermoeden dat de risico's voor de bevolking groter zijn, 

dan door  Electrabel wordt voorgehouden. 

 

Zelfs bij het FANC is er kritiek op de uitbating van Tihange 2, nog losstaande van de 

scheurtjes in het reactorvat. 

 

De topman van het FANC heeft zich in twee afzonderlijke brieven, gericht aan de CEO 

                                                 
plaatsvinden aan de kant van water van het primaire circuit  van het reactordrukvat of van 

radiolytische waterstof van primair water ontbinding. Tijdens de werking is er een permanente flux 

(uit corrosie of radiolytisch) van atomaire waterstof - hoewel de flux klein kan zijn - en dit waterstof 

kan gemakkelijk gevangen worden in de ruimten die aanwezig zijn of worden gecreëerd bij 

insluitsels in de reactorwand. Een eventuele drukopbouw in de vlokken zal resulteren in groeiende 

scheuren en andere afbraakverschijnselen van het materiaal. 

 

Men dient te erkennen dat het niet alleen Doel 3 en Tihange 2 in België aangetast zouden kunnen 

zijn. 

 

De reactorvaten werden vervaardigd door het nu failliete RDM (Rotterdamsche Droogdok 

Maatschappij, 

Nederland), die ook RPV's vervaardigde voor tenminste 20 andere reactoren die actief zijn in zeven 

landen over de hele wereld, waaronder een tiental in de Verenigde Staten. Ook werden onlangs 

soortgelijke fenomenen als in de Belgische reactoren gedetecteerd in de Zwitserse reactor Beznau 

1 en, in mindere mate, in Beznau 2. Deze reactorvaten werden vervaardigd door een andere 

fabrikant, wat aantoont dat andere factoren, zoals staalleverancier, bekledingsproces en 

eindmontage, ok een belangrijke rol gespeeld kunnen hebben in de ontwikkeling van de 

waargenomen 

schade. Dit gezegd moet erkend worden dat een reactordrukvat met een dichtheid van fout 

"indicaties", zoals in beide Belgische reactordrukvaten gevonden werd in 2012, niet aanvaard zou 

geweest zijn op het moment van fabricage. 

 

Als sommige van de bovenstaande hypothesen bewezen zouden zijn, zou dit een enorme impact 

kunnen hebben op de vandaag actieve drukwaterreactoren wereldwijd. 
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van Electrabel en van Engie, ongerust getoond over de “zorgwekkende resultaten” die 

naar boven zijn gekomen over de veiligheid van de kerncentrales en de lakse manier 

waarop Electrabel met het probleem omgaat49. 

 

De eerste brief dateert van 1 juli 2016 en was gericht aan Philippe Van Troeye, CEO van 

Electrabel. 

Daarin uitte Jan Bens van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, zijn 

bezorgdheid over een studie rond de brandveiligheid van de kerncentrales. 

Uit studies over de brandveiligheid, waar het FANC de hand op heeft kunnen leggen, 

bleek dat bij een brand de mogelijkheid van een nucleaire ramp bestaat. Maar het was 

vooral de lakse houding van Electrabel die volgens Bens van een “enorme 

schaamteloosheid” getuigt. 

 

In de tweede brief, van 2 september 2016, richt Bens zich tot Isabelle Kocher, hoofd van 

Engie. 

Daarin toont hij zijn ongerustheid over hoe Electrabel zijn nucleaire activiteiten beheert en 

vooral het gebrek aan een proactieve houding van de energieproducent. 

Vooral de situatie in de kerncentrale van Tihange baart M. Jan Bens zorgen. Hij laakt “het 

onvermogen, nu al meer dan een jaar, van Electrabel om structureel, snel en efficiënt te 

reageren om de veiligheid significant te verhogen”.  

 

Twee bezoeken aan Tihange in augustus 2016 brachten aan het licht dat het nieuwe 

actieplan van Electrabel “slechts gedeeltelijk” was geïmplementeerd en dat de 

structurele problemen op het organisatorisch niveau bij Electrabel blijven aanhouden. 50 

 

Gelet op de bovenstaande bevindingen is duidelijk dat het risico veel groter is dan de 

verwerende partijen doen uitschijnen. 

 

Bovenstaande onderzoeksresultaten  zijn  nieuw  en  niet  gezien  door  al  de  vorige 

                                                 
49La Libre, 19 november 2016, “Sureté nucléaire: deux lettres accablantes et alarmantes destinées à 

Electrabel”, http://www.lalibre.be/actu/belgique/surete-nucleaire-deux-lettres-accablantes-et-

alarmantes-destinees-a-electrabel-582f70d6cd70735194a3ed84Brief 1 : “Evaluation of Bel V of 

the Level 1 of the PSA Fire Project » . Brief 2 : “Informations importantes quant à vos activités 

nucléaires en Belgique et en particulier à la centrale nucléaire de Tihange ». 
50https://www.demorgen.be/binnenland/-wat-electrabel-doet-is-de-schaamte-voorbij-b9662b8f/ 
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expertencommissies, die de verslagen opmaakten die leidden tot de heropstart van 

Tihange 2. 

 

 

Na een eerste sluiting in 2012 was de centrale Tihange 2 al eens enkele maanden 

opnieuw actief, waarna ze kort daarop weer werden stopgezet toen het probleem erger 

bleek dan eerst gedacht. En in februari 2014 kwamen nog eens duizenden nieuwe 

scheuren aan het licht.   

 

Toen werd beslist opnieuw de reactor te sluiten. 

 

Huidige nieuwe informatie, waaruit blijkt dat de scheuren waarschijnlijk niet van bij 

fabricage aanwezig zijn en bovendien in aantal en grootte toenemen, zou ook moeten 

leiden tot het sluiten van de centrale van Tihange 2. 

 

Het werkend houden van de kerncentrale is dan ook onverantwoord en in strijd met de 

artikelen 2 en 8 van het EVRM. 

 

 

 

Om tot een schending van het privé- en gezinsleven te besluiten zal de milieuhinderende 

maatregel wel een aanzienlijke inmenging moeten vormen in het privé- en gezinsleven 

van de betrokkenen. Niet elke inmenging op het privé- en gezinsleven vormt evenwel een 

schending van het recht op een privé- en gezinsleven. 

 

Opdat sprake kan zijn van een schending van artikel 8 EVRM zal immers een ernstige 

bedreiging van de woonst, de gezondheid of het familiaal leven van de eisende partijen 

moeten worden vastgesteld.51 

 

Bij de beoordeling hiervan dient rekening te worden gehouden met een billijk evenwicht 

dat tot stand moet worden gebracht tussen de belangen van het individu en die van de 

maatschappij in haar geheel.52 

                                                 
51EHRM, nr. 67021/01, Tatar t/ Roemenië, 27 januari 2009. 
52GwH, nr. 2003/50 van 30 april 2003, B.8.4 en GwH, nr.2005/189 van 14 december 2005, B.4.4. 
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In casu is het risico een kernramp. Bij een kernramp zullen duizenden omwonenden het 

leven, gezondheid, woonst en bezit verliezen. 

 

Artikel 2 EVRM beschermt het recht op leven. Dit artikel houdt een positieve verplichting in 

voor de lidstaten om concrete maatregelen te nemen tegen mogelijke bedreigingen 

voor het recht op leven. Dit betekent dat de lidstaat ook zou moeten optreden tegen de 

activiteiten van private bedrijven die het leven van burgers in gevaar kunnen brengen. 

 

Gelet op het bovenstaande brengt de uitbating van Tihange 2 het recht op leven van de 

omwonenden in gevaar. Dit is in strijd met artikel 2 EVRM. 

 

 

 

 

 

5.1.c. Tweede onderdeel: grondwet   

In casu dient opgemerkt te worden dat de tweede concluant een natuurlijk persoon is. Hij 

heeft een zeer duidelijk persoonlijk belang bij de bescherming van het leefmilieu en de 

volksgezondheid. 

 

In artikel 23, derde lid 4° Gw kan het volgende worden gelezen: 

 

“Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 

 

Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening 

houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele 

rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.   

 

Die rechten omvatten inzonderheid: (…) 

4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;” 

 

Het overkoepelende recht van artikel 23 Gw is het ‘recht op een menswaardig leven’. Het 

omvat de rechten die verder in het artikel worden opgesomd. Deze opsomming is 

overigens niet limitatief. 

Aangenomen wordt dat deze rechten een positieve plicht voor de overheid met zich 
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meebrengen. Dit wil zeggen dat de overheid actief zal moeten handelen in plaats van 

zich simpelweg te onthouden. Wat betreft het recht op de bescherming van een gezond 

leefmilieu, houdt dit voor de overheid onder andere de verantwoordelijkheid in om een 

leefbare omgeving voor de toekomstige generaties te waarborgen. 

 

In de eerste plaats wordt algemeen aanvaard dat artikel 23 Gw een ‘standstill-

verplichting’ inhoudt. 

 

Dit betekent dat de overheid het bestaande beschermingsniveau moet waarborgen. Het 

milieubeleid moet zorgen voor een milieu waarbij de gezondheidsstandaard niet 

achteruitgaat. Deze mag enkel evolueren naar meer bescherming, doch niet naar een 

lager beschermingsniveau. Met de woorden ‘bestaand beschermingsniveau’ doelt men 

op het meest recente beschermingsniveau.   

 

Deze standstill-plicht werd door de Raad van State en het Grondwettelijk Hof aanvaard in 

1999, resp. 2006 en werd sindsdien meermaals bevestigd.53 

 

Wanneer de Raad van State en het Grondwettelijk Hof toetsten aan art 23,4° Gw, toetsten 

zij in feite aan het standstillbeginsel. Volgens de doctrine is de standstill-plicht niet meer 

dan een speciale vorm van directe werking.54 

 

Op grond van artikel 23 van de Grondwet wordt een standstill-verplichting ingevoerd, die 

zich ertegen verzet, dat een bevoegde overheid in aanzienlijke mate het geboden 

beschermingsniveau vermindert zonder dat er daarvoor redenen zijn die verband houden 

met het algemeen belang.55   

 

Ten tweede is er ook het mechanisme van de grondwetsconforme interpretatie. Dit houdt 

in dat bij 

twijfel of onduidelijkheid van de regelgeving, de rechter geen met de Grondwet strijdige 

                                                 
53 DE MAESSCHALK, S., Het grondwettelijk recht op een gezond leefmilieu: de rechtspraak van 

hetGrondwettelijk Hof in een rechtsvergelijkend perspectief, onuitg. masterproef Rechten 

Universiteit Gent, 2007 -08, 45 p. 
54 LAVRYSEN, L. en THEUNIS, J., “The right to the protection of a healthy environment in the Belgian 

Constitution: retrospect and international perspective”, VVOR 2007, 9-74. 
 
55GwH, nr. 2006/137 van 14 september 2006, B.7.1. 
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interpretatie van de regel mag volgen. Toegepast op het recht op de bescherming van 

een gezond leefmilieu betekent dit dat men bij twijfel over een norm, zal moeten kiezen 

voor een milieuvriendelijke interpretatie.56 

 

Dit wordt, wanneer het specifiek gaat over natuurbehoud, wel eens uitgedrukt met het  

adagium ‘in dubio pro natura’. 

 

Het standtsillbeginsel wordt geschonden, doordat het beschermingsniveau dat wordt 

geboden door artikel 3, 6, 10septies van de Wet van 15 april 1994 betreffende de 

bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen 

voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire 

Controle, artikel 1 en 6 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen 

reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu 

tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, artikel 9, 14 en 30 van het Koninklijk Besluit 

van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften van kerncentrales en artikel 

2.21 van het Koninklijk Besluit van 8 juni 1982 houdende de goedkeuring voor de 

intercommunale vereniging van gas en elektriciteit Intercom, het huidige NV Electrabel, 

tot oprichting van een kerncentrale te Huy (Tihange2), aanzienlijk is verminderd. 

 

In casu kan vastgesteld worden dat zowel in 2012 als in 2014 de centrale van Tihange 2 

werd stilgelegd omwille van de ontdekking van een veiligheidsrisico. 

 

Wanneer de scheurtjes in de centrale aan het licht kwamen, werd beslist de centrale stil 

te leggen aangezien onduidelijk was of de veiligheid van de bevolking in het gedrang 

kwam. 

 

Om na te gaan welke veiligheidsmaatregelen genomen dienden te worden, diende 

ingeschat te worden  of de scheurtjes voor een verhoogd veiligheidsrisico zorgden. 

 

Vele onderzoeken en rapporten later besluiten de verwerende partijen dat het allemaal 

wel meevalt en dat slechts beperkte bijkomende maatregelen genomen dienen te 

worden. 

 

                                                 
56 DE MAESSCHALK, S., Het grondwettelijk recht op een gezond leefmilieu: de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof in een rechtsvergelijkend 

perspectief, onuitg. masterproef Rechten Universiteit Gent, 2007 -08, p. 45. 
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Zo dient om de drie jaar een nieuwe analyse van de scheurtjes te gebeuren. 

 

In tegenstelling tot hetgeen de verwerende partijen beweren, kan men niet concluderen 

dat de scheurtjes geen bijkomend veiligheidsrisico vormen. 

 

Verwezen kan worden naar hetgeen reeds werd uiteengezet onder het eerste onderdeel 

van het eerste middel. 

 

Ten eerste bekritiseren experten de conclusies die het FANC trekt uit de onderzoeken van 

de scheurtjes. Ten tweede zijn er nieuwe rapporten die aantonen dat het onmogelijk is 

dat de scheurtjes aanwezig zijn van bij de fabricage. Dit wil zeggen dat de werking van 

de kerncentrale ze veroorzaakt heeft. 

 

Verder werd duidelijk aangetoond dat het aantal scheurtjes toeneemt en dat ook de 

grootte van de scheurtjes toeneemt. Hoe meer en hoe groter de scheurtjes, hoe meer 

invloed zij op elkaar hebben, zich samenvoegen en het risico exponentieel vergroot. 

 

Er is dus een duidelijk verhoogd veiligheidsrisico. 

 

Om tegemoet te komen aan de vereisten van de standstill-verplichting, dient men daar 

verhoogde veiligheidsmaatregelen tegenover te zetten. 

 

Dat gebeurde in casu niet. In tegendeel, de tegenpartijen blijven bij een extreem 

optimistische interpretatie van de onderzoeksresultaten, met als gevolg dat zij zich zelfs 

geen rekenschap geven van het verhoogde veiligheidsrisico. 

 

De beslissing van 17 november 2015 is in strijd met het standstill-beginsel. 

 

 

 

 

 

5.1. d. Derde overweging: FANC-wet 

De wetgever koppelde met artikel 23 van de FANC-Wet de volksgezondheid, de 
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milieubescherming en de veiligheid van werknemers.57 

 

Artikel 6 bepaalt dat de Koning alle maatregelen kan nemen bij een onvoorziene 

gebeurtenis die de volksgezondheid en het leefmilieu in gevaar brengen. 

 

Artikel 10septies bepaalt dat de personeelsleden van het FANC alle passende 

(organisatorische) maatregelen treffen of opleggen die zij noodzakelijk achten voor de 

gezondheid en veiligheid van de werknemers en de bevolking en voor de bescherming 

van het leefmilieu op het vlak van de ioniserende stralingen, en dit zowel om gevaren te 

voorkomen als om de gebreken of vormen van hinder die zij vaststellen en als een gevaar 

beschouwen, te bestrijden of weg te werken. 

 

Uit de bewoording van artikel 6 van de FANC-wet blijkt niet alleen een standstill-effect, 

maar ook een preventieve verplichting inzake nucleaire veiligheid. 

 

Ook uit artikel 1 en 6 ARBIS en uit artikel 9, 14.1 en 30 van het KB Veiligheidsvoorschriften 

blijkt duidelijk dat de exploitant van een kerninstallatie het bestaande 

beschermingsniveau niet mag verminderen. Het FANC moet optreden tegen installaties 

die dit beschermingsniveau niet halen. 

 

 

Sinds de scheuertjes in de kerncentrale van Tihange zijn ontdekt, hebben vele 

wetenschappers getracht aan het licht te brengen wat nu de oorzaak is van deze 

scheurtjes, of ze verder groeien en of ze gevaar opleveren voor het falen van het 

reactorvat en dus een kernramp zouden kunnen veroorzaken. 

 

Er zijn redenen om aan te nemen dat dit gevaar er is. 

 

Immers zijn het aantal scheurtjes tussen 2012 en 2014 toegenomen. Ook zijn ze groter 

geworden. 

 

Zo kan men in het 49 pagina’s tellende ‘Safety Evaluation Report” van Bel-V omtrent 

Doel 3 en Tihange 2, met datum van 5-11-2015 lezen58: 

                                                 
57Parl.St. Kamer, 1993-1994, nr. 1124/5, p.2. 
58Stuk 45 Electrabel. 
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-  “Bel V concludes that the updated condition of the  Doel 3 and Tihange 2 RPV  core 

shells as 

revealed by the examination performed in 2014 using the qualified UT  inspection 

procedure 

is  to  be  considered  as  having  a  substantially  increased  structural  significance  when 

compared to the condition determined in 2012.” 59(pagina 9); 

(...) 

“Compared  to  the  2012  inspection,  the  results  of  the  2014  UT  inspection  showed  a 

significantly increased number of detected flaw indications, much higher than was 

expected 

by Bel V” 60(pagina 14); 

(...) 

-  “Another  important  feature  of  the  2014  UT  inspection  is  the  identification  of  some  

flaw 

indications having a size significantly larger than those identified in 2012. In the Doel 3 

lower 

core shell, the maximal axial dimension for a flaw indication was reported to be 179  mm 

in 

2014 and 68  mm in 2012. Those flaw indications with large size were identified at locations 

deeper than 50 mm.” 61(pagina 15); 

(...) 

-  “The identification of indications with large size (> 25 to 30  mm) raises an important issue 

                                                 
59Vrij vertaald : Bel V besluit dat de bijgewerkte toestand van de reactordrukvaten Doel 3 en 

Tihange 2, zoals onthuld door het in 2014 uitgevoerde onderzoek met inzet van de gekwalificeerde 

UT inspectieprocedure, beschouwd moet worden als een aanzienlijk verhoogde structurele 

betekenis wanneer vergeleken met de toestand in 2012. 

60Vrij vertaald :  "In vergelijking met de inspectie van 2012, toonden de resultaten van de 2014 UT 

inspectie een aanzienlijk toegenomen aantal gedetecteerde foutmeldingen, veel hoger dan 

verwacht 

door Bel V " 

61Vrij vertaald :  "Een ander belangrijk kenmerk van de 2014 UT inspectie is de identificatie van 

enige foutindicaties met een omvang aanzienlijk groter dan in 2012 vastgesteld werd. In de lagere  

kernring van Doel 3, werd de maximale axiale afmeting van een foutindicatie van 179 mm gemeld 

in 2014 en 68 mm in 2012. Deze foutindicaties met belangrijke grootte werden geïdentificeerd op 

locaties dieper dan 50 mm. " 
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because  “elementary”  flakes  of  such  size  are  practically  excluded  due  to  

metallurgical 

considerations.” 62(pagina 15) – sic. 

(…) 

-  “To  Bel  V  opinion,  considering  that  the  time  elapsed  between  the  restart  in  2013  

and  the 

shutdown in 2014 is less than one year, the results of the comparison  do not allow to claim 

that there is an experimental evidence of no in-service growth.” 63(pagina 17). 

 

Ondanks deze resultaten geeft het FANC  op  17 november 2015 formeel toestemming tot 

de heropstart van de reactoren. 

 

Dat er sinds de heropstart geen evolutie zou zijn in de grootte en het aantal van de 

scheurtjes, is absoluut niet zeker, zoals ook blijkt uit hetgeen hierboven reeds werd 

uiteengezet bij het eerste middel. 64 

 

Het FANC meldt  in een  schrijven  aan Electrabel  dat  AIB-Vinçotte  bij  nazicht van  de  

inspecties  geen  “reële”  evolutie  van  de  indicaties  heeft vastgesteld,  maar  “voor  

acht  indicaties  wordt  een  amplitude  boven  de  criteria  vermeld”.   

 

Bovendien werden –  dixit het schrijven  –  data van sommige ‘indicaties’ nader 

geverifieerd, m.n. van “de indicaties met de grootste impact op de structurele integriteit” 

(sic  –  we werden toch verteld dat er geen impact was op de structurele integriteit). 

 

Uit de toepasselijke regelgeving blijkt dat het veiligheidsniveau van een kerncentrale (ter 

bescherming van de gezondheid en ter bescherming van het leefmilieu) minimaal 

bepaald is op het ogenblik van het verlenen van het bevestigingsbesluit (FANC-Wet, 

                                                 
62Vrij vertaald : "Het identificeren van identicaties met grote afmetingen (> 25 tot 30 mm) brengt 

een belangrijk probleem mee omdat "elementaire vlokken van dergelijke grootte praktisch 

uitgesloten zijn omwille van metallurgische overwegingen" 

63Vrij vertaald : "Naar Bel V’s mening, gezien de tijd verstreken tussen de herstart in 2013 en de 

stillegging in 2014 minder dan een jaar is, laten de resultaten van de vergelijking niet toe om te 

claimen dat er een experimenteel bewijs is dat er geen groei plaatsvindt tijdens de uitbating” 

 

64Zie p. 40 tot 49. 
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artikel 16 en 17) en het op dat ogenblik opgemaakte veiligheidsrapport. 

 

Dit bevestigingsbesluit is het Koninklijk Besluit van 8 juni 1982 houdende de goedkeuring 

voor de intercommunale vereniging van gas en elektriciteit Intercom65 tot oprichting van 

een kerncentrale te Huy (Tihange) (eenheid 2) (“KB Vergunning Tihange 2”). 

 

Dit besluit bepaalt de ontwerpbasis van de kerncentrale Tihange 2. 

 

Zoals door verwerende partijen voorgehouden wordt, is het bevestigingsbesluit initieel 

aangetast door een onregelmatigheid nu de scheuren mogelijk en volgens de 

verwerende partijen aanwezig waren tijdens het fabricageproces. 

 

Door het nemen van de beslissing van 17 november 2015 is het beschermingsniveau 

aanzienlijk 

verlaagd en wordt het recht op het leven, het recht op een gezonde omgeving en 

bescherming van de gezondheid geschonden. De schending van deze mensenrechten 

vormt een autonome rechtsgrond voor de toekenning van de vorderingen van 

concluanten. 

 

Indien ervan uitgegaan wordt dat de scheurtjes aanwezig waren van tijdens de 

fabricage, is het beschermingsniveau dat bij het begin van de uitbating werd vereist, niet 

in overeenstemming met de reële risico's. 

 

Immers het bestaan van de scheurtjes zorgt voor een bijkomend veiligheidsrisico, dat op 

moment van het begin van de uitbating niet gekend, en dus niet ingeschat was. 

 

Het staat buiten kijf dat de aanwezigheid van defecten in het reactorvat voor een 

verhoogd risico zorgt. 

 

Hieraan moet tegemoet gekomen worden met verhoogde veiligheidsmaatregelen. 

 

In het tegenovergestelde geval is er immers een onevenwicht tussen de ingeschatte 

veiligheidsrisico's en de veiligheidsmaatregelen. 

De bestreden beslissing schendt dan ook de bovenvermelde bepalingen. 

                                                 
65Het huidige NV Electrabel. 
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5.2. TWEEDE MIDDEL   

Schending van het voorzorgsbeginsel, zoals bepaald in artikel 191.2 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) 

 

Artikel 191.2 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) 

verankert het voorzorgsbeginsel als Europees grondbeginsel. 

 

Dit beginsel houdt in dat als er over een bepaald risico, dat tot ernstige en onomkeerbare 

schade kan leiden, onzekerheid bestaat, men deze onzekerheid niet als argument mag 

gebruiken om beschermende maatregelen uit te stellen. Daarbij moet er bovendien een 

coherentie zijn tussen deze maatregelen. 

 

De hoven en rechtbanken aanvaarden dat het voorzorgsbeginsel een autonome 

rechtsgrond is.66 

 

Bovendien is het voorzorgsbeginsel verankerd in het Koninklijk besluit van 20 juli 2001 

houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de 

werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, ook ARBIS 

genoemd.67 

 

Dit ARBIS legt verplichtingen op zowel aan het FANC als aan de operator van de 

nucleaire inrichtingen. 

 

Het voorzorgsbeginsel creëert een positieve verplichting om de passende maatregelen te 

nemen. 

 

J.- L. Fagnart beschrijft die positieve verplichting als volgt: 

– de plicht tot onderzoek met het oog op de identificatie en de volledige evaluatie van 

het risico; 

– de plicht tot risicobeheersing om het risico uit te sluiten, of minstens te verminderen of te 

vermijden; 

                                                 
66Rb. Brussel (Franstalig) 9 maart 2016, onuitgegeven 
67Met name bepaalt het verslag aan de Koning: “[d]it gezegd zijnde, kan er in het algemeen 

worden opgemerkt dat de keuzes die in de huidige reglementering werden gemaakt, in de eerste 

plaats werden gebaseerd op beschouwingen inzake de gezondheidszorg en dat er voorrang werd 

verleend aan de ethische principes inzake verantwoordelijkheid, voorzorg en billijkheid.” 
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– de plicht tot informeren van de bevolking; 

– de plicht tot zorgvuldigheid bij het toepassen van het voorzorgsbeginsel.68 

 

Op al deze punten schieten het FANC en/of de exploitant tekort. 

 

5.2. a. Met betrekking tot de ontvankelijkheid van het middel 

 

Artikel 191 van het Verdrag van Lissabon, het oude artikel 174 van het EG-Verdrag, 

bepaalt de doelstellingen die het milieubeleid van de Europese Unie nastreeft. In 

datzelfde artikel worden de principes aangehaald waarop haar milieubeleid dient te 

worden gebaseerd: 

 

 1. Het beleid van de Unie op milieugebied draagt bij tot het nastreven van de 

volgende  doelstellingen: 

 – behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu; 

 – bescherming van de gezondheid van de mens; 

 – behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 

 – bevordering op internationaal vlak van maatregelen om het hoofd te bieden 

aan regionale  of mondiale milieuproblemen, en in het bijzonder de bestrijding van 

klimaatverandering. 

 

2. De Unie streeft in haar milieubeleid naar een hoog niveau van bescherming, 

rekening houdend met de uiteenlopende situaties in de verschillende regio's van de 

Unie. Haar beleid berust op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief 

handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te 

worden bestreden, en het beginsel dat de vervuiler betaalt. 

In dit verband omvatten de aan eisen inzake milieubescherming beantwoordende 

harmonisatiemaatregelen, in de gevallen die daarvoor in aanmerking komen, een 

vrijwaringsclausule op grond waarvan de lidstaten om niet-economische 

milieuredenen voorlopige maatregelen kunnen nemen die aan een 

                                                 
68J.-L. FAGNART, « Principe de précaution et responsabilité civile », Bull. Assur. 2011, 120-127. 
33 Richtlijn 2009/71/Euratom van de Raad van 25 juni 2009 tot vaststelling van een communautair 

kader voor de nucleaire veiligheid van kerninstallaties, zoals ingevoegd door de Richtlijn 

014/87/Euratom van de Raad van 8 juli 2014 houdende wijziging van Richtlijn  2009/71/Euratom tot 

vaststelling van een communautair kader voor de nucleaire veiligheid van kerninstallaties. 
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toetsingsprocedure van de Unie onderworpen zijn.” 

 

Het voorzorgsbeginsel komt er eigenlijk op neer dat staten niet mogen aarzelen om 

preventieve maatregelen te nemen om milieuschade te voorkomen, als er geen 

wetenschappelijke zekerheid is dat er schade zal ontstaan. Onzekerheid over de mogelijke 

risico's voor het milieu en de menselijke gezondheid mag geen argument zijn om niet te 

hoeven optreden. Staten moeten dus niet wachten tot er wetenschappelijk bewezen is dat 

er een causaal verband bestaat tussen een bepaalde activiteit en het potentiële gevaar 

voor de menselijke gezondheid of het milieu. We beschikken immers niet over voldoende 

kennis over ons milieu om exact te kunnen inschatten welke gevolgen bepaalde 

handelingen kunnen teweegbrengen. 

De voorzorgsbenadering is opgenomen in de Verklaring van Rio69 en als leidraad in 

Agenda 2170 

waardoor alle organisaties van de Verenigde Naties worden aangemaand om de 

voorzorgsbenadering toe te passen en uit te werken. 

 

Daarnaast maakt het beginsel ook deel uit van het leefmilieubeleid van de EG.71 

 

Volgens Europese rechtspraak impliceert het voorzorgsbeginsel dat het voorkomen van 

schadelijke effecten niet kan worden uitgesteld wegens een gebrek aan 

wetenschappelijke 

zekerheid tussen oorzaak en gevolgen.72 

 

Ook de Europese Gemeenschap is het eens over de inhoud van dit beginsel: “ Lack of 

scientific or other certainty shall not constitute an obstacle to take political or legal 

                                                 
69 Beginsel 15 verklaring van Rio de Janeiro inzake Milieu en Ontwikkeling van 14 juni 1992, 

A/CONF.151/26 (Vol. I).: “Teneinde het milieu te beschermen zullen staten naar hun vermogen op 

grote schaal de voorzorgsbenadering moeten toepassen. Daar waar ernstige of onomkeerbare 

schade dreigt, dien thet ontbreken van volledige wetenschappelijke zekerheid niet als argument 

te worden gebruikt voor het uitstellen van kosteneffectieve maatregelen om milieuaantasting te 

voorkomen.” 
70Art.  17.21  en  17.22  Agenda  21  van  Rio  de  Janeiro  inzake  Milieu  en  Ontwikkeling  van  14  

juni  1992, 

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml. 
71Artikel 174 (2) EG-Verdrag. 
72HvJ  C-180/96,  Verenigd  Koninkrijk  v.  Commissie,  Jur  1998.,  I,  2265;  Ger.  EG  T-199/96,  

Bergaderm  en 

Goupil v. Commissie, Jur. 1998, II, 2805. 



70 

 

action”. 73 

 

Het voorzorgsbeginsel kan volgens het Europees Gerecht van Eerste Aanleg worden 

omschreven als “een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht, dat de bevoegde 

autoriteiten verplicht passende maatregelen te nemen om een aantal potentiële gevaren 

voor de volksgezondheid, de veiligheid en het milieu te voorkomen, waarbij aan de 

vereisten in verband met de bescherming van deze belangen voorrang moet worden 

verleend boven economische belangen”.74 

Ook artikel 10septies van de FANC-Wet omvat het beginsel van preventief handelen. Dit 

artikel 

bepaalt dat de personeelsleden van het FANC elke maatregel moeten nemen om gevaren 

voor de gezondheid en de veiligheid van de bevolking en de bescherming van het 

leefmilieu te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. b. Met betrekking tot de vier verplichtingen van het voorzorgsbeginsel 

 

a. De plicht tot onderzoek 

 

Over de veiligheidsbeoordeling van kerncentrales bepaalt artikel 8quater, tweede 

opsommingsstreepje, van de Richtlijn 2009/71/Euratom75: 

                                                 
73L. KRÄMER,  “Directive 2004/35 on environmental liability and environmental principles”,  TMA  

2005,  (131), 133. 
74Arrest van het Gerecht van 26 november 2002, Artegodan, T-74/00, ECLI:EU:T:2002:283, para 184. 
75Artikel 8bis bepaalt: 
“1. De lidstaten zorgen ervoor dat overeenkomstig het nationale kader voor nucleaire veiligheid 

wordt geëist dat bij het ontwerp, de keuze van de vestigingsplaats, de bouw, de inbedrijfstelling, 

de bedrijfsvoering en de buitenbedrijfstelling van kerninstallaties de doelstelling voor ogen wordt 

gehouden dat ongevallen worden voorkomen of, indien een ongeval zich voordoet, de gevolgen 

van dat ongeval worden beperkt en wordt vermeden dat: 

a) zich vroegtijdige radioactieve lozingen voordoen die noodmaatregelen buiten de locatie 
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“[d]e lidstaten zorgen ervoor dat overeenkomstig het nationale kader wordt geëist dat: 

(…)de vergunninghouder, onder regulerend toezicht van de bevoegde regelgevende 

autoriteit, 

systematisch en regelmatig, (…), de veiligheid van de kerninstallatie opnieuw beoordeelt 

als 

bepaald in artikel 6, onder c). Die nieuwe veiligheidsbeoordeling heeft tot doel, te 

waarborgen dat aan de huidige ontwerpbasis wordt voldaan en nieuwe 

veiligheidsverbeteringen aan het licht te brengen, waarbij rekening wordt gehouden met 

de veroudering, operationele ervaring, de meest recente onderzoeksresultaten en 

ontwikkelingen in internationale normen, tegen de achtergrond van de doelstelling van 

artikel 8bis.”76 

 

 

Artikel 1, 13°, van het KB Veiligheidsvoorschriften77 omschrijft de ontwerpbasis als volgt: 

“principes, reeks omstandigheden en voorvallen waarmee expliciet, overeenkomstig de 

vastgestelde criteria, bij het ontwerp van een installatie rekening werd gehouden zodat 

de 

installatie hiertegen bestand kan zijn zonder dat de toegelaten limieten overschreden 

worden 

wanneer de veiligheidssystemen werken als voorzien”. 

 

 

Voorafgaandelijk dient gesteld te worden dat het niet is omdat de periodieke 

veiligheidsbeoordeling 'ten minste' om de tien jaar moet plaatsvinden, dit niet betekent 

                                                 
noodzakelijk zouden maken, maar 

waarvoor onvoldoende tijd rest om die ten uitvoer te leggen;; 
b) zich grote lozingen voordoen die beschermingsmaatregelen vergen die niet beperkt kunnen 

worden in tijd of ruimte. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat overeenkomstig hun nationale kader wordt geëist dat de in lid 1 

bedoelde doelstelling: 

a) van toepassing is op kerninstallaties waarvoor voor de eerste keer na 14 augustus 2014 een 

bouwvergunning is verleend;; 
b) als referentie wordt gehanteerd wat betreft het tijdig implementeren van redelijkerwijs haalbare 

maatregelen ter verbetering 

van de veiligheid van bestaande kerninstallaties, onder andere in het kader van de periodieke 

veiligheidsevaluatie als 

omschreven in artikel 8quater, onder b).” 
76Vrij vertaald: “geschikt voor uitbating“. 
77Koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties 
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dat de “ Safety Case” van 2012 en 2014 (Nederlands : veiligheidsbeoordeling) geen 

veiligheidsbeoordelingen zijn en dus niet aan deze 3 voorwaarden moeten voldoen. 

 

Uit alle documenten die voorafgaan aan de beslissing van 17 november 2015 blijkt 

nergens dat de kerncentrale van Tihange 2 voldoet aan de ontwerpbasis. 

 

Het FANC meent dat het enkel moest onderzoeken of de kerncentrale Tihange 2 nog 

voldoende veilig zou zijn: is Tihange 2 nog “fit-for-service”78 nu wordt vastgesteld dat de 

kerncentrale scheuren vertoont. 

 

“Fitness-for-service” is een concept dat de nucleaire industrie vaak gebruikt. Een fitness--

for-service evaluatie is erop gericht om te bevestigen dat de systemen, de structuren en 

de componenten van kerncentrales onderhouden worden zoals beoogd door de 

ontwerpbasis van de kerncentrale. Het gaat dus over installaties die initieel voldeden aan 

de veiligheidsvoorwaarden. Door omstandigheden doen ze dat later niet meer. Met het 

concept kan men bepalen of de operator die desondanks toch nog kan gebruiken. 

 

Het gaat hier dus over het monitoren van installaties die operationeel zijn. Men gaat na of 

mogelijke afwijkingen van de oorspronkelijke en vergunde ontwerpbasis, bv. door nieuwe 

ervaringen of wetenschap of door verouderingsprocessen, de vooropgestelde veiligheid 

kunnen verminderen. Als dat het geval is, zal op basis van gekwalificeerde bewijzen 

moeten bepaald worden onder welke voorwaarden de centrale nog operationeel kan 

zijn om het vooropgestelde veiligheidsniveau te behouden. 

 

Het concept "fitness for service" gaat er dus van uit dat de vastgestelde fouten 

aanvaardbaar waren bij het verlenen van de oorspronkelijke vergunning en volgens de 

toen geldende basisveiligheidsvoorwaardenvoor een kerncentrale. 

 

Alvorens verder onderzoek te voeren, moest de bevoegde autoriteit nagaan of de 

kerncentrale van Tihange 2 wel voldoet aan de ontwerpbasis. 

 

                                                 
78The fitness for service safety and control area covers activities that evaluate the systems, 

structures and components (SSCs) at nuclear power plants to confirm that they are maintained as 

intended by design and perform design functions. 
(http://nuclearsafety.gc.ca/eng/resources/research/fitness-for-service.cfm ) 
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Indien dat niet het geval zou zijn, dan kan men de “fittness-for-service”-analyse niet nuttig 

uitvoeren. 

 

Kerncentrales zijn installaties van 'klasse I' (art. 3. 1, a, 1°). De vergunningsprocedure voor 

deze installaties is vastgelegd in artikel 6 van dit KB. De vergunning wordt gegeven in de 

vorm van een KB dat is tegengetekend door de Minister van Binnenlandse zaken, bevoegd 

in deze materie (artikel 6.7). 

 

Het concept van “fitness-for-service” is niet bedoeld om onjuiste vergunningen post 

factum te regulariseren. 

 

Dat de scheurtjes niet aanvaardbaar zouden zijn in de ontwerpbasis, blijkt uit de 

veiligheidsevaluatie van Bel V: 

“The flaws detected in the core shells of the Doel-3 and Tihange-2 RPVs might potentially 

challenge the required level of safety of the RPVs as expected after the fabrication. The 

flaws, evaluated as hydrogen-induced flaws that appeared during the forging process, 

could indeed possibly affect the safe performance of the RPVs because (i) the material, 

which is required to meet the highest quality standards and is required in particular to be 

as defect-free as possible, is now found to have been in unexpected conditions after the 

fabrication, and (ii) the detected flaws could reduce the margins applied in the design to 

an unacceptable level. The issue has therefore high safety significance.”79 

 

“[t]he approach used by Electrabel to justify the safe operation of the RPVs, referred to as 

the structural integrity assessment, consists in assessing analytically the structural strength of 

the Doel 3 and Tihange 2 RPVs during normal, abnormal and accident service conditions. 

To Bel V opinion, that approach aims at demonstrating the serviceability (fitness-for--

service) of the Doel 3 and Tihange 2 RPVs affected by hydrogen flaking but is in no way a 

                                                 
79 BEL-V, Safety Evaluation Report, 5 november 2015. 
Vrij vertaald: "De gebreken in kernringen van de Doel-¬3 en Tihange-¬2 reactorvaten zouden 

mogelijk het benodigde veiligheidsniveau van de reactorvaten zoals verwacht na de fabricage in 

vraag kunnen stellen. De scheuren die geëvalueerd worden als door waterstof veroorzaakte fouten 

die zich tijdens het smeedproces voordoen, zouden inderdaad de veilige werking van de 

reactordrukvaten kunnen beïnvloeden omdat (i) het materiaal dat vereist is om aan de hoogste 

kwaliteitsnormen te voldoen en in het bijzonder vereist is zo defect-vrij te zijn als mogelijk, blijkt nu na 

de fabricage in een onverwachte toestand te zijn geweest, en (ii) de gedetecteerde gebreken 

kunnen de marges die in het ontwerp toegepast werden, tot op een onaanvaardbaar niveau 

verminderen. Het probleem heeft daarom een hoge betekenis op het vlak van de veiligheid. " 
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substitute to the required highest quality of the fabrication.”80 

 

“The application of the assumption of break exclusion to the RPV requires therefore to 

ensure the very low probability of RPV failure by strengthening the first two levels. In 

particular, the highest quality is required for the fabrication of the RPV, i.e., the best that 

the industry can offer.”81 

 

“In any case, to Bel V opinion, the presence of hydrogen flakes, which are crack-like 

defects, does not comply with the highest quality level expected for a material to be used 

in a component the failure of which is assumed to be excluded.”82 

 

Het FANC heeft deze stelling van Bel V nooit tegengesproken. Dat betekent dan ook dat 

het FANC  het “fitness- for-service”-concept dus niet kon gebruiken. Men had zich in 

eerste plaats moeten afvragen of de initiële vergunning niet onwettig was en ingetrokken 

moest worden. 

 

Dit blijkt ook uit het mondelinge antwoord op de 19de vraag die het BMUB aan het FANC 

stelde: 

 

“Kan in het kader van de grondbeginselen van het trapsgewijze beveiligingsconcept 

(Defense in Depth-concept) een fundamenteel gebrek op het veiligheidsniveau 1 (niet 

acceptabele fabricagekwaliteit, hetgeen door Belgische experts expliciet zo werd 

                                                 
80 BEL-V, Safety Evaluation Report, 5 november 2015. Vrije vertaling: “De aanpak van Electrabel om 

de veilige exploitatie van de reactordrukvaten te rechtvaardigen, zijnde de beoordeling van de 

structurele integriteit, bestaat uit het analytisch beoordelen van de structurele sterkte van de 

reactordrukvaten van Doel 3 en Tihange 2 tijdens normale en abnormale bedrijfsomstandigheden 

en bij ongevallen. BEL is van mening dat de aanpak gericht is op het het aantonen van de 

bruikbaarheid (‘klaar voor gebruik’) van de reactordrukvaten van Doel 3 en Tihange 2 die 

aangetast zijn door waterstofvlokken, maar dat dit op geen enkele manier de vereiste hoge 

kwaliteit van fabricage vervangt.” (pagina 6) 
 
81Vrij vertaald: “De toepassing van de veronderstelling van breukuitsluiting bij de reactordrukvaten 

vereist het bevestigen van de zeer lage waarschijnlijkheid van een falen van het reactordrukvat bij 

het verstrengen van de eerste twee niveaus. In het bijzonder, is de hoogste kwaliteit bij fabricage 

van het reactordrukvat vereist, i.e. het beste dat de industrie kan bieden.” 
 
82Vrij vertaald: “In ieder geval, volgens Bel V, voldoet de aanwezigheid van waterstofvlokken, die 

defecten zijn gelijkaardig met 
scheuren, niet aan het hoogste te verwachten kwaliteitsniveau van een materiaal te gebruiken in 

een onderdeel waarvan het 

kapotgaan wordt verondersteld uitgesloten te zijn.” 
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genoemd) door overige bewijzen of maatregelen worden gecompenseerd? 

 

Antwoord (van het FANC): Indien toereikende veiligheidsmarges kunnen worden 

aangetoond, is een verdere exploitatie van de componenten mogelijk. Een dergelijke 

werkwijze wordt voor componenten toegepast, die niet aan de eisen van de 

voorschriften voldoen, en als „Fitness for Service” (FFS)-beoordeling aangeduid. 

 

Commentaar (van de BMUB): Dit is in strijd met het begrip van het BMUB ((Duitse) 

Ministerie voor Milieu, Natuurbescherming, Bouw en Reactorveiligheid) van fundamentele 

handelwijzen betreffende de beoordeling van de veiligheid van kernenergiecentrales.”83 

 

Jan Bens verklaarde aan de Luxemburgse staatssecretaris voor leefmilieu: 

“[l]undi, le ministre fédéral de l'Intérieur, Jan Jambon (N-VA) recevait, pour le rassurer, le 

secrétaire d'État luxembourgeois au Développement durable, Camille Gira. Mais ce 

dernier expliquait mardi,dans l'émission Soir Première, pourquoi il n'a pas été rassuré, 

surtout en ce qui concerne la sûreté de la centrale. “Il y a toujours un point important, le 

point important qui nous taraude”, expose-t-il. 

“Lorsque j'ai demandé au directeur de l'AFCN (Jan Bens, ndlr) si un nouveau réacteur 

avec une 

cuve qui a autant de défauts que ceux de Tihange 2 et de Doel 3 serait autorisé, il nous a 

répondu que ce ne serait pas le cas.”84 

 

Ook uit artikel 35 van het KB Veiligheidsvoorschriften blijkt dat de veiligheidsstudies niet 

                                                 
83Aktualisierter Bericht des BMUB zu TOP der 81. Sitzung des Bundestags-Aasschusses für Umwelt, 

Naturschutz, Bau and Reaktorsicherheit zum aktuellen Stand der belgischen Atomkraftwerke Doel 3 

und Tihange 2, 25 april 2016. 
Vrij vertaald: “Geactualiseerd bericht van het BMUB over het agendapunt over de actuele stand 

van de Belgische kerncentrales Doel3 en Tihange 2van de 81ste zitting van de Commissies van de 

Bondsdag voor milieu, natuurbehoud, bouw en reactorveiligheid” 
 
84Vrije vertaling: 
“Maandag heeft de minister van binnenlandse aangelegenheden Jan Jambon (N-VA) de 

Luxemburgse staatssecretaris voor 

duurzame ontwikkeling, Camille Gira, ontvangen om hem gerust te stellen. Maar deze laatste 

verklaarde dinsdag in de uitzending van Soir Première waarom hij niet gerustgesteld is, vooral wat 

betreft de veiligheid van de centrale. “Er is nog steeds een belangrijk punt, het belangrijkste punt 

dat ons bezighoudt”, verklaart hij. “Wanneer ik vroeg aan de directeur van het FANC (Jan Bens, 

nvdr) of een nieuwe reactor met een vat met evenveel gebreken als die van Tihange 2 en Doel 3 

zou vergund kunnen worden, antwoordde hij dat dit niet het geval is.””;; 

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_une-nouvelle-centrale-avec-les-reacteurs-de-tihange-2--

et-de-doel-3-ne-serait-pas-autorisee?id=9190327 
 

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_une-nouvelle-centrale-avec-les-reacteurs-de-tihange-2-et-de-
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_une-nouvelle-centrale-avec-les-reacteurs-de-tihange-2-et-de-
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dienen om tijdens de exploitatie van de kerncentrale gebreken aan de vergunning te 

remediëren. Bij die veiligheidsstudies gaat men ervan uit de kerncentrale aan de 

ontwerpbasis voldoet. Ze zijn dan een instrument om te onderzoeken of tijdens de 

exploitatie en na incidenten, het veiligheidsconcept van de centrale kan behouden 

blijven.85 

 

Men mag er dus niet van uitgaan dat de kerncentrale van Tihange 2, die niet voldoet aan 

de 

ontwerpbasis, laat staan aan een aanvaardbare ontwerpbasis, toch kon heropstarten 

omdat zou nagegaan zijn, quod certe non, dat de centrale nog zou voldoen aan de 

“fitness-for-service”. 

 

 

Als de scheuren al bestonden bij de bouw, had de exploitant die bovendien met de 

toenmalige 

meetapparatuur moeten ontdekken.86 Andere onderdelen van de reactor waren 

verworpen omwille van fouten. In dat geval zou hij dat dan opzettelijk niet aan de 

overheden gemeld noch op de relevante documenten vermeld hebben. Alleen al 

daarom had het FANC de Koning moeten voorstellen om de vergunning in te trekken.87 

 

Als de scheuren na fabricage niet opgemerkt zijn, ondanks geëigende ultrasone 

metingen, moeten de scheuren ontstaan zijn tijdens het gebruik. Ze zijn dan sterk 

                                                 
85 Daarenboven moet uit die veiligheidsstudie ook blijken hoe men rekening houdt met 

menselijke factoren en fouten. 
86IRB, final report, DOEL 3-Tihange 2 RPV issue, 15 januari 2013: “The discrepancy between the 

indications reported in the 
acceptance reports of the rings from the 1970s and in the 2012 inspection in the core shells of the 

two plants remains unresolved, 

since the UT technology available at that time should have had the capacity to detect the 

indications found. Furthermore, it is 

documented that some other parts, like the transition rings, were rejected exactly because of these 

hydrogen flakes.”. Vrije vertaling: 
IRB, finaal rapport, Doel 3-Tihange 2 Reactordrukvatprobleem: “Het verschil tussen de aanwijzingen 

vermeld in de 

aanvaardingsrapporten van de ringen uit de jaren 1970 en in de inspectie van 2012 in 

reactordrukwanden van de 2 installaties blijven 

onopgelost omdat de ultrasone technologie die op dat ogenblik beschikbaar was de capaciteit 

moet hebben gehad om de gevonden indicaties op te sporen. Verder is er gedocumenteerd dat 

sommige andere onderdelen, zoals de overgangsringen, afgewezen waren 
precies omwille van de aanwezigheid deze waterstofvlokken.” 
87Het is dan ook maar de vraag of de exploitant tijdens de operatie nog andere informatie niet 

meedeelde aan de overheid. 



77 

 

toegenomen en gegroeid. In dit geval zou de these, waarop de huidige 

veiligheidsanalyse berust, verkeerd zijn. De toestemming tot heropstart zou dan onwettelijk 

zijn. 

 

Hetzelfde geldt wanneer er geen voldoende metingen na fabricage uitgevoerd zijn. 

 

 

Onzekerheden over de veiligheid zijn bij de controle van de exploitatie even 

onaanvaardbaar als bij de vergunningverlening. Wanneer de scheuren en de mogelijke 

gevolgen ervan een vergunning onmogelijk maken, kan men ook de toestemming voor 

de heropstart van de reactor technisch en juridisch niet aanvaarden. Die toestemming is 

onwettig. 

 

Het FANC geeft grif toe dat een reactordrukvat in de huidige toestand als dit van Tihange 

2 nergens zou aanvaard worden. Het reactordrukvat is een essentieel, onherstelbaar en 

onvervangbaar deel van de reactor. Corrigerende actie is zondermeer onmogelijk en kan 

dus niet plaatsvinden of plaatsgevonden hebben. 

 

 

Het FANC had dan ook moeten nagaan of de kerncentrale voldoet aan de ontwerpbasis. 

Daarbij had ze moeten nagaan of ze de oorspronkelijke vergunning uit 1982, niet had 

moeten intrekken of herroepen. Dat is niet gebeurd. Daardoor is er een verkeerde 

appreciatie en een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

 

Onvolledig en methodologisch gebrekkig onderzoek 

 

Het uiteindelijke onderzoek is methodologisch zeer gebrekkig. 

 

Het is totaal onduidelijk of de fabrikant van het reactorvat de scheuren al ontdekte bij de 

opeenvolgende kwaliteitscontroles. Nochtans had hij die moeten ontdekken. Als hij de 

scheuren niet ontdekt heeft, kan dit liggen aan twee dingen. 

 

Ofwel gebruikte de fabrikant een gebrekkige, verkeerde of opzettelijk andere werkwijze. 

 

Ofwel waren er geen scheuren van deze dimensie op het ogenblik dat de reactor in 
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gebruik werd genomen. Ergens tijdens de werking zijn die dan ontstaan. En die zijn 

gegroeid tot lengtes van 17,9 centimeter. Voor die groei en de gevolgen ervan is er geen 

enkele verklaring. Het is dus ook niet duidelijk of de scheuren nog meer kunnen groeien. 

Ook het FANC sluit een mogelijke groei of een toename van de scheuren blijkbaar niet uit. 

Hij beveelt Electrabel om met kortere intervallen weerkerende proeven uit te voeren.88 

 

Alternatieve oorzaken van de scheuren, zoals een waterstofgeïnduceerde 

spanningscorrosie, heeft Electrabel niet onderzocht. Het FANC kan niet op 

gedocumenteerde en wetenschappelijk onderbouwde manier aantonen bewijzen dat er 

geen mogelijke effecten zijn door waterstofverspreiding en verrijkingsprocessen. 

Daarenboven zijn er indicaties voor het ontstaan, of de groei, zoals blijkt uit de 

vergelijkingen van de meetdata uit 2012 en 2014 en het feit dat bij fabricage geen 

scheuren van deze grootte gedocumenteerd zijn. 

 

De onverwachte resultaten van de breuktaaiheidstesten in maart 2014 leidden tot “een 

preventieve stillegging uit voorzorg” van de centrale van Tihange 2. Na verder 

wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat er geen afdoende wetenschappelijke 

verklaring is voor de afwijkende resultaten van de breuktaaiheidstesten uitgevoerd op de 

bestraalde monsters van VB-395. Meer nog: het FANC schrijft in zijn Finaal 

Evaluatieverslag89 dat de verbrossing van het VB-395 staal gebeurt omwille van een 

onbekend fenomeen. Het wordt beoordeeld als atypisch en onrepresentatief voor het 

staal van Tihange 2, terwijl het eerst wel als representatief werd aanzien. 

 

 

De twee fenomenen, het verschijnen van steeds meer en steeds grotere scheuren in de 

reactorwand en het verbrossen van het staal van deze reactorwand werden niet 

geïdentificeerd en de identificatie van deze processen voorgesteld door 

wetenschapsmensen gespecialiseerd in deze zaken (corrosiechemie) met een belangrijke 

                                                 
88FANC, Finaal evaluatieverslag, 12 november 2015: “REQUIREMENT 2015/1 - FOLLOW-UP IN-SERVICE 

INSPECTIONS: The Licensee will perform follow-up UT-inspections, using the qualified procedure on 

the upper and lower core shells wall thickness of the reactor pressure vessels at the end of the next 

cycle of Doel 3 and Tihange 2, and thereafter at least every three years.” Vrije vertaling: “Vereiste 

2015/1: opvolging in-dienst inspecties: De licentiehouder zal opvolgings ultrasoon-inspecties 

uitvoeren, aan de hand van de gekwalificeerde procedure, over de volledige dikte van de 

bovenste en onderste kuipringen van de reactordrukvaten aan het einde van de volgende cyclus 

van Doel 3 en Tihange 2, en vervolgens tenminste om de 3 jaar.” 
 
89FANC, finaal evaluatieverslag, 12 november 2015 
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ervaring en die gewaardeerd worden door hun collega’s op internationaal vlak 

(publicaties door NACE) worden door het FANC lichtzinnig verworpen. 90 

 

Ook de Franse nucleaire toezichthouder IRSN schrijft in zijn nota van 7 december 2015 dat, 

ondanks alle onderzoeken, “de oorzaken van de atypische gebreken van het smeedstuk 

VB-395 niet precies geïdentificeerd zijn”.91 

 

Op basis van de gebruikte ultrasoonmeetmethode kan men niet uitsluiten dat er 

radiaalverbindingen tussen scheuren tot een grootte van 4 millimeter niet ontdekt zijn. Die 

                                                 
90Zie Boonen en Peirs, stuk 6. 
91Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, “Redémarrage des réacteurs Belges de Doel 3 

et Tihange 2”, 7 december 2015: 
« Les résultats d’essais sur la pièce VB395 ont néanmoins montré une fragilisation sous irradiation 

bien supérieure à celle attendue alors que les résultats des essais relatifs à la pièce KS02 sont 

cohérents avec les prévisions de fragilisation sous irradiation. Différents éléments, liés à la 

fabrication et aux traitements thermiques de la pièce VB395, ont été évoqués pour tenter 

d’expliquer que les résultats relatifs à cette pièce ne sont pas représentatifs des viroles de cuve des 

réacteurs Doel 3 et Tihange 2, pour ce qui concerne la fragilisation sous irradiation. L’IRSN souligne 

toutefois que les causes de ce comportement atypique ne sont pas identifiées précisément. Au 

final, une nouvelle formule de fragilisation sous irradiation a été établie par Electrabel qui tient 

compte de la fragilisation observée après une irradiation correspondant à 40 ans de 

fonctionnement pour le matériau de la pièce VB395. Cette formulation permet de couvrir 

l’ensemble des résultats disponibles sur les matériaux avec DDH et leur dispersion. Sur la base des 

éléments à sa disposition, l’IRSN note que la prévision de la fragilisation à 40 ans de l’acier de ces 

cuves en présence 

de DDH apparaît conservative, compte tenu des données retenues pour couvrir l’ensemble des 

résultats disponibles. 

L’IRSN note toutefois que les causes du comportement atypique de la pièce forgée VB395 ne sont 

pas identifiées précisément ;; un 
programme de recherche nécessiterait d’être mis en place pour poursuivre les investigations déjà 

menées par Electrabel. » 

Vrije vertaling : “De testresultaten op het stuk VB395 hebben niettemin een verbrossing onder 

straling vastgesteld die groter is dan verwacht hoewel de testresultaten op het stuk KS02 coherent 

zijn met de voorspellingen inzake verbrossing onder straling. 

Verschillende elementen, te wijten aan de fabricage en aan de thermische behandelingen van 

het stuk VB395 zijn opgeworpen om proberen te verklaren dat de resultaten van dit stuk niet 

representatief zijn voor de wanden van de reactordrukvaten van Doel 3 en Tihange 2, voor wat 

betreft de verbrossing onder straling. Het IRSN benadrukt evenwel dat de oorzaken van dit 

atypische gedrag niet precies geïdentificeerd zijn. Uiteindelijk heeft Electrabel een nieuwe formule 

voor verbrossing onder straling uitgewerkt, die rekening houdt met de verbrossing vastgesteld na 

een straling die overeenstemt met 40 jaar operationeel zijn voor het materiaal van het stuk VB395. 

Deze formule laat toe om het geheel van de beschikbare resultaten over de materialen met 

waterstofvlokken en hun verspreiding te dekken. Op basis van de elementen die hem ter 

beschikking staan, noteert het IRSN dat de voorspelling van de verbrossing van het staal van de 

reactordrukvaten op 40 jaar conservatief lijkt, rekening houdende met de weerhouden gegevens 

om het geheel van de beschikbare resultaten te dekken. 

Het IRSN merkt niettemin op dat de oorzaken van de atypische gedraging van het smeedstuk 

VB395 niet precies geïdentificeerd zijn;; een onderzoeksprogramma zou moeten opgestart worden 

om de onderzoeken die Electrabel al uitvoerde verder te zetten.” 
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radiaalverbindingen kunnen in bepaalde omstandigheden tot een gevaarlijke groei van 

die scheuren leiden. 

 

Om aan te tonen dat er geen gevaarlijke toename van de scheuren kan komen, heeft 

het FANC 

ingestemd met een structuurmechanisch bewijs. Dat moet verklaren dat het 

reactordrukvat bestand is tegen alle vormen van belasting, in normale en in abnormale 

omstandigheden. Voor dit bewijs is een berekeningsmodel nodig. Als berekeningsmodel 

gebruikte Electrabel de ASME III-code.92 

 

Deze code is echter alleen bruikbaar voor scheurenvrij materiaal. ASME III is niet 

wetenschappelijk gevalideerd voor materialen behept met talrijke scheuren. De safety 

case van Electrabel is gebaseerd op innovatieve berekenings- en simulatiemodellen, 

zonder officiële validering. 

 

De nucleaire veiligheidsautoriteiten stelden dit al vast in 2013: 

“[w]hether the Doel 3 and Tihange 2 reactor pressure vessel pieces should have been 

accepted at that time (in the case the indications were detected and duly reported 

during manufacturing) remains an open question. Indeed, although ASME section III does 

not address directly such problems, the presence of such flaws does not comply with the 

quality level expected for a reactor pressure vessel.”93 

 

In een studie gemaakt voor de Amerikaanse Nuclear Reactor Committee staat: 

“[t]here is no specific provision in Section III of the ASME Boiler & Pressure Vessel Code 

regarding hydrogen flaking in RPV forgings.”94 

                                                 
92Boiler and Vessel Pressure Code, Section III, Rules for Construction of Nuclear Facility Components 

(vrije vertaling: Ketel en Drukvat Code, deel III, Regels voor de bouw de componenten van 

nucleaire faciliteiten). ASME is de American Society of Mechanical Engineers (vrije vertaling: 

Vereniging van de Amerikaanse vereniging van mechanische ingenieurs). 
 
93FANC, 30 januari 2013, Doel 3 and Tihange 2 reactor pressure vessels, provisional evaluation 

report, 
http://fanc.fgov.be/GED/00000000/3300/3391.pdf, pagina 21. Vrije vertaling: Of de onderdelen 

van reactordrukvaten van Doel 3 en Tihange 2 moesten geaccepteerd zijn in die tijd 

(voorgenomen dat de indicaties ontdekt waren en naar behoren gerapporteerd werden tijdens 

de fabricage) blijft een open vraag. Inderdaad, de aanwezigheid van zulke foutindicaties 

stemmen niet overeen met het niveau van kwaliteit dat verwacht wordt van een reactordrukvat, 

ook al worden zulke problemen niet direct geadresseerd in ASME deel III. 

 
94Vrije vertaling: er is een specifieke verwijzing in deel III van ASME III Ketel en Drukvat Code met 

betrekking tot waterstofvlokken in de smeedstukken van een reactordrukvat. Materials Reliability 
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Ook de Duitse RSK komt tot dit besluit.95 

 

Het bewijs dat het FANC aanvaardde, houdt ook geen rekening met de anisotropie van 

het materiaal (de ongelijke samenstelling in ruimtelijke zin). Die ongelijke samenstelling 

ontstaat tijdens het fabricageproces. In het materiaal zijn er door het fabricageprocédé 

“segregatiezones”. In die zones wijkt de chemische samenstelling van het materiaal af 

van de norm. Dit is het gevolg van het smelt- en afkoelingsproces van het staal tijdens de 

fabricage. Daardoor heeft het materiaal op verschillende plaatsen ook verschillende 

vastheids- en poreusiteitseigenschappen. Die zijn richtingsafhankelijk. Het FANC gaat 

echter uit van de isotrope samenstelling van het materiaal. Dit leidt tot een overschatting 

van de berekende spankracht van het staal. 

 

Het Internationaal Atoomagentschap vereist steeds een conservatieve inschatting in zijn 

international erkende veiligheidsstandaarden: “[a] conservative approach usually means 

that any parameter that has to be specified for the analysis should be allocated a value 

that will have an unfavorable effect in relation to specific acceptance criteria.”96 

 

Het FANC heeft de openstaande vragen en onopgeloste feiten door veronderstellingen 

vervangen, die voor het vervolgbewijs voor de verderzetting van de productie steeds en 

zonder uitzondering gunstig zijn. 

 

Het onderzoek naar de risico’s vereist een correcte identificatie van de risico’s. 

 

                                                 
Program: Evaluation of the Reactor Vessel Beltline Shell Forgings of Operation U.S. PWR’s for Quasi 

Laminar Indications (MRP-367), http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1406/ML14064A411.pdf, pagina 

2-6. 
 
95Vorläufige Kurzbewertung der Sicherheitsnachweise für die Reaktordruckbehälter der belgischen 

Kernkraftwerke Doel-3/Tihange-2, Sitzung der Reaktor-Sicherheitskommission (RSK) am 13.04.2016. 

Vrije vertaling: Voorlopige beoordeling van de safety cases voor de reactordrukvaten van de 

Belgische kerncentrales Doel3/Tihange 2, zitting van het Bureau voor Atoomzekerheid op 13 april 

2016. 

http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Nukleare_Sicherheit/sicherheitsn

achweise_reaktordruckbehaelter_belgien_bf.pdf 
 
96 Internationaal Atoomagentschap, presentatie over de deterministische benadering 2013, 
https://ansn.iaea.org/Common/topics/OpenTopic.aspx?ID=13056 

Vrije vertaling: een conservatieve benadering betekent meestal dat een parameter die nodig is 

voor de analyse een waarde moet gealloceerd krijgen die een ongunstig effect heeft met 

betrekking tot de specifieke acceptatiecriteria. 

http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1406/ML14064A411.pdf
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Prof. Dr. Wolfgang Renneberg, Büro für Atomsicherheit97  van de Universiteit Wenen en 

voormalig directeur-generaal van de Duitse nucleaire toezichthouder zei hierover in de 

vergadering van 24 mei 2016 van Subcommissie Nucleaire Veiligheid in de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers: 

“De beoordeling of een kerncentrale als veilig of niet-veilig wordt gekwalificeerd, is een 

duidelijke ja-neen-beslissing. Om rechtsgeldig te zijn, moet deze beslissing zo genomen 

worden dat een nucleaire toezichtsautoriteit geen enkele beslissing zou nemen waarvan 

zijzelf niet zeker is. In de praktijk bestaat het discretionaire onderscheid tussen veilig en 

onveilig echter niet. 

Wanneer een kerncentrale als veilig wordt aangeduid, betekent het niet anders dan dat 

de 

overblijvende risico’s worden aanvaard. Over veiligheid kan daarom enkel nog gesproken 

worden wanneer over de overblijvende risico’s concreet en op een begrijpbare wijze 

wordt geïnformeerd en gesproken. Zo stellen zowel de overheden als de exploitanten 

steeds weer apodictisch vast dat de kerninstallaties veilig zijn in de betekenis van het 

uitsluiten van gekende risico’s. Bij de Belgische kerncentrales van Tihange 2 en Doel 3 

heerst er heel wat onduidelijkheid over oorzakelijke feiten, terwijl deze enkel kunnen 

worden opgehelderd bij middel van verwoestende onderzoeken van het materiaal. 

Daarom worden er van de exploitant bepaalde zaken aanvaard, die toch onveilig lijken. 

Zulke onveiligheidsituaties worden in de berichten van het FANC ook gedeeltelijk als 

onveilig aangeduid. Er werd vervolgens van het FANC geëist dat zij de 

onveiligheidsituaties op een gesloten wijze vaststelt en beoordeelt welke gevolgen er 

zouden zijn wanneer men niet steeds uit zou gaan van de meest gunstige scenario’s. Het 

FANC heeft geweigerd een dergelijk bericht op te stellen. Dit heeft voor gevolg dat een 

beoordeling ten gronde van de veiligheidssituatie door de politiek verantwoordelijken en 

de parlementsleden onmogelijk is.”98 

 

Concluanten verwijzen ook hier naar het advies van de Duitse Reaktor--

Sicherheitskommission dat in haar advies van 13 april 2016 het volgende stelt: 

“Aufgrund der umfangreichen Untersuchungen und geführten Nachweise zu den RDB 

Doel-3 und Tihange-2 sowie der vorliegenden Erkenntnisse aus Forschungsvorhaben im 

Rahmen der 

Reaktorsicherheitsforschung in Deutschland kann davon ausgegangen werden, dass 

                                                 
97Vrij vertaald: “Bureau voor atoomzekerheid” 
98Verslag namens de subcommissie nucleaire veiligheid, de nucleaire veiligheid, Parl.St. Kamer 

2015-2016, nr. 1985/001, p. 88. 
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unter 

Betriebsbelastungen ein Integritätsverlust der drucktragenden Wand der RDB nicht zu 

unterstellen ist. Bezüglich der Störfallbelastung ist aufgrund der oben genannten offenen 

Fragen für die RSK nicht nachvollziehbar, dass die hierfür geforderten und in den 

Nachweisen ausgewiesenen Sicherheitsab- stände tatsächlich erreicht werden. Um zu 

bestätigen, dass die erforderlichen Sicherheitsabstände eingehalten werden, bedarf es 

weiterer Nachweise sowohl experimenteller als auch analytischer Art. Hier ist von 

besonderer Bedeutung die Verifizierung der Konservativität der Anwendung des 

Ersatzfehlers für Rissfelder in anisotropen Werkstoffbereichen bei Störfällen mit 

mehrachsigen Beanspruchungen.”99 

 

Het FANC had een volledig onderzoek moeten doen op basis van een juiste en 

wetenschappelijk 

gevalideerde methode. Het had ook de risico’s in het geval van abnormale 

bedrijfsomstandigheden moeten beoordelen. Dit is niet gebeurd. Daardoor is er een 

verkeerde appreciatie en een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

 

Met betrekking tot de interpretatie van de wetenschappelijke analyses 

 

Het FANC vermijdt in de rapporten die leiden tot de beslissing tot heropening van de 

centrale van Tihange 2 de eerste controles te vermelden die uitgevoerd werden op de 

bestanddelen van de reactorvaten, nog in de vorm van ringen, bij aankomst aan de 

bouwwerf. Dat deze inspectie uitgevoerd werd is bewezen door de weigering van de 

                                                 
99Reaktor-Sicherheitskommission, 13 april 2014, Vorläufige Kurzbewertung der Sicherheitsnachweise 

für die Reaktordruckbehälter der belgischen Kernkraftwerke Doel 3/Tihange 2. 
Vrije vertaling: 

“Reactorveiligheidscommissie: Voorlopige analyse van de veiligheidselementen voor de 

reactordrukvaten van de Belgische kerncentrales Doel 3/Tihange 2: Op grond van de omvangrijke 

onderzoeken en bewijsvoeringen over de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2, alsook op grond van 

bevindingen in onderzoeksprojecten in het kader van onderzoek naar de zekerheid van reactoren 

in Duitsland, kan ervan uitgegaan worden dat onder normale bedrijfsomstandigheden een verlies 

aan integriteit van de drukdragende wand van de kerncentrale niet verondersteld moet worden. 

Wat betreft kritieke belasting (abnormale bedrijfsomstandigheden) is het op basis van de hiervoor 

genoemde open vragen voor de  RSK niet na te gaan dat de hiervoor gevraagde en in de 

richtlijnen aangeduide veiligheidsmarges daadwerkelijk bereikt worden. Om te bevestigen dat de 

noodzakelijke zekerheidsafstanden gerespecteerd worden is meer informatie nodig, van 

experimentele en van analytische aard. Hier is het van bijzonder belang om een conservatief 

gebruik van de foutmeldingen van de scheurvelden in de anisotrope materialen bij noodgevallen 

te verifiëren.” 
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werf van Tihange van één van deze ringen, en het terugsturen ervan naar Rotterdamse 

Droogdokmaatschappij. 

 

Het is zeer onwaarschijnlijk dat een waterstofvlok van 18 cm lang toen niet ontdekt zou 

geweest zijn, zelfs met de toen aangewende inspectietechnieken. 

 

Het is zeer verwonderlijk dat de beide rapporten, zowel van Tihange 2 als Doel 3, van deze 

inspecties ontbreken. Dit belet een “nultoestand” van de gebreken van het reactorvat 

vast te leggen en heeft vergaande gevolgen voor de verdere inspecties. 

 

De verschillende inspecties van het reactorvat werden uitgevoerd door AREVA, een Frans 

bedrijf dat sterk in opspraak kwam toen bekend werd dat haar filiaal “Forges Creusot 

Loire” een groot aantal inspectiedossiers vervalst heeft van onderdelen van 

kernreactoren, waarvan sommige gebruikt worden of werden in Belgische reactoren, 

onder andere de reactorkuip van Tihange 1.100 

 

Een inspectie door een ander bedrijf, minder verbonden met Engie-Electrabel zou nuttig 

zijn om eventueel gesjoemel met de inspecties volledig uit te sluiten. 

 

Men kan ook twijfelen aan de neutraliteit en betrouwbaarheid van het FANC. Haar 

huidige directeur, Dhr. Jan Bens, was zeer lang in dienst bij Engie-Electrabel, of bij haar 

rechtsvoorgangers.101 Hij was directeur van de centrale van Doel. Als manager van 

                                                 
100 Zie Anomalies et soupçons de falsifications sur le site Creusot Forge d’Areva : État des lieux. Note 

– Greenpeace France,  juin 2016 , stuk 10. 

 

101
  https://www.nrc.gov  vat de carrière van M. Bens als volgt samen : 

Jan Bens started his professional career in the nuclear power plant of Doel in 1978 . He held various 

positions in operations, safety management and support services. In 1996 he was sent abroad for 

the Tractebel Group (Kazakhstan, Singapore). From 1999 till 2003 he was in charge of the develop-

ment of new electricity generation projects for Electrabel in Europe, with a special emphasis on re-

newable energy (wind, biomass) and cogeneration. From 2004 till 2007 he was the station director 

for the nuclear power plant of Doel. 

In 2008, he became deputy director with WANO, the World Association of Nuclear Operators, in 

Paris. This organization promotes safety and reliability of nuclear power plants worldwide, by organ-

izing operating experience feedback, training, technical support and reviews. 

Since January 2013, he is the General Director of the Belgian Federal Agency for Nuclear Control 

(FANC). 
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Tractebel, een zustermaatschappij van Electrabel, in Kazakstan nam hij deel aan corrupte 

praktijken, zoals hij verklaarde aan het dagblad “Le Soir”.102 

 

De veiligheidsanalyse zou dan ook dienen te gebeuren door een meer diverse groep 

wetenschappers, waarvan minstens een aantal aantoonbaar geen banden hebben of 

hadden met één van de betrokken partijen. 

 

Zulks is momenteel niet het geval. 

 

We zijn evenwel genoodzaakt om de cijfers die vermeld worden door AREVA en het FANC 

als 

basis te nemen. Het blijft nochtans mogelijk dat sommige cijfers een deel van de 

problemen van deze reactorvaten verbergt. 

 

Men dient in deze zaak niet uit het oog te verliezen dat grote belangen op het spel staan: 

enerzijds de veiligheid en gezondheid van meerdere miljoenen mensen, anderzijds een 

dagelijkse winst voor elke uitgebate reactor ten bedrage van €1.000.000 en een 

nauwelijks geprovisioneerde uitgave van meerdere honderden miljoen of miljarden Euro’s 

voor de demontage en berging van een gedeclasseerde reactor.103 De Belgische en 

                                                 
vrije vertaling: Jan Bens startte zijn professionele carrière in de Kerncentrale van Doel in 1978. Hij 

had er verschillende posities, in operaties, veiligheidsmanagement en ondersteuningsdiensten. In 

1996 werd hij naar het buitenland gestuurd voor de Tractebel Group (Kazakhstan, Singapore). 

Tussen 1999 en 2003 stond hij aan het hoofd van de ontwikkeling van een project dat nieuwe 

electriciteit moet genereren voor Electrabel in Europa, met een nadruk op hernieuwbare energie 

(wind, biomassa) en cogenerering. Tussen 2004 en 2007 was hij de algemeen directeur van de 

kerncentrale van Doel. 
In 2008 werd hij vice directeur bij WANO, de Wereld Organisatie voor uitbaters van kerncentrales, in 

Parijs. Deze organisatie promoot veiligheid en betrouwbaarheid van kerncentrales wereldwijd, door 

ervaringen uit te wisselen, trainingen te geven, technische ondersteuning, en beoordelingen. 
Sinds januari 2013 is hij algemeen directeur van het Belgisch Federale Agentschap voor Nucleaire 

Controle (FANC) 
  
102Le Soir, 1/6/2015 Jan Bens déclare en interview enregistré : «  Je me suis retrouvé là, grand patron 

d’une boîte de 10.000 personnes, avec une corruption invraisemblable », se souvient Bens. Et 

quand on lui demande si on lui a proposé des enveloppes à l’époque, il répond du tac au tac : 

« Oui, et j’en ai proposé à d’autres. Le Kazakhstan, c’était une économie de cash. Un jour, on a 

même retrouvé un mec planqué dans une armoire qui espionnait notre réunion. » 
103 http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-

wastes/decommissioning-nuclear-facilities.aspx : An OECD Nuclear Energy Agency survey 

published in 2016 reported US dollar (2013) costs in response to a wide survey. For US reactors the 

expected total decommissioning costs range from $544 to $821 million; for units over 1100 MWe 

the costs ranged from $0.46 to $0.73 million per MWe, for units half that size, costs ranged from 

$1.07 to $1.22 million per MWe. For Finland’s Loviisa (2 x 502 MWe) the estimate was €326 million. 

For a Swiss 1000 MWe PWR the detailed estimate amounts to CHF 663 million (€617 million). In 

Slovakia, a detailed case study showed a total cost of €1.14 billion to decommission Bohunice 

http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-wastes/decommissioning-nuclear-facilities.aspx
http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-wastes/decommissioning-nuclear-facilities.aspx
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Europese wetgeving waarborgen vandaag de veiligheid en gezondheid van de burgers. 

 

Indien de gebreken verwaarloosbaar klein zijn en bovendien stabiel blijven, dan zou de 

uitbating 

van deze reactoren dezelfde gevaarlijkheidgraad hebben als de uitbating van andere 

gelijkaardige reactoren, zoals Doel 4 of Tihange 3. 

 

Nochtans is het niet de eerste maal dat deze fouten vastgesteld werden in een 

reactorkuip van 

een werkende centrale. De eerste vaststelling gebeurde in de Franse centrale van 

Tricastin. De 

ontdekking van de gebreken leidde terecht tot het stilleggen van beide reactoren. 

 

Het spreekt boekdelen dat maatregelen en bijkomende acties geëist worden, terwijl toch 

een positief advies verstrekt wordt (het gaat om een advies, zelfs indien herhaaldelijk 

aangegeven wordt door Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken dat het om een 

beslissing van het Agentschap gaat zoals aangegeven in voetnoot 1 en 2 van de 

conclusies van Elektrabel). 

 

Dit is in tegenspraak met Persbericht 7.8.2012 van het FANC: “Het FANC zal enkel toelating 

voor verdere uitbating verstrekken indien er hiervoor overtuigende argumenten worden 

verstrekt”. 

 

Indien bijkomende maatregelen nodig zijn, betekent dit dat de veiligheid van 

reactorkuipen 

in kwestie kleiner is dan deze van vergelijkbare reactorkuipen waarvoor de bijkomende 

maatregelen overbodig zijn. 

 

Het gaat om ingrijpende maatregelen: de voorverwarming tot 30°C van de 

waterreservoirs 

voor de veiligheidsinjectie (in geval van een noodstop) en de beperking van de 

thermische 

gradiënten, dwz de vertraging van de opstart- en stilleggingprocedures. 

 

                                                 
V1 (2 x 440 MWe) and dismantle it by 2025. 
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Deze beide maatregelen verminderen de belasting van de reactorwanden bij thermische 

schokken, en zouden een aangepast antwoord vormen op het bestaan van scheuren in 

de reactorwand in de centrale van Tihange 2. 

 

Het finaal rapport dat werd opgesteld door de FANC, en waarin werd besloten dat de 

centrale Tihange 2 opnieuw opgestart kan worden, is direct gebaseerd op de analyses in 

de 'safety cases' die door de exploitante werden opgesteld. 

 

Men kan zich de vraag stellen of het niet nuttig ware geweest ook een aantal meer 

objectieve analysten aan het werk te zetten, in deze zeer gevoelige materie. De financiële 

belangen bij heropstart zijn immers voor de exploitante zeer groot en van primordiaal 

belang. 

 

De evaluatieprocedure, gebaseerd op data die van de eerste belanghebbende komen, 

is minstens bedenkelijk te noemen. 

 

Aan de onderzoeksplicht voor de identificatie en de volledige evaluatie is niet voldaan. 

Alleen al op dit punt schendt de beslissing het voorzorgsbeginsel. 

 

 

 

 

b. De plicht tot risicobeheersing om het risico uit te sluiten, of minstens te verminderen of te 

vermijden 

 

De beheersing van het risico houdt in dat maatregelen worden voorgesteld om het risico 

te elimineren, dan wel te verminderen of te vermijden. 

 

De maatregelen die het FANC voorstelt, met name het uitvoeren van ultrasooninspecties 

over de volledige dikte van de gesmede ringen van Tihange 2 bij de volgende revisie van 

de eenheid en vervolgens om de 3 jaar, en dit volgens de gekwalificeerde procedure104, 

zijn per definitie onvoldoende nu hoger aangetoond werd dat het initiële onderzoek van 

het FANC een verkeerd uitgangspunt heeft. 

 

                                                 
104Beslissing van het FANC van 17 november 2015. 
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Het huidig veiligheidsniveau wordt niet gerechtvaardigd. Verschillende belangrijke 

Belgische en buitenlandse experten inzake nucleaire veiligheid (Ir. Dieter Majer), 

materiaalkennis (Mevr. Dr. Ilse Tweer) 105en corrosiechemie (Walter Bogaerts, Digby 

Macdonald, René Boonen en Jan Peirs) vinden dat de huidige uitbating onverantwoord 

is.106107 

 

Aan de plicht tot beheersing van het risico is niet voldaan. Ook op dit punt schendt de 

beslissing het voorzorgsbeginsel. 

 

 

 

c. De plicht tot het informeren van de bevolking 

 

Het FANC heeft zelf de procedure vastgesteld op grond van waarvan zij zou oordelen of 

de 

kerncentrale van Tihange 2 opnieuw mocht opstarten. Deze procedure bestaat uit 2 

stappen. In een eerste fase keurt het FANC de door Electrabel gebruikte methodologie 

goed. In een tweede fase beoordeelt het de toepassing van de methodologie. Zowel in 

de eerste als in de tweede fase oordeelde het FANC dat de tussenkomst van bepaalde 

experten noodzakelijk was voordat zij een beslissing kon nemen. 

 

In het kader van de eerste fase moesten IRB, BEL V en AIB Vinçotte de methodologie 

voorafgaand beoordelen. Die beoordelingen zijn niet beschikbaar op de website van het 

FANC. 

 

In het kader van de tweede fase stelde het FANC een werkgroep aan van 4 Belgische 

professoren 

om de hypotheses over de oorzaken van de scheuren te onderzoeken. Dit rapport is niet 

beschikbaar op de website van het FANC. 

 

Tot slot was in het kader van de heropstart een actieplan vereist, en een goedkeuring van 

dit actieplan door het FANC. Ook deze documenten zijn niet gepubliceerd op de 

website. 

                                                 
105 Zie stukken 4 en 5.   
106 Zie stuk 3.  
107  Zie ook de CV’s van de experten, stuk 7, waaruit blijkt dat het grote namen zijn.   
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Het FANC heeft op haar website een groot aantal documenten wel gepubliceerd. Het is 

daarom 

onverklaarbaar waarom het FANC selectief is in het informeren van de bevolking. 

 

Concluanten vragen dan ook dat gedaagde partijen deze ontbrekende stukken 

overleggen. 

 

Zo zou blijken dat de stukken niet bestaan, of geweigerd worden om te overleggen, dient 

vastgesteld dat ook op het punt van de informatie van de bevolking de beslissing het 

voorzorgsbeginsel schendt. 

 

Er kan tenslotte verwezen worden naar de interpellatie van JM Nollet op 29/09/17 in de 

Commissie van Binnenlandse Zaken: 

 

“05 Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de eerste minister over "de systematische 

weigering van een regeringslid om uitvoering te geven aan bestuurlijke beslissingen" 

(nr. 19681) 

« 05.01  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, on ne 

va pas refaire ici le débat sur l'opportunité ou non du nucléaire. Tel n'est pas l'enjeu. 

Cependant, ma question est en lien avec des demandes de documents.  

Depuis plus d'un an, je demande à votre collègue la ministre de l'Énergie de bien vouloir 

me communiquer la copie d'une série de documents, ce qu'elle refuse. 

Comme la loi belge le prévoit, j'ai saisi la Commission d'accès aux documents 

administratifs. Ma démarche ne veut pas dire que j'ai automatiquement le droit d'avoir 

accès à ces documents, mais ladite Commission doit pouvoir statuer en faveur ou non de 

ce droit. Parfois, elle décide que oui, parfois que non. C'est assez logique. 

J'ai déjà procédé de cette manière avec l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, avec 

l'ONDRAF, avec une série d'institutions publiques. 

Toujours est-il que la ministre refuse non seulement systématiquement de me donner 

accès aux documents dont question, mais elle refuse également de les communiquer à la 

Commission pour que cette dernière puisse juger. Cette façon de faire n'est pas 

acceptable. 
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La loi dit clairement – et la Commission l'a rappelé dans des décisions intermédiaires à 

quatre reprises à la ministre –, que la commission est tenue de vérifier elle-même dans 

quelle mesure les documents demandés peuvent être qualifiés d'informations 

environnementales. Il n'appartient pas à la ministre de juger. Elle doit transmettre les 

documents à la Commission ou faire part à cette dernière des éventuelles raisons justifiant 

le refus de transfert des desdits documents. Un débat à ce sujet doit avoir lieu avec la 

Commission, mais elle ne peut pas décider seule de ne pas transmettre les documents qui 

lui sont demandés. À l'époque, elle ne répondait même plus aux demandes de la 

Commission. 

Aujourd'hui, je fais appel à vous en tant que chef du gouvernement, ce d'autant plus que 

vous étiez engagé, lors du débat sur Doel 1 et Doel 2, à faire preuve de transparence 

lorsque la demande est légitime et justifiée, étant bien entendu que cela n'est pas 

toujours possible. 

Pour ce qui me concerne, j'ai appliqué les règles. Cela a pris un an. J'ai saisi la ministre, 

puis la commission. J'ai attendu la décision intermédiaire de la Commission et la décision 

finale de cette dernière selon laquelle aucun motif d'exception ne peut être invoqué 

contre la Commission sur la base de la loi du 5 août 2006. Je suppose que vous ne 

contredirez pas cette décision! 

Monsieur le ministre, je viens vers vous pour que vous donniez instruction, l'ordre – je ne sais 

pas quel terme il faut employer pour que le message passe bien – à la ministre pour 

qu'elle respecte la loi, qu'elle arrête d'être juge et partie, qu'elle donne, si elle ne peut 

remettre les documents dont question, les arguments à la commission afin que cette 

dernière puisse se saisir. 

Je tiens à préciser ici que j'ai déposé cette question en juin, mais qu'il ne m'a pas été 

possible de vous la poser car vous aviez une obligation internationale sur laquelle je ne 

reviendrai pas. Entre temps, par hasard, un des quatre dossiers que j'avais demandés m'a 

été communiqué. 

Toujours est-il que, face à la Commission, la ministre n'a pas eu une attitude correcte. La 

Commission est claire à quatre reprises. J'aimerais vous entendre sur ces cas-là mais aussi 

pour ce qui est de l'avenir. Peut-on disposer de ces documents? Je souhaiterais en tout 

cas que la ministre réponde utilement à la Commission. »108 

                                                 
108https://www.dekamer.be/doc/CCRI/html/54/ic729x.html en vrije vertaling: 05.01 Jean-Marc 

Nollet (Ecolo-Groen): Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de minister, we zullen niet opnieuw 

debatteren over de vraag of kernenergie moet worden gebruikt of niet. Dat is niet het 

https://www.dekamer.be/doc/CCRI/html/54/ic729x.html
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Uit de vraag van parlementslid Nollet blijkt dat er een ware sfeer van geheimhouding 

heerst rond de wetenschappelijke documenten met betrekking tot de heropening van 

Tihange 2. 

Op systematische manier moeten bezorgde burgers, wetenschappers en politici zich 

wenden tot de Commissie Openbaarheid van Bestuur, daar de verwerende partijen 

weigeren de documenten en rapporten te publiceren of over te maken. 

 

 

5.2. d. De plicht tot zorgvuldigheid bij het toepassen van het voorzorgsbeginsel 

                                                 
probleem. Mijn vraag is echter gerelateerd aan verzoeken om documenten. 

Al meer dan een jaar heb ik uw collega de minister van energie gevraagd mij een kopie van 

een reeks documenten te sturen, die zij weigert. 

Zoals de Belgische wet voorziet, heb ik de Commissie Openbaarheid van Bestuur om toegang 

tot administratieve documenten hierbij betrokken . Mijn aanpak betekent niet dat ik 

automatisch het recht heb om toegang te krijgen tot deze documenten, maar de Commissie 

moet kunnen beslissen of dit recht al dan niet wordt toegekend. Soms beslist ze dat, soms niet. 

Het is logisch. 

Ik heb dit al gedaan met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, ook met ONDRAF / 

NIRAS, met een aantal publieke instellingen. 

De minister weigert echter niet alleen systematisch om mij toegang te geven tot de 

desbetreffende documenten, maar weigert ook ze te communiceren aan de Commissie zodat 

deze ze kan beoordelen. Dit is niet aanvaardbaar. 

De wet maakt het duidelijk - en de Commissie herinnerde dit in vier tussentijdse besluiten aan de 

minister - dat de Commissie moet nagaan in hoeverre de gevraagde documenten kunnen 

worden beschouwd als milieu-informatie. Het is niet aan de minister om dit te beoordelen. Zij 

moet de documenten doorgeven aan de Commissie of de Commissie in kennis stellen van 

redenen die de weigering om dergelijke documenten over te dragen rechtvaardigen. Een 

discussie over dit onderwerp moet bij de Commissie plaatsvinden, maar zij kan niet alleen 

besluiten om de daarvoor gevraagde documenten niet door te geven. Op dat moment 

reageerde ze zelfs niet meer op de verzoeken van de Commissie. 

Vandaag verzoek ik u als regeringshoofd, vooral vermits u zich tijdens het debat over Doel 1 en 

Doel 2 eraan verbonden heeft transparantie te verlenen wanneer het verzoek legitiem en 

gerechtvaardigd is. Dit is natuurlijk niet altijd mogelijk. 

Wat mij betreft heb ik de regels toegepast. Het duurde een jaar. Ik vroeg de minister en daarna 

de Commissie. Ik wachtte het intermediair besluit van de Commissie af en de uiteindelijke 

beslissing van de laatstgenoemde dat geen bijzondere redenen mogen worden ingeroepen 

tegen de Commissie op basis van de wet van 5 augustus 2006. Ik denk dat u deze beslissing niet 

zult tegenspreken! 

Mijnheer de minister, ik wend me tot u odat u de instructie geeft, of het bevel - ik weet niet welk 

woord te gebruiken om de boodschap duidelijk te maken - aan de minister om de wet te 

respecteren, dat ze ophoudt rechter en partij te zijn, en dat ze, als ze de desbetreffende 

documenten niet kan overhandigen, de argumenten aan de Commissie voorlegt, zodat ze 

onderzocht kunnen worden. 

Ik wil erop wijzen dat ik deze vraag in juni heb ingediend, maar ze u niet heb kunnen stellen 

omdat u een internationale verplichting had die ik niet zal terugkomen. Ondertussen is een van 

de vier dossiers die ik had aangevraagd toevallig aan mij overgemaakt. 

Het feit blijft dat de minister, tegenover de Commissie, geen goede houding heeft gehad. De 

Commissie is vier keer duidelijk geweest. Ik hoor graag meer van u over deze gevallen, maar 

ook over de toekomst. Kunnen we die documenten hebben? In ieder geval wil ik dat de minister 

effectief op de Commissie reageert. “ 
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Het FANC moet op een zorgvuldige manier het voorzorgsbeginsel toepassen. Dit is niet 

gebeurd. 

 

De methodologie van FANC is aangetast door manifeste onzorgvuldigheden. Ze vertoont 

vele hiaten. 

 

Volgens het FANC moesten Bel V, AIB Vinçotte en de IRB de onderzoeksmethodologie die 

Electrabel voorstelde nagaan en becommentariëren. Als het bestuur zelf beslist dat 

voorafgaande adviezen van experten nodig zijn, moet het beslissen op basis van tijdig 

opgestelde documenten. Een mondeling advies kan geen basis zijn voor een beslissing. 

 

Het FANC keurde de methodologie echter goed op basis van een mondeling verslag van 

de 

experten.109 Er zijn dus geen geschreven documenten van Bel V, AIB Vinçotte en de IRB. 

Het FANC heeft zich daarop dus niet kunnen baseren. 

 

De beslissing over de te hanteren methodologie is onzorgvuldig. 

 

De IRB bezorgde haar rapport voordat Electrabel haar finaal rechtvaardigingsdossier 

indiende. De IRB kon haar evaluatie maar maken op basis van het definitieve document 

van Electrabel. Het verslag van de IRB was nodig. Het FANC stelde op 7 mei 2015 dat de 

IRB, na de indiening van het veiligheidsdossier, de materiaaleigenschappen van het 

materiaal beoordeelt.110 

 

Hetzelfde bericht meldt dat NSEG111, de werkgroep van Belgische experten, de 

structurele integriteit van het reactorvat onderzoekt.112 Ook in het finaal evaluatierapport 

bevestigt het FANC dat het NSEG tussenkomt in de tweede fase. 

 

De NSEG is een werkgroep van 4 anoniem gebleven universiteitsprofessoren, deskundigen 

                                                 
109Hand. Kamer 2014-2015, subcommissie nucleaire veiligheid, 19 augustus 2015. 
110FANC, bericht van 7 mei 2015, Doel3/Tihange 2: volgende stappen in het analyseproces;; laatste 

paragraaf: het FANC zal de 
adviezen van de verschillende partijen verzamelen en op basis daarvan beslissen of Electrabel al 

dan niet toestemming krijgt voor de heropstart van de reactoren Doel 3 en Tihange 2. 
111National Scientific Expert Group (vrije vertaling: Nationale Wetenschappelijke expertengroep) 
112FANC, bericht van 7 mei 2015, Doel3/Tihange 2: volgende stappen in het analyseproces. 
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in mechanica en kernfysica door het FANC ad hoc opgericht om de thesis van Prof. 

Bogaert te bestuderen. Maar geen enkele van deze experten was een specialist in 

corrosiechemie, het domein van Prof. Bogaert. Deze vier experten ondertekenden de 

uiterst strikte geheimhoudingsclausule die het FANC systematisch oplegt aan de experten 

waarop het beroep doet, zodat het onmisbaar academisch debat in deze materie niet 

kan plaatsvinden. 113 

 

Het is onduidelijk wat de bevindingen van de NSEG zijn. Hun rapport werd niet 

gepubliceerd. 

 

Het finaal evaluatierapport van het FANC dateert van 12 november 2015. Het rapport van 

AIB 

Vinçotte, noodzakelijk voor het finaal evaluatieverslag, dateert van 16 november 2015. 

 

Oak Ridge National Laboratory dient haar rapport in op 11 november 2015, één dag voor 

het finaal eindrapport van het FANC. 

 

Nochtans verklaarde Jan Bens, directeur-generaal van het FANC, op 19 augustus 2015 in 

de Kamer van Volksvertegenwoordigers dat “dat rapport er moet zijn”.114 

 

Het FANC beweert dat er regelmatige contacten waren met de experten. Het stelt dat hij 

experten heeft die snel een document van 60 pagina’s kunnen doornemen. Dit betekent 

dat die experten het omvangrijke rapport bestudeerden. Tegelijk schreven ze hun finaal 

eindrapport. Op minder dan 24 uren kan niemand een technisch complex rapport 

analyseren en evalueren en tegelijk een eigen omvangrijke eindbeslissing nemen. 

 

 

 

Conclusie 

 

Uit wat voorafgaat blijkt dat de beslissing van 17 november 2015 het voorzorgsbeginsel 

schendt. 

 

                                                 
113 Interview van Bogaert in Knack, 2 maart 2016 
114Hand. Kamer 2014-2015, subcommissie nucleaire veiligheid, 19 augustus 2015. 
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5.3. DERDE MIDDEL 

Schending van het “beginsel van preventief handelen”, zoals neergelegd in artikel 191.2 

VWEU en artikel 10septies van de FANC-wet. 

 

Het preventiebeginsel of beginsel van preventief handelen heeft tot doel om risico’s te 

vermijden  waarvan bewezen is dat ze schade toebrengen aan de gezondheid of het 

leefmilieu. Een kernongeval kan zeer grote schade tot gevolg hebben. 

 

In casu is het beginsel van preventief handelen geschonden, daar de heropstart van de 

reactie werd toegestaan, terwijl de afwijkende resultaten nog niet verklaard waren. Door 

deze beslissing te nemen heeft het FANC het risico afgewend waarvan bewezen is dat het 

zeer grote schade kan toebrengen en is het beginsel van preventief handelen bijgevolg 

geschonden. 

 

5.3. a) Onontvankelijkheid van het middel 

 

Met betrekking tot de ontvankelijkheid van het middel, kan verwezen worden naar hetgeen 

bij de ontvankelijkheid van het tweede middel werd uiteengezet. 

 

 

 

5.3. b) Gegrondheid van het middel 

 

Het preventiebeginsel, dat verankerd werd in artikel 191.2 VWEU, stelt zeer algemeen dat 

het beter is milieuverontreiniging te voorkomen, eerder dan de gevolgen achteraf te 

moeten bestrijden. 115  Het preventiebeginsel impliceert derhalve dat men wordt 

geconfronteerd met een situatie waarbij het verband tussen oorzaak en gevolg bekend is 

                                                 
115  P. SANDS, Principles of international environmental law – Part I, frameworks, standards and 

implementation, Manchester, University Press, 1994, 208 
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en men in het verlengde hiervan wil voorkomen dat het voorziene gevolg optreedt. Men 

moet niet wachten om maatregelen te nemen, men moet voorzichtig zijn.116 In het kader 

van het preventiebeginsel komt het er dus op aan om een risico te voorkomen of te 

beperken van zodra het ernstig wordt vermoed.117 

 

Concluanten zullen aantonen dat de toelating tot het heropstarten van de kerncentrala 

van Tihange 2 het risico op zeer grote schade niet afwendt en er diengevolge duidelijk 

sprake is van een schending van het preventiebeginsel. 

 

Artikel 191.2 VWEU verankert het beginsel van preventief handelen als Europees 

grondbeginsel. Het beginsel heeft tot doel om risico’s af te wenden waarvan bewezen is 

dat ze schade toebrengen aan de gezondheid of het leefmilieu. 

 

Ook artikel 10septies van de FANC-Wet omvat het beginsel van preventief handelen. Dit 

artikel 

bepaalt dat de personeelsleden van het FANC elke maatregel moeten nemen om 

gevaren voor de gezondheid en de veiligheid van de bevolking en de bescherming van 

het leefmilieu te voorkomen. 

 

Het lijdt geen twijfel dat een kernongeval zeer grote schade tot gevolg kan hebben 

(bijvoorbeeld door de vrijgekomen straling). Afwijkende resultaten in de 

breuktaaiheidstesten op bestraalde monsters staal waren een afdoende reden om 

Tihange 2 op 26 maart 2014 stil te leggen. Het FANC verklaarde dit op zijn website als 

“preventief” en “uit voorzorg”.118 Tot op vandaag zijn er geen verklaringen voor die 

afwijkende resultaten. 

 

Met de toelating tot het heropstarten van Tihange 2 wendt het FANC het risico op een zeer 

grote schade niet af. De beslissing schendt daarom het beginsel van preventief handelen. 

 

De verwerende partijen stellen dat de opstart gekoppeld werd aan bepaalde 

voorwaarden. Deze voorwaarden volstaan echter volstrekt niet. Het heronderzoek leidt tot 

                                                 
116C. JADOT, “Het voorzorgsbeginsel in de Belgische en de Franse rechtspraak”, TMR 2004, afl. 4, 401. 
117 N. DE SADELEER, ‘Les principes comme instruments d’une plus grande cohérence et d’une 

effectivité accrue du droit de l’environnement’, in F. OST en S. GUTWIRTH (eds.), Quel avenir pour le 

droit de l’environnement?, Brussel, VUBpress, 1996, 247. 
118FANC, persbericht van 26 maart 2014, Doel 3/Tihange 2: geplande stillegging van de reactoren 

wordt vervroegd 
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niets als de analyse van de resultaten gebeurt zoals dat nu het geval is. 

Uitwerken 

 

De enige echte preventieve maatregel die er geweest is, is het uitdelen van 

Jodiumtabletten aan de Belgische bevolking. Maar dit is niet bepaald van aard om een 

kernramp te voorkomen, eerder om de gevolgen ervan enigszins in te perken. 

 

Bovendien toont deze maatregel, op voordragen van het FANC, aan dat de situatie 

bepaald niet onder controle te noemen is. 

 

Het beginsel van preventief handelen is er op gericht om risico’s te voorkomen of te 

beperken zodra zij ernstig worden vermoed. 

Uit de manier waarop de wetenschappelijke onderzoeken werden gedaan en vervolgens 

werden geëvalueerd, blijkt dat de risico's die ernstig vermoed werden (zoals blijkt uit het 

twee maal stilleggen van de centrale), niet voldoende zijn naar waarde geschat en dat er 

vervolgens niet voldoende werd gedaan om deze risico's te beperken. 

 

 

5.4. VIERDE MIDDEL 

Schade door de fout van verwerende partijen 

Door de onwettigheid van het besluit dd. 17 november 2015, die voortvloeit uit de 

uiteenzetting van de middelen 1 tot en met 3, is er een buitencontractuele fout in de zin 

van artikel 1382 en 1383 BW., die leidt tot schade die hersteld moet worden in natura. 

 

De schade bestaat uit genotsstoornis en psychische gezondheidsproblemen, alsook uit 

morele onrust die het gevolg zijn van angst en vrees. 

 

 

5.4. a) Ontvankelijkheid van het middel 

 

Concluanten zijn een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. 

In elk geval kan een rechtspersoon een « rechthebbende » zijn in het 

aansprakelijkheidsrecht. De schade voor eerste concluante staat buiten kijf. Er kan 

verwezen worden naar het belang van de organisatie. Haar maatschappelijk doel is 

duidelijk verbonden met de schade. 
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Het is haar betrachting het milieu te beschermen, door kernenergie uit te bannen, ten 

minste zo veilig mogelijk te maken. Het openhouden van een kerncentrale met defecten, 

die tot verhoogde risico's leiden, is in strijd met het maatschappelijk doel van concluante. 

Het zijn de reactorvaten die het milieu en de bevolking moeten beschermen tegen de 

radioactieve straling die vrijkomt bij de kernreactie. Het is evident dat wanneer deze 

reactorvaten defect zijn, de bevolking in gevaar is. 

 De scheurtjes in de reactorvaten hebben reeds geleid tot twee langdurige stopzettingen 

van de werking van de centrale van Tihange 2. Er werd in het verleden dus vanuit gegaan 

dat deze defecten tot ernstige schade zouden kunnen leiden. 

 

Als het reactorvat zou scheuren, zouden de werknemers van Elektrabel, en de bewoners 

rondom de centrale direct overlijden. 

 

Bovenop de directe overlijdens als gevolg van een falen van het reactorvat zouden 

duizenden personen ziek worden. Zij zullen stralingsziekte en kanker krijgen als gevolg van 

een te grote blootstelling aan radioactieve straling. 

 

Het risico op falen van het reactorvat is reëel, hetgeen door verschillende experten wordt 

onderschreven. De termische stress die wordt uitgelokt door de safety stops, kan de 

scheurtjes zeker verergeren, totdat vele scheurtjes één grote scheur vormen en de 

radioactieve straling naar buiten kan. 

 

Er is dan ook een groot risico voor milieuschade. De gevolgen van een nucleair ongeval in 

Tihange, als gevolg van het falen van het reactorvat, zou dezelfde gevolgen hebben als 

die van de rampen van Tsjernobil en Fukushima. 

 

 

De heer Leo Tubbax is een bezorgde burger die in de buurt van de centrale van Tihange 

woont. 

 

Als expert terzake weet hij maar al te goed wat de risico's zijn. Hij maakt zich zeer ernstig 

zorgen over de mogelijkheid dat er een kernramp zou voorvallen in Tihange, waarbij hij zou 

overlijden of ernstig ziek worden en vervolgens overlijden. 
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5.4. b) Gegrondheid van het middel 

De regels betreffende de buitencontractuele aansprakelijkheid worden weergegeven in 

de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. Voormelde regels bepalen dat ieder 

die door zijn eigen fout schade veroorzaakt, verplicht is de aangerichte schade te 

vergoeden. 

 

De artikelen 1382-1383 B.W. houden in dat, om schadevergoeding te kunnen krijgen, het 

slachtoffer moet aantonen dat hij (1) schade heeft geleden, dat (2) de dader een fout 

heeft begaan die hem toerekenbaar is, en dus dat hem schuld treft en (3) dat er causaal 

verband bestaat tussen de fout en de schade. 

 

I. Fout 

Het gemeenrechtelijk foutbegrip omvat derhalve twee elementen. De aansprakelijke moet 

vooreerst een daad hebben gesteld die als fout kan worden omschreven, namelijk een 

maatschappelijk onaanvaardbare gedraging (objectief element), en tevens moet deze 

fout hem als schuld toerekenbaar zijn (subjectief element).119 

 

Een foutief gedrag kan daarbij omschreven worden als een gedraging of een verzuim die 

een normaal voorzichtig persoon in dezelfde omstandigheden niet zou stellen. 

 

Inzake de bescherming van het leefmilieu moet de zorgvuldigheidsnorm getoetst worden 

aan de redelijke en normale aandacht die mag verwacht worden van de uitbater van een 

gelijkaardige onderneming, geplaatst in gelijkaardige omstandigheden, rekening 

houdende met alle concrete elementen, zoals de grootte van de onderneming, de plaats 

van inplanting en de omgeving, het klimaat en de gebruikelijke regels van het 

uitgeoefende beroep.120 

 

Concluanten voeren aan dat de fout in hoofde van de verwerende partijen bestaat uit 

(1) een schending van de artikelen 2 en 8 EVRM, artikel 23 van de Grondwet en het erin 

vervatte standstillbeginsel samen gelezen met artikel 3, 6, 10septies van de Wet van 15 april 

1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit 

ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap 

                                                 
119R. VANDEPUTTE, Het aquiliaans foutbegrip, Maklu, 1990, 100. 
120Antwerpen, 17 februari 1988, Amen. 1989, 143. 
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voor Nucleaire Controle, artikel 1 en 6 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende 

algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het 

leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, artikel 9, 14 en 30 van het 

Koninklijk Besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften van 

kerncentrales, van artikel 2.21 van het Koninklijk Besluit van 8 juni 1982 houdende de 

goedkeuring voor de intercommunale vereniging van gas en elektriciteit Intercom, het 

huidige NV Electrabel, tot oprichting van een kerncentrale te Huy (Tihange) (eenheid 2), en 

(2) een schending van het voorzorgsbeginsel en 

(3) uit een schending van het beginsel van preventief handelen. 

 

Er kan verwezen worden naar hetgeen in het eerste, tweede en derde middel werd 

uiteengezet met betrekking tot de bovenstaande schendingen. 

Zoals hoger werd toegelicht is er een schending van de zorgvuldigheidsnorm in de 

toepassing van het voorzorgsbeginsel, zowel door het FANC als door de exploitant. 

 

Gedaagden begaan verder een fout door het bestendigen van een groot risico op een 

nucleair 

incident. 

 

 

II. Schade 

Schade wordt omschreven als het verschil tussen de actuele toestand, nadat het 

schadeverwekkend feit zich voordeed, en de hypothetische toestand waarin de 

schadelijder zich zou hebben bevonden indien de onrechtmatige daad niet was 

gepleegd.121 

De beslissing om Tihange 2 opnieuw op te laten starten heeft tot veel angst en vrees in de 

onmiddellijke omgeving van de kerncentrale geleid. Die angst en vrees hebben zich onder 

andere gekatalyseerd in de resoluties van het Nederlandse en Luxemburgse parlement en 

van het parlement van de Duitstalige gemeenschap in eigen land.122 

                                                 
121 L. SCHUERMANS, A. VAN OEVELEN, C. PERSYN en P. ERNST, “Overzicht van rechtspraak. 

Onrechtmatige daad. Schade en schadeloosstelling (1983-1992)”, TPR 1994, 856. 
122Tweede Kamer der Staten-Generaal, motie van de leden Fokke Jan Vos, kamerstuk 32645 nr. 82, 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32645-82.html;; Parlament der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft, 7. November 2016, Resolution an die Regierung Deutschprachigen Gemeinschaft 

bezüglich der Abschaltung der schadhaften Reaktoren Tihange 2 und Doel 3, stuk 144, 

http://www.pdg.be/desktopdefault.aspx/tabid-4027/8179_read-48589/, (vrije vertaling: Parlement 

van de Duitstalige gemeenschap, Resolutie aan de regering van de Duitstalige gemeenschap 

over de beschadigde reaktoren Tihange 2 en Doel 3) Chambre des Députés du Grand-Duché de 
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De vrees zelf voor zeer ernstige toekomstige schade berokkent een genotsstoornis en 

psychische 

gezondheidsproblemen. 

 

Toekomstige schade komt voor herstel in aanmerking als haar toekomstige verwezenlijking 

zeker zal voortvloeien uit een actuele toestand. 

 

In deze procedure vragen concluanten geen materiële schadeloosstelling maar onder 

meer een 

rechterlijk bevel (wat hun recht is). Dezelfde conclusie moet nochtans gelden: het feit dat 

de omvang van de schade mogelijk niet exact gemeten kan worden doet geen afbreuk 

aan de plicht van gedaagden om deze te herstellen of zelfs te voorkomen indien dit 

mogelijk is. 

 

Dat concluanten in de toekomst zeker ook schade zullen lijden volgt uit het feit dat hun 

morele onrust alleen maar zal toenemen, naarmate er zich meer en meer incidenten zich 

voordoen in Tihange, zoals in het verleden het geval was. Vanzelfsprekend betreft dit dus 

het psychisch welzijn van concluanten. 

 

Dit geldt des te meer nu de veiligheidscultuur in Tihange nog steeds ondermaats is. 

 

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) schrijft in zijn advies van 3 februari 2016: 

“[r]ampen en ernstige ongevallen veroorzaken onder de betrokken bevolking ook 

psychiatrische 

aandoeningen (Havenaar et al., 2002). Dat geldt evenzeer voor kernreactorongevallen. 

Naast de 

invloed van het ongevalsrisico op zich komt na een kernreactorongeval daarbij de, op 

zich 

terechte, angst voor invloed van straling op de gezondheid, de onzekerheid over de 

toekomst, de ontwrichting van de samenleving, het moeten achterlaten van huis en 

                                                 
Luxembourg (vrije vertaling: Kamer van Volksvertegenwoordigers van het Groothertogdom 

Luxemburg), 

http://www.chd.lu/wps/PA_ArchiveSolR/FTSShowAttachment?mime=application%2fpdf&id=137691

7&fn=1376917.pdf, 
aangenomen op 19 januari 2016. 
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haard, waaronder huisdieren en vee, in geval van evacuatie en de meer algemene 

onzekerheid over de terugkeer naar een normale situatie als dat ooit mogelijk is (Bromet, 

2011 ;; Bromet et al., 2011). Evacués worden in hun nieuwe omgeving vaak met de nek 

aangekeken. Producten uit mogelijk met radioactieve stoffen besmette gebieden 

worden elders gemeden met economische en sociale gevolgen voor de bevolking in de 

productiegebieden. Onderzoek onder de bevolking en het reddings- en herstelpersoneel 

bij TMI en Tsjernobyl heeft uitgewezen dat vele jaren na dato de psychische en sociale 

gevolgen nog steeds waarneembaar zijn (Bromet, 2011 ;; Bromet et al., 2011). Voor de 

getroffen bevolking en het reddings- en herstelpersoneel bij Fukushima zal dat niet anders 

zijn.” 

 

Het is dus zaak dat bij noodplanning met deze invloeden van het ongeval op de 

geestelijke 

gezondheid rekening wordt gehouden. 

 

De HGR benadrukt dat de blootstelling aan straling bij deze psychologische en sociale 

effecten 

wel degelijk een rol speelt, zij het vermoedelijk niet in biofysische zin zoals bij het ontstaan 

van 

kanker. Maar waar de angst voor stralingsblootstelling en voor de mogelijke gevolgen van 

zo’n 

blootstelling een rol speelt bij de aantasting van de geestelijke volksgezondheid is de 

stralingsblootstelling dus een factor van betekenis.”123 

 

Op 25 juli 2017 werd een 90 kilometer lange mensenketting georganiseerd, onder meer 

door eerste concluante. Hieraan namen 50000 mensen uit de streek deel. De hoge 

deelnemingsgraad aan deze actie toont duidelijk de morele onrust die het gevolg is van 

angst en vrees. 

 

Bovendien wakkert de terechte distributie van honderdduizenden jodiumpillen in Zuid-

Limburg (Nederland), de Städtregion Aachen en in de grotere radius in België, het logisch 

                                                 
123Hoge Gezondheidsraad, advies nr. 9235 van 3 februari 2016, “Nucleaire ongevallen, leefmilieu 

en gezondheid in het post-Fukushimatijdperk: Rampenplanning”, p. 54 
(http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20160630_hg

r_9235_fukushima_def.pdf) 
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gevolg van het heroptarten van T2, de onrust nog aan. 

 

De opmerkingen van Jan Bens aan Electrabel in verband met de  brandbestrijding, het 

opschorten van de vergunning van verwerking van licht radioactief afval, het ontdekken 

en verwijderen van twee duikers die zonder de juiste vergunningen werkten, het ontslag 

van de manager van de centrale, en de vele andere incidenten die met betrekking tot 

de centrale in de media komen,  wakkeren dit klimaat aan. 

 

Het vertrouwen van de bevolking in de veiligheid van de kerncentrale van Tihange 2 is 

zeer terecht en begrijpelijk, zeer laag. 

 

De schade is inderdaad moreel en persoonlijk. 

 

Er hebben zich kernrampen voorgedaan in Fukushima (2011) en Tchernobyl (1986), die 

maken dat de bevolking zich goed kan voorstellen wat de gevolgen van dergelijke 

gebeurtenis is voor de mensen die in een radius van ongeveer 75 km rond de reactor 

wonen.  

 

De vrees van de omwonenden is  niet alleen betreffende de gezondheid, maar ook 

wegens de vrees voor evacuatie en het achterlaten van hun huis, tuin, buurt, 

onderneming en sociale organisaties.   

 

De studies van Bogaerts, Boonen en Peirs tonen duidelijk aan dat het risico reëel is. 

 

 

De schade is een rechtstreeks gevolg van de beslissing van het FANC om de centrale van 

Tihange 

2 opnieuw te laten opstarten en van de onduidelijkheden over de oorsprong en gevolgen 

van de scheuren. Dit is geen handeling die een normaal voorzichtig persoon zou stellen. 

 

 

III. Oorzakelijk verband 

Iedere fout of gebeurtenis zonder dewelke de schade zich niet op dezelfde wijze zou 

hebben voorgedaan zoals ze zich in concreto voordeed, wordt als oorzaak van de schade 
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beschouwd, zonder enige selectie.124 

 

Volgens de equivalentieleer is er een juridische causaliteit indien de schade zoals ze is tot 

stand gekomen, zich zonder die fout niet of niet op dezelfde wijze zou hebben 

voorgedaan.125 

 

Dit betekent dat elke fout die een noodzakelijke voorwaarde is voor de schade, tot 

aansprakelijkheid leidt 126 , waaruit volgt dat (1) het causaal verband moet worden 

beoordeeld tussen de fout en de schade en niet tussen fouten onderling, (2) deze causale 

beoordeling moet gebeuren voor elke fout bij pluraliteit van oorzaken, (3) het causaal 

verband moet worden nagegaan vanuit de concrete fout en (4) het causaal verband 

verbonden moet zijn met de concrete schade.127   

Concluanten verwijzen naar de schade zoals hierboven aangetoond. 

Het bewijzen van het feitelijke causale verband vereist geen wetenschappelijke zekerheid. 

Het aantonen van een hoge graad van waarschijnlijkheid, zodat er geen ernstige twijfel 

meer is, volstaat normaal gezien dan ook.128 

In casu is evident duidelijk dat de schade is veroorzaakt door de hierboven genoemde 

schendingen. 

Het is even duidelijk dat als de scheurtjescentrale zou zijn stilgelegd, ten minste totdat er 

zekerheid is over de oorzaak van de scheurtjes en over de invloed van de werking van de 

centrale op de evolutie van de scheurtjes, de schade niet zo zijn aangericht. 

 

 

 

 

5.5. VIJFDE MIDDEL 

Concluanten vragen aan Uw rechtbank om maatregelen op grond van artikel 9(4) van het 

Verdrag van Aarhus en artikel 18, lid 2 Ger.W., gelet op de ernstige dreiging van fysische, 

                                                 
124H. BOCKEN en I. BOONE, “Causaliteit in het Belgische recht, Preadvies voor de Vereniging voor de 

Vergelijkende Studie van het recht in België en Nederland”, TPR 2002, 1625. Zie ook Cass. 30 oktober 

1973, Arr. Cass. 1974, 250 en Cass. 27 maart 1980, Arr. Cass. 1979-80, 946. 
125W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, 429. 
126T. VANSWEEFELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen – 

Oxford, Intersentia, 2009, 775. 
127T. VANSWEEFELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen – 

Oxford, Intersentia, 2009, 780 – 791. 
128M. VANQUICKENBORNE, De oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke aansprakelijkheid: een 

methodologische en positief-rechtelijke analyse, Gent, Story-Scientia, 1972, 131. 
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economische en sanitaire schade door het operationeel houden van de kerncentrale van 

Tihange 2. 

 

Met betrekking tot de rechtsmacht kan verwezen worden naar hetgeen reeds werd 

uiteengezet onder punt 2. RECHTSMACHT.  

 

 

6. WAT DE VOORLOPIGE  TENUITVOERLEGGING VAN HET TUSSEN TE KOMEN VONNIS 

Overeenkomstig artikel 1397 van het Gerechtelijk Wetboek zijn de eindvonnissen 

uitvoerbaar bij voorraad, behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt of tenzij de 

rechter bij met bijzondere redenen omklede beslissing anders beveelt. 

 

De uitvoerbaarheid bij voorraad van een vonnis waarin de vorderingen van de eisende 

partijen ontvankelijk en gegrond zouden worden verklaard, zou een onmiddellijke 

stillegging van de kerncentrale van Tihange 2 tot gevolg hebben. 

 

Wanneer het vonnis in beroep hervormd zou worden, zou de centrale terug opgestart 

kunnen worden. Er is geen reden om af te wijken van de uitvoerbaarheid bij voorraad. 

 

 

 De rechter kan de gevraagde maatregelen opleggen 

 

Het Verdrag van Aarhus veronderstelt een ruime en effectieve toegang voor het 

betrokken publiek tot de rechter. 

 

Artikel 18, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt: “de rechtsvordering kan worden 

toegelaten, indien zij, zelfs tot verkrijging van een verklaring van recht, is ingesteld om 

schending van een ernstig bedreigd recht te voorkomen.” 

 

In dit geval is de dreiging van fysische, economische en sanitaire schade door het 

operationeel 

houden van de kerncentrale van Tihange 2, die zware gebreken vertoont en waarbinnen 

de optimale veiligheidscultuur niet gewaarborgd is, wel degelijk zeer ernstig. 

 

Bij een ernstig incident in de kerncentrale van Tihange 2 kan het reactordrukvat door de 
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aanwezigheid van de scheuren barsten of breken. Er komen dan enorme hoeveelheden 

radioactieve stoffen in de atmosfeer terecht. De fysische gezondheid van de 

concluanten wordt dan aangetast. Een ongeval heeft ook psychosociale gevolgen: de 

terechte angst voor stralingsgevolgen – in het bijzonder van de langdurige blootstelling 

aan ingeademde of met besmet voedsel of water ingeslikte radioactieve stoffen –, de 

verstoring van het normale leven door de verplichting tijdelijk binnenshuis te blijven of, na 

evacuatie, het heropbouwen van een leven in een volledig nieuwe omgeving. Ook de 

roerende en onroerende goederen van concluanten worden getroffen. 

 

Zolang het FANC of Electrabel niet ernstig onderzoekt of de kerncentrale van Tihange 2 

door de substantiële gebreken (en in een gebrekkige veiligheidscultuur), ook in 

noodgevallen in alle 

omstandigheden de minimale veiligheidsnormen kan behalen, kan Uw Rechtbank 

hiertegen optreden. 

 

 

 

 

OM DEZE REDENEN 

BEHAGE HET DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, 

 

 

- Akte te nemen van de vrijwillige tussenkomst van de VZW Nucleaire Stop 

Kernenergie en de heer Leo Tubbax in de procedure met rolnummer 

2017/134/A 

 

- De door eisende partijen ingestelde vordering ontvankelijk en gegrond te 

verklaren  

 

- In hoofdorde, de beslissing van het FANC van 17 november 2015 op grond 

van artikel 159 van de Grondwet als niet-bestaande te beschouwen en dus 

Electrabel NV het bevel te horen opleggen onmiddellijk de exploitatie van 

de kerncentrale van Tihange 2j stil te leggen, zonder hierbij het bevel tot ont-

manteling van de kerncentrale op te leggen;  

 

- In ondergeschikte orde, de gedaagden te bevelen om 

o Een volledig en methodologisch pertinent onderzoek te voeren  

o Over te gaan tot een juiste identificatie en volledige evaluatie van het 

risico  
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- Gedaagden te horen veroordelen tot de kosten van het geding, daarin be-

grepen de rechtsplegingsvergoeding, begroot op  het basisbedrag van 

1440 euro;  

 

- Het tussen te komen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te horen verklaren, niet-

tegenstaande alle verhaal, zonder borg en onder uitsluiting van vermogen 

tot kantonnement.  
 

 

Brussel, 15 oktober 2017,  

 

Voor concluanten,  

 

Hun raadsvrouw,  

 

 

Mieke Van den Broeck  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIS VAN STUKKEN 

 

Voor: 

1. De VZW Nucléaire Stop Kernenergie, met ondernemingsnummer 0840.531.229, en 

adres 14 rue Bouhouille, 4671 Blegny, vertegenwoordigd door haar Raad van Bestuur,  

 

2. De heer Leo Tubbax, geboren op 10 december 1954 te Leuven, wonende te 14 rue 

Bouhouille,  4671 Blegny, gepensioneerde,  

 

Vijwillig tussenkomende partijen   
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Beide met als raadsvrouw Mr. Mieke Van den Broeck, kantoor houdende te 1210 

Brussel, Haachtsesteenweg 55 

 

Tegen:  

1. De Belgische Staat, vertegenwoordigd door zijn Minister van Veiligheid en Binnenlandse 

Zaken de heer Jan Jambon, wiens kabinet gevestigd is te 1000 Brussel, Wetstraat 2 
 

2. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, instelling van openbaar nut, 

gevestigd te 1000 Brussel, Ravensteinstraat 36, ingeschreven in de kruispuntbank van 

ondernemingen onder nummer 0254.487.220 
 

Eerste en tweede verwerende partijen,  

 

Vertegenwoordigd door Jan Bouckaert en Guan Schaiko, advocaten te 1000 Brussel, 

Loksumstraat 25,  

 

 

3. Electrabel NV, Simon Bolivarlaan 34, gevestigd te 1000 Brussel, ingeschreven in de 

kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0403.170.701 

Derde verwerende partij,  

Vertegenwoordigd door Patrick De Maeyer en Tangui Vandenput, advocaten te 1160 

Brussel, Tedescolaan 7 In de procedure met rolnummer 2017/134/A, ingeleid voor uw 

Rechtbank op 13 januari 2017, ingesteld door  

 

Eveneens inzake:  

 

1. De STÄDTEREGION AACHEN, overheid naar Duits recht, vertegenwoordigd door 

deStädteregionsrat, de heer Helmut ETSCHENBERG, met haar kantoren te 52070 Aken 

(Duitsland),Zollernstraβe 10; 

 

2. Mevrouw Ulla THÖNNISSEN, met woonplaats te 52076 Aken (Duitsland), Eberburgweg 3, 

lid van het parlement (Landtag) van het Bundesland Nordrhein-Westphalen; 
 

3. De heer Martin PETERS, met woonplaats te 52222 Stolberg (Duitsland), Rathausstrasse 34, 
vakbondssecretaris; 

 

4. De heer Werner KRICKEL, met woonplaats te 52156 Monschau (Duitsland), Im Städtchen 

1, 
zelfstandige; 

 

5. Mevrouw Ingrid VON MORANDELL, met woonplaats te 52146 Würselen (Duitsland), 

Schützenstrasse 1a, zelfstandige; 
 

6. De heer Georg Karl HELG, met woonplaats te 52076 Aken (Duitsland), Gut Grenzhof 2, 

auteur; 
 

7. De heer Uwe LÖHR, met woonplaats te 52223 Stolberg (Duitsland), Mauerstrasse 8, 

zonder 
gekend beroep; 
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8. De heer Frank SCHALGE, met woonplaats te 52477 Alsdorf (Duitsland), Marie-Juchacz--

Strasse 84, ambtenaar; 
 

9. WEISS-DRUCK GMBH & CO KG, vennootschap naar Duits recht, met zetel te 52166 

Monschau, (Duitsland), Hans-Georg-Weiss-Strasse 7, ingeschreven bij het Amtsgericht 

Aachen onder het nummer HR A 4869; 
 

10. AACHENER VERLAGSGESELLSCHAFT mit beschränkter Haftung, vennootschap naar Duits 

recht, met zetel te 52068 Aken (Duitsland), Dresdener Strasse 3, ingeschreven bij het 

Amtsgericht Aachen onder het nummer HRB 100; 
 

11. De gemeente MAASTRICHT, overheid naar Nederlands recht, vertegenwoordigd door 

haar 
burgemeester, mevrouw Annemarie PENN-TE STRAKE, met haar kantoren te 6211 DW 

Maastricht 

(Nederland), Mosae Forum 10; 

 

12. Mevrouw Jolanda Marianne KADIJK, met woonplaats te 6228 GA Maastricht 

(Nederland), 
Trappendaal 63, bediende; 

 

13. De stad WILTZ, gemeente naar Luxemburgs recht, vertegenwoordigd door haar 

college van 
burgemeester en schepenen, met kantoren te 9530 Wiltz (Luxemburg), Grand-Rue 2; 

 

14. De heer Franky ARNDT, met woonplaats te 9558 Wiltz (Luxemburg), rue des Sports 14, 
burgemeester en lid van de Luxemburgse kamer van volksvertegenwoordigers; 

 

Oorspronkelijke eisers  

 

En als vrijwillig tussenkomende partijen:  
 

15. Bundesland Nordrhein-Westfalen, overheid naar Duits recht, vertegenwoordigd door 

de secretarisin het Ministerium van Klimaatbescherming, Leefmilieu, Landbouw, 

Handhaving en Consumentenbescherming, met zetel te 40476 Düsseldorf (Duitsland), 

Schwannstrasse 8;  
 

16. Bundesland Rijland-Palts, overheid naar Duits recht, vertegenwoordigd door mevrouw 

Malu Dreyer, Minister-President, op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw Ulrike 

Hôfken, minister van Milieu, Energie, Voeding en Bosbeheer, met kabinet te D-55116 Mainz 

(Duitsland), Kaiser-Friedrichstrasse 1. 
 

Allen vertegenwoordigd door door Tim VERMEIR en Tinne VAN DER STRAETEN, advocaten 

te 1000 Brussel,Congresstraat 47 
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Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 

24ste Kamer 

A.R. 2017/134/A 

 

 

 

1. Statuten VZW Nucléaire Stop Kernenergie  

2. Activitetenrapporten VZW Nucléaire Stop Kernenergie 2015 en 2016 

3. Bogaerts, W. e.a. «  Hydrogen and NPP life Management: Doel 3 and Tihange 2” 

4. I. Tweer, Defecten in de drukvaten van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2. 

Commentaar op het FANC eindevaluatierapport van 2015  

5. I. Tweer, Cuves défeectueuses des réacteurs nucléaires belges Doel 3 et Tihange 2. 

Commentaires sur le rapport final d’évaluation de l’AFCN de 2015. 

6. R. Boonen, J. Peirs, Critical reflections about the integritiy of the reactof vessels of 

the Doel 3 and Tihange 2 nuclear power plants, May 21, 2017 

7. Curriculum Vitae Ilse Tweer, Walter Bogaerts, René Boonen, Jan Peirs, Digby 

Macdonald  

8.  Standaard, Bidden voor de Kerncentrale, opiniestuk van W. Bogaerts 

9.  Le Soir, 21 juni 2016, Irrégularité dans le dossier d’une pièce de Tihange 2 

10.  Note Greenpeace France, juni 2016 : Anomalies et soupçons de falsifications sur le 

site Creuset Forge d’Areva : Etat des lieux  

11. Rapport AREVA : Examen de la cuve Tihange 2 VP-2017. Rapport de Synthese. Analyse 

Partielle   


