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2018: DE VOLTOOIING
VAN EEN VIJFJARENPLAN
Beste lezer,

2

018 was het einde van een vijfjarenplan waarin Belgoprocess heel wat van haar langetermijnambities heeft gerealiseerd. Ondertussen ligt ook het nieuwe vijfjarenplan klaar. Voor

Kris Vreys, de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur, en algemeen directeur Wim Van Laer
is continuïteit daarbij het sleutelwoord.

Een nieuw noodhoofdkwartier, de sanering van de historische Na/NaK-afvalloten op site 2, de opstart van de
ontmanteling van gebouw 5/22, … het is een greep uit de projecten die stonden beschreven in het vijfjarenplan
2014-2018 en waarover we u in dit duurzaamheidsrapport meer vertellen. Het meest opvallende project is natuurlijk ons nieuwe noodhoofdkwartier op site 1, een betonnen constructie die bestand is tegen aardbevingen
en instortende vliegtuigen. Dat klinkt allemaal erg dreigend of spectaculair, maar zeker zo belangrijk is het
doorgangssas in het gebouw. Dit sas is voortaan namelijk de enige toegang tot de nucleaire zone. Met de intrek
in het nieuwe noodhoofdkwartier is de fysieke scheiding tussen de nucleaire en de niet-nucleaire zone nu dus
helemaal voltooid. Wat de beveiliging tegen ongewenste gasten uiteraard een pak efficiënter maakt.
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RAAD VAN BESTUUR: Vooraan: mevr. Nele Roobrouck (bestuurder). Midden: dhr. Francis Demeyere (gedelegeerd bestuurder) en dhr. Luc Mabille
(ondervoorzitter). Achteraan: dhr. Geoffroy Blondiaux (bestuurder), dhr. Kris Vreys (voorzitter), dhr. Alberto Fernandez Fernandez (vertegenwoordiger FOD Economie) en dhr. Wim Van Laer (algemeen directeur).

VEILIGHEID
Ook inzake veiligheid is er goed nieuws. Belgoprocess doorstond in 2018 een Periodieke Veiligheidsherziening
voor site 1. Tijdens deze tienjaarlijkse veiligheidsdoorlichting werden al onze installaties en uitbatingspraktijken diepgaand onderzocht. Met succes! Laat hierbij vooral duidelijk zijn dat deze veiligheidsdoorlichting geen
vrijblijvende oefening is, maar een ernstige keuring waar onze uitbatingsvergunning voor de verwerking en
opslag van radioactieve afvalloten van afhangt. ‘Veiligheid is en blijft de absolute topprioriteit’, benadrukt ook
de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur Kris Vreys. Daarom doet Belgoprocess ook meer dan wettelijk
verplicht is. Zo is de jongste jaren fel ingezet op het vergroten van de veiligheidscultuur onder het personeel. De
inspanningen lonen, maar belangrijk is nu dat we deze veiligheidscultuur levendig houden. Daarom hebben we
vorig jaar de campagne 10 voor Veiligheid gelanceerd. Al onze werknemers moeten er van doordrongen zijn dat
veiligheid ook te maken heeft met hun werkhouding. Veiligheid is een attitude, zoals u onder andere kan lezen
bij het verhaal van het laatste nucleaire transport uit La Hague, Frankrijk. Na bijna 20 jaar en 25 transporten
rondden we vorig jaar deze campagne af.
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Het laatste nucleaire transport uit La Hague, Frankrijk, kwam in 2018 naar Belgoprocess.
Na bijna 20 jaar en 25 transporten rondden we daarmee deze campagne af.

2019-2023
En dan wensen wij nog even vooruit te blikken. Ondertussen loopt namelijk een nieuw vijfjarenplan, 2019-2023,
en hebben we met Kris Vreys een nieuwe voorzitter van onze Raad van Bestuur. ‘We gaan verder op de ingeslagen koers’, beaamt de nieuwe voorzitter. ‘Al dienen we onze ambities bij te stellen aan de nieuwe financiële
realiteit. Er zal geen enkel project sneuvelen, maar omdat we voor dit vijfjarenplan minder overheidsmiddelen
hebben, zal het langer duren om ons programma uit te voeren.’
Zo zal bijvoorbeeld de nieuwe waterbehandeling niet binnen dit nieuwe vijfjarenplan worden uitgevoerd. Voor de
duidelijkheid; de huidige waterzuivering voldoet uiteraard aan de huidige milieuwetgeving. De projecten waaraan
al is gestart, zoals bijvoorbeeld gebouw 5/22 en IPM, blijven gewoon op schema. En ook de capaciteitsuitbreiding
van gebouw 151 en het nieuwe gelvatengebouw zijn nog steeds doelstellingen binnen het nieuwe vijfjarenplan.
Inzake werkgelegenheid valt er voor de ruim 300 werknemers dus niets te vrezen. Belgoprocess heeft zichzelf
dit decennium net geherdefinieerd vanuit principes als lokale verankering en maatschappelijke dienstverlener
en wenst daarin vooral de continuïteit te bewaren. Een bijpassend verhaal is dat van de americiumbronnen.
Op minder dan een maand tijd heeft Belgoprocess heel België doorkruist om bedrijven te ontlasten van deze
passieve afvalloten.

OPEN COMMUNICATIE
Bijkomend benadrukt Belgoprocess ook het belang van en zijn intentie tot een open communicatie met zijn
partners, de lokale overheden en alle andere stakeholders. Vandaar ook dit duurzaamheidsrapport. Ook intern
voert Belgoprocess een politiek van open dialoog waarbij werknemers elkaar durven aanspraken en waar advies
wordt geapprecieerd. Want zo hoort dat in een gezonde veiligheidscultuur.
Tot slot wijzen we naar het artikel over Enterprise Resource Planning, een softwarepakket waarmee we op
sommige vlakken de samenwerking met NIRAS, ons moederbedrijf, beter op elkaar zullen afstemmen. De nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur Kris Vreys zetelde voordien in de Raad van Bestuur van NIRAS: ‘Een
meer gestroomlijnde samenwerking op een aantal domeinen is goed, maar het is toch belangrijk dat de meer
operationele cultuur bij Belgoprocess kan gevrijwaard blijven met het oog op de realisatie van de kerntaak,
namelijk de samenleving vrijwaren van de risico’s die de verwerking en opslag van radioactieve afvalstoffen
met zich meebrengen. Want veiligheid is de absolute topprioriteit.’ ‘En we slagen daar ook in’, bevestigt Wim
Van Laer. Want zoals u verderop kan lezen heeft zelfs volledig zelfvoorzienend leven naast het lozingspunt van
Belgoprocess geen invloed op de gezondheid.
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Team 5/22

Gebouw 5/22

LEVENSGROTE MAQUETTE
MOET ONTMANTELING
VOORBEREIDEN

B

elgoprocess heeft in Balen een levensgrote maquette opgetrokken van een deel van gebouw
5/22. ‘De ontmanteling van dit gebouw is een uiterst complexe en risicovolle onderneming

omdat binnenin zwaar besmette tanks staan’, aldus ontmantelingsingenieur Johan Hoppenbrouwers. ‘We moeten robotica inzetten en om dit maximaal voor te bereiden hebben we een deel
van de installatie van gebouw 5/22 nagebouwd.’

In 2014 brak Belgoprocess de laatste steen af van de Eurochemic opwerkingsfabriek. Het duurde 25 jaar om
deze voormalige opwerkingsfabriek te ontmantelen. En eigenlijk is de ontmanteling nog niet helemaal klaar.
Met de ontmanteling van gebouw 5/22, een bijgebouwtje van het voormalige Eurochemic, staat Belgoprocess
zelfs nog voor een uiterst moeilijke taak. ‘Gebouw 5/22 bestaat uit twee gebouwen waarin vier tanks staan’,
legt Johan Hoppenbrouwers, uitbatingsingenieur Ontmanteling, uit. ‘Het gaat om 2 tanks van 40 m3 en 2 tanks
van 212 m3 waarin Eurochemic destijds de hoogactieve afvalvloeistoffen stockeerde. Dit zijn salpeterzuuroplossingen met fissieproducten en minieme resten van U en Pu. Erg agressief materiaal dus en bovendien zijn
de tanks radioactief besmet. Gezien dit besmettingsrisico is het dan ook onaanvaardbaar om gebouw 5/22 te
decontamineren en te ontmantelen terwijl de tanks nog in het gebouw staan.
Om de tanks maximaal te decontamineren vanop afstand is er gekozen voor een combinatie van mechanische
en natte decontaminatietechnieken. Vooreerst worden met behulp van mechanische technieken de “internals”
(leidingen, stoomjets, structuren, …) en het radioactieve slib uit de tanks verwijderd. Het restmateriaal op de
bodem en de contaminanten op de structuren en wanden worden onder druk afgespoten en afgevoerd. Bij
de mechanische decontaminatietechnieken passen we in eerste instantie hands-off decontaminatie toe met
gebruik van robotica.
Gebouw 5/22 is een betonnen bunker met muren van meer dan een meter dik en zonder een ingang. De hamvraag is dan ook: hoe geraken we dan in het gebouw? Verschillende scenario’s werden bestudeerd om de veiligste
methode uit te werken om de tanks uit de gebouwen te verwijderen. Uiteindelijk werd besloten om een nieuw
gebouw te realiseren bovenop gebouw 5/22. De oplossing bestaat enerzijds uit een betonnen structuur naast
5/22 dat dienst doet als operationele ruimte om het hele project aan te sturen en anderzijds uit een stalen
structuur bovenop gebouw 5/22 dat dienst doet als scheidingswand tussen de binnen- en de buitenlucht om het
besmettingsrisico te beperken. Zodoende kunnen we in het dak van gebouw 5/22 zelf openingen maken voor
de aanvoer van de hands-off decontaminatiegereedschappen en voor de afvoer van het afval.’
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De structuren naast en op gebouw 5/22 worden opgetrokken ter voorbereiding van de decontaminatie.

MAQUETTE
Maar zover is Belgoprocess nog niet. Alvorens de installatie in gereedheid te brengen voor uitvoering op de
installatie van gebouw 5/22 zelf, heeft Belgoprocess begin dit jaar een proefopstelling gebouwd in een industriële
hangar in Balen. Met deze levensgrote maquette (schaal 1:1) van een deel van gebouw 5/22 kunnen ingenieurs
en operatoren de ingewikkelde ontmanteling van de tanks voorbereiden. ‘Zoals gezegd voeren we de operatie
uit met een robotarm’, legt Johan Hoppenbrouwers uit. ‘Niet om de tanks zelf af te voeren, maar om de inhoud
van (en leidingwerk rond) de tanks te decontamineren en te verkleinen. Hiervoor dienen we alle leidingen in en
rond de tanks te knippen en/of te versnijden en af te voeren. Maar dit is bijzonder moeilijk gezien de beperkte
zichtbaarheid en de technische beperkingen van de gereedschappen, maar ook gezien de complexiteit van de
robotarm. De Python is eigenlijk een combinatie van een krachtmanipulator en een handmanipulator. Toen
we dit project startten was dit voor de meesten onder ons bij Belgoprocess nieuw. Sommige medewerkers op
Belgoprocess zijn vertrouwd met handmanipulatoren. Deze robotarmen zetten je handbewegingen verder en
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geven je dus veel gevoel. De Python daarentegen moeten we besturen met joysticks. Er is dus geen contactgevoel. Het is te zeggen, er is een technologie ingebouwd die weerstand simuleert wanneer je bijvoorbeeld tegen
een wand stoot. Dat helpt natuurlijk om met gevoel te werken, maar helemaal hetzelfde is het niet. Een tang
dichtknijpen geeft bijvoorbeeld geen gevoel. Het komt er dus op neer dat de Python hoofdzakelijk via beeld moet
worden gemanoeuvreerd. Een goede cameraopstelling is dus essentieel om deze ontmanteling te doen slagen.
Waarom we dan geen handmanipulatoren gebruiken? Omdat deze beperkt zijn in hun mogelijkheden. Aan de
Python kunnen we verschillende werktuigen bevestigen: een knipschaar, een zaag, een slijpschijf, verlichting,
een camera …, allemaal instrumenten die we nodig hebben. Zoals bijvoorbeeld ook schepbakjes om het radioactieve bezinksel dat in de tanks zit op te scheppen en af te voeren. Bovendien is de Python krachtiger. Trouwens,
om zo soepel mogelijk met deze robotarm te kunnen werken en om de operaties met de versnijdingsgereedschappen onder de knie te krijgen, hebben de operatoren in 2017 een opleiding gevolgd bij het Franse ONET
Technologies in Saint-Etienne (Frankrijk). Ook daar hebben we geoefend op een maquette, die dan nadien naar
Balen overgekomen is, althans wat er van overbleef. De reeds verkleinde delen (internals van de tanks) werden
vernieuwd en aangebouwd om opnieuw een volledige proefinstallatie te verkrijgen. In de loop van de periode
van testen in Frankrijk werd duidelijk dat een meer uitvoerige training op de maquette door Belgoprocessmedewerkers noodzakelijk was. In Balen verfijnen we nu onze robotvaardigheden en - technieken, we testen de
ter beschikking gestelde apparatuur uitvoerig en we onderwerpen de uitvoeringsmethodes aan een kritische
benadering. Dit kan ons alleen maar helpen gemakkelijker oplossingen te vinden indien er tijdens de uitvoering
op de site te Dessel storingen of defecten optreden aan de installatie. Het werk op deze testopstelling vormt
dus een essentiële stap in de voorbereiding van de beginfase van het grote ontmantelingsproject 5/22. Maar
deze fase is dan ook de meest complexe. Eenmaal de tanks zijn gedecontamineerd, kan de ontmanteling van
het gebouw vrij snel verlopen.’

2032
Belgoprocess hoopt over een jaar te kunnen starten op de site zelf. In eerste instantie worden de structuren
naast en op gebouw 5/22 opgetrokken. Deze bouwkundige werken zullen een zekere tijd in beslag nemen.
Gebouw 5/22 ligt namelijk in de nucleaire zone en hier bouwen vraagt veel voorbereiding. Om te beginnen zijn
er de administratieve verplichtingen: bouwvergunning, milieuvergunning, ontmantelingsvergunning, keuring
van de installaties en niet te vergeten de veiligheidsmachtigingen voor de aannemers en bouwvakkers die bij
het project betrokken zijn. Ook het bouwen zelf is gebonden aan een aantal restricties, omdat gebouw 5/22
binnen de gecontroleerde zone ligt. Al deze veiligheidsmaatregelen hebben uiteraard een invloed op de timing.
Eenmaal de gebouwen er staan, kan de decontaminatie van de vier opslagtanks starten. Het zijn deze bewerkingen van decontaminatie die op de maquette in Balen ingeoefend worden. Uiteindelijk wordt na decontaminatie
het vast afval, zowel de leidingen als het restmateriaal, in korven afgevoerd uit de tanks en afgevoerd naar
PAMELA in een afschermende transportcontainer’, legt Johan Hoppenbrouwers uit. Belgoprocess hoopt in 2032
de ontmanteling af te ronden. ‘Het geeft aan dat de collega’s van Ontmanteling een flinke kluif hebben aan dit
project’, besluit Johan Hoppenbrouwers.
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‘Het werk op deze testopstelling vormt
een essentiële stap in de voorbereiding.’
Johan Hoppenbrouwers
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Ontmantelingsteam Pulsator

Pulsator

ONTMANTELING
PULSATOR GEEFT
VORM AAN AMBITIE

M

et de ontmanteling van de pulsator krijgen de ambities van Belgoprocess om site 2 af te
bouwen steeds meer vorm. In de pulsatorruimte staan een aantal stalen tanks waar in

de jaren 80 nucleaire afvalwaters in werden behandeld. ‘De laatste uitdaging is de 8 ton zware
pulsatortank naar beneden halen’, aldus uitbatingsingenieur Bert Van Uytven en groepsleider
Rony Cools. ‘Deze staat namelijk op een 3 meter hoge metalen constructie.’
De afgelopen vijf jaar is er bijzonder veel werk verzet op beide sites van Belgoprocess. Terwijl de werken op
site 1 zich hoofdzakelijk kenmerken als investeringen, is het op site 2 andersom. Daar werd de jongste jaren
vooral ingezet op sanering en ontmanteling. Denk bijvoorbeeld aan de afgebroken boogloodsen 270L en –M
en de opruiming van de historische afvalloten (zie p. 20). Uiteindelijk zal alle bedrijvigheid op site 2 tot een
minimum worden gereduceerd en wordt site 1 verder gemoderniseerd om hier alle activiteiten te centraliseren.
Dit alles staat beschreven in INSAP (Industrieel- en saneringsplan voor site 1 en 2). Ook de ontmanteling van
de pulsatorruimte kadert in dit actieplan dat Belgoprocess moet voorbereiden op de toekomstige uitdagingen.
‘In de pulsatorruimte werden in de jaren 80 afvalvloeistoffen verwerkt’, legt Bert Van Uytven uit. ‘Het ging om
vloeistoffen van het voormalige Eurochemic op site 1 die naar de opslagtanks in de BRE (Behandeling Radioactieve Effluenten) op site 2 werden verpompt. Hier ondergingen de vloeistoffen een scheikundige voorbehandeling
om vervolgens in de pulsatortank te worden geklaard en gedecontamineerd door flocculatie. Dit is een proces
waarbij de afvaldeeltjes zich aan elkaar hechten tot vlokken die vervolgens uit de vloeistof kunnen worden
verwijderd. Na de pulsatortank volgden nog bijkomende filtering door zandfilters en ionenwisselaars. Hoewel
deze behandeling een continu proces was, is de pulsator maar korte tijd in gebruik geweest aangezien eind
jaren 80 werd besloten om Eurochemic te ontmantelen.’

EBONIET
In 2011 startte Belgoprocess met het opstellen van een ontmantelingsplan en een veiligheidsdossier voor de
pulsatorruimte. In 2015 gingen de voorbereidingswerken van start. De pulsatorruimte is namelijk gebouwd
tegen de BRE (Behandeling Radioactieve Effluenten). Voorafgaand aan de ontmanteling dienden er dus een
aantal bouwkundige ingrepen te gebeuren om de risico’s op verspreiding van besmetting te voorkomen. Ook
waren er aanpassingen nodig aan de ventilatie. Begin 2017 startten de operationele ontmantelingswerken met
het verwijderen van systeemcomponenten zoals pompen en leidingen. ‘Hoewel we goed vertrouwd zijn met het
knippen van leidingen bracht deze ontmanteling een moeilijkheid met zich mee’, legt Rony Cools uit. ‘De stalen
leidingen, maar ook de binnenkant van de tanks, waren bekleed met eboniet om het staal te beschermen tegen
de zuren in de afvalwaters. Dit eboniet verwijderen was geen evidente opdracht omdat dit materiaal voor bijna
de helft bestaat uit zwavel. Eboniet is eigenlijk met zwavel gevulkaniseerd rubber. Wanneer we dit hardrubber
verwijderden ontstond een enorm irriterende stank.’ ‘Vervolgens zijn we halfweg 2017 de tanks beginnen ledigen’, gaat Bert Van Uytven verder. ‘Hierin bevonden zich voornamelijk zand en harsen uit het filtratieproces.
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‘Om de pulsatortank tot op grondniveau te krijgen,
schakelen we een industriële verhuisfirma in.’
Bert Van Uytven

Eenmaal deze waren verwijderd is de sloopmachine met hydraulische knipschaar ingezet om de grotere tanks
te verwijderen. We zijn er in geslaagd om de restbesmetting op de ebonietbekleding ter plaatste te verwijderen
waardoor de fractie radioactief afval tot het minimum beperkt bleef.’

BETONDECONTAMINATIE
Met het verwijderen van de grotere tanks heeft Belgoprocess al een belangrijk deel van dit ontmantelingsproject
achter de rug. De beschermende ebonietbekleding was daarbij een uitdaging. ‘Afgelopen jaar zijn we gestart met
de betondecontaminatie van de vloerplaten en de tussenmuur, legt Bert Van Uytven uit. ‘We hopen deze werken
weldra af te ronden waarna we starten met de pulsatortank zelf. Deze tank heeft een diameter van 4,25 m en
meet 3,2 m hoog. Bovendien weegt de tank 8 ton en staat ze op een metalen constructie van 3 m hoog. We
hebben verschillende opties overwogen om de tank naar beneden te halen en uiteindelijk is er besloten om
hiervoor een industriële verhuisfirma in te schakelen, waarna we deze op een veilige manier kunnen verklei
nen en decontamineren. Als laatste werk staat het afbreken van de betonnen opvangkuip gepland, waarin de
installatie stond. Deze opvangkuip is destijds geplaatst als beschermende maatregel om lekkende vloeistoffen
op te vangen. We verwachten dat deze afbraak vrij vlot zal gaan, waarna onze collega’s van de dienst veiligheid
de ruimte kunnen vrijmeten.
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Historische afvalloten site 2

SANERING
HISTORISCHE AFVALLOTEN
GAAT LAATSTE FASE IN

Pieter Vanbrabant en Robert Walthéry

B

elgoprocess heeft vorig jaar de omlaadcampagne met het natrium- en natriumkalium-afval afgerond. Eerder werd het niet-radiumhoudend afval al verwerkt. Veruit het grootste

deel van het historische afval op site 2 is daarmee aangepakt. ‘Nu wacht ons nog het radiumhoudende afval’, aldus Pieter Vanbrabant en Robert Walthéry. ‘Het gaat om een eerder
beperkte hoeveelheid afval dat weliswaar complex is om te verwerken.’

Op site 2 liggen hoofdzakelijk historische afvalloten opgeslagen van het naburige SCK•CEN (Studiecentrum
voor kernenergie). Het is afval waar destijds geen oplossing voor beschikbaar was en dat vervolgens sinds
de jaren 60 werd verzameld op deze site. In 1989 werd dit afvaldepartement van het SCK•CEN overgedragen
aan Belgoprocess en herdoopt tot site 2. De historische afvalloten werden opgeslagen op het Solarium en
in de HRA-putten (later overkapt door het verwerkingsgebouw 280X). In 2003 besloot Belgoprocess om dit
afval te sorteren, categoriseren en uiteindelijk te verwerken. ‘Sinds 2014 staat het saneren van deze site
bovenaan de beleidsagenda’, legt Pieter Vanbrabant uit, die als ploegleider mee instaat voor de veilige en
professionele verwerking van al deze afvalloten. ‘Er is een strikte planning en dat maakt dat we de afgelopen
jaren al veel werk hebben verricht.’
In een eerste fase werden de historische afvalloten geïnspecteerd. Daaruit volgde de uitsortering van het
radiumhoudende afval en het natrium- en natriumkalium-afval (Na/NaK), omwille van het verhoogde risico
bij de verwerking van deze afvalloten. Ongeveer 30 procent van het afval bleek radium te bevatten, een
kleine fraktie bevatte Na/NaK-afval. De rest van de afvalloten, 70 procent dus, kwam eerst aan de beurt en
het verwerkingsprogramma van dit afval kon in 2016 afgerond worden. Vervolgens werd het Na/NaK-afval
herverpakt, een campagne die eind vorig jaar werd afgerond, en ondertussen is Belgoprocess gestart met
de verwerking van het radiumhoudende afval. ‘In 2023 hopen we klaar te zijn met deze campagne’, aldus
manager Robert Walthéry.

Verliep de omlaadcampagne met het Na/NaK-afval vlot?
Pieter Vanbrabant: ‘Deze campagne ging inderdaad vlot omdat er een erg zorgvuldige uitsortering aan is
voorafgegaan. Kijk, het is niet gemakkelijk om vaten met natrium- en natriumkalium afval te onderscheiden
van vaten met ander afval. Temeer omdat het onverantwoord is om deze zomaar te openen en een kijkje te
nemen. We hebben daarom vat per vat doorgelicht met röntgenstralen (RX), maar ook dan nog bleek het
Na/NaK-afval moeilijk te onderscheiden. We weten echter dat het NaK vloeibaar is bij omgevingstemperatuur
waarbij de vloeistof zich steeds waterpas zet. Daarom namen we van elk vat 2 RX-beelden. Eerst een ‘gewone’
RX-foto en vervolgens plaatsten we het vat op een helling voor een tweede RX-foto. Wanneer we vervolgens
op de RX-beelden een dun lijntje detecteerden dat horizontaal met de helling meebewoog, wisten we dat er
vloeistof aanwezig is. En meer dan waarschijnlijk dat het om NaK-afval ging. In al z’n eenvoud is dit een erg
doeltreffende manier gebleken om het Na- en NaK-afval van elkaar en van het andere afval te scheiden.’
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Welke risico’s zijn er dan precies verbonden aan dit afval?
Robert Walthéry: ‘Natrium is een metaal dat bijzonder veel warmte kan opnemen waardoor het ook gebruikt
werd als koelmiddel in kerncentrales. Wanneer natrium in contact komt met water vormt het echter waterstofgas of ook knalgas genoemd, een erg explosieve stof. Daarom hebben we besloten om het Na/NaK-afval eerst
te herverpakken met inzet van handmanipulatoren in een cel. Vervolgens hebben we de herverpakte NaK
afvalloten ingevroren met vloeibare stikstof om een meer stabiele vaste struktuur te krijgen. In afwachting
van een definitieve verwerking in de PAMELA-installatie op site 1, blijft het NaK-afval vandaag opgeslagen in
een afgeschermde vriescontainer bij -25 °C.’

Ondertussen zijn jullie gestart met het radiumhoudende afval. Waarom hebben jullie hiermee
tot het laatste gewacht?
Pieter Vanbrabant: ‘Dit is een bewuste keuze omdat radium een isotoop is die in zijn vervalketen een gas
produceert namelijk radongas. Om de vrijzetting van dit radongas te beperken worden de afvalstoffen na
uitsortering en behandeling in de supercompactor en cementeringsinstallatie opgeslagen in laskokers. We
hebben deze laskokers ook een andere kleur gegeven zodat we ze vandaag gemakkelijker herkennen. Maar
dit maakt dat radiumafval complexer is om te verwerken.’
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Jelle Van Limbergen
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‘Radium produceert tijdens het radioactieve verval radon,
een radioactief edelgas. Dit maakt radiumhoudend
afval erg complex om te verwerken.’
Pieter Vanbrabant

Robert Walthéry: ‘Bijkomend is radium en specifiek radon een bron van alfabesmetting. Als we eerst het
radiumhoudend afval zouden verwerken, zou onze installatie ook besmet kunnen geraken met radium. Als we
vervolgens in de besmette installatie opnieuw niet-radiumhoudend afval zouden verwerken, raakt dat afval
op zijn beurt besmet. Dit heet crosscontaminatie. Daardoor wordt de verwerking van dat afval extra complex.
Daarom werd op site 2 de installatie omgebouwd om dit afval te verwerken. De laskokers met radiumhoudend
afval worden hier samengeperst en geconditioneerd vanop een veilige afstand. Wij controleren daarbij continu
op radioactieve besmetting en via een ventilatiesysteem wordt de lucht gefilterd en gecontroleerd. Zo komen
er dus geen schadelijke stoffen vrij in de omgeving.’

Wat gebeurt er met site 2 eenmaal het historische afval weg is?
Robert Walthéry: ‘Kijk, vandaag worden zowel op site 1 in Dessel als op site 2 in Mol nog radioactieve afvalloten
verwerkt en opgeslagen. Organisatorisch is dit echter niet de beste oplossing. Zeker niet met het oog op de
toekomstige uitdagingen in onze sector. Om ons hierop voor te bereiden centraliseert Belgoprocess dan ook
gaandeweg zoveel mogelijk activiteiten op site 1. Hiervoor is een planning opgesteld tot 2050. Vandaar de vele
investeringsprojecten op site 1 en de sanerings- en ontmantelingsprojecten op site 2. Want bovenop het opruimen
van de historische afvalloten, zijn andere teams hier bezig met het ontmantelen van diverse installaties en
gebouwen. Slechts een deel van de site in Mol blijft operationeel om ook in de toekomst nog radiumhoudend
afval te kunnen ontvangen. Voorlopig is het de bedoeling om in Mol een kleine radiumsite te behouden waar
we radiumhoudend afval kunnen verwerken dat producenten ons in de toekomst nog bezorgen. Maar we zullen
dit jaar onderzoeken of we ook het radiumhoudende afval niet in Dessel kunnen verwerken. De installaties op
de site die niet meer gebruikt worden, zullen stap voor stap worden ontmanteld.‘
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Laatste transport La Hague

BELGOPROCESS
RONDT TRANSPORTEN
UIT FRANKRIJK AF

Team receptie en opslag

A

fgelopen zomer heeft Belgoprocess het laatste transport van nucleair afval uit La Hague (Frankrijk) ontvangen. Daarmee komt een einde aan een campagne die 18 jaar duurde. ‘Sinds 2000 zijn

er 25 transporten geweest van hoogactief en middelactief afval’, aldus Maarten Houben, manager
Receptie & Opslag, die afgelopen zomer voor het eerst de transportoperatie leidde. ‘Logistiek was
dit een huzarenstuk.’

Eerst even voor het goede begrip; het afval dat tussen 2000 en 2018 uit La Hague naar Belgoprocess kwam
voor opslag is geen buitenlands afval. Het was afkomstig uit onze eigen Belgische kerncentrales, maar Synatom,
een dochteronderneming van Engie-Electrabel, stuurde haar gebruikte splijtstof (uranium en plutonium) eerst
naar de opwerkingsfabriek in La Hague zodat 97% van het afval kon worden herwonnen als brandstof. Bij dit
recyclageproces ontstaat echter afval en het is dat afval dat de afgelopen 18 jaar naar Belgoprocess werd teruggevoerd voor receptie en opslag. Elk land heeft immers de verplichting om zijn eigen radioactieve afvalstoffen
op te slaan. De transporten vonden plaats in 3 fases, afhankelijk van het type afval. Zo vonden de eerste 14
transporten plaats tussen 2000 en 2007. Tijdens deze campagne werden 387 canisters verglaasd hoogradioactief afval van splijtingsproducten naar Belgoprocess gevoerd. Tussen 2010 en 2013 ging het om 9 transporten
met in totaal 431 canisters gecompacteerde middelactieve metalen stukken. In 2017 en 2018 vonden de laatste
twee transporten plaats. Het ging om 35 canisters verglaasd middelactief afval van spoeleffluenten. ‘Al dit afval
staat nu netjes in gebouw 136 dat hiervoor speciaal is ontworpen’, legt Maarten Houben uit.

Aanvankelijk lokten de transporten veel protest uit, terwijl er voor het laatste transport niet eens
media-aandacht was. Een opvallende evolutie.
Maarten Houben: ‘Ik kan goed begrijpen dat mensen vragen en bezorgdheden hebben bij een nucleair transport
door hun gemeente. Dit is nu eenmaal een omstreden transport. Daar brengen we alle begrip voor op. Maar tij28

In het station van Mol wordt de transportcontainer met een portaalkraan overgeladen op een vrachtwagen die vervolgens naar Belgoprocess
in Dessel rijdt.

dens alle 25 transporten is er zowel tijdens het transport als bij het ontladen nooit een incident geweest. Mogelijk
heeft dat de mensen gerustgesteld en vertrouwen gegeven in alle veiligheidsmaatregelen die we namen. De
transporten waren strikt gepland en getimed. Sowieso vonden ze ’s nachts plaats om mogelijke verkeershinder
te vermijden. De trein uit La Hague kwam om 03.00 uur aan in Mol, waar de transportcontainer per goederenkraan werd overgeladen op de vrachtwagen. Ter plaatse werden door een onafhankelijk controleorganisme
dosismetingen en besmettingsmetingen uitgevoerd. Hierdoor hadden alle partijen de garantie dat het transport
tot op dat ogenblik vlekkeloos was verlopen. Vervolgens reden we onder politiebegeleiding naar Belgoprocess
en mochten we geen minuut van de planning afwijken. Logistiek waren deze transporten een huzarenstuk, maar
voor mens en milieu is het net goed dat dit afval naar ons is gekomen. Belgoprocess is namelijk internationaal
bekend om z’n kennis en expertise inzake de verwerking en opslag van radioactieve afvalstromen.’
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Overladen van de transportverpakking met verglaasd afval in gebouw 136.

Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor zo’n transport?
Maarten Houben: ‘De verzender, Synatom dus, is zowel voor de inhoud, de verpakking als voor het transport
verantwoordelijk. NIRAS, ons moederbedrijf, was aanwezig als getuige bij het vullen van de containers. NIRAS
moest het afval namelijk voorafgaandelijk accepteren en controleerde of alles volgens de contractuele afspraken
verliep. Wij namen de verantwoordelijkheid van de operatie over eenmaal de transportcontainer gebouw 136
binnenreed. Wij startten meteen met metingen om na te gaan of er geen besmetting was opgetreden en voerden
controles uit om de bevestiging te krijgen dat er tijdens het transport geen schade was opgelopen. Er is trouwens
nooit een probleem gerezen. Wanneer alle controles uitgevoerd waren, openden we de transportcontainer in
de daartoe speciaal ontworpen ontlaadcel en werden de canisters één voor één uitgeladen en opgeslagen in
daarvoor speciaal voorziene racks. Dit alles gebeurde uiteraard volledig afstandsbediend vanachter loodglas.
De straling was te groot. Er zijn in het verleden waarden van meer dan 500 Sievert per uur gemeten.’
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’25 transporten in 18 jaar
en nooit hebben we een incident gehad.’
Maarten Houben

U zei al dat deze canisters eerst moeten afkoelen. Zijn ze dan zo heet door de stralingswarmte?
Maarten Houben: ‘Toch wel, zeker tijdens de eerste transporten waarbij het om hoogactief afval ging. Er werden
toen canisters gemeten van 120 graden Celsius warm. Zelfs de buitenkant van de container straalt warmte af.
Dan weet je dat je met heel hoge doses te maken hebt. Het ontladen van zo’n container was dan ook altijd een
spannend moment. Er mocht absoluut niets mis gaan. Een manuele interventie is uitgesloten.’

Is deze transportcampagne nu definitief afgerond of wordt dit in de toekomst opnieuw opgestart.
Houben: ‘Het contract is afgelopen en in 1993 heeft de Belgische regering een moratorium op de opwerking
van bestraalde splijtstofelementen ingevoerd. Wat betekent dat opwerking (voor onbepaalde tijd) onmogelijk
wordt. Vergeet ook niet dat de eigenlijke opwerking van het afval jaren geleden al is beëindigd. Nu de terugkeer
van het laatste afval ook een feit is, ga ik er vanuit dat mijn eerste transport van dit type afval als manager ook
meteen mijn laatste was.’
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Ophalen bronnen

BELGOPROCESS
MAAKT KOMAF MET
AMERICIUMBRONNEN

Stijn Simons en Maarten Houben

B

elgoprocess deed eind afgelopen jaar een extra inspanning om verschillende bedrijven van
over het hele land te ontlasten van hun americiumbronnen. Als maatschappelijke dienst-

verlener heeft Belgoprocess namelijk de ambitie om het technisch passief op te ruimen. ‘Dit
was geen alledaags dossier, maar dankzij teamwork is de campagne geslaagd’, aldus senior
eerste operator Stijn Simons.

Op 24 mei 2018 verscheen een nieuw koninklijk besluit dat het gebruik van americium-241-bronnen verbiedt
vanaf 2021 omdat er alternatieven bestaan die minder risico’s inhouden inzake stralingsbescherming. ‘Americium-241 was tot enkele jaren geleden nog een courant gebruikte isotoop voor bronnen in de industrie’, aldus
Stijn Simons, 1ste operator Receptie & Opslag. ‘Het werd vooral gebruikt om erg nauwkeurige diktemetingen
mee uit te voeren, zoals bijvoorbeeld in een tapijtfabriek waar elke millimeter wol telt of bij een spinnerij die
kunstgras produceert. Maar ook rookmelders werkten tot nog niet zo lang geleden op basis van alfadeeltjes uit
een americiumbron. Vandaag hebben we echter optische technieken de minstens even goed zijn, minder risico’s
inhouden en geen radioactieve afvalstroom genereren. Daarom is er beslist om deze bronnen te verbieden
en hebben het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) en NIRAS (zie p. 60) aan Belgoprocess
gevraagd om een oplossing uit te werken.’

TRANSPORT
Bedrijven en instellingen met dergelijke radioactieve bronnen in hun bezit, staan opgelijst bij het FANC. Daardoor
kon Belgoprocess via FANC en NIRAS een inventaris verkrijgen van de ophaalplaatsen van deze americiumbronnen in België. Alleen het transport bleef een vraagteken. ‘Uiteraard konden de bedrijven in kwestie dit niet
zelf vervoeren’, legt Simons uit. ‘Voor nucleaire transporten is namelijk een vergunning vereist. De snelste en
veiligste oplossing was zelf een vergunning aanvragen en een transportcontainer modificeren naar de transporteisen van de americiumbronnen. Begin november 2018 keurde het FANC het veiligheidsdossier over ons
plan van aanpak goed en zijn we aan de slag gegaan. Voorafgaand aan het transport bezocht een team alle
bedrijven om de americiumbronnen te controleren, te verpakken en metingen uit te voeren om o.a. de vrachtbrief voor te bereiden. Elk nucleair transport moet immers tot in detail worden gedocumenteerd anders volgt
er geen goedkeuring. Het team voerde ook een voorverpakking uit zodat de americiumbronnen snel konden
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worden opgepikt en getransporteerd. Het transport is immers strikt gereglementeerd en getimed. We dienden
onze route nauwkeurig te volgen, onderweg stoppen was uit den boze en we mochten pas om 8.30u beginnen
rijden, wanneer alle kinderen op school zijn. We planden onze transporten zo dat we telkens rond het middaguur
op Belgoprocess arriveerden om de americiumbronnen te lossen zodat we in de namiddag het transport van
de volgende dag konden voorbereiden. Zo hebben we op 17 dagen bijna alle americiumbronnen van over heel
België opgehaald. En dat is alleen maar gelukt dankzij doorgedreven teamwork.’

MAATSCHAPPELIJKE ROL
Bij de ophaling van de americiumbronnen bleek overigens dat heel wat bedrijven al waren overgestapt op
alternatieve technieken. De americiumbronnen lagen er al maanden en zelfs jaren in onbruik opgeslagen in
afgesloten kokers, koffers en kluizen. Veilig dus, maar daardoor was de aanwezigheid van deze bronnen enigszins
in de vergetelheid geraakt. Temeer omdat de verkoop van americium al sinds 2002 verboden is.
In 2012 maakte Belgoprocess van het opspeuren en verwerken van zulke ‘vergeten’ radioactieve afvalloten een
speerpunt. ‘Vanuit onze maatschappelijke rol is het de ambitie van Belgoprocess om dit technisch passief op te
sporen en te verwerken. Zo kunnen en willen we onszelf opnieuw op de kaart zetten als actieve dienstverlener
voor de regio’, zo klonken toen de woorden van algemeen directeur Wim Van Laer.
De afgelopen jaren heeft Belgoprocess heel wat afvalloten verwerkt die vaak al jaren – weliswaar volgens de
wettelijke en technische verplichtingen - lagen opgeslagen op universiteiten, industriële sites en/of militaire
basissen. Denk bijvoorbeeld aan oude bliksemafleiders die destijds op kerktorens stonden en voorzien waren
van één of meer radioactieve stralingsbronnen waaronder vaak ook americium-241. Ook uit de medische kluizen
van ziekenhuizen heeft Belgoprocess heel wat afvalloten opgespeurd en verwerkt. Vorig jaar nog werd een
campagne met oude pacemakers, die plutonium-238 bevatten voor de energietoevoer, afgerond.
‘Bedrijven zijn tevreden dat wij hen van dit ‘vervelend’ afval afhelpen’, aldus Robin Tuerlinckx, die als medewerker
Productiebeheer het veiligheidsdossier opvolgde. ‘Voor deze campagne ging het om textielbedrijven, een spinnerij,
een bottelarij, … ‘normale’ bedrijven dus, maar omdat ze americium op hun terreinen hebben zijn ze onderworpen
aan specifieke nucleaire reglementeringen. Dit brengt administratieve en technische verplichtingen met zich mee
en dat kost hen geld. En natuurlijk wil geen enkel bedrijf betalen voor iets dat ze niet meer gebruiken. Voor de
transportkost van het americium draaien de bedrijven op, maar dat is maar eenmalig. Het was een niet alledaags
dossier, maar teamwork was de sleutel waarmee we deze campagne tot een goed einde hebben gebracht.’
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Veiligheidscampagne

TIEN VOOR
VEILIGHEID

Michaël Maes en Kristin Geboers

I

‘

n onze sector is het essentieel om mensen permanent alert en risicobewust te houden’, zegt
Michaël Maes, manager Veiligheid en Milieu (VEM). Daarom rolde Belgoprocess in oktober 2018

de nieuwe campagne ‘Tien voor Veiligheid’ uit. Tien veiligheidsthema’s moeten tien maanden
lang het veiligheidsbewustzijn aanscherpen. ‘Veiligheid is een werkhouding’, aldus stafmedewerkster VEM Kristin Geboers.

Veiligheidscultuur is al enkele jaren een belangrijk aandachtspunt bij Belgoprocess. In 2012 werd voor het eerst
een team samengesteld om een beeld te krijgen van de veiligheidscultuur op Belgoprocess. De fundamentele
vraag die toen werd gesteld, was: wat zijn de onderliggende waarden en normen die onbewust ons handelen
bepalen en hoe heeft dit een invloed op de veiligheid?
Uit die oefening concludeerde het Veiligheidsteam dat er nog verbetering kon worden geboekt op de veiligheidscultuur. Sindsdien volgden er heel wat concrete beleidspunten ter bevordering van de veiligheidscultuur.
In 2015 trok Belgoprocess ook een externe veiligheidsexpert aan die het actieplan ‘Anders Denken, Anders
Doen’ lanceerde. ‘Tien voor Veiligheid vloeit voort uit die oefening’, vertelt Michaël Maes. Uit ‘Anders Denken,
Anders Doen’ hebben we namelijk geleerd hoe belangrijk het is om van veiligheid een levendig thema te maken.
Concreet betekent dit dat we potentiële risico’s en gevaren op de werkvloer aanhoudend willen communiceren
en visualiseren. Tien voor Veiligheid doet dat met een postercampagne waarbij we de voornaamste risicovolle
activiteiten in tien thema’s hebben gekaderd en ook hebben voorzien van een pictogram om de herkenbaarheid
te verhogen. Elke maand komt een ander thema aan bod door het bedrijfsbreed te afficheren op posters en op
beeldschermen. Per thema zullen op de posters en schermen de belangrijkste aandachtspunten, veiligheidsafspraken en gedragsregels worden geaccentueerd.’
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Veiligheid als attitude in een complexe omgeving.

GOLDEN SAFETY RULES
Voor de tien thema’s die Belgoprocess aangrijpt in de campagne heeft het Veiligheidsteam zich laten inspireren
door de Golden Safety Rules uit de industrie. De veiligheidsthema’s zijn dus niet bedrijfseigen, maar uiteraard
wel aangepast aan de nucleaire context en klinken zo: 1. Werken op hoogte & met lasten, 2. Werkvergunningen
& -afspraken, 3. Noodsituaties, 4. Besloten ruimte, 5. Positieve houding, 6. Intern transport, 7. Nucleaire veiligheid, 8. LOTO (Lockout Tagout, een veiligheidsprocedure waarbij tijdens werkzaamheden de energietoevoer van
machines wordt afgekoppeld), 9. Arbeidsmiddelen en 10. PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen). Bovenop
de campagne zullen deze tien thema’s worden gebundeld in het nieuwe veiligheidsinstructieboekje voor interne
en externe werknemers. ‘Hoewel Tien voor Veiligheid pas in oktober is gelanceerd, kunnen we nu al voorzichtig
spreken van een effect’, vertelt Kristin Geboers. ‘Nadat we een thema hebben ontvouwd, merken we namelijk
dat er in die maand meer specifieke meldingen binnen komen over het thema. Nadien, wanneer de maand over
is en een nieuw thema wordt aangesneden, stellen we vast dat die opmerkingen minder doorkomen. Maar de
veiligheidsmensen op de vloer rapporteren nog steeds beterschap aangaande het thema. Al moeten we natuurlijk
bedachtzaam zijn met hier meteen sluitende conclusies aan te koppelen.’
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‘Vergelijk het gerust met een BOB-campagne.
Tien voor Veiligheid gaat ook over bewustmaking
op een positieve manier.’
Michaël Maes

SOCIALE DRUK
Als we de vergelijking maken met de situatie uit 2012, toen voor het eerst een foto werd genomen van de veiligheidscultuur, mogen we dan een verbetering concluderen? ‘Absoluut’, benadrukt Michaël Maes. ‘De afgelopen
acht jaar zien we een geleidelijke, maar duidelijke evolutie in de richting van veiliger individueel gedrag. Je zal
op de site bijvoorbeeld niemand meer zien zonder helm. Maar een cultuursverandering is natuurlijk moeilijk
te meten. Al zijn er twee bedrijfscijfers die toch een indicatie geven. Zo hebben we bijzonder weinig arbeidsongevallen en meten we de jongste jaren de laagste dosiswaarden ooit bij ons personeel. Wettelijk mag een
werknemer blootgesteld worden aan 20 mSv (millisievert) per jaar. Op bedrijfsniveau hanteren wij echter een
strengere norm van maximum 10 mSv per jaar. De afgelopen jaren maten wij echter gemiddelde blootstellingswaarden van amper 0,20 mSv. We kunnen dit niet volledig toeschrijven aan de veiligheidscultuur, maar toch
zijn mensen er zich bewuster van geworden dat veiligheid niet alleen een kwestie is van regelgeving en van
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organisatorische en technische maatregelen, maar ook van hun individueel gedrag.’ ‘Veiligheid maakt deel uit
van de persoonlijke werkhouding’, vult Kristin Geboers aan. ‘Gezien de risico’s van onze sector is het absolute
merendeel van het personeel zich daar ook heel sterk van bewust. Mensen die in de gecontroleerde zone werken, weten dat ze zich goed moeten beschermen en dat risicovol gedrag ook de veiligheid van anderen in het
gedrang kan brengen. Wat inzake veiligheidscultuur minder voor de hand lag was elkaar aanspreken op ‘fout’
gedrag. Wanneer we onveilig gedrag waarnemen, moeten we elkaar daarop durven aanspreken. Weliswaar
op een vriendelijke manier.’ ‘Alleen hoort zoiets niet meteen tot onze volksaard’, vervolgt Michaël Maes. ‘We
hebben daar als veiligheidsteam aanvankelijk sterk op moeten inzetten. Door elkaar op een positieve manier
aan te spreken op elkaars gedrag creëer je net een open cultuur waarin mensen elkaar helpen en vertrouwen.
Vergelijk het gerust met de BOB-campagne van de overheid. Ook hier gaat het om bewustmaking op een positieve manier om zo sociale druk te zetten op het gewenste, veilige gedrag.’

OVERLEGMOMENTEN
Michaël Maes benadrukt daarbij dat veiligheidscultuur levendig moet blijven. Veilig gedrag mag niet verzanden in een onbewust automatisme. ‘Veiligheid is een continu verbeterproces’, zo vat Michaël Maes samen.
‘Daarom zitten in onze werkgroep ook mensen uit verschillende afdelingen en zijn er bedrijfsbreed veelvuldige
overlegmomenten. Zo willen er op de werkvloer wel eens bezwaren klinken tegen veiligheidsaanpassingen of
veranderingen. De meeste bezwaren en bezorgdheden hebben te maken met het evenwicht tussen veiligheid
en efficiëntie. Sommige werknemers vrezen dat veilig werken, traag werken is. Wat natuurlijk niet zo hoeft te
zijn. Daarvoor dienen precies deze overlegmomenten. Om samen praktische oplossingen te zoeken of om een
draagvlak te creëren voor deze maatregel. Veilig werken is samenwerken. Dat is de boodschap en opzet van
de overlegmomenten. Kijk, Belgoprocess telt zo’n 300 werknemers en op de site werken ook nog een 100-tal
externe werknemers. Dat geeft een totaal van 400 werknemers. Ruim 40 mensen, dus 1 op de 10, daarvan zijn
dagelijks actief bezig met de operationele veiligheid, zeg maar de technische en organisatorische maatregelen.
Veiligheidscultuur daarentegen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.’
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Periodieke Veiligheidsherziening Site 1

VEILIGHEID ONDER
DE LOEP

Studieteam dat de periodieke veiligheidsherziening uitvoerde voor site 1

O

m zijn uitbatingsvergunning te kunnen behouden, moet Belgoprocess elke tien jaar een
grondige veiligheidsdoorlichting uitvoeren op alle installaties en uitbatingspraktijken. Voor

site 2 werd deze Periodieke Veiligheidsvoorziening al in 2016 afgerond. Afgelopen jaar was het
de beurt aan site 1. Conclusie: ‘Onze installaties en gebouwen zijn goed onderhouden en even
veilig als ooit’, aldus projectleider Bert Lievens.

Belgoprocess is in ons land verantwoordelijk voor de professionele en veilige verwerking en opslag van radioactieve afvalstoffen en voor de ontmantelings- en saneringswerken van nucleaire gebouwen en terreinen. Om
deze opdrachten uit te mogen voeren op zijn sites, heeft Belgoprocess een uitbatingsvergunning nodig. In deze
vergunning zijn de veiligheidsvoorwaarden omschreven waaraan de installaties en dagelijkse praktijken moeten
voldoen. Zo’n vergunning vereist dat Belgoprocess minstens elke 10 jaar een uitvoerige veiligheidsanalyse bij
het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) moet indienen om de veiligheidsvoorwaarden van de
uitbatingsvergunning te bevestigen en na te gaan in hoeverre we conformeren aan de hedendaagse normen en
codes van goede praktijk. Omdat Belgoprocess over twee sites met verschillende basisvergunningen beschikt,
moeten we elke 10 jaar niet één maar twee periodieke veiligheidsherzieningen uitvoeren. Voor site 2 kreeg
Belgoprocess al de vergunning herbevestigd na een diepgaande veiligheidsherziening. Afgelopen jaar rondde
Belgoprocess de Periodieke Veiligheidsherziening af voor site 1. ‘Twee jaar hebben we hier voltijds aan gewerkt
met 6 mensen’, aldus projectleider Bert Lievens, die ook de Periodieke Veiligheidsherziening van site 2 leidde.

Was deze veiligheidsherziening vergelijkbaar met die van site 2?
Bert Lievens: ‘Ja en neen. De methodiek is uiteraard hetzelfde dus wat dat betreft heeft de ervaring van site 2
ons geholpen voor de veiligheidsherziening van site 1. Je weet wat je te doen staat. Tegelijkertijd begonnen we
met een klein hartje aan deze oefening omdat site 1 heel wat oude installaties telt. Ik was niet bevreesd voor de
functionele veiligheid van deze installaties, maar wel voor het gebrek aan documentatie. Hebben we bijvoorbeeld nog de technische fiches van installaties die in de jaren ‘60 zijn gebouwd? Stel dat we deze niet hadden
teruggevonden, dan dienden we ze zelf op te maken. En dat betekent reverse engineering, m.a.w. de installatie
figuurlijk uit elkaar halen, zien hoe alles werkt en op papier zetten om daarna de installatie opnieuw in elkaar
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Gebouw 155: opslag van laagactief geconditioneerd radiumhoudend en niet-radiumhoudend afval.

te zetten. Gelukkig bleek die vrees ongegrond. Het heeft veel moeite en tijd gekost, maar we hebben in onze
archieven quasi alle documentatie teruggevonden afgezien van twee geautomatiseerde transportwagens. De
fabrikant hiervan bestond gelukkig nog en heeft ons de nodige kopieën bezorgd zodat we ook dit dossier konden
vervolledigen. Los van de administratieve onzekerheid telt site 1 ook veel meer veiligheidskritische componenten
dan site 2. Deze Periodieke Veiligheidsherziening betrof dus veel meer werk.’

Waarom is die documentatie bij de vorige veiligheidsherziening, tien jaar geleden, niet in orde
gemaakt?
Bert Lievens: ‘Omdat de procedure en normering nieuw zijn, zeg maar serieus verstrengd. Het FANC heeft
ons, net als alle andere nucleaire instellingen van klasse I, de IAEA-norm SSG-25 opgelegd (IAEA staat voor
het Internationaal Atoomenergieagentschap), die eigenlijk bedoeld is voor kernreactoren. Dit is een gidslijst
met zeer gedetailleerde, veiligheidsgerichte vragen die we allemaal moesten beantwoorden. Het gaat van de
meest banale dingen tot de meest extreme dingen. Van de gevolgen van een waterleidingbreuk tot hoe goed we
beschermd zijn tegen de impact van een zonnestorm. Waar het tot tien jaar geleden volstond om een globaal
beeld te geven van de technische en operationele veiligheid, dient nu alles in detail te worden beschreven. De
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afgelopen vier jaar zijn mijn team en ikzelf hier dan ook fulltime mee bezig geweest. Eerst voor site 2 en nu
voor site 1. Maar het heeft geloond. We hebben nu een veel beter overzicht van onze installaties wat ons toelaat
efficiënter te werken. Bovendien zullen de veiligheidsherzieningen van over 10 jaar een pak vlotter verlopen
nu alles netjes is gearchiveerd.’

‘We werken veilig, het staat alleen niet op papier’, zo klonk de conclusie van de veiligheidsherziening
op site 2. Hoe zit dat voor site 1?
Bert Lievens: ‘Die is eigenlijk hetzelfde. Onze installaties en gebouwen zijn goed onderhouden en veilig. Zij
voldoen in hoge mate aan de vereiste die stelt dat alle installaties minstens even veilig moeten zijn als in hun
oorspronkelijke staat of zoals ze werden aanvaard na de vorige veiligheidsherziening. Dat op zich is al een
bevestiging van onze goede onderhoudspraktijken. Want zoals gezegd, staan hier installaties die dateren uit
de jaren ‘60. Op onze uitbatingspraktijken scoren we dus erg goed. We voldoen in hoge mate aan de huidige
regelgeving en codes van de goede praktijk. Ook de noodplanwerking, het stralingsbeschermingsprogramma
en het milieumonitoringssysteem doorstonden probleemloos de test en dat is toch een enorm motiverende
vaststelling. Wanneer we zeggen dat veiligheid de absolute topprioriteit is, is dat dus geen holle slogan, maar
actief bedrijfsbeleid. En zo werd het ook geconcludeerd in de veiligheidsherziening.’

Zijn er dan geen tekortkomingen gedetecteerd?
Lievens: ‘Jawel, er zijn afwijkingen, maar deze vormen geen rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid. Het
gaat bijvoorbeeld over de meetapparatuur waarmee we onze tanks monitoren. De norm eist ook een visuele
inspectie. We werken dus aan inspecties van de installaties met behulp van robots en camera’s, al is dat natuurlijk
niet evident gezien het stralings- en besmettingsgevaar in een aantal tanks. Een andere opmerking betreft de
gebouwen waar niet-geconditioneerd afval ligt opgeslagen. We weten dat deze gebouwen niet meer voldoen aan
de huidige normen, maar een nieuw opslaggebouw (Het ROC – Receptie en Opslagcentrum) is gepland en zal dat
euvel wegwerken. Voor een ander gebouw hadden we opmerkingen over de branddetectie en blusmogelijkheid,
maar ook hier is al een project rond opgestart. Zo hebben we uiteindelijk 205 verbeterpunten afgedekt die we
hebben vertaald in 61 acties. Dat lijkt misschien veel, maar onze beoordeling inzake deze veiligheidsherziening
was zeer positief. Onze veiligheidsfundamenten staan als een huis. Heel wat verbeterpunten zijn ook van administratieve aard. Plannen, rapporten, studies en andere technische documentatie moeten geformaliseerd
worden en tijdig worden geüpdatet. Zoals al aangehaald, komt het er op neer dat we vaak wel werken zoals de
goede praktijk het vooropstelt, maar dat we het niet altijd op papier zetten. We nemen deze opmerking uiteraard
ernstig. Het is een essentieel onderdeel van de veiligheidscultuur (zie p. 36). We hebben nu drie jaar de tijd om
al deze verbeterpunten uit te voeren. Maar ook daarna gaat het werk gewoon door. Veiligheid is hier immers
geen tienjaarlijkse, maar een continue opdracht.’
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‘Inzake milieu en stralingsbescherming
doorstonden we met glans de test.
Veiligheid is hier dus wel degelijk actief bedrijfsbeleid.’
Bert Lievens
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Fré Verbiest

Noodhoofdkwartier

NIEUW
NOODHOOFDKWARTIER
KRIKT VEILIGHEID EN
EFFICIËNTIE VERDER OP

B

elgoprocess heeft recent het nieuwe multifunctionele noodhoofdkwartier in gebruik genomen. Vanuit dit gebouw zal een eventuele crisis bij ernstige incidenten worden bedwongen.

Daarom zijn hier ook de meest kritische noodplanfuncties ondergebracht. ‘Het nieuwe noodhoofdkwartier van Belgoprocess is één van de meest performante binnen de nucleaire sector
in België’, aldus Fré Verbiest, supervisor Brandveiligheid & Noodplanning.

11 maart 2011. Als gevolg van een zeebeving en de daaropvolgende tsunami ontstaat er een explosie in de kerncentrale van Fukushima, Japan. Twee weken later beslist de Europese Raad om alle Europese kerncentrales te
onderwerpen aan een risicoanalyse die moet nagaan in welke mate de kerncentrales zijn bestand tegen extreme
noodsituaties. De Belgische federale overheid heeft deze eis ook opgelegd aan alle klasse I installaties in België.
Ook Belgoprocess valt dus onder deze zogenaamde stresstesten. Uit deze stresstesten volgen een aantal aanbevelingen die Belgoprocess omzet in een actieplan. Eén van de speerpunten uit dit actieplan is de bouw van
een nieuw noodhoofdkwartier, dat nu, acht jaar later in gebruik is genomen. ‘Bouwen op een nucleaire site is
natuurlijk niet evident’, legt Fré Verbiest uit. ‘De ontwerpeisen van het gebouw zijn zodanig uitgebreid en strikt
dat alleen het studiewerk en de vergunningsaanvragen al enkele jaren in beslag nemen. Maar nu dit nieuwe
noodhoofdkwartier er staat en operationeel is, is een belangrijke doelstelling uit ons actieplan verwezenlijkt.’

Waarom een nieuw noodhoofdkwartier en geen renovatie?
Fré Verbiest: ‘De voornaamste kritiek uit de stresstesten had te maken met de aardbevingsgevoeligheid van
het vorige gebouw en het feit dat de lokalen op de vorige locatie niet op overdruk staan en niet voorzien zijn
van een ventilatiesysteem dat radioactieve besmetting kan weren. Verder was de vorige locatie afhankelijk van
het wachtlokaal voor wat betreft input van alarmen en camerabeelden. Eigenlijk bleek het gebouw gewoon niet
meer aangepast aan de noden van de tijd. Om aan deze aanbevelingen van de stresstest tegemoet te komen,
was de bouw van een nieuw noodhoofdkwartier dan ook aangewezen. Dit nieuwe gebouw biedt bescherming
tegen extreme externe gebeurtenissen zoals aardbevingen, tornado’s, terreurdreiging, vliegtuigcrashes, … alle
camerabeelden en alarmen zijn hier gegroepeerd, de betonnen muren zijn zeer dik en het gebouw is voorzien
van een eigen back-up stroomgenerator zodat het gebouw te allen tijde autonoom operationeel blijft om een
mogelijke ramp of crisissituatie te bedwingen. Bovenal is het gebouw ook multifunctioneel. Zo is in het gebouw,
naast het noodhoofdkwartier, ook de centrale veiligheidspost ondergebracht en hebben de terreinverantwoordelijken hier een bureau, net als de mensen van stralingsbescherming. Verder is er een saswerking voorzien
om mensen die in het gebouw aanwezig moeten zijn tijdens een nucleair incident te decontamineren alvorens
ze toegang te verlenen tot het gebouw. Door al deze diensten te bundelen in één gebouw is niet alleen de veiligheid, maar ook onze efficiëntie opgekrikt.’
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Centrale toegang tot de interne perimeter (CIP) met integratie van bewaking en noodhoofdkwartier.

Een gedeelte van het gebouw (CIP) doet ook dienst als centrale toegang tot de interne perimeter.
Niemand raakt nog in de interne perimeter zonder langs de toegangscontrole te passeren.
Belemmert dit niet eerder de dagelijkse werking en dus de efficiëntie?
Fré Verbiest: ‘Tot voor kort reed elke werknemer, leverancier of contractant inderdaad rechtstreeks naar het
gebouw waar hij of zij werkte, terwijl nu enkel nog voertuigen die absoluut noodzakelijk zijn de interne perimeter
mogen binnenrijden, na een grondige controle door het beveiligingspersoneel. Dat was een aanpassing, maar
deze is vlot verteerd. Het beperken van de toegang tot de interne perimeter laat toe om de beveiliging van de
nucleaire installaties te optimaliseren.’

Opvallend is ook dat het noodhoofdkwartier in overdruk staat. Terwijl alle andere kritische
gebouwen op Belgoprocess in onderdruk worden gezet. Waarom is dat?
Fré Verbiest: ‘Door het gebouw op overdruk te zetten ten opzichte van de omgeving, vermijden we dat er tijdens
nucleaire incidenten besmette buitenlucht ongecontroleerd in het gebouw terechtkomt. Wanneer een gebouw
in onderdruk staat zou er besmette buitenlucht via lekken en kieren en geopende deuren of toegangspoorten
in het gebouw naar binnen getrokken worden. Het fundamentele verschil met de nucleaire installaties, die allemaal op onderdruk staan, is dan ook dat we bij nucleaire installaties willen vermijden dat de besmetting zich
naar buiten toe kan verspreiden. Terwijl we in het noodhoofdkwartier willen vermijden dat er besmetting van
buiten naar binnen komt. Het noodhoofdkwartier heeft immers als doel ons te beschermen tegen besmetting
van buitenaf. Daarom zetten we het gebouw in overdruk door met ventilatoren continu gezuiverde lucht binnen
te blazen. Het is een eenvoudig principe, maar wel erg efficiënt als veiligheidsbarrière.’
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‘De kans dat er zich een radiologische noodsituatie
voordoet bij Belgoprocess is bijzonder klein.
Maar we zijn goed voorbereid.’
Fré Verbiest

Stel er is een ernstig incident. Wat gebeurt er dan in het noodhoofdkwartier?
Fré Verbiest: ’Het noodhoofdkwartier biedt bescherming aan de mensen die de noodtoestand moeten managen.
De lokalen zijn zodanig uitgerust dat een tiental personen er gedurende een voldoende lange periode zelfvoorzienend kunnen werken en leven. Er is voldoende voedsel, kleding en water om te drinken en om te voorzien in
hygiënische en sanitaire behoeften, maar ook om te decontamineren in geval van besmetting. De infrastructuur
is verder uitgerust met een videosysteem en een satelliettelefoon om tijdens een crisis contact te houden met
het crisisbeheer in Brussel. Verder is er een dieselgroep voorzien om in geval van een stroomonderbreking
autonoom stroom op te wekken zodat de relevante installaties zoals ICT-servers, computers, communicatiemiddelen, … blijven werken.’
‘De crisisorganisatie op Belgoprocess bestaat uit een aantal taakgroepen. De taakgroep Crisisstaf bestaat uit de
directie. Zij nemen de beslissingen en dragen uiteindelijk de verantwoordelijkheid over de afhandeling van het
noodplan op de site. De taakgroep Radiologische Evaluatie voert alle berekeningen uit en voorziet de taakgroep
Crisisstaf van juiste informatie. De taakgroep Communicatie onderhoudt de interne en externe communicatie
met onder andere de overheid, FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) en Bel V, de hulpdiensten,
het personeel en de buurtbedrijven. De taakgroep Pers en Media neemt de communicatie met de buitenwereld
voor zijn rekening. ’

Verzamelt alle personeel, zo’n 300 werknemers, ook in het noodhoofdkwartier bij een incident?
Fré Verbiest: ‘Neen. Het noodhoofdkwartier is enkel voorzien voor de mensen die de crisis managen. Elk gebouw waar personeel werkzaam is (dus geen opslaggebouwen) heeft zijn eigen verzamelplaats die veel sneller
en veiliger toegankelijk is. Op deze verzamelplaatsen krijgt het personeel via het omroepsysteem en de blokhoofden (een gebouwverantwoordelijke die instaat voor de communicatie met de crisisstaf en de veiligheid van
het personeel) verdere instructies vanuit het noodhoofdkwartier. Inventariseren? Schuilen? Evacueren? Er zijn
verschillende scenario’s voorzien volgens de aard van het incident.’

Belgoprocess bestaat bijna 35 jaar. Hoe vaak kregen jullie al te maken met een ernstig incident
waarbij het noodplan werd afgekondigd?
Fré Verbiest: ‘Door de ver doorgedreven veiligheidsmaatregelen gebeuren er zeer weinig ernstige incidenten,
met als gevolg dat het noodplan zelden wordt afgekondigd. Het laatste incident waarbij het noodplan werd
afgekondigd dateert van oktober 2014. Het ging om een spouwbrand in een gebouw in ontmanteling zonder
nucleaire gevolgen naar de omgeving.
Het hoge veiligheidsniveau wordt bevestigd in de twee periodieke veiligheidsherzieningen die we recent hebben
doorgevoerd (zie p. 42). Verder wordt flink geïnvesteerd in veiligheidscultuur (zie p. 36). We zijn goed voorbereid,
ook op extremere situaties.’
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Sandra Vanarwegen en Paul Gielen

Milieu-impact

GEEN IMPACT
OP GEZONDHEID
OMWONENDEN

H

eeft de lozing van Belgoprocess een impact op de gezondheid? Neen. Dat blijkt uit een
diepgaande impactstudie. ‘Wie zelfvoorzienend leeft aan ons lozingspunt in de Nete heeft

een volgdosis van 1 microsievert’, aldus Paul Gielen, directeur Veiligheid en Milieu. ‘Totaal verwaarloosbaar aangezien de limiet 250 microsievert is’, onderlijnt Sandra Vanarwegen, milieucoördinator.

Mens en milieu beschermen tegen de schadelijke gevolgen van radioactieve afvalstoffen, dat is de primaire
verantwoordelijkheid van Belgoprocess. Daarom volgt Belgoprocess al sinds de oprichting zijn impact op de
gezondheid van de omwonenden op. Tot vorig jaar gebeurde dit aan de hand van het resident farmer scenario
van het Britse NRPB (National Radiological Protection Board). Bij deze berekeningsmethodiek gaat men uit van
een fictieve man/vrouw die pal aan het lozingspunt van Belgoprocess aan de Molse Nete woont en volledig in
zijn eigen levensonderhoud voorziet. Deze meest kritische persoon eet dus, hypothetisch gesproken, groenten,
vruchten & granen die hij teelt in grond die potentieel besmet is ten gevolge van de lozing en bewatert met
potentieel besmet Netewater. Hij of zij eet ook vlees en eieren van de kippen die er scharrelen, vlees en melk
van de koeien en schapen die er grazen en vlees van de varkens die er in de modder wroeten. Deze persoon
zwemt ook in de Nete en krijgt daardoor al eens een slok water binnen. ‘Op basis van deze blootstellingswegen
bedroeg de dosisimpact voor deze persoon de jongste jaren zo’n 0,05 microsievert - een microsievert is het
duizendste deel van een millisievert - totaal verwaarloosbaar dus’, legt Paul Gielen uit. ‘En dat voor een levensstijl die sowieso conservatief, zeg maar eerder onwaarschijnlijk, is.’

UITGEBREID CONSUMPTIEMODEL
Vorig jaar berekende Belgoprocess echter een dosisimpact van 1 microsievert. Hoewel dit 20 keer hoger is,
is het effect op de gezondheid nog steeds verwaarloosbaar. Wettelijk ligt de bovengrens namelijk op 250 microsievert voor de activiteiten van Belgoprocess alleen. In totaal mag elke Belg een dosisimpact oplopen van
1000 microsievert ofwel 1 millisievert over een jaar. De vraag is wel: wat is de oorzaak van de verhoging?
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Het Belgoprocess lozingspunt in de Molse Nete.

‘Al 25 jaar werken we met het model van NRPB, maar omdat de wetgeving inzake dosisfactoren gewijzigd is,
hebben we de buren, het SCK•CEN (Studiecentrum voor Kernenergie), gevraagd een nieuw resident farmer
scenario uit te werken’, aldus Paul Gielen. ‘SCK•CEN heeft namelijk heel wat ervaring met het uitwerken van
biosfeer-modellen. Hun impactmodellen zijn echter uiterst conservatief. Zo ligt hun consumptiemodel beduidend
hoger. In het resident farmer scenario van het SCK•CEN zien we bijvoorbeeld dat onze fictieve, zelfvoorzienende
persoon nu 520 kg plantaardig voedsel eet per jaar tegenover 235 kg in het NRPB model. Hij eet ook een pak
meer vlees, namelijk 110 kg tegenover 50 kg bij NRPB en daarbij gaat het SCK•CEN ook ervan uit dat 100% van
het dierenvoeder besmet is. In het NRPB-model is dat maar 2,5% van het voeder voor runderen, varkens en
schapen en 1% van het kippenvoer. De persoon uit het SCK•CEN-model zwemt weliswaar niet meer in de Molse
Nete, maar krijgt jaarlijks via onder andere groenten en vruchten toch 730 liter Netewater binnen en zo’n 400
gram zand tegenover 400 liter water in het NRPB-model en geen zand. Het grootste verschil tussen de twee
modellen is echter de visconsumptie. NRPB liet de persoon geen vis eten, terwijl het nieuwe model 21 kg vis per
jaar in rekening brengt. Het gaat daarbij om vissen die hun hele leven hebben doorgebracht aan ons lozingspunt,
de meest kritische plaats dus. Uit onze impactevaluatie blijkt dat de consumptie van vis verantwoordelijk is voor
een significante fractie, tot 80%, van de totale dosis.’
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Evolutie van de geloosde gewogen radioactiviteit
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Maar zelfs in dit uiterst conservatieve, in werkelijkheid quasi onrealistische scenario, blijft de totale dosisimpact mijlenver onder de wettelijke norm. ‘Het is een worst case scenario’, gaat Paul Gielen verder. ‘Als het over
veiligheid gaat, laten wij niets aan het toeval over. Er wonen namelijk wel degelijk mensen in de buurt van ons
lozingspunt. Al leven die natuurlijk niet volledig zelfvoorzienend, maar mogelijk zijn er wel mensen bij die kippen
houden of een groentetuintje hebben en al eens water uit de Nete durven halen. Zij mogen dus gerust zijn.
Vergeet ook niet dat wij alle berekeningen baseren op het meest kritische punt, pal aan het lozingspunt. Terwijl
het debiet van de Molse Nete natuurlijk een pak groter is dan ons lozingsdebiet. De bijzonder kleine fractie
radioactiviteit dunt dan ook snel uit.’

NATUURLIJKE STRALING
Belgoprocess mag jaarlijks 60.000 m3 gezuiverde afvalwaters lozen in de Molse Nete. In 2018 loosde
Belgoprocess 23.648 m3 gezuiverde afvalwaters. Voor de totaal geloosde gewogen hoeveelheid radioactiviteit
heeft Belgoprocess een vergunningslimiet van 150 GBq (gigabecuerel) per jaar. Vorig jaar bedroeg de geloosde
gewogen activiteit slechts 0,288 GBq. ‘Dankzij de technologische vooruitgang en onze volgehouden inspanningen om afvalwaters te verminderen, hebben we de uitstoot van onze activiteiten de afgelopen 25 jaar spectaculair kunnen verminderen’, aldus Sandra Vanarwegen. ‘Het water dat we lozen is maximaal behandeld en ontdaan
van radioactiviteit. Helaas is er altijd een kleine restactiviteit, voornamelijk tritium. Dit is een waterstofisotoop
en dus praktisch niet scheidbaar uit water. Voordat we lozen wordt het water trouwens door ons gecontroleerd. En ook tijdens het lozen voeren we continu controles uit. Op zijn beurt voert de overheid onafhankelijke
controles uit. Wij nemen dit ernstig en hebben de professionaliteit in huis om de impact van onze radioactieve
lozingen tot een verwaarloosbaar niveau te herleiden. Vergelijk het hiermee; in de Kempen is er een natuurlijke
achtergrondstraling van 70 nanosievert per uur. Dat is bijzonder weinig. Een nanosievert is het duizendste deel
van een microsievert. Nu, een jaar telt 8760 uur. 8760 uur X 70 nanosievert per uur ≈ 600.000 nanosievert of
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‘De berekende dosisimpact ligt hoger omdat we een nieuw,
uiterst conservatief model hanteren.’
Paul Gielen

600 microsievert. Per jaar stelt iedereen in de Kempen zich dus bloot aan 0,6 millisievert natuurlijke achtergrondstraling. Stel dus dat er effectief een persoon een jaar volledig zelfvoorzienend leeft aan ons lozingspunt
en bijgevolg een dosisimpact van 1 microsievert opdoet, dan komt dit dus overeen met 15 uur extra blootstelling
aan de natuurlijke achtergrondstraling per jaar. Wat dus verwaarloosbaar is. En dat geldt dan nog voor de meest
kritische persoon. De lozing van Belgoprocess heeft dus geen enkele impact op de gezondheid.’

Evolutie van het volume geloosd afvalwater
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Gunter Van Zaelen (NIRAS) en Alfons Mathieu (Belgoprocess)

Enterprise Resource Planning

ERP STROOMLIJNT
SAMENWERKING NIRAS
EN BELGOPROCESS

M

et de installatie van het softwarepakket ERP gaan Belgoprocess en NIRAS verschillende
administratieve processen beter op elkaar afstemmen. ‘Een grondige analyse van onze

procesvoering wees ons in die richting’, zegt Alfons Mathieu, manager Business Controlling van
Belgoprocess. ‘ERP is een enorm hulpmiddel om op hetzelfde platform samen te werken’, klinkt
Gunter Van Zaelen, manager Asset Lifecycle bij NIRAS.

NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen) werd in 1980 opgericht door de
federale overheid met als taak het beheren van Belgische radioactieve afvalstromen. Omdat dit beheer ook
een industrieel luik vereist, namelijk de verwerking en de opslag van het afval, werd Belgoprocess in 1986
een dochteronderneming van NIRAS. Beide bedrijven hebben dezelfde verantwoordelijkheid: de samenleving
beschermen tegen de potentiële gevaren van radioactieve afvalstromen. NIRAS wordt hiervoor betaald door
de producenten van radioactief afval en ontvangt daarnaast een dotatie van de federale overheid voor onder
andere de sanering van historische afvalloten. Belgoprocess krijgt het grootste deel van zijn werkingsbudget
van NIRAS. Met de implementatie van ERP-software gaan beide bedrijven hun werking beter op elkaar afstemmen. ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Het is een softwarepakket dat bedrijven ondersteunt in het
beheer van een reeks business processen. Waar verschillende bedrijfsafdelingen vroeger elk een eigen systeem
hadden en data moeilijk uitwisselbaar waren, integreert ERP alle gegevens en processen in één database. ‘Het
is een overkoepelend systeem, een centrale server, waarin gegevens van Belgoprocess en NIRAS worden gecentraliseerd’, vat Gunter Van Zaelen van NIRAS samen. ‘Meer bepaald voor Financiën, Aankopen, Verkopen
en Projecten zullen we via ERP nauwer samenwerken’, vult Alfons Mathieu van Belgoprocess aan.

Te beginnen met Financiën. Belgoprocess ontvangt de financiering van NIRAS. Wil NIRAS meer
financiële inkijk?’
Gunter Van Zaelen: ‘Het gaat om transparantie, niet om controle. Een flink deel van onze gelden komen van
de overheid en dus dienen we als NIRAS ook driemaandelijks te rapporteren aan de overheid. Het voordeel van
ERP is dat we dit nu overkoepelend kunnen realiseren voor NIRAS en Belgoprocess samen. Terwijl we vroeger
elk in een apart systeem werkten en we de gegevens van de aparte systemen moesten uitwisselen.’
Alfons Mathieu: ‘Wij ontvangen van NIRAS budgetten op basis van individuele “projecten”. Dus in de eerste
plaats is dat afvalverwerking, maar ook ontmantelingsprojecten, onderhoud van installaties, investeringen aan
gebouwen en in beveiliging, …. De budgetten hiervoor zitten vervat in contracten met NIRAS. Via ERP kunnen
we die details gezamenlijk beter opvolgen. Door de financiën transparant te maken voor elkaar, wordt het gemakkelijker om de boekhoudingen op elkaar af te stemmen en “projecten” op te volgen.’

Wat is de relatie met de boekhouding?
Mathieu: ‘In Aankoop wordt heel het proces van elke aankoop geregistreerd, van een pak koffie tot een nieuw
gebouw en van openbare aanbesteding tot de factuur. Er is een wisselwerking met de Financiën, die neemt hier
de voor haar bruikbare elementen uit zoals de factuur, boekhoudkundige informatie tot de betalingsgegevens
van de factuur.’
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Van Zaelen: ‘We zijn reeds in 2017 met Financiën begonnen omdat er zo weinig mensen bij betrokken waren,
hooguit 20 mensen van Belgoprocess en NIRAS samen. De kleinschaligheid maakte het uiteraard gemakkelijker om ERP uit te rollen. Aankoop daarentegen heeft meer impact op de organisatie. Zoals Alfons zegt, elke
bestelling, ja ook een pak koffie of elk onderdeel in het magazijn, moet worden geregistreerd zodat we te allen
tijde een beeld hebben van wat nodig is op de site. Hier zijn dus veel meer werknemers bij betrokken. Wat dan
ook tijd vroeg om iedereen voor te bereiden, want deze ERP ging een grote impact hebben. Daarom zijn we pas
in juni 2018 live gegaan met de ERP-Aankopen.’
Mathieu: ‘Met het ERP-onderdeel Projecten is het net zo. Vandaag zijn Financiën en Aankoop al geïntegreerd
met de Projectmodule, volgend jaar willen we de hele projectopvolging ook verder uitrollen en gebruiken. Ik heb
het dan over de geraamde kosten, benodigd materiaal, herschattingen, tijdsduur, personeelsmiddelen, … alles
wat we doen voor, tijdens of na een project moet dan deel uitmaken van ERP. Nu doen we dat nog steeds in ons
eigen systeem, omdat het te grootschalig is om in één klap te integreren in ERP. Maar het basispakket Financiën
en Aankopen gebruikt wel al de Projectmodule voor het registreren van de financiële en aankooptransacties.’

Hoe komt het dat ERP nu pas wordt uitgerold? Belgoprocess en NIRAS zijn al meer dan 30 jaar
met elkaar verbonden.
Van Zaelen: ‘Historisch gezien was het niet evident om onze twee bedrijven in één systeem te laten samenvloeien. We dragen dan wel dezelfde verantwoordelijkheid, Belgoprocess en NIRAS zijn twee verschillende
bedrijven met elk hun bedrijfscultuur en eigenheid. NIRAS opereert in een administratieve, financiële context,
terwijl Belgoprocess een industrieel bedrijf is.’
Mathieu: ‘Ondertussen heeft die terughoudendheid plaats gemaakt voor vertrouwen en transparantie.’

Wat is dan precies de klik geweest die tot deze samenwerking heeft geleid?
Mathieu: ‘Tussen 2011 en 2013 hebben we een grondige analyse uitgevoerd naar de efficiëntie van onze procesvoering en operationele werking. Daaruit bleek nogal duidelijk dat zowel Belgoprocess als NIRAS gebaat
zouden zijn met gezamenlijke ERP.’
Van Zaelen: ‘Ook, als ik dat zo mag zeggen, liep het bedrijfssysteem Financiën van Belgoprocess technisch
alsook qua ondersteuning op z’n einde. Ze hadden wat dat betreft nog weinig ruimte voor verbeteringen en
aanpassingen.’
Mathieu: ‘Dat klopt. We moesten sowieso een systeemvernieuwing doorvoeren.’

Spreken jullie van een succes? En zullen Belgoprocess en NIRAS in de toekomst alleen maar
nauwer samenwerken?
Mathieu: ‘Ondanks de grote verschillen tussen onze bedrijven hebben we ons kunnen verenigen. De sleutel
daarbij was om maximaal terug te vallen op standaardprocedures in plaats van elk onze eigenheid door te
duwen. En dat we nauwer zullen samenwerken, lijkt mij logischerwijs het gevolg van de ERP.’
Van Zaelen: ‘De ERP draagt ertoe bij dat we beter samenwerken. Die weg willen we verder opgaan in de toekomst.’
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ACTIVA (IN 1.000 EUR)

2018

2017

∆ EUR

VASTE ACTIVA

1.072

1.199

-127

-10,61

75

78

-3

-3,71

996

1.120

-124

-11,10

Gebouwen

0

0

0

0,00

Installaties

660

742

-82

-11,07

Kantoor- informaticamat. & voertuigen

336

379

-42

-11,16

Activa in aanbouw

0

0

0

0,00

Financiële vaste activa

1

1

0

0,00

0

0

0

0,00

1

1

0

0,00

55.687

53.075

2.612

4,92

0

0

0

0,00

6.747

5.598

1.148

20,51

Voorraden

3.530

2.985

545

18,25

Bestellingen in uitvoering

3.216

2.613

604

23,10

20.474

16.339

4.135

25,31

Handelsvorderingen

20.426

16.243

4.183

25,75

Overige vorderingen

48

96

-48

-49,85

Geldbeleggingen

9.407

11.561

-2.154

-18,63

Liquide middelen

18.916

19.449

-533

-2,74

143

127

16

12,35

56.759

54.274

2.485

4,58

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

Deelneming in ondernemingen
Borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op meer dan 1 jaar
Voorraden en bestellingen in uitvoering

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar

Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA
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∆%

2018

2017

∆ EUR

EIGEN VERMOGEN

23.314

22.200

1.114

5,02

Kapitaal

5.000

5.000

0

0,00

0

0

0

0,00

1.700

1.703

-3

-0,17

Overgedragen resultaat

16.614

15.497

1.117

7,21

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

3.482

3.484

-2

-0,06

Pensioenen

0

0

0

0,00

Grote herstellings- en onderhoudswerken

0

0

0

0,00

3.482

3.482

0

0,00

0

2

-2

-100,00

29.963

28.590

1.373

4,80

2

2

0

0,00

24.724

22.668

2.057

9,07

Handelsschulden

7.577

5.829

1.748

29,99

Ontvangen vooruitbetaling op bestellingen

12.157

11.717

440

3,76

Schulden mbt bezoldigingen en belastingen

4.990

5.121

-132

-2,57

740

806

-66

-8,22

4.250

4.315

-65

-1,52

0

0

0

0,00

5.237

5.921

-684

-11,55

56.759

54.274

2.485

4,58

PASSIVA (IN 1.000 EUR)

Herwaarderingen
Reserves

Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen
SCHULDEN
Schulden op meer dan 1 jaar
Schulden op ten hoogste 1 jaar

Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA

∆%
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2018

2017

∆ EUR

62.373

59.226

3.147

5,31

61.107

58.307

2.800

4,80

604

346

257

Geproduceerde vaste activa

0

0

0

0,00

Andere bedrijfsopbrengsten

662

571

91

15,91

0

1

-1

-100,00

61.340

58.699

2.641

4,50

6.630

7.502

-872

-11,62

7.264

7.467

-203

-2,72

-633

35

-668

-1891,44

Diensten en diverse goederen

22.553

19.393

3.161

16,30

Bezoldigingen, soc. lasten & pensioenen

28.899

28.223

676

2,40

565

598

-33

-5,49

88

119

-31

-25,78

0

135

-135

-100,00

2.604

2.729

-125

-4,58

1.033

526

507

96,33

156

-335

491

-146,38

1.188

191

998

522,96

2

2

0

0,00

-76

-4

-72

1815,04

WINST VAN HET BOEKJAAR

1.114

189

925

488,46

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

753

3

750

25492,86

Overboeking naar belastingvrije reserves

-750

0

-750

—

TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR

1.117

192

925

480,98

RESULTATENREKENING (IN 1.000 EUR)
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Omzet
Wijziging bestelling in uitvoering

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSKOSTEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Wijziging in voorraad

Afschrijvingen en waardeverminderingen
Waardeverminderingen op voorraden
Toevoeging + /besteding - voorzieningen voor risico’s en kosten
Andere bedrijfskosten
BEDRIJFSWINST/(BEDRIJFSVERLIES)
Financieel resultaat
WINST VOOR BELASTINGEN
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
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∆%

74,18
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