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2019: AMBITIE MET EEN

MAATSCHAPPELIJKE ROL

Beste lezer,

I

n 2019 zijn we gestart met de uitvoering van het nieuwe vijfjarenplan 2019-2023. Dit plan
omschrijft de projecten en budgetten die nodig zijn voor de verdere professionalisering van

onze dienstverlening. Het gaat om ontmantelingswerken en nieuwe gebouwen, maar evengoed om efficiëntieoefeningen en lokale verankering. We zitten op koers met onze ambities.
Tijd voor een gesprek met Kris Vreys, Francis De Meyere en Wim Van Laer; respectievelijk
voorzitter van de Raad van Bestuur, gedelegeerd bestuurder en algemeen directeur.

De samenleving vrijwaren van de risico’s van radioactief afval. Dat is de maatschappelijke verantwoordelijkheid en prioritaire taak van Belgoprocess. ‘Om voorbereid te zijn op de toekomstige uitdagingen inzake de
verwerking, opslag en berging van Belgische radioactieve afvalloten, tekenden Belgoprocess en NIRAS enkele
jaren geleden een langetermijnstrategie uit tot 2100, gekend als INSAP. In INSAP (industrieel- en saneringsplan voor site 1 en 2) staat de modernisering van site 1 en de sanering van site 2 geschetst met de bijhorende
financiële raming. Vanuit dit plan maken we telkens een vijfjarenplan op waarin de meest dringende projecten
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RAAD VAN BESTUUR: Vooraan: mevr. Nele Roobrouck (bestuurder). Midden: dhr. Francis De Meyere (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).

gedetailleerd worden uitgewerkt en gebudgetteerd’, stelt Kris Vreys, voorzitter van de raad van bestuur.
‘Voor veel ‘klassieke’ bedrijven is vijf jaar een periode voor een langetermijnstrategie’, aldus Francis De Meyere,
gedelegeerd bestuurder. ‘Bij ons is dat eerder de middellange termijn. De ‘lange termijn’ gaat bij ons over
tientallen jaren! De hoge veiligheidseisen en het technologische karakter van een aantal projecten vragen
trouwens veel voorbereiding en bijgevolg ook tijd. Bovendien werkt Belgoprocess met overheidsmiddelen en
zijn we gebonden aan de wet op overheidsopdrachten. Aan alle investeringen gaat dus eerst een overheidsopdracht vooraf. Om deze procedure zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, hebben we de jongste jaren de
dienst aankoop versterkt. Planning en budget moeten in overeenstemming zijn.’

ONTMANTELEN EN BIJBOUWEN
‘Een belangrijk deel van de projecten en activiteiten staan in het teken van ontmanteling’, geeft Wim Van Laer,
algemeen directeur, mee. ‘Ten gevolge van de coronacrisis begin dit jaar, hebben we daar een stuk achterstand
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Eerste steenlegging van gebouw 151E

opgelopen, maar die gaan we gespreid over de volgende twee jaren inhalen. Gelukkig realiseerden we in
2019 een aantal belangrijke projecten. Zo leest u in dit duurzaamheidsrapport over de ontmanteling van de
Pu-tank, een tank met radioactieve vloeistoffen uit het Eurochemic-tijdperk. Na een grondige voorbereiding
konden we de tank afgelopen jaar ontmantelen.
In 2019 werd ook gestart met de bouw van extra opslagcapaciteit. Zo beschikken we vanaf volgend jaar met
gebouw 151E over bijkomende opslagruimte om laagactief afval te stockeren in afwachting van de oppervlakteberging. ‘De oppervlakteberging is een project van moederbedrijf NIRAS’, vult Kris Vreys aan. ‘Maar als Belgoprocess
zijn we nauw betrokken. Onder andere daarom hernieuwden we de onderlinge samenwerking. Zo maakten we
grote sprongen in het samenvoegen van onze ICT-systemen. Onder de noemer Corporate Service ICT werken
weldra alle medewerkers van Belgoprocess en NIRAS met dezelfde hard- en software.’

EFFICIËNTER, FLEXIBELER EN SOLIDAIR
‘Niet alleen de Corporate Service ICT zal onze samenwerking een pak efficiënter maken. Ook met een aantal
externe firma’s sloten we samenwerkingsakkoorden met het oog op meer efficiëntie en flexibiliteit’, vult
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Francis De Meyere aan. Wim Van Laer bevestigt: ‘de vele investeringen zorgen voor heel wat extra werk en
dit resulteerde in een stijging van het eigen personeel. Daarnaast worden ook externe medewerkers ingezet. Sinds 1 januari beheert Solvus de tewerkstelling van alle externe medewerkers op onze sites. Dankzij
het partnership met Solvus vinden we sneller de juiste mensen én konden we op de eigen HR-dienst een
administratieve vereenvoudiging doorvoeren. Extra werknemers op de site betekent ook bijkomende veiligheidsuitdagingen. Hiervoor hebben we het bilateraal overleg in het leven geroepen. De jongste jaren hebben
we flink geïnvesteerd in veiligheidscultuur en we willen dit ook onder externe medewerkers levendig houden.
Vandaar deze safety talks waarin veiligheidsvoorwaarden worden doorgenomen, maar waar mensen ook
ideeën of bedenkingen kunnen uiten.’
Kris Vreys onderstreept het belang van veiligheid bij Belgoprocess. ‘Veiligheid is de belangrijkste prioriteit’,
stelt hij ‘en dit zowel voor de omgeving, de aannemers en uiteraard ook voor onze eigen medewerkers. Hun
welzijn is de motor van onze organisatie.’ Hij verwijst daarbij naar de welzijnsbevraging, waarin gepolst werd
naar het psychosociaal welzijn van onze medewerkers. Daaruit bleek overigens dat de onderlinge solidariteit
een van onze grootste troeven is. ‘Mensen kunnen rekenen op elkaar. Ze hebben vertrouwen in de expertise
en werkhouding van hun collega’s. Voor een bedrijf dat veiligheid als absolute topprioriteit heeft, is dat
natuurlijk een enorme opsteker’, stelt Wim Van Laer.

MAATSCHAPPELIJKE ROL
‘Veiligheid en milieu zitten trouwens helemaal verweven in de activiteiten van Belgoprocess’, gaat
Francis De Meyere verder. ‘Niet alleen het verwerken van historische afvalloten was daarbij de jongste jaren
het meest opvallend, maar het ging ook over milieu-inspanningen.’ Zo dadelijk leest u onder meer over de
investering die we deden om alle niet-radioactieve condenswaters te recycleren.
Tot slot, maar zeker niet in het minst, gaat onze maatschappelijke rol ook over verankering in de regio. ‘Belgoprocess stelt vandaag ruim 300 vaste werknemers en zo’n 140 tijdelijke medewerkers te werk’, zegt Kris
Vreys. ‘We zijn een belangrijke werkgever voor de regio, en niet alleen voor hooggespecialiseerde mensen.
Vanaf vorig jaar zijn we voor het groenonderhoud op de site in zee gegaan met De Sprong, een bedrijf uit de
sociale economie. Hierdoor bieden we mensen die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt opnieuw kansen.’

COMMERCIEEL
Door de focus te verleggen naar onze maatschappelijke rol en duurzame werkgelegenheid heeft Belgoprocess
de jongste jaren haar commerciële luik meer gefocust op een beperkt aantal thema’s. ‘Eén van die focusgebieden is onze internationaal gegeerde expertise inzake thermische technieken’, stelt Wim Van Laer. ‘Zo
bouwde Belgoprocess samen met het Nederlandse Montair een mobiele pyrolyse-installatie. Bedrijven uit
verschillende landen tonen interesse in deze verwerkingsinstallatie. Het toont aan dat de expertise van
Belgoprocess internationaal gewaardeerd wordt.’
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Verwijderen Pu-tank

PU-TANK,
OPGERUIMD STAAT NETJES

Steffen Cools

11

D

‘

it was een technische uitdaging’, aldus Steffen Cools, over de verwijdering en de ontmanteling van de Pu-tank. Deze tank bevond zich in de kelder van gebouw 123Y en be-

vatte radioactieve vloeistoffen waaronder een hoeveelheid plutonium. ‘De inhoud en vooral
de moeilijke bereikbaarheid van de tank maakten van deze ontmanteling een delicate taak.’

In functie van INSAP 1 (Industrieel – en Saneringsplan site 1) bereidt Belgoprocess de herbestemming van
gebouw 123Y op site 1 voor. Dit betonplaten gebouw dateert uit 1978 en is een overblijfsel uit de voormalige
Eurochemic-periode. In het Eurochemic tijdperk werd 123Y gebruikt voor de behandeling van zowel laagals middelactief vast afval (MAVA). Toen Belgoprocess in 1984 werd opgericht als opvolger van Eurochemic
behield gebouw 123Y aanvankelijk zijn functie. De jongste jaren daarentegen werd 123Y enkel nog gebruikt
voor de verdere opslag van besmette handschoenkasten en van vaten met betonbrokjes die overbleven na de
ontmanteling van Eurochemic. Met oog op de verdere modernisering van site 1 wordt gebouw 123Y gesaneerd
en krijgt het een nieuwe functie. Belgoprocess heeft het plan om het in te zetten ter ondersteuning van de
ontmanteling van de andere gebouwen in zone B. Niets bijzonders dus gezien de ambitie en expertise van
Belgoprocess, ware het niet dat in een afgesloten kelderruimte onder gebouw 123Y een tank met radioactieve
vloeistoffen stond. ‘En zo werd dit een flinke uitdaging voor een project dat aanvankelijk weinig om handen
had’, aldus Steffen Cools, ploegleider ontmanteling. ‘Het was een precaire onderneming waar een lange
voorbereiding is aan vooraf gegaan, maar sinds afgelopen jaar is de tank verwijderd.’

De tank was gevuld met radioactieve vloeistoffen. Gebouw 123Y werd gebruikt voor vast
afval. Vanwaar kwamen deze vloeistoffen?
Steffen Cools: ‘Gebouw 123Y was opgedeeld in zes cellen. Om de zoveel tijd werden deze cellen gepoetst.
Het water dat hierbij werd gebruikt, raakte zo gecontamineerd en werd via leidingen opgevangen in de tank
van waaruit het werd doorgepompt naar de waterbehandeling. Net zoals wanneer je thuis poetst en het vuile
water via de gootsteen en de riolering in de waterzuivering terecht komt. Tijdens de voorbereidingswerken
merkten we dat er nog afvalwater in de tank zat. Sowieso zouden we de tank voor de verwijdering eerst
hebben leeggepompt, maar dan nog bleef op de bodem van de tank een laag slib over als afzettingsproduct
van het afvalwater. Metingen leerden ons dat hierin een hoeveelheid plutonium aanwezig was. Dit leverde
een bijkomend risico op voor de verwijdering en de ontmanteling. Wanneer plutonium droog is, kan het stof
zich via de lucht verspreiden en bestaat een besmettingsrisico door inhalatie. We konden de tank dus niet ter
plaatste verzagen en in aparte delen afvoeren naar de PAMELA-installatie voor verwerking. De tank moest
in zijn geheel uit gebouw 123Y worden getild zodat het plutonium nat werd gehouden in het slib.’
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Daarom bouwden jullie eerst een teststand om de ontmanteling in te oefenen?
Steffen Cools: ‘Omdat we inzake veiligheid geen enkele risico nemen, hebben we de situatie nagebootst
om de ontmanteling voor te bereiden. Gezien het reële besmettingsrisico was het geen optie om mensen in
de cel te sturen om de tank handmatig ter plaatse te versnijden. Bovendien gaf de teststand ons bijkomend
de mogelijkheid en de tijd om verschillende zagen uit te proberen en om ons voor te bereiden op andere
scenario’s dan gepland.’
‘Niet alleen de ontmanteling, ook de verwijdering van de tank is jarenlang voorbereid. Want niet alleen de inhoud, maar ook het polyester waaruit de tank was vervaardigd en vooral de moeilijke bereikbaarheid, maakten
van dit project een hachelijke onderneming. De tank was voor ons onzichtbaar en moeilijk bereikbaar. Om er
aan te kunnen, dienden we eerst de betonnen vloer open te breken. Mochten bij deze breekwerken betonnen
brokstukken op de tank zijn gevallen, dan was er een reële kans op penetratie doorheen het polyester. Althans
dat was ons uitgangspunt tijdens de voorbereidingen. Toen we de tank eenmaal uit de kelder hadden getild,
bleek de polyesterhars echter niet zo broos als waarop we ons hadden voorbereid.’

Hoe ging de verwijdering van de tank precies in z’n werk?
Steffen Cools: ‘Om te beginnen hebben we een tent geplaatst over het stuk betonnen vloer dat we openbraken. Deze tent mat 10 op 5 meter, was 4 meter hoog en stond op onderdruk zodat eventuele besmetting
niet kon ontsnappen. Een externe firma heeft vervolgens met kabelzagen de betonnen vloer opengelegd
zodat de tank zichtbaar werd. Ons eerste werk was de tank ontkoppelen van de leidingen waarlangs de afvalwaters de tank in– en uitstroomden. De leidingen hebben we gedicht met pur-schuim zodat er niets meer
uit kon ontsnappen. Overigens hebben we in de teststand ook uitvoerig verschillende soorten pur-schuim
uitgetest op hun afdichtingscapaciteit. Een deel van deze leidingen bevindt zich nog steeds in de grond of de
13

Stef Saenen
De Pu-tank werd afgevoerd naar de PAMELA-installatie voor verwerking

‘Omdat we inzake veiligheid
geen enkele risico nemen,
hebben we eerst een teststand
gebouwd om de ontmanteling
voor te bereiden.’
Steffen Cools

betonnen vloer en worden in een volgende fase verwijderd en verwerkt. Toen de tank ‘vrij’ was, hebben we
die met een portaalkraan en een handmatige takel uit de kelder getild. Wat niet zo evident was aangezien we
in een tent werkten en met schragen een constructie moesten maken die sterk genoeg was om het geheel
te dragen. Deze constructie was toch een technische uitdaging. Er mocht absoluut niets misgaan, de tank
mocht niet vallen of de kabel mocht niet lossen of in het polyester slaan. Eenmaal uit de kelder hebben we
de tank ingepakt in een cargozak en op een speciaal daartoe bestemde kar bevestigd. Bijkomend hebben we
de tank tot twee keer toe ingelast in een plastic zak en er een bekisting rond gemonteerd. Om te voorkomen
dat drukopbouw zou ontstaan en mogelijke besmetting naar buiten zou komen, werd een beluchtingsfilter
geplaatst. Zo is de tank in z’n geheel naar PAMELA gereden, waar hij opnieuw helemaal werd uitgepakt.’

Waar de tank is ontmanteld.
Steffen Cools: ‘In PAMELA zijn eerst de hoeken van de tank opengesneden zodat het slib en het plutonium
konden opdrogen onder gecontroleerde omstandigheden. Dit heeft een week geduurd waarbij de verdampte
vloeistof werd afgevoerd via het ventilatie- en filtersysteem. Het resterende slib werd met een robotarm
weggeschept en in vaten verzameld voor verdere verwerking. Daarna is de tank vanop afstand met robotarmen versneden in kleinere stukken om die te cementeren in vaten. Gezien de moeilijkheid en de risico’s is
dit werk eigenlijk vlot verlopen.’
15

3
Gebouw 151E

EXTRA OPSLAGCAPACITEIT
IN DE STEIGERS

‘Gebouw 151E geeft ons
extra opslagcapaciteit
voor 5000 vaten ofwel 5 jaar.’
Len Hodges

E

ind 2019 startten NIRAS en Belgoprocess met de bouw van een nieuwe opslagmodule voor
laagradioactief afval. In gebouw 151E kunnen al vanaf volgend jaar 5000 vaten worden

gestockeerd. ‘Met dit project willen we vooral het capaciteitsprobleem counteren’, aldus
projectmanager Len Hodges. ‘Tegelijkertijd creëren we ruimte voor een efficiënte voorsortering
van het afval in afwachting van de definitieve oppervlakteberging.

Tot 1983 werd het Belgisch radioactief afval onder toezicht van het OESO in zee geborgen. In dat jaar besliste
de Belgische regering om laagactief afval niet langer in zee te bergen. Als oplossing voor dit soort afval
kwam oppervlakteberging namelijk steeds nadrukkelijker in beeld, al beseften experten en beleidsmakers
dat de concrete uitwerking ervan nog jaren zou duren. In afwachting van een oppervlaktebergingsinstallatie
diende het laagactief afval echter veilig te worden gestockeerd. Eerst werd een eenvoudig gebouw (gebouw
150) gerealiseerd waar de vaten met geconditioneerd laagactief afval met een heftruck werden gestapeld.
Vervolgens werd in 1990 het meer gesofisticeerde gebouw 151 opgetrokken, voorzien van een loopbrug
met telescopische grijper om de geconditioneerde LAVA-vaten (Laagactief Vast Afval) afstandsbediend in
opslag te nemen. De opslagcapaciteit van gebouw 151 werd berekend op de te verwachte tijdsduur die over
de verwezenlijking van de oppervlaktebergingsinstallatie zou heengaan, maar dit blijkt vandaag complexer
dan men in 1983 kon inschatten. ‘Ondertussen staan er ongeveer 36000 LAVA-vaten in gebouw 151’, zegt
projectmanager Len Hodges. ‘Met andere woorden: het gebouw zit vol, terwijl de oppervlakteberging nog
niet operationeel is. Om de periode tot aan de opstart van de oppervlakteberging te overbruggen, hebben we
dus nood aan extra opslagcapaciteit. In onze zoektocht naar oplossingen bleek een uitbreiding van gebouw
151 de meest realistische optie. Zo is gebouw 151E ontstaan, wat dus een aanbouw is van gebouw 151 waarin
we 5000 extra vaten kunnen stockeren. Aangezien de CILVA (Centrale Infrastructuur voor Laagactief Vast
Afval) jaarlijks zo’n 1000 vaten conditioneert, creëren we met deze uitbreiding een buffer voor de volgende
vijf jaar. Anticiperen op het nijpende capaciteitsgebrek is de voornaamste reden waarom we gebouw 151E
hebben gebouwd, maar de aanbouw heeft nog een functie. De LAVA-vaten worden immers niet zomaar
willekeurig in de oppervlakteberging geplaatst. Hun volgorde en plaats hangt af van hun stralingsniveau.
We moeten de vaten dus voorsorteren alvorens ze worden geborgen. Temeer omdat we de modules voor
oppervlakteberging zo efficiënt mogelijk willen vullen. Een voorsortering vraagt echter ruimte die we vandaag
niet hebben, maar met gebouw 151E bijkomend wordt gecreëerd.’

SIMPEL ONTWERP
In 2018 startte Belgoprocess en NIRAS met de zoektocht naar extra opslagcapaciteit om begin 2019 het
studiewerk rond gebouw 151E af te ronden. Al tijdens de zomer werd de opdracht gegund zodat afgelopen
september de werken van start konden gaan. Nadat de vloerplaat werd gegoten met 800 kubieke meter
beton, vond eind 2019 de eerstesteenlegging plaats. Tijdens de eerste maanden van dit jaar werden vervolgens de muren en het dak geplaatst. De werken verliepen zodanig vlot dat er zes weken voorsprong
op de planning werd geboekt. Maar toen dook het coronavirus op en moest ook de bouwsector het werk
stilleggen. ‘De uitbraak van het coronavirus doet onze voorsprong deels teniet, maar we verwachten nog
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steeds het gebouw dit jaar en vroeger dan initieel gepland klaar te hebben zodat we de extra capaciteit in
2021 in gebruik kunnen nemen’, aldus Len Hodges. ‘Het is dan ook dringend. Gebouw 151E moet er zo snel
mogelijk staan, daarom hielden we het bouwdossier doelbewust simpel. Om te beginnen is het technisch
een eenvoudig gebouw, namelijk een rechthoek van 20 meter op 50 meter met weliswaar dikke muren, een
dik dak en een dikke vloerplaat. Het gebouw moet natuurlijk de stresstest doorstaan. We hebben overwogen
om een rechtstreekse verbinding tussen gebouw 151 en CILVA te realiseren, maar de uitvoering hiervan is
delicaat en tijdrovend. Terwijl de huidige werken nauwelijks impact hebben op de operationele activiteiten
in andere gebouwen.’

INTERNE PERIMETER
‘Om de werken aan gebouw 151E zo snel mogelijk op te kunnen starten, hebben we zelfs de interne perimeter verschoven zodat de bouwwerf erbuiten zou liggen (de interne perimeter is de zone waar de installaties
staan voor de verwerking en opslag van radioactieve afvalstoffen en waar strenge toegangsvoorwaarden
aan gekoppeld zijn)’, gaat Hodges verder. ‘Bouwvakkers en andere mensen aan het werk zetten binnen de
interne perimeter is namelijk niet vanzelfsprekend. Zonder een veiligheidsmachtiging is dit zelfs onmogelijk
en dit is een tijdrovende procedure. Gelukkig konden we dankzij de ligging van gebouw 151 de grenzen van
de perimeter tijdelijk verleggen vóór de aanvang van de werken zonder enig veiligheidsrisico.’
‘Om de aannemers van dienst te zijn en ook de omgeving minder te belasten hebben we trouwens een nieuwe
toegangsweg aangelegd tussen onze site en het nabijgelegen bedrijventerrein. Voor gebouw 151E moeten heel
wat bouwmaterialen worden aangevoerd. Vrachtwagens die materiaal komen lossen, kunnen vandaag terecht
op een wachtzone aan het einde van de toegangsweg. Zo worden de omliggende wegen ontlast van stilstaand
vrachtverkeer.’

GEAFFECTEERDE COLLI
Een ander gebouw dat op korte termijn wordt gerealiseerd en gekoppeld aan gebouw 151 is het gebouw voor
ASR (Alkali-silica reactie) geaffecteerde colli, de zogeheten gelvaten. Dit zijn eveneens LAVA-vaten, maar
waarin een alkali-silica-reactie heeft plaatsgevonden oftewel gelvorming. Voor mens en milieu vormen deze
vaten geen gevaar, maar hun conditie voldoet niet aan de voorwaarden voor oppervlakteberging. ‘Vandaag
staan deze vaten mee in gebouw 151 tussen de andere LAVA-vaten’, legt Hodges uit. ‘Gezien de congestie
in gebouw 151 hebben we moeilijk toegang tot deze vaten. In het nieuwe gebouw kunnen we deze gelvaten
afzonderen en ze gemakkelijker inspecteren, monitoren en uit de stapel halen. In ieder geval creëren we met
een apart gelvatengebouw niet alleen extra bewegingsruimte om interventies uit te voeren, maar ontlasten
we ook gebouw 151 waardoor we opnieuw opslagcapaciteit winnen. Het laagactief afval blijft namelijk komen
en heus niet alleen vanuit de productie van elektriciteit. Ook de industrie en de medische sector kennen heel
wat toepassingen met laagactief materiaal. Wij zijn in alle geval optimistisch dat we de planning van beide
projecten halen. Met wat geluk is gebouw 151E nog dit jaar operationeel.
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4
Bilateraal overleg

VEILIGHEIDSMEETINGS
KRIKKEN OOK
EFFICIËNTIE OP

‘De veiligheidsmeeting
is een open dialoog waar ideeën
zowel als verzuchtingen aan bod
komen in wederzijds respect.’
Kristin Geboers, preventieadviseur

Kristin Geboers & Koen Adriaensen

B

elgoprocess organiseert de jongste jaren regelmatig veiligheidsmeetings met zijn contractors. Een evaluatie leert dat niet alleen de veiligheid, maar ook de kwaliteit van het

werk net als de planning en de kostprijs hierdoor verbetert. ‘De veiligheidscultuur van onze
contractors is niet de enige reden van deze meetings’, zegt preventieadviseur Kristin Geboers.
‘We willen vooral informatie delen om tot de beste praktijk te komen.’

De jongste jaren is er enorm geïnvesteerd in de verdere modernisering van Belgoprocess. Denk aan de upgrade van de beveiliging met onder andere de aanleg van een perimeter en de bouw van een nieuw noodhoofdkwartier op site 1 of aan de vele sanerings- en ontmantelingsprojecten op site 2. Ook de volgende jaren staan
er nog heel wat investeringen gepland zoals onder andere gebouw 151E (zie p. 16, Gebouw 151), IPM (Installatie
voor de Productie van Monolieten) en de bouw van het ROC (Receptie en Opslagcentrum). Al deze investeringen hebben heel wat werk opgeleverd en zullen dat de volgende jaren blijven doen. Dit zorgt voor extra
mensen op en rond de site wat bijgevolg ook veiligheidskwesties met zich meebrengt. ‘Sinds 2016 organiseren
we vier keer per jaar een veiligheidsmeeting met de ploegbazen, projectleiders, preventieadviseurs …, van
de verschillende externe firma’s die op onze site actief zijn. Een 20-tal mensen neemt gemiddeld deel aan
zo’n safety talk waarin we de veiligheidsvoorwaarden en -verwachtingen bespreken.’

In Seveso-bedrijven zoals de chemie en petrochemie zijn veiligheidsmeetings al langer de
norm. Belgoprocess volgt nu pas?
Kristin Geboers: ‘In de sector van Seveso-bedrijven werkt men al langer frequent samen met externe
firma’s, terwijl dit voor Belgoprocess een vrij nieuw gegeven is. Met firma’s zoals Verbruggen (zie p. 30,
Aankoopdienst en Sociale Economie) en BCS werken we weliswaar al vele jaren samen, maar sinds INSAP 1
(Industrieel- en Saneringsplan site 1) is de samenwerking met contractors veel intensiever en drong zich de
nood op om veiligheidsmeetings in te lassen.’

Belgoprocess heeft de afgelopen jaren veel inspanningen geleverd en resultaten geboekt
inzake veiligheidscultuur. Vormen externe firma’s een bedreiging voor de veiligheidscultuur?
Kristin Geboers: ‘In de petrochemie is dat inderdaad een van de beweegredenen om veiligheidsmeetings
te organiseren. Zij constateerden te vaak te grote verschillen tussen de eigen veiligheidscultuur en die van
de contractfirma’s. Maar met dat probleem werd Belgoprocess minder geconfronteerd. Wij stellen vast dat
de veiligheidscultuur van externe werknemers, die hier constant aanwezig zijn, amper minder is dan die van
onze eigen mensen. Waarschijnlijk omdat iedereen voldoende de ernst beseft van de risico’s en verantwoordelijkheden die verbonden zijn aan onze sector.’

Wat wordt er dan precies besproken op deze veiligheidsmeetings?
Koen Adriaensen: ‘De meetings zijn om te beginnen niet gelinkt aan specifieke projecten en we nodigen ook
niet per se alle contractors uit. Sommige firma’s zijn hier bijvoorbeeld maar een maand aan de slag. Met de
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aanwezigen nemen we het werfreglement door en lichten we het wettelijk kader toe waarbinnen we werken.
Dit is geen eenrichtingsverkeer waarbij wij zeggen hoe zij het moeten doen. Externe firma’s brengen namelijk
ervaring mee die mogelijk ook bij ons tot verbetering kan leiden. Het is dus een open dialoog waarbij ideeën
en benaderingen worden bekeken en besproken om zo tot de best mogelijke praktijk te komen. Dat is de
voornaamste rol van de veiligheidsmeetings. Bijkomend bespreken we incidenten en/of arbeidsongevallen,
fouten die werden gemaakt, verzuchtingen en wensen van werknemers, maar ook bezwaren of klachten van
de contractors naar ons toe of naar andere firma’s. Let wel, we gaan niemand met de vinger wijzen of het
proces maken van een contractorfirma. We formuleren verbeter- en actiepunten op een algemene manier.
Onze ervaring leert trouwens dat externe medewerkers er sowieso alles aan doen om veilig te werken. Feedback gebeurt dus constructief en op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Daardoor werken externe
firma’s op onze site ook meer met dan naast elkaar.’

De positieve evaluatie van deze meetings hoeft dan ook niet te verwonderen.
Koen Adriaensen: ‘Dankzij deze meetings gaan we er op alle vlakken op vooruit. Er zijn minder incidenten,
wat dus betekent dat we veiliger werken, de kwaliteit van het werk ligt hoger en ook in de planning en de
kostprijs zien we een gunstige uitwerking. Wat allemaal logisch is, aangezien we via deze meetings tegemoetkomen aan verzuchtingen en wensen die op de werkvloer heersen, maar die anders niet of te weinig
tot bij ons zouden komen.’

Zoals?
Koen Adriaensen: ‘Zoals met de oranje overalls. Op proef hadden we de externe medewerkers op site 2
een oranje overall laten dragen terwijl onze eigen mensen in een witte overall zijn gekleed. Zo werd visueel
duidelijk wie als externe op de site aanwezig was. Op een veiligheidsmeeting kwam dit ter sprake. De externe
medewerkers voelden zich hierdoor enigszins gestigmatiseerd. Ze noemden het een ‘Guantanamo Bay’-outfit
en meenden dat de oranje kleur bedoeld was om hen beter in de gaten te kunnen houden. Wat natuurlijk niet
het geval was. Na die meeting hebben we de oranje overalls afgevoerd.’

En wat met de toegangsprocedure? Sinds de indienstname van het nieuwe noodhoofdkwartier moet iedereen doorheen dezelfde poort rijden om te worden gescand alvorens de interne
perimeter te kunnen betreden. Dat werkt toch erg vertragend?
Kristin Geboers: ‘De controlepost interne perimeter doet onder andere dienst als toegangspoort tot de
nucleaire zone of interne perimeter van Belgoprocess, maar lang niet alle externe medewerkers zijn actief
binnen de interne perimeter. Om te beginnen is hier een veiligheidsmachtiging voor vereist. Dit is een strikte
procedure waar we onze contractors bij helpen. Nu, het klopt dat de toegangsprocedure tot de interne perimeter en het aanvullende papierwerk veelgehoorde verzuchtingen zijn. We tonen begrip, maar willen en kunnen
hier niets aan veranderen. De procedures zijn in het belang van ieders veiligheid. De veiligheidsmeetings
helpen ons wel om dit uit te leggen aan onze contractors. Tegelijkertijd is het zo dat de strikte en fysieke
scheiding tussen de interne en externe perimeter voor een toegankelijkere externe zone heeft gezorgd. En
dat maakt voor veel contractors het werken net gemakkelijker.
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5
Condensaatrecuperatie

CONDENSAATRECUPERATIE
BOEKT MILIEUWINST

‘In 1990 keken we naar
condensaatrecuperatie
vanuit economisch oogpunt.
Vandaag primeert de milieuwinst.’
Tony Bosmans

Tony Bosmans & Jacques Torfs

B

elgoprocess recupereert sinds 2019 bijna alle niet-radioactieve condenswaters van site 1.
Dit betekent een besparing op het energie – en waterverbruik, maar vooral een grote

winst voor het milieu. ‘Hoewel het ‘maar’ om de recuperatie van warm water uit stoomketels
gaat’, aldus mechanical expert Tony Bosmans. ‘Was dit zelfs voor een milieubewust bedrijf
als Belgoprocess een ingewikkeld project.’

Wanneer water wordt opgewarmd ontstaat er stoom, wanneer deze stoom vervolgens afkoelt, krijg
je condensaat. Op Belgoprocess wordt stoom gebruikt voor twee toepassingen. Ten eerste voor de
verwarming van de gebouwen en ten tweede voor enkele afvalverwerkingsprocessen, bijvoorbeeld om
radioactieve vloeistoffen te transporteren. Deze activiteiten produceren in totaal 12 ton condensaat per
uur. Sinds kort recupereert Belgoprocess daar de helft van, namelijk deze uit het verwarmingscircuit. ‘De
verwarmingscondensaten van gebouw 109, onze kantoorruimtes, recupereren we al enkele jaren’, legt
Tony Bosmans uit. ‘Maar dit gaat slechts over kleine debieten. Met de voltooiing van dit project recupereren
we nu bijna alle niet-radioactieve condensaten op site 1. Enkel uit de gecontroleerde zone op site 1, Zone B
zoals wij zeggen (Strikt gereglementeerde zone omwille van stralings- en besmettingsrisico’s), recupereren we
de verwarmingscondensaten nog niet aangezien de werk- en veiligheidsvoorwaarden het moeilijk maken om
hier een aannemer voor te vinden (zie p. 20, Bilateraal overleg en p. 30, Aankoopdienst). We plannen daarom
deze werken zelf uit te voeren. We hebben alvast de bouwmaterialen, want deze maakten deel uit van de
overheidsopdracht. Ook de condensaten van de nieuwe projecten zoals IPM (Installatie voor de Productie van
Monolieten) en het ROC (Receptie en Ontvangstcentrum) zullen worden gekoppeld aan het recuperatiecircuit.
De bouwplannen zijn daarop voorzien. De condensaten uit de installaties waar met radioactieve stoffen wordt
gewerkt, recupereren we niet. Deze vloeien naar de daartoe ontworpen waterbehandelingsinstallatie op site 2.

MILIEUWINST
Al in 1990 onderzocht Belgoprocess de mogelijkheid om zoveel mogelijk van de verwarmingscondensaten
te hergebruiken. 30 jaar geleden werd deze oefening louterweg gemaakt vanuit economisch oogpunt.
Vandaag weegt het milieuargument door. ‘In 1990 was energie spotgoedkoop vergeleken met vandaag’, zo
zegt Tony Bosmans. ‘De investering in een condensaatrecuperatiesysteem zouden we niet terugverdienen,
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Tony Bosmans en Jacques Torfs bij de condensaatrecuperatie

was toen de redenering. Vandaag ligt dat anders. Energie- en waterprijzen nemen een grotere hap uit de
bedrijfsbudgetten, maar vooral de milieuwinst is groot. En dat is doorslaggevend. Vroeger gingen al onze
condenswaters de bodem in (zie kader). Samen met de energie, want het ging om warm water. Dit is niet
langer conform de VLAREM-vereisten (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning). We hadden dus
een oplossing nodig voor deze condensaten om site 1 op een hoger niveau te tillen.

ONZICHTBAAR, MAAR COMPLEX
Hoewel de hele installatie om condensaten te recupereren nauwelijks zichtbaar is op de site, gaat het om
een erg uitgebreid systeemnetwerk. Honderden meters leidingen werden ondergronds aangelegd en op
strategische plaatsen zijn grote opslagtanks geplaatst. Het enige zichtbare van de installatie zijn de pijpjes
van de condenspotten die her en der boven de grond steken. Hoe werkt condensaatrecuperatie? In de tanks
wordt het verwarmingscondensaat uit de verschillende gebouwen verzameld. De warmte wordt in de tanks
via een ingenieus systeem gerecupereerd om opnieuw te gebruiken. Wanneer het condensaat in de tanks
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een bepaalde hoogte heeft bereikt, wordt het via persleidingen naar de stoominstallatie gepompt waar
het wordt ontgast en opnieuw in het circuit wordt gebracht. Zo wordt niet alleen de warmte, maar ook het
water gerecupereerd. ‘Op papier oogt het ontwerp simpel’, vertelt Tony Bosmans. ‘Al liep het in de praktijk
iets gecompliceerder. Het condensaat zou oorspronkelijk gravitair worden afgevoerd naar de tanks met een
hellingsgraad van 1 procent ofwel een verval van 1 centimeter per meter. Om de opvangtank van de CILVA
(Centrale Infrastructuur voor de verwerking van Laagradioactief Vast Afval) te bereiken, moesten we echter
200 meter overbruggen. Dat betekent dat het mondingspunt 2,80 meter diep moet zitten. En de tank zelf is
al 3,65 meter diep. Een put van meer dan 6 meter diep graven, werd - nogal logisch - afgekeurd door onze
veiligheidsdiensten. Dus zochten we naar een oplossing om het condensaat onder een kleinere hellingsgraad
af te voeren naar de tanks. Wat problemen kan veroorzaken wanneer er veel stoom wordt verbruikt en het
condensaatdebiet groot is. Door pijpjes in de condenspotten te plaatsen konden we dit probleem voorkomen.
Ook de graafwerken brachten moeilijkheden mee. Vooral het puin dat we ondergronds vonden, vertraagde
de werken. Het ging om materiaal dat hier al decennia onder de grond zit, waarschijnlijk afkomstig van de
bouw van PAMELA (vroegere verglazingsinstallatie). Uit een tijd dat men het nog niet zo strikt nam met
bouwafval. We hebben al dit puin gesorteerd en aangepakt volgens de voorgeschreven procedures. Het had
letterlijk en figuurlijk heel wat voeten in de aarde, maar vandaag recupereren we meer dan de helft van al onze
condensaten. En de installatie kan nog 3 ton per uur extra aan. Weldra zitten we dus aan 9 ton herbruikbare
energie en waterrecyclage. Het milieu vaart er wel bij.’

CONDENSAATRECUPERATIE
ALS DUURZAAM ALTERNATIEF
Belgoprocess gebruikt in haar stoomketels gewoon kraantjeswater. Kraantjeswater
bevat echter veel kalk en dat kan de leidingen en installaties beschadigen, met dure
onderhoudskosten als gevolg. Daarom filtert Belgoprocess het kalk en de mineralen uit het
kraantjeswater. Zo krijg je gedemineraliseerd water, ook wel demiwater genoemd. Hieraan
worden additieven toegevoegd die het stoomketelwater anticorrosieve eigenschappen
geeft. Het stoomketelwater wordt in de stoomketels verhit tot oververhitte stoom, die in
de installaties wordt gebruikt voor het aansturen van processen (transfer van vloeistoffen,
verwarming, …). De stoom koelt tijdens gebruik af tot condensaat en bevat nog steeds de
additieven en heel wat warmte. Bij het recupereren van het condensaat worden het water, de
warmte-energie en de additieven gerecycleerd. Het condensaat wordt terug in de stoomketels
verhit. Dit voortdurend recycleren is vele malen duurzamer dan lozen.
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6
Aankoopmanagement en sociale economie

AANKOOPDIENST
KENT STERKE GROEI

Het aankoopteam

‘Als bedrijf met een
maatschappelijke rol
denken we actief na
hoe we de sociale economie
verder kunnen betrekken.’
Tina Caeyers

V

‘

an een pak koffie tot een nieuw gebouw, elke aankoop is een overheidsopdracht en gebonden aan procedures die de jongste tien jaar veel strenger en complexer zijn gewor-

den’, zo licht aankoopmanager Tina Caeyers de flinke uitbreiding van de aankoopdienst toe.

Acht jaar lang werkte Tina Caeyers als onderhoudsingenieur bij Belgoprocess voordat ze in 2009 supervisor
Aankoop werd. ‘Toen ik tien jaar geleden startte op deze dienst kochten we quasi aan wat we wilden bij
wie we wilden’, aldus Tina Caeyers. ‘Dat is vandaag ondenkbaar. De wet op overheidsopdrachten is het
afgelopen decennium enorm aangescherpt en aangezien wij met overheidsmiddelen werken is elke aankoop
een overheidsopdracht. Elke aankoop verloopt volgens een strikte procedure waar nauwlettend op wordt
toegekeken. Niet alleen vanuit de overheid, maar ook door leveranciers en aannemers. Wanneer we een
nieuwe opdracht uitschrijven, is er altijd een risico dat ‘verliezende’ bedrijven, die zich niet beloond zien
voor hun inspanning of zich benadeeld voelen, beroep aantekenen. Procedurefouten zijn uiteraard te allen
tijde te vermijden om dit risico te verkleinen.

En dat is al gebeurd?
Tina Caeyers: ‘Twee keer in de afgelopen tien jaar, werd de procedure opgestart. De eerste keer werden we
door de rechtbank in het gelijk gesteld en een tweede keer trok de klagende partij de klacht in voordat er een
zaak van kwam. Wat bevestigt dat onze dienst goed werk levert. Vandaag werken we met tien medewerkers
op de aankoopdienst. Tien jaar geleden deden we dit werk met drie mensen. De aankoopbudgetten zijn
nochtans niet in dezelfde mate gestegen, maar door de strikte regelgeving is quasi elke aankoop een hele
onderneming geworden. Temeer omdat we in een veiligheidsgevoelige sector zitten. Ook voor onze klanten
is dat niet altijd evident. We moeten hen meenemen in de strikte procedures. Onze functie bestaat dus niet
alleen uit administratief werk, maar vraagt ook veel investeringen in mensen.’
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Raf Bartholomeus

Heeft de invoering van ERP (Enterprise Resource Planning – een softwarepakket dat bedrijven ondersteunt in hun operationele beheer (zie p. 60, Corporate Service ICT) dan niet voor
efficiëntiewinst gezorgd?
Tina Caeyers: ‘Toch wel, al heeft dit ook een voornaam actiepunt blootgelegd. Binnen ERP is Aankoop, of
Purchase to Pay, erg uitgebreid omwille van de strikte regelgeving. Het hele proces van elke aankoop, van
een pak koffie tot een nieuw gebouw en van overheidsopdracht tot factuur, staat hier geregistreerd. De
omvang maakt dat onze aankoopdossiers de nodige tijd vergen. Vooral de snelheid waarmee een order in
een levering wordt omgezet is een werkpunt. Onze flows moeten sneller en we werken daar hard aan. Voor
aankopen onder de 30.000 euro bestaat er een snelle procedure. Aankopen die hoger liggen, eisen een
startnota, de opmaak van een bestek, vaak ook het publiceren van de opdracht en een grondige beoordeling
van alle offertes. Dat is complex en tijdrovend werk. In de goedkeuringsprocedure hebben we alvast een aantal
niet-essentiële stappen kunnen schrappen, zowel voor kleine als voor grote aankopen. Voor aankopen tot
250.000 euro geldt vandaag de goedkeuring van de afdelingsdirecteur en aankopen tot 1 miljoen euro kan
de algemeen directeur goedkeuren. Alles daarboven heeft de goedkeuring van de raad van bestuur nodig.’
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Tina Caeyers

AANDACHT VOOR SOCIALE ECONOMIE
Na de doorloop van de geijkte procedure gunde Belgoprocess afgelopen jaar het groenonderhoud op de
site aan TM Tuinarchitectuur Verbruggen – De Sprong. Deze firma is een tijdelijke maatschap (de vroegere
tijdelijke handelsvennootschap) tussen Tuinarchitectuur Verbruggen uit Mol en vzw De Sprong uit Meerhout.
De Sprong is een maatwerkbedrijf (de voormalige beschutte en sociale werkplaatsen) dat langdurige
werklozen, laaggeschoolden en andere mensen tewerkstelt die moeilijker of niet op de reguliere arbeidsmarkt
terecht kunnen. Met zo’n honderd mensen in dienst, waarvan ongeveer driekwart uit de doelgroep, is het
maatwerkbedrijf actief in recyclage of afvalbeheer, fietsherstellingen en groenonderhoud. ‘Toen onze
aankoopdienst de nieuwe aanbestedingen uitschreef voor het groenonderhoud bij Belgoprocess werd daar
op specifieke vraag van onze algemeen directeur Wim Van Laer als aparte clausule in opgenomen dat een
deel van de opdracht moest worden uitgevoerd door mensen uit de sociale economie’, zo zegt Tina Caeyers.
‘De wetgeving overheidsopdrachten voorziet bovendien in deze werkwijze.’

Algemeen directeur Wim Van Laer heeft de maatschappelijke rol van Belgoprocess altijd
benadrukt.
Tina Caeyers: ‘En dit contract is daar een mooie getuigenis van. Mensen die het om welke reden dan ook
moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, hebben nu minstens vier jaar werkzekerheid. Daarna zijn we verplicht
de opdracht opnieuw uit te schrijven. De Sprong is ondertussen bijna een jaar actief op de site en we zijn
tevreden over hun werk. Ook de samenwerking met Verbruggen is voor De Sprong een voordeel. Verbruggen
is goed vertrouwd met Belgoprocess omdat ze hier al jarenlang het groenonderhoud doen. Zij kunnen
de mensen van De Sprong begeleiden en het werk coördineren. Bovendien halen beide bedrijven er een
bijkomende meerwaarde uit. Verbruggen zoekt namelijk regelmatig extra mensen die nu mogelijk vanuit
De Sprong kunnen doorstromen.’

Zijn er nog opdrachten waarin jullie de sociale economie willen betrekken?
Tina Caeyers: ‘De mensen van De Sprong doen bijkomend ook fietsherstellingen van de bedrijfsfietsen op
de site. Als aankoopdienst denken we actief na hoe we de samenwerking met de sociale economie verder
kunnen uitbouwen, maar dit is niet altijd gemakkelijk te combineren met onze strenge veiligheidseisen. Ook
daarom is de samenwerking met Verbruggen een troef. De mensen van Verbruggen verzorgen het onderhoud
binnen de interne perimeter (de interne perimeter is de zone waar de installaties staan voor de verwerking
en opslag van radioactieve afvalstoffen), waar een veiligheidsmachtiging voor nodig is, terwijl de mensen
van De Sprong buiten deze zone werken. Ze vullen elkaar dus perfect aan. Deze aanpak kan mogelijk in de
toekomst ook voor andere aankoopdossiers worden gebruikt.’
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7
Solvus en partnerships

NIEUWE SAMENWERKINGEN
KRIKKEN EFFICIËNTIE OP

Ken Goeyvaerts

‘Solvus heeft de expertise
en het netwerk waardoor
de juiste mensen sneller
bij ons aan het werk kunnen.’
Tini Van der Veken

D

e tewerkstelling van externe medewerkers op Belgoprocess wordt sinds 1 januari 2019
beheerd door een MSP (Managed Service Provider), Solvus. ‘Dit betekent voor ons een

administratieve ontlasting plus een makkelijkere en bredere toegang tot de arbeidsmarkt’,
aldus HR-manager Tini Van der Veken. Aanvullend sloot Belgoprocess enkele partnerships
voor het onderhoud, de automatisatie en project engineering. Hierover zegt EIA-manager
Ken Goeyvaerts: ‘We werken vandaag flexibeler en efficiënter.’

Belgoprocess werkt de jongste jaren vaak samen met externe werknemers (zie p. 20, Bilateraal overleg).
Zo zijn vandaag zo’n 130 freelancers, gedetacheerden (werknemers van externe firma’s) of mensen op
interimbasis aan de slag op beide sites van Belgoprocess. Tot eind 2018 deed Belgoprocess de werving,
selectie en administratieve opvolging van deze externe werkkrachten zelf, maar sinds 2019 wordt dit voor
een deel uitbesteed aan Solvus, een Managed Service Provider (MSP) uit de groep van USG People. ‘Het
zoeken en aanwerven van tijdelijke medewerkers is tijdrovend en levert niet altijd het gewenste resultaat op’,
legt HR-manager Tini Van der Veken uit. ‘Temeer omdat Belgoprocess met overheidsopdrachten werkt wat
betekent dat elke personeelsaanwerving onder de wet op overheidsopdrachten (zie p. 30, Aankoopdienst)
valt. We moeten elke leverancier evenveel kans geven om kandidaten voor een bepaalde positie aan te leveren
en dit doen voor elke individuele externe werknemer is een tijdrovend en complex proces. Operationeel en
administratief zochten we naar een oplossing en via één overheidsopdracht zijn we uitgekomen bij Solvus.
Solvus heeft een breed netwerk binnen de arbeidsmarkt en is als overkoepelende beheerder van externe
aanwervingen gespecialiseerd in de specifieke regelgeving en administratieve opvolging hieromtrent.
Voor ons betekent de samenwerking met Solvus dus niet alleen een administratieve ontlasting, maar ook
efficiëntiewinst. Dankzij het netwerk van Solvus vinden we sneller de juiste mensen, zeker voor posities die
op de arbeidsmarkt schaarser zijn.’
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Tini Van der Veken

MSP - VENDOR MANAGEMENT SYSTEM
Zo is Solvus vandaag verantwoordelijk voor het volledige procesbeheer rond externe medewerkers bij
Belgoprocess. Praktisch loopt de samenwerking tussen Belgoprocess en Solvus via het digitale platform
Vendor Management System of VMS. ‘Wanneer we extra tijdelijke werknemers willen inhuren bepalen we
allereerst samen met de betrokken afdeling het profiel van de in te vullen functie’, legt Tini Van der Veken
uit. ‘Dit profiel laden we op in het VMS waarna Solvus de markt afspeurt op zoek naar geschikte kandidaten.
Solvus treedt daarbij op als een forum waarop leveranciers, zoals interimkantoren, hun kandidaten kunnen
voorstellen. Als MSP-bedrijf zijn ze de koppelaar tussen vraag en aanbod. Van de kandidaten die Solvus
vervolgens binnenkrijgt, maken ze een zorgvuldige eerste selectie op basis van onze selectiecriteria. Onze
HR-dienst ontvangt deze selectie en legt de voorgestelde kandidaten voor aan de betrokken afdeling.
De uiteindelijke beslissing wordt dus door ons genomen. Belgoprocess bepaalt uiteraard zelf wie van de
voorgestelde kandidaten aan de slag kan. De administratieve opvolging van de aanwerving inclusief de
facturatie neemt Solvus vanaf dan voor z’n rekening. Voor alle externe werknemers is er op die manier een
uniforme werkwijze terwijl gedetacheerden en uitzendkrachten daarvoor een eigen, aparte aanpak vereisten.
39

Ontlaadcel in geb. 136

‘Dankzij de partnerships
kunnen we flexibel terugvallen
op competenties die wij niet meteen
in huis hebben.’
Ken Goeyvaerts

Solvus heeft bovendien het VMS gekoppeld aan ons tijdsregistratiesysteem waardoor de werkorganisatie
van tijdelijke werknemers is afgestemd op die van onze eigen mensen. Dit is natuurlijk veel overzichtelijker
en planmatig een grote verbetering. Bijkomend zorgt Solvus ook voor de nodige veiligheidsattesten voor
externe medewerkers.’
De prijs die Solvus aanrekent voor deze dienstverlening is afhankelijk van verschillende factoren zoals
onder andere de moeilijkheidsgraad van de in te vullen vacature en de duurtijd van de opdracht. Volgens
Tini Van der Veken wordt de kostprijs van deze uitbesteding echter gecompenseerd door de ontlasting
van de eigen organisatie. ‘Temeer omdat het niet enkel de HR-dienst is die wordt ontlast, maar ook de
dienst Aankoop aangezien zij waken over de procedures aangaande de wet op overheidsaanbestedingen’,
aldus Tini Van der Veken. ‘Dankzij de uitbesteding kunnen de eigen diensten opnieuw focussen op andere
kerntaken. Gekoppeld aan de knowhow en de connecties van Solvus krikt dat onze doeltreffendheid op wat
logischerwijs een positieve weerslag heeft op de kostenbeheersing. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat dit
samenwerkingsproject ons de volgende jaren bedrijfsbreed heel wat meerwaarde zal opleveren.’

PARTNERSHIPS
Bovenop het akkoord met Solvus sloot Belgoprocess in 2019 ook enkele partnerships voor het onderhoud,
automatisatie en project engineering. Voor onderhoud en automatisatie zijn er samenwerkingsakkoorden
gesloten met Engie Fabricom. De project engineering wordt ondersteund door het ingenieursbureau Fluor.
‘Deze partnerships zijn een absolute meerwaarde’, zegt Ken Goeyvaerts, expertisemanager EIA (Elektriciteit,
Instrumentatie en Automatisatie) en mee verantwoordelijk voor de verdere automatisering op de site. ‘Om
te beginnen zijn we vandaag flexibeler in onze organisatie. We kunnen sneller en gemakkelijker inspelen op
marktveranderingen en nieuwe ontwikkelingen. Wanneer de werklast stijgt of wanneer een medewerker
uitvalt, was het voorheen namelijk niet altijd evident om meteen extra mensen te vinden. Omdat we gebonden
zijn aan de wet op overheidsopdrachten, maar temeer omdat wij binnen onze diensten vaak op zoek zijn naar
erg specifieke profielen en die zijn schaars. De bedrijven met wie we een partnership sloten hebben deze
profielen beschikbaar plus aanvullende expertise en ervaring. Wij kunnen dus snel, flexibel en indien nodig
ook deeltijds beroep doen op competenties die wij als Belgoprocess niet meteen on site hebben. En we kunnen
ook leren van de ervaring die ze mee naar de site brengen. Zoals ook wij heel wat ervaring en expertise op de
site hebben. Knowledge sharing is dan ook een belangrijk bijkomend nut van deze partnerships. We winnen
zowel aan expertise als aan efficiëntie.’
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8
Milieuvergunning

BELGOPROCESS DUBBEL
VERGUND VOOR MILIEU

Sandra Vanarwegen

‘Als bedrijf met een belangrijke
maatschappelijke verantwoordelijkheid,
krijgt het milieu onze volledige aandacht.’
Sandra Vanarwegen

B

elgoprocess is dubbel vergund voor zijn impact op het milieu. Bovenop de nucleaire vergunning ontving Belgoprocess een nieuwe milieuvergunning (lees omgevingsvergunning)

voor de bestaande conventionele installaties op beide sites. De voorbije jaren zijn er flink
wat acties ondernomen om deze vergunningen te bekomen. Het betrof hier uitsluitend het
gewestelijk vergunnen van alle installaties en activiteiten op de sites volgens de VLAREM
regelgeving. De exploitatie van alle nucleaire installaties was reeds afgedekt door een federale exploitatievergunning voor klasse I bedrijven, volgens de reglementering van het ARBIS.
‘Sowieso kwamen we al grotendeels tegemoet aan de VLAREM-regelgeving en ook nu we de
omgevingsvergunningen hebben, blijven we voortdurend inspanningen leveren op vlak van
milieu’, aldus Sandra Vanarwegen, milieucoördinator Belgoprocess.

Belgoprocess liet een VLAREM compliance audit uitvoeren om de tekortkomingen t.o.v. de milieuwetgeving in
kaart te brengen. VLAREM staat voor het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning en omvat de
voorwaarden die milieuverontreiniging moeten voorkomen en beperken. Met deze audit wou Belgoprocess
weten in welke mate ze reeds tegemoetkwamen aan de VLAREM-bepalingen. ‘We hebben twee audits
uitgevoerd, namelijk één op site 1 en één op site 2 van Belgoprocess’, aldus Sandra Vanarwegen. ‘Voor beide
sites samen werden non-conformiteiten en aanbevelingen opgelijst. De belangrijkste aandachtspunten werden
onmiddellijk uitgevoerd. Voor alle andere vastgestelde tekortkomingen werden concrete acties vastgelegd
in een plan van aanpak per site. Een aantal nieuwe projecten werd geïmplementeerd. Het betrof onder
andere de verbetering van de opslag van gevaarlijke producten en gassen en de bijhorende administratie.
We installeerden een nieuwe stoomketel op aardgas (voorheen zware stookolie) waardoor onze uitstoot
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Door de installatie van een nieuwe stoomketel op aardgas werd onze uitstoot aanzienlijk gereduceerd

sterk gereduceerd is. Een voorbeeld van de vorderingen die we op dat vlak gemaakt hebben, is dat we
er in geslaagd zijn om onze NOx uitstoot te verminderen met een factor 8. Bijkomend is er voor site 1 een
energieplan uitgetekend. De andere grote projecten hadden vooral betrekking op onze waterhuishouding
(het lozen van diverse stromen (niet-radioactief) bedrijfsafvalwater). Het grootste project daarbij was de
installatie om onze stoomcondensaten te recupereren en terug te sturen naar de stoomketel voor hergebruik
(zie p. 24, Condensaatrecuperatie). Een ander project is dat het spoelwater van de omgekeerde osmoseinstallatie (opgeconcentreerd PIDPA-water met verhoogde zoutconcentratie) verzameld wordt in een grote
1.000 m3-tank dat we behandelen opdat het water voldoet aan de VLAREM-voorwaarden en geschikt is om
te lozen in oppervlaktewater. Ook de spoelwaters van de cementering worden vandaag geloosd conform de
VLAREM-regelgeving. Net als de waswaters van onze bedrijfsvoertuigen. Hiervoor hebben we een carwash
voorzien waarbij de afvalwaters, alvorens ze geloosd worden naar de openbare riolering, afgevoerd worden
naar een koolwaterstofafscheider. Dit zijn maar enkele voorbeelden van acties die we de jongste jaren hebben
ondernomen in functie van de milieuwetgeving.’
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DUBBEL VERGUND
In maart 2019 kreeg Belgoprocess een omgevingsvergunning (klasse 1) voor alle bestaande conventionele
(niet-nucleaire) installaties op site 1. Voor site 2 werd deze vergunning afgelopen februari afgeleverd door
de deputatie van de provincie Antwerpen. Hierdoor zijn beide sites nu ook volledig gewestelijk vergund.
Voorbeelden van geregulariseerde installaties zijn onze stookinstallatie, stookolietanks, nooddiesels en
bijhorende dieseltanks, transformatoren, compressoren, airco’s, opslagplaatsen voor gassen en gevaarlijke
producten, grondwaterwinning, …. Zo is Belgoprocess vandaag dubbel vergund (federaal & gewestelijk).
Als nucleair bedrijf valt Belgoprocess in de eerste plaats onder de oprichtings- en exploitatievergunning
van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle). Al van bij het ontstaan in 1984 beschikt
Belgoprocess immers over een (federale) nucleaire uitbatingsvergunning waarin de radiologische milieueisen
zijn opgenomen. Hierin staan bijvoorbeeld de radiologische lozingslimieten van de gezuiverde radioactieve
afvalwaters voor lozing in de Molse Nete beschreven. ‘Voor het lozen van gezuiverde bedrijfswaters in de
Molse Nete hebben we al vanaf de start een milieuvergunning van het Vlaamse gewest en voldoen we dus
al jaren aan de fysico-chemische lozingslimieten’, aldus Sandra Vanarwegen. ‘Ook alle nieuwe gebouwen
en installaties die zijn ingepland of al gebouwd, denk bijvoorbeeld aan het nieuwe IPM-gebouw (geb. 160,
Installatie voor de Productie van Monolieten), het nieuwe nutsvoorzieningengebouw (geb. 164) of het
gelvatengebouw (geb. 167), beschikken over een dubbele vergunning. Bovendien investeerden we ook voor
de VLAREM compliance audit al in het milieu. Zo plaatsten we eerder al een ultrafiltratie-installatie op de
waterbehandeling en kreeg de CILVA-verbrandingsoven een dioxinefilter, een nieuwe warmtewisselaar en werd
de scrubber geoptimaliseerd zodat de luchtuitstoot verbetert. Ook werd er meetapparatuur geïnstalleerd
(continue emissiemeting) om de uitstoot van de klassieke polluenten van de verbrandingsoven zoals CO, SO2,
NOx, HCl, HF, stof en TOC zelf te kunnen monitoren.
Meer voorbeelden van verwezenlijkingen zijn terug te vinden in dit en vorige duurzaamheidsrapporten. Het
zijn allen verwezenlijkingen die gestoeld zijn op het beleid van Belgoprocess dat volgende focusgebieden
omvat: veiligheid, milieu en kwaliteit, professionaliteit en sociale verantwoordelijkheid.
Belgoprocess kwam al grotendeels tegemoet aan de bepalingen van VLAREM en ook nu we de omgevingsvergunning hebben, blijven we continu inspanningen leveren om de wettelijke en vergunningsvereisten na
te leven en het milieu te verbeteren.
Het continu verbeteren op vlak van kwaliteit, veiligheid en milieu wordt gewaarborgd door het
geïntegreerd managementsysteem (IMS). Belgoprocess heeft sinds 2006 een veiligheids-, milieu- en
kwaliteitsmanagementsysteem opgebouwd volgens de eisen van ISO-45001 (vervanger van OHSAS-18001)
(veiligheid), ISO-14001 (milieu) en ISO-9001 (kwaliteit) voor de beide sites. We monitoren doorlopend onze
milieuprestaties en de naleving van de betreffende wetten en voorschriften. Jaarlijks worden doelstellingen
naar voor geschoven met als doel de prestaties te verbeteren.
‘Als bedrijf met een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen we het milieu ernstig.
Veiligheid, gezondheid van medewerkers en omwonenden alsook het beschermen van het leefmilieu zijn
onze absolute topprioriteiten. Deze prioriteiten zijn dan ook ingegeven door het beleid van Belgoprocess. In
onze sector zijn veiligheid en milieu natuurlijk nauw met elkaar verbonden.’
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9
PRIME

BELGOPROCESS OPNIEUW
IN DE SPITS VAN NUCLEAIRE
INNOVATIE

Jan Deckers

‘Het grote voordeel van
pyrolyse is mineralisatie.’
Jan Deckers

B

elgoprocess zet zich als medeontwikkelaar van een mobiele pyrolyse-installatie opnieuw in de spits van de nucleaire innovatie. ‘Onze PRIME kan rekenen op wereldwijde

interesse’, aldus ingenieur Jan Deckers. En zo weet Belgoprocess zijn expertise ook om te
zetten in economische meerwaarde.

In samenwerking met het Nederlandse machinebouwbedrijf Montair ontwikkelde Belgoprocess een mobiele
pyrolyse-installatie, gekend als de PRIME (Pyrolysis Resins In Mobile Electric installation). ‘De installatie is
ondertussen volop getest en klaar om ingezet te worden’, aldus Belgoprocess-ingenieur Jan Deckers.

Maar allereerst, wat is pyrolyse?
Jan Deckers: ‘Pyrolyse is een thermisch proces waarbij radioactief afval wordt verhit tot 600 °C in een
zuurstofloze omgeving. De hoge temperatuur en de afwezigheid van zuurstof doet de moleculen ontbinden
zodat een gemineraliseerd materiaal ontstaat, zeg maar een verkoold residu als eindproduct. De productie
van houtskool is trouwens een perfect voorbeeld van pyrolyse. Het wordt verkregen door hout te verhitten
terwijl de toestroom van zuurstof wordt beperkt. Het grootste deel van het hout verbrandt dan niet, terwijl
de vluchtige bestanddelen verdampen. Hetzelfde doen wij met bepaalde radioactieve afvalloten waarbij we
de vluchtige bestanddelen, de gassen dus, opvangen en behandelen. Het minerale eindproduct is inert en
geschikt voor berging.’
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Jullie passen deze techniek dus al langer toe?
Jan Deckers: ‘Al sinds 1999 hebben wij op onze site een pyrolyse-installatie. Het is een expertise die we
inderdaad al langer in huis hebben en waarvan we sinds enkele jaren ook overtuigd zijn dat er veel toekomst
in zit. Daarom zijn we met de Nederlandse machinebouwer Montair een samenwerking aangegaan voor de
bouw van een mobiele pyrolyse-installatie. Het resultaat is een elektrisch aangedreven installatie met zo
weinig mogelijk bewegende onderdelen om defecten of storingen maximaal uit te sluiten, maar ook om de
installatie en de ontmanteling eenvoudig te houden. Bijkomend dient dit vereenvoudigd ontwerp de veiligheid
en het onderhoudsgemak. De PRIME is bovendien makkelijk te bedienen. Gedurende alle tests gebeurde dit
door slechts één operator. De hele installatie past in een standaard 20-voet container waardoor ze makkelijk
transporteerbaar is.’

De interesse in de PRIME heeft dan vooral te maken met het eenvoudige ontwerp?
Jan Deckers: ‘Ook, maar veeleer met het type afval dat we met de PRIME kunnen verwerken, namelijk
middelactieve harsen uit de zuiveringskringen van kernreactoren. Kijk, de warmte die splijtstoffen opwekken
in een kernreactor wordt opgenomen door water. Dit reactorwater wordt stelselmatig gezuiverd door harsen.
Van tijd tot tijd moeten de harsen echter zelf worden vervangen. De oude, verzadigde harsen worden dan
logischerwijs verwerkt als radioactief afval. Op veel plaatsen staan gebruikte harsen gestockeerd in speciale
containers in afwachting van verwerking. Vandaag gebeurt dit door de harsen bijvoorbeeld homogeen te
cementeren. Maar er is een duidelijke tendens naar mineraliseren. Dat heeft te maken met strenger wordende
acceptatiecriteria. Mineraliseren kan bijvoorbeeld door pyrolyse. Na pyrolyse blijven van de harsen slechts
kleine koolstofkorrels over waarin alle radioactiviteit gevangen zit. Meegenomen is ook de volumereductie, wat
dus de berging goedkoper maakt. Voor harsen is pyrolyse dan ook de gedroomde oplossing en Belgoprocess
heeft naast de expertise en de ervaring nu ook de installatie om de techniek te vermarkten.’
De PRIME kan rekenen op veel internationale belangstelling en Belgoprocess is al in concrete
contractbesprekingen met een Canadees bedrijf. Tegelijkertijd vult ook een ander buitenlands commercieel
project de beloftes in. De plasmaoven die Belgoprocess in Bulgarije bouwde, draait ondertussen op volle
toeren. In tegenstelling tot pyrolyse is plasmaverbranding een verbranding op uiterst hoge temperaturen.
Het mag duidelijk zijn dat Belgoprocess heel wat internationaal gegeerde expertise in huis heeft inzake
thermische technieken. Voor de kanteltechnologie in de plasmaoven heeft Belgoprocess een octrooi. ‘Als
opvolger van Eurochemic stond Belgoprocess mee aan het begin van het nucleaire tijdperk’, legt Mieke Roos
uit van de afdeling International Business Development. ‘Al meer dan een halve eeuw wordt hier kennis en
ervaring opgebouwd. Kennis en ervaring die we vandaag kunnen vermarkten. Ook voor de PRIME-installatie
is er een octrooi in aanvraag.’
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Mieke Roos

‘Commerciële opdrachten genereren
knowhow. Het houdt ons scherp.’
Mieke Roos

Maar ondanks alle knowhow blijft de corebusiness het verwerken van eigen, binnenlandse
radioactieve afvalstromen.
Mieke Roos: ‘De prioritaire taak van Belgoprocess is en blijft de samenleving vrijwaren van de risico’s van
radioactief afval. Dat betekent dus dat we het Belgische verwerkings- en ontmantelingsprogramma nauwgezet
uitvoeren. Tegelijkertijd is er op de internationale markt veel vraag naar onze expertise in thermische
technieken, maar ook inzake nucleaire ontmantelingen en afvalverwerking. Hier mogen we niet blind voor
zijn. Veiligheid is onze absolute topprioriteit, maar commerciële opdrachten kunnen ook bijdragen aan de
optimalisatie van onze werking en genereren knowhow. Het houdt ons scherp.’

Op welke manier dragen commerciële opdrachten bij aan de optimalisatie van jullie dagelijkse
werking?
Mieke Roos: ‘Een aantal installaties bij Belgoprocess draait vandaag maar op een beperkt percentage van hun
capaciteit. Dat komt omdat ons land destijds heeft geopteerd voor een centrale verwerking van radioactieve
afvalstoffen. Wij kunnen alles verwerken op één locatie, namelijk hier in Dessel. Belgoprocess heeft voor
elke soort en elke categorie radioactief afval een verwerkingsinstallatie. Het grote voordeel hiervan is dat
de veiligheidsrisico’s aanzienlijk worden ingeperkt. Het nadeel is dat de hoeveelheid Belgisch radioactief
afval te beperkt is om de volle capaciteit te benutten van installaties zoals de verbrandingsoven. Deze
investering rendeert dus niet ten volle, maar door buitenlandse klanten aan te trekken, kan Belgoprocess
zijn efficiëntie opkrikken. We hebben de mogelijkheid, de ervaring en de knowhow om de meest diverse
soorten afval te verwerken én we hebben er de technieken voor. Voor heel wat buitenlandse bedrijven zijn we
daarom een interessante partner, want zij kunnen met alles bij ons terecht in plaats van afvalloten te sturen
naar verschillende afvalverwerkingscentrales, verspreid over verschillende landen. Dat maakt het natuurlijk
praktischer en goedkoper voor deze bedrijven. En ook voor ons is de winst dubbel; we krikken de efficiëntie
van onze installaties op en we houden voeling met internationale ontwikkelingen.’
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10
Welzijnsbevraging

WELZIJN EN VEILIGHEID
GAAN HAND IN HAND

Elke Claes

‘Wij hechten veel belang
aan het welzijn van onze medewerkers.
Ons menselijk kapitaal is namelijk
essentieel voor de veiligheid.’
Elke Claes

I

n 2019 organiseerde Belgoprocess voor de derde keer een tevredenheidsenquête onder
zijn personeel. Uit deze welzijnsbevraging kwamen de solidariteit onder collega’s en de

ontplooiingsmogelijkheden het sterkst naar voor als positieve punten. Het grote actiepunt
blijft communicatie. ‘We mogen algemeen concluderen dat onze medewerkers zich goed
voelen’, aldus HR officer Elke Claes.

Sinds 2012 organiseert Belgoprocess driejaarlijks een welzijnsbevraging onder zijn ruim 300 personeelsleden.
Het gaat hier niet om een willekeurige bevraging, maar om een wetenschappelijke analyse die op basis
van de 5A’s (Arbeidsinhoud, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsverhoudingen, Arbeidsvoorwaarden en
Arbeidsorganisatie) peilt naar het psychosociaal welzijn op de werkvloer. Om dit onderzoek mee in goede
banen te leiden, deed Belgoprocess een beroep op IDEWE, een externe dienst voor preventie en bescherming
op het werk. ‘Van bij het begin van onze samenwerking was duidelijk dat Belgoprocess erg veel belang hecht
aan het welzijn van het personeel’, aldus Katrien Mertens van IDEWE. ‘Zo is elk bedrijf wettelijk verplicht om
een risicoanalyse van de psychosociale aspecten uit te voeren. Belgoprocess doet dit elke drie jaar en doet
dit ook erg uitvoerig. Bovendien is de betrokkenheid groot, zowel van leidinggevenden als van de andere
medewerkers. Ervaring leert ons dat in een bedrijf gemiddeld zo’n 60 procent van de werknemers deelneemt
aan dergelijke enquêteringen. Bij Belgoprocess was dat 73 procent. Deze welzijnsbevraging geeft dus zeker
en vast een representatief beeld.’

Dat moet u als HR officer bij Belgoprocess als muziek in de oren klinken?
Elke Claes: ‘Wij hechten veel belang aan het welzijn van ons personeel omdat een bedrijf als Belgoprocess
in het bijzonder gebaat is bij een duurzaam personeelsbeleid. Een groot verloop of uitval van mensen zou
niet alleen negatief afstralen op het imago, maar mogelijk ook op de veiligheidscultuur. Onze mensen zijn
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goed vertrouwd met de strikte veiligheidseisen en specifieke verantwoordelijkheden. Zij kennen hun afdeling
door en door en weten meteen wat te doen bij onverwachte voorvallen. Zowel om zichzelf, hun collega’s
en de omgeving te beschermen. Hun ervaring staat in dienst van de veiligheid en hoewel we blijvend in
veiligheidsopleidingen investeren, kunnen we nieuwe mensen niet opleiden in ervaring. Ons menselijk kapitaal
is dan ook essentieel om de topprioriteit van dit bedrijf dagelijks te realiseren: de omgeving beschermen
van de mogelijke gevaren van radioactieve afvalstoffen. Het psychosociaal welzijn van onze mensen is dus
een ernstige kwestie.’

Over naar de bevraging zelf. Te beginnen met de positieve punten. Een grote meerderheid van
de werknemers ervaart de onderlinge solidariteit onder collega’s als een troef.
Elke Claes: ‘Ook in de bevraging van 2016 was dit een positief element, maar kwam het nog niet zo sterk naar
voor als vandaag. Belangrijk daarbij is dat de solidariteit de hele bedrijfsstructuur overheerst. Werknemers
ervaren dus niet alleen steun van hun collega’s, maar ook van leidinggevenden. Daar zijn we natuurlijk erg
blij mee. Niet alleen is het een goede indicator voor het algemeen welzijn van onze medewerkers, het zegt
ook veel over de veiligheidscultuur. Onder solidariteit geven onze mensen namelijk ook aan dat ze zich veilig
voelen wanneer ze samenwerken met collega’s. Er heerst vertrouwen in elkaars kundigheid en werkattitude.’
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Katrien Mertens

Twee andere positieve punten zijn de ontplooiingsmogelijkheden en de mate van inspraak die
de medewerkers genieten.
Elke Claes: ‘Op ontplooiingsmogelijkheden hebben we de laatste jaren flink ingezet. Sowieso waren er
al de verplichte opleidingen voor het personeel, maar vandaag bieden we ook wenselijke, niet-verplichte,
opleidingen aan. Mensen appreciëren de mogelijkheid tot bijscholing en maken er ook gebruik van omdat ze
het belangrijk vinden hun werk goed te doen. Het feit dat inspraak zo goed scoort hangt daar mee samen.
De afgelopen jaren hebben we als Belgoprocess sterk ingezet op het verhogen van de betrokkenheid van
medewerkers. Bijkomend wordt hier ook vanuit veiligheidscultuur op ingezet. Met oog op de veiligheid is
het van belang dat medewerkers elkaar en de leidinggevenden in vertrouwen durven aanspreken. En dat
werkt. Medewerkers voelen zich gehoord, hebben het gevoel dat hun mening telt en dat leidinggevenden
makkelijk aanspreekbaar zijn. Voor de duidelijkheid, inzake de nucleaire veiligheidseisen zijn de afspraken
en procedures natuurlijk strikt. Hier is geen ruimte voor compromis.’

Ondanks de grote inspraak, blijft communicatie een actiepunt. Dat was in de bevraging van
2016 ook al zo.
Elke Claes: ‘Het beeld is genuanceerd en de kritiek verschillend. Op sommige afdelingen loopt de communicatie
prima, op andere afdelingen is dit een actiepunt. Tegelijkertijd vindt een deel van de medewerkers dat er te
weinig wordt gecommuniceerd, terwijl anderen menen dat er te veel communicatie is waarbij te veel mensen
worden betrokken. Nu, veel inspraak gaat inderdaad samen met veel communicatie én met veiligheid. Zo
weten we dat ook externe medewerkers (zie p. 36, Solvus) de veelheid aan communicatie en vergaderingen
als bezwarend ervaren, maar als het over veiligheid gaat zeggen we het liever een keer extra.’
‘Het klopt dat we hier drie jaar geleden ook minder op scoorden. Sindsdien hebben we actie ondernomen
hieromtrent zoals bijvoorbeeld de dagstart en dagstop waarbij elk team aan het begin en het einde van elke
dag de vorderingen, de mogelijkheden, de uitdagingen, …, van het werk overloopt. Maar er is verbetering
mogelijk, weten we nu. We bezinnen ons hierover en gezien de verdeeldheid is het een uitdaging om hier
bijkomende actiepunten rond te formuleren.’

Wat zijn de belangrijkste lessen die jullie uit deze bevraging trekken?
Elke Claes: ‘Tijdens onze vorige bevraging uit 2016 werkten we samen met een andere partner die deze
wetenschappelijke bevraging niet langer doet. We hebben IDEWE ook dat cijfermateriaal bezorgd om een
zorgvuldige vergelijking te maken en vandaaruit een traject uit te tekenen. Maar over het algemeen mogen
we alvast concluderen dat onze medewerkers zich goed voelen.’
Katrien Mertens (IDEWE): ‘Die conclusie klopt. Nadat de bevraging werd afgenomen, hebben wij allereerst
met de werkgroep Welzijn de resultaten bekeken. Psychosociaal welzijn gaat immers niet over feiten, maar
over ervaringen. Daarom was het belangrijk om de cijfergegevens uit de bevraging eerst inzichtelijk te maken
met de medewerkers van de werkgroep. Elke leidinggevende heeft op zijn beurt de eigen groepsresultaten met
zijn team besproken om de cijfers van achtergrondinformatie te voorzien. Elk team heeft ook voor zichzelf
een actieplan opgesteld. Tegelijkertijd hebben we op organisatieniveau twee focusgroepen georganiseerd
om een aantal elementen uit de bedrijfsbrede resultaten concreter te maken. Hierbij valt op hoe groot de
betrokkenheid is van zowel leidinggevenden als medewerkers. Voor Belgoprocess is psychosociaal welzijn
duidelijk meer dan een verplichting. Er is zelfs een aparte werkgroep Welzijn waar directeur Wim Van Laer
deel van uit maakt. Dat is toch uitzonderlijk.’
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Corporate Service ICT

BELGOPROCESS EN NIRAS
INTEGREREN DIGITALE
WERKING IN CORPORATE
SERVICE ICT

‘Data onderbrengen in de cloud
is voor ons altijd een compromis
tussen veiligheidseisen en de noden
vanuit de operationele werking.’
Guido Janssen

Peter Van Lier & Guido Janssen

B

elgoprocess en moederbedrijf NIRAS boekten afgelopen jaar heel wat vooruitgang in de
verdere eenmaking van hun ICT-diensten. Vooral de herstructurering van deze Corporate

Service ICT bleek een schot in de roos. ‘De vorige jaren hebben we gefocust op de fundamenten van de digitale nieuwbouw’, aldus Guido Janssen. ‘In 2019 zijn we met het bovengrondse
deel van de nieuwbouw gestart.’

Sinds 2017 werken Belgoprocess en NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen)
aan een eengemaakte ICT-dienst met als naam “Corporate Service ICT”. Voor het goede begrip: Belgoprocess en
moederbedrijf NIRAS dragen een gelijkaardige verantwoordelijkheid, namelijk het veilige beheer van Belgische
radioactieve afvalstromen, maar beide bedrijven hebben daarin hun eigen specifieke taak. NIRAS met Brussel
als hoofdzetel opereert in de beleidsmatige, administratieve, financiële context, terwijl Belgoprocess vanuit
Dessel het industriële luik van afvalverwerking op zich neemt. Twee verschillende functies waaruit twee
verschillende ICT-diensten zijn gegroeid, elk met hun bedrijfseigen infrastructuur, applicaties en werkwijzen.
Met de Corporate Service ICT engageerden beide bedrijven zich in 2017 echter om hun digitale werking te
ondersteunen vanuit één geïntegreerde dienst, gestoeld op één gezamenlijke visie en één set van procedures
en standaarden. De opdracht was maximaal in te zetten op gedeelde ICT-infrastructuur en gezamenlijk gebruikte
applicaties, zodat alle medewerkers van Belgoprocess en NIRAS hun informatie op een veilige, efficiënte,
uniforme en gebruiksvriendelijke manier kunnen delen en verwerken. Guido Janssen van Belgoprocess en
Jos Geenen van NIRAS kregen de taak om die transitie in goede banen te leiden. ‘We moesten als het ware
een digitale nieuwbouw realiseren waarin én NIRAS én Belgoprocess terecht konden. Tijdens de eerste twee
jaren van de transitie hebben we ons gefocust op de fundamenten voor deze digitale nieuwbouw’, legt ICTmanager Guido Janssen uit. ‘Een uitdaging want we vertrokken vanuit twee totaal verschillende ICT-culturen.
De infrastructuur, de sets van applicaties, de werkwijzen en werkingsmiddelen binnen beide bedrijven hadden
weinig gemeen. Ondanks deze verschillen hebben we in de eerste jaren van het transitietraject mooie resultaten
geboekt. Beide bedrijfsnetwerken werden gekoppeld, beter beveiligd en datacentra werden gedeeld. Deze
fundamenten stelden ons in staat om een interne community cloud aan te reiken. Dit is een centraal park van
servers van waaruit we applicaties kunnen aanbieden aan medewerkers van zowel NIRAS als Belgoprocess.
De eerste gezamenlijk gebruikte applicaties waren een feit: NBdoc (documentbeheer), MS Project Server
(projectbeheer), MS Dynamics AX (ERP) en UMT (beheer meldingen). Binnen de UMT-applicatie delen
Belgoprocess en NIRAS één helpdesktool. Cruciaal in de transitie naar een gezamenlijke Service Desk. Alle
helpdeskmeldingen komen binnen via UMT en worden daar toegewezen aan de ICT-medewerker die het best
geplaatst is om het gemelde probleem op te lossen. De efficiëntiewinst spreekt voor zich. Een andere, erg
voorname verwezenlijking uit de eerste fase is de uitbouw van een gezamenlijk beleid op vlak van ICT Security.
Veiligheid is de topprioriteit van Belgoprocess. Ook inzake ICT gelden er dus strikte veiligheidseisen. Zomaar
alle bedrijfsgegevens en documenten naar de externe cloud verhuizen mogen wij niet. En uiteraard moeten
onze datacenters en netwerken professioneel beschermd zijn tegen indringers van buitenaf.’

NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR
Begin 2019 trokken Belgoprocess en NIRAS een extern consultant aan, Peter Van Lier, die een duidelijk traject
uitzette voor de verdere evolutie naar een eengemaakte ICT-ondersteuning. ‘De Corporate Service ICT had
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de voorgaande jaren al wel fundamenten gelegd,’ stelt Guido Janssen, ’maar voor de digitale nieuwbouw
was er nood aan één iemand aan het stuur, iemand met nieuwe ideeën, iemand met een frisse kijk op de
ICT-werking om de verdere integratie in goede banen te leiden. Het “Masterplan ICT” van Peter Van Lier
was een voltreffer in de verdere professionalisering van de ICT-ondersteuning NIRAS-Belgoprocess. Het plan
omvatte een aangepaste organisatiestructuur voor de Corporate Service ICT, met een duidelijke scheiding
tussen de operationele werking en de projectmatige. Alle projectleiders binnen ICT kwamen terecht in een
apart, nieuw team, “ICT Project Management” gedoopt, om daar, los van het operationele, de volle aandacht
te geven aan projecten. De rol van de teamleads, één aan het hoofd van elk team, werd versterkt. Binnen de
operationele ondersteuning verhelderde de aangepaste organisatiestructuur de samenwerking tussen de 1ste
en de 2de lijnsondersteuning. Een gloednieuwe rol, deze van ICT Architect, werd geïntroduceerd en ingevuld.
Iemand die zich voltijds kan concentreren op het adviseren en ondersteunen van het ICT Management Team
bij het vastleggen van de ICT-strategie, het ICT-beleid en de ICT-standaarden. Kortom, een ruime waaier aan
organisatorische bijsturingen die de Corporate Service ICT in 2019 op een hoger professioneel niveau tilde’,
aldus Guido Janssen.

MODERNE ICT-MIDDELEN VOOR IEDEREEN
‘Niet alleen op organisatorisch vlak, maar ook op vlak van ICT-infrastructuur was 2019 een succesvol jaar.
Nadat eerder al de nieuwe standaard voor multifunctionele printers werd uitgerold, waren in 2019 de PC’s en
portables aan de beurt. Voor alle werkstations, bij Belgoprocess en bij NIRAS, werd een upgrade klaargezet
naar Windows 10 en de meest recente versie van Office. De uitrol naar de meer dan 650 toestellen werd
gespreid over ettelijke maanden en loopt af midden 2020. Een mijlpaal in de groepsbrede standaardisatie
van de informaticamiddelen, die iedere medewerker ter beschikking krijgt’, legt Guido Janssen uit. ‘Een
gloednieuw, state-of-the-art datacenter huisvest sinds 2019 de centrale servers welke o.a. instaan voor de
eerder aangekaarte community cloud. Alle gedeelde applicaties vinden er een veilig onderdak. Het Masterplan
ICT voorziet ettelijke projecten die de veelal onzichtbare, maar toch cruciale, netwerkinfrastructuur zal
moderniseren. NIRAS en Belgoprocess zullen in de toekomst kunnen genieten van kwalitatieve, draadloze
toegang tot het bedrijfsnetwerk (WIFI), zonder hierbij in te boeten op de beveiliging van bedrijfsinformatie. De
bandbreedte van externe verbindingen wordt drastisch opgetrokken wat de performantie ten goede komt van
de externe en onderlinge uitwisseling van gegevens. Ook de plannen om de externe cloud in te duiken, liggen
klaar. De licenties voor Office 365, de online web-based variant, zijn in huis. Hier ging heel wat onderzoek aan
vooraf. In onze sector gelden strengere veiligheidseisen dan in doorsnee bedrijven’, legt Guido Janssen uit.
‘Gezien onze nucleaire context gaat het extern onderbrengen van bedrijfsgegevens gepaard met uitvoerige
veiligheidsoverwegingen en voorbereidingen. Veiligheid is de absolute prioriteit, maar tegelijkertijd willen
we niet aan efficiëntie verliezen door web-technologieën en de digitale vooruitgang links te laten liggen.
We zochten en vonden binnen Office 365 een compromis tussen de veiligheidseisen die eigen zijn aan onze
bedrijfssector en de hedendaagse noden voor een efficiënte operationele werking. Precies omwille van
de veiligheidsvoorwaarden zullen Belgoprocess en NIRAS nog ettelijke applicaties aanbieden vanaf eigen
datacentra. Vooral de bedrijfskritische software houden we nog in eigen beheer. Hieronder vallen de in-huis
ontwikkelde toepassingen. Nieuwe applicaties steken we al wel in een modern web-based kleedje. 2019 was
voor de Corporate Service ICT een kanteljaar. We schakelden over van het leggen van fundamenten naar
zichtbaar vernieuwen. De nieuwe ICT-organisatie wapent ons voor de vele uitdagingen die ons wachten. We
komen van ver en zijn best trots op de vele realisaties van onze ICT-medewerkers.’
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2019

2018

∆ EUR

1.511

1.072

439

40,97

56

75

-19

-24,70

1.454

996

458

45,96

Gebouwen

0

0

0

0,00

Installaties

816

660

156

23,72

Kantoor- informaticamat. & voertuigen

638

336

301

89,55

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

61.497

55.687

5.811

10,43

0

0

0

0,00

6.656

6.747

-90

-1,34

Voorraden

3.184

3.530

-346

-9,80

Bestellingen in uitvoering

3.472

3.216

256

7,96

18.682

20.474

-1.792

-8,75

Handelsvorderingen

18.572

20.426

-1.855

-9,08

Overige vorderingen

110

48

62

Geldbeleggingen

7.272

9.407

-2.135

-22,69

Liquide middelen

28.760

18.916

9.844

52,04

128

143

-16

-10,92

63.009

56.759

6.250

11,01

ACTIVA (IN 1.000 EUR)
VASTE ACTIVA
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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∆%

129,11

2019

2018

∆ EUR

∆%

24.494

23.314

1.180

5,06

5.000

5.000

0

0,00

0

0

0

0,00

1.700

1.700

0

0,00

17.794

16.614

1.180

3.581

3.482

99

2,84

Pensioenen

0

0

0

0,00

Grote herstellings- en onderhoudswerken

0

0

0

0,00

3.581

3.482

99

2,84

0

0

0

0,00

34.934

29.963

4.971

16,59

2

2

0

0,00

29.043

24.724

4.319

17,47

7.129

7.577

-448

-5,91

Ontvangen vooruitbetaling op bestellingen

17.582

12.157

5.425

44,62

Schulden mbt bezoldigingen en belastingen

4.332

4.990

-657

-13,17

126

740

-614

-83,00

4.207

4.250

-43

-1,02

0

0

0

0,00

5.889

5.237

652

12,45

63.009

56.759

6.250

11,01

PASSIVA (IN 1.000 EUR)
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Herwaarderingen
Reserves
Overgedragen resultaat
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

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

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

7,10
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2019

2018

∆ EUR

66.199

62.373

3.826

6,13

64.806

61.107

3.698

6,05

256

604

-348

-57,58

Geproduceerde vaste activa

0

0

0

0,00

Andere bedrijfsopbrengsten

1.138

662

475

0

0

0

BEDRIJFSKOSTEN

65.121

61.340

3.781

6,16

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

6.109

6.630

-521

-7,86

5.659

7.264

-1.605

-22,10

450

-633

1.083

-171,13

25.961

22.553

3.408

15,11

29.880

28.899

980

3,39

Afschrijvingen en waardeverminderingen

533

565

-32

-5,66

Waardeverminderingen op voorraden

-104

88

-193

-218,02

99

0

99

2.643

2.604

40

1,52

1.079

1.033

46

4,44

177

156

22

14,00

1.256

1.188

68

5,69

0

0

0

0,00

76

78

-2

-2,46

WINST VAN HET BOEKJAAR

1.180

1.110

70

6,27

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

00

753

-753

-

0

-750

750

-

1.180

1.113

67

5,99

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

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

Aankopen
Wijziging in voorraad
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, soc. lasten & pensioenen

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

Overboeking naar belastingvrije reserves
TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR

66

∆%

71,81
0,00

-
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