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2015, ambitie op kruissnelheid
Robert Vandenplas is op 4 april 2016 overleden. De verwezenlijkingen waarop we
inzoomen in dit duurzaamheidsrapport zijn een goed voorbeeld van het beleid
dat Vandenplas mee uitstippelde.

Ontmanteling chaud: Moeilijk gaat ook
Met de ontmanteling van de Chaud toont Belgoprocess misschien wel het hardst
dat het met het verwerken van historisch afval en het saneren van de eigen site
menens is.

Head-end-cellen:
Komaf maken met het verleden
Met de head-end-cellen heeft Belgoprocess nog een zware ontmantelingsklus te
klaren op site 1.

Verwerking niet-radiumhoudend afval:
Sanering site 2 sluit hoofdstuk af
Ruim tien jaar heeft het geduurd, maar nu al het niet-radiumhoudend afval uit
het Solarium en gebouw 270H verwerkt is, kan een nieuw hoofdstuk starten.

Veiligheidscultuur: Anders denken, anders doen
‘Veiligheid moet leven. Het is veeleer een houding, een mentaliteit dan wel een
set regels.’

Noodplanoefening: Wat als het eens misloopt?
Hoe goed zijn de lokale brandweerkorpsen voorbereid wanneer op
Belgoprocess een ramp dreigt?

Interne perimeter: Beveiliging met schillen
Sinds maart 2016 is de interne perimeter, die de nucleaire zone omringt,
operationeel.

Nieuwe stoomketel: Met de focus op het milieu
Belgoprocess installeerde vorig jaar een nieuwe stoomketel. Voortaan worden de
gebouwen op site 1 verwarmd met gas en niet langer met extra zware stookolie.

Commerciële activiteiten:
De winst is voor de samenleving
Ook binnen de commerciële dienst wordt veel belang gehecht aan de rol van
Belgoprocess als maatschappelijke dienstverlener.

Vervanging warmtewisselaar:
Een technisch huzarenstuk van het huis
De CILVA-installatie werd vorig jaar uitgerust met een nieuwe warmtewisselaar.

Investeringsprogramma: De toekomst is in zicht
‘Over 10 tot 15 jaar zal site 1 er onherkenbaar anders uitzien’, zegt Nele Roobrouck,
voorzitster van de raad van bestuur, in het voorwoord.
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2015, AMBITIE
OP KRUISSNELHEID
Beste lezer,

W

ij moeten dit voorwoord helaas beginnen met treurig
nieuws. Robert Vandenplas is op 4 april 2016 overleden.
25 jaar lang zetelde Vandenplas, op Belgoprocess door

iedereen gekend als Bob, in onze raad van bestuur. Hij is dan ook erg
bepalend geweest voor de koers die Belgoprocess vandaag vaart en
ook zal aanhouden. De verwezenlijkingen waarop we inzoomen in dit
duurzaamheidsrapport zijn een goed voorbeeld van het beleid dat
Vandenplas mee uitstippelde. ‘Zijn aanwezigheid en ervaring zullen
enorm worden gemist’, aldus algemeen directeur Wim Van Laer.
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RAAD VAN BESTUUR: Voorzitster: mevr. Nele Roobrouck, Leden: dhr. Jean-Paul Minon (bestuurder), dhr. Nicolas De Coster (ondervoorzitter),
dhr. Edmond De Smedt (bestuurder), dhr. Wim Van Laer (algemeen directeur). Niet op de foto: mevr. Cécilia Vermeulen (bestuurder), dhr.
Alberto Fernandez Fernandez (vertegenwoordiger FOD Economie)

De stemming was triest toen op 26 april de raad van bestuur samenkwam. Er werd vergaderd met de krop in
de keel. Voor het eerst in 25 jaar was Robert Vandenplas er niet bij. Drie weken eerder was hij op 74-jarige
leeftijd overleden. Een kwarteeuw lang was Vandenplas gedelegeerd bestuurder geweest van Belgoprocess.
Naast een persoonlijk verlies betekent zijn heengaan dan ook een zeer zwaar professioneel verlies. ‘Ik was
nog jong toen ik Bob leerde kennen, maar was meteen onder de indruk van zijn ervaring en manier van
besturen’, zo drukt Nele Roobrouck, voorzitster van de raad van bestuur, het verlies uit. ‘Bob kende het bedrijf
van binnen en van buiten, zowel op technisch als op organisatorisch niveau. Hij kende iedereen op het bedrijf
en iedereen kende hem. Iedereen, van de werkvloer tot het management, mocht hem ook aanspreken met
Bob. Menselijk contact vond hij heel belangrijk. Hij begreep namelijk heel goed dat een bedrijf niet alleen
op papier wordt geleid, maar elke dag concreet door mensen moet worden ingevuld. Daarom zette hij zo
hard in op de lokale verankering van Belgoprocess. Want dat betekent werkgelegenheid voor de omgeving.’
Vandenplas kwam in 1992 in de raad van bestuur van Belgoprocess terecht. De volgende jaren zouden ze hem
leren kennen als een man van het consensusmodel en de no-nonsense aanpak. De verwerking van Belgische
radioactieve afvalstoffen en de sanering van de eigen site bestempelde Vandenplas als de prioriteiten van
het bedrijf. Al beet hij zich niet vast in principes. Toen bijvoorbeeld de mogelijkheid zich aanbood om te
investeren in de ontwikkeling van plasmatechnologie trok hij hard mee aan dit project. Ook al speelde die
ontwikkeling zich vooral in het buitenland af met een handvol ingenieurs van Belgoprocess. ‘Bob was een
07

Op 29 april werd op Belgoprocess een grootschalige brandweeroefening uitgevoerd. Het doel was enerzijds het inzetten van gaspakken voor
de bestrijding van chemisch toxische en corrosieve gassen en anderzijds de samenwerking tussen de interne en externe hulpverleners en
de crisisstaf te testen en indien nodig te optimaliseren.

uitermate sterk strategisch denker’, zegt algemeen directeur Wim Van Laer. ‘Hij zag de opportuniteiten.
De verbetering van de plasmatechnologie heeft ons bijvoorbeeld een uitvindingsoctrooi opgeleverd. Dat
was zijn grote kracht als bestuurder. Hij hield altijd het overzicht op het grotere geheel en was tegelijkertijd
erg betrokken met het personeel. Ook ik heb me altijd door hem gesteund gevoeld. Toen ik hier drie jaar
geleden directeur werd, hebben we samen de nieuwe beleidslijnen uitgezet. De realisaties waar u verderop
in dit duurzaamheidsrapport over leest, zijn een deel van de erfenis die Bob achterlaat op Belgoprocess.’

VEILIGHEID EN BEVEILIGING
Belgoprocess richt zich vanaf zijn oprichting op de sanering van de eigen sites en de verwerking van historisch
afval. Afgelopen jaar werd hier flink vooruitgang in geboekt. Vooral op site 2. Vorig jaar werd al het nietradium- en niet-natriumhoudend afval uit het Solarium en gebouw 270H verwijderd. Een jaar eerder werd
08

gestart met het ledigen van boogloods 270L. Het radiumhoudend afval werd herverpakt en aangeboden voor
verwerking. Ook de sanering van de Chaud is flink opgeschoten. Net als de ontmanteling van de head-endcellen op site 1. Veiligheid blijft natuurlijk de absolute hoofdbekommernis bij deze activiteiten op Belgoprocess.
’Belgoprocess blijft ook inzetten op veiligheidscultuur. Dit veiligheidsproject, waarbij de focus ligt op het
individueel gedrag van de werknemers, is afgelopen jaar echt op kruissnelheid gekomen dankzij de inbreng
van een externe expert. Ook Robert Vandenplas liet de afgelopen 25 jaar geen mogelijkheid ongelegen om
dat te benadrukken. ‘Over veiligheid sluiten we geen compromissen’, bevestigt Van Laer nogmaals. In het
artikel over de noodplanoefening leest u dan weer hoe goed Belgoprocess is voorbereid in het geval er toch
iets mis zou lopen.
De investeringen in een verhoogde beveiliging zijn zichtbaar geworden. Er kwam een extra perimeter die
voortaan de nucleaire van de niet-nucleaire zone scheidt en ook de bouw van een centrale controlepost is
gestart. ‘Maar toch kijk ik een beetje met gemengde gevoelens naar de bijkomende investeringen op het
vlak van beveiliging en bewaking. De jongste jaren hebben we namelijk veel moeite gedaan om veiligheid te
combineren met een open en transparant beleid naar onze stakeholders toe. Helaas wordt dat nu heel wat
moeilijker. De uitdaging is nu om de vereisten van beveiliging, die ons worden opgelegd, compatibel te maken
met de openheid die wij wensen te realiseren’.

IN DIENST VAN DE SAMENLEVING
En dan nog een woordje uitleg bij de commerciële activiteiten. U weet dat de focus van Belgoprocess elders
ligt, maar als opportuniteiten zich aandienen, worden deze natuurlijk niet per definitie weg geserveerd. Dat
zou Robert Vandenplas evenmin hebben gedaan. De verwerking van het NORM-afval van Tessenderlo Chemie
was zo’n opportuniteit. U leest er verderop alles over.
In het vorige duurzaamheidsrapport kon u lezen dat Belgoprocess een wasinstallatie had ontworpen voor
UF6 transportcontainers. 2015 was het eerste jaar waarin deze installatie werd uitgebaat. Er werden heel
wat kinderziekten weggewerkt. Het lopende contract loopt einde 2016 af. Momenteel worden echter nieuwe
contracten onderhandeld. We kijken hoopvol naar de toekomst. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe werd
een aanzienlijke waardevermindering geboekt, wat tot een operationeel verlies in 2015 heeft geleid.
‘Wie dit duurzaamheidsrapport aandachtig leest, zal merken dat de saneringsprojecten zich hoofdzakelijk
op site 2 afspelen en de investeringsprojecten op site 1’, legt Nele Roobrouck uit. ‘En de investeringen op
site 1 zijn nog maar net begonnen. Er komt nog zoveel meer. Over 10 tot 15 jaar zal site 1 er onherkenbaar
anders uitzien. Door de activiteiten op site 2 af te bouwen en alles te concentreren op site 1 kunnen we
de operationele kost drukken en de beveiliging een pak efficiënter organiseren. Dat is de visie die Robert
Vandenplas mee uitstippelde voor Belgoprocess.’
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Ontmantelingsteam site 2

Ontmanteling Chaud:

MOEILIJK
GAAT OOK

M

et de ontmanteling van de Chaud toont Belgoprocess
misschien wel het hardst dat het met het verwerken van
historisch afval en het saneren van site 2 menens is. ‘Als

je een uur zou verblijven in de kuipen van dit gebouw, zou je een
weekdosis aan bestraling ontvangen’, zo omschrijft Rony Cools de
situatie in de Chaud. Dat is een erfenis uit het verleden. ‘Voor de
omgeving is er weliswaar geen gevaar, maar daar stopt onze ambitie
niet. Het afval en het gebouw moeten weg. Punt.’

Algemeen directeur Wim Van Laer noemt het één van de belangrijkste ontmantelingsopdrachten op
Belgoprocess. Rony Cools van het ontmantelingsteam spreekt over de moeilijkste ontmanteling uit zijn
carrière. Het mag duidelijk zijn dat de sanering en ontmanteling van de Chaud geen alledaagse opdracht
is. Dit gebouw staat op site 2 en dateert uit de jaren 60, toen site 2 nog de Waste-afdeling was van het SCK
(Studiecentrum voor Kernenergie). In de Chaud bewaarde het SCK haar radioactieve afvalvloeistoffen. Toen
Belgoprocess eind jaren 80 site 2 in handen kreeg, was het gebouw letterlijk tot aan de nok gevuld met
radioactieve vloeistoffen. Een aantal jaren geleden begon het team Afvalbehandeling met het wegpompen
van deze vloeistoffen en uiteraard ook met de verwerking ervan. In 2013 kon vervolgens het ontmantelingsteam aan de slag. ‘Maar aan de afbraak zijn we nog niet toe’, aldus Rony Cools. ‘Afgelopen jaar zijn we vooral
bezig geweest met het verwijderen van leidingen, pompen, verlichting, enz. Daarna zijn we gestart met de
decontaminatie van de muren in de kuipenzaal. Het gebouw is aan de binnenkant ernstig en vrijwel volledig
besmet. Ook de volgende jaren zullen we dus vooral werk hebben met de decontaminatie van het gebouw.’
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De decontaminatie en ontmanteling van de Chaud, op site 2, is een van de sleutelprojecten wat betreft de sanering van de eigen sites.

Hoe moeten wij ons de Chaud voorstellen?
Rony Cools: ‘De Chaud is een gebouw van ongeveer 38 meter lang en 12 meter breed. Het is onderverdeeld
in twee kamers. De eerste kamer, de toegangsruimte zeg maar, is via een toegangssas verbonden met de
tweede kamer (de kuipenzaal). Vooraan in de kuipenzaal bevinden zich links en rechts telkens 4 kuipen met
een hoogte van 2,2 m. Verder in de kuipenzaal staan negen grote kuipen; acht kuipen van 50 m3 en één kuip
van 100 m3. Deze kuipen reiken tot aan het dak.’

Toen Ontmanteling in de Chaud startte was het gebouw dus leeg?
Rony Cools: ‘Oh neen. Wij zijn in 2013 gestart in de Chaud. Er stonden toen nog heel wat materialen gestockeerd. De loten waren veilig verpakt, maar omdat het over loten uit een ander decennium ging, was een
volledige en gedetailleerde afvalboekhouding niet voorhanden. Het voorbereidende werk bestond dus in het
inventariseren, karakteriseren en verwijderen van deze afvalloten. Op zich reeds een hele karwei.’
13

U zei al dat het gebouw ernstig besmet is. Is er voor de omgeving een gevaar?
Rony Cools: ‘Neen. Aan de buitenkant van het gebouw vind je geen besmetting. In de kuipen daarentegen
zit je middenin het stralingsveld. Deze straling is niet waanzinnig hoog, maar ze is wel alomtegenwoordig
en dat maakt deze ontmanteling zo moeilijk. Een vergelijking maakt dit het best duidelijk. Zo werden bij de
ontmanteling van Eurochemic bepaalde spots van 320 millisievert gemeten. Dit is erg hoog, maar ook ‘makkelijk’ aan te pakken door operatoren in een beurtrol gericht op de spot te laten slijpen en branden. Op het
einde van de dag is de stralingsbron dan verwijderd. In de Chaud daarentegen beperkt de straling zich niet
tot een paar spots, maar is ze verspreid over alle kuipen. De kuipen zijn eigenlijk gewoon één grote spot. Dit
maakt het erg moeilijk om de dosis naar een aanvaardbaar niveau te krijgen. Het zal ons wel lukken, maar
het kost tijd. Deze ontmantelingsopdracht is dan ook de moeilijkste uit mijn loopbaan tot dusver.’

Hoe zit het met de kuipen zelf. Wanneer worden deze ontmanteld?
Rony Cools: ‘Vandaag hebben we een IPA (Interne Project Aanvraag) lopen om met de ontmanteling van 5
kuipen (kuipen 1 tot 4 en kuip 9) te mogen starten. Bel V moet onze ontmantelingsmethode namelijk eerst
goedkeuren. Voor de overige vier kuipen moeten we nog een IPA opstellen. Eenmaal de muren in de kuipenzaal zijn gedecontamineerd, zullen we in de eerste 5 kuipen tests uitvoeren met afstandsbediende toestellen
om ervaring op te doen voor de laatste 4 kuipen. We meten in deze laatste namelijk waarden tussen de
500 en 800 microsievert per uur. Wanneer een operator hier een uur hands-on zou werken, heeft hij een
weekdosis aan straling opgelopen en 1/20ste van zijn wettelijke jaardosis. Anders gezegd: elke individuele
operator zou hier maar 20 uur per jaar aan mogen werken. Het wordt dus een hele uitdaging om de kuipen
(vanop afstand) te decontamineren.’

Wanneer moet het gebouw dan weg zijn? Is er een timing vooropgesteld?
Rony Cools: ‘De eigenlijke afbraak van het gebouw is voorzien vanaf 2019. De veilige uitvoering van deze
opdracht is de eerste prioriteit. We stoten hier regelmatig op onverwachte zaken waardoor we de voorbereiding moeten bijsturen. Zoals bij elke ontmantelingsopdracht is ook hier een goede voorbereiding essentieel.
Daar wijken we niet van af. Veiligheid is belangrijker dan een deadline. Al heb ik er alle vertrouwen in dat we
de gemaakte afspraken rond de planning halen.’
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‘Dit is de moeilijkste
ontmantelingsopdracht
uit mijn loopbaan.’
— Rony Cools
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Ontmantelingsteam site 1

Head-end-cellen:

KOMAF MAKEN
MET HET
VERLEDEN

M

et de head-end-cellen heeft Belgoprocess nog een zware
ontmantelingsklus te klaren op site 1. Deze betonnen
cellen zijn namelijk zwaar besmet. ‘Gelukkig hebben we

veel ervaring opgedaan met de ontmanteling van Eurochemic’, aldus
René Slegers, ploegleider van het ontmantelingsteam.

In 2014 rondde Belgoprocess na drie decennia de ontmanteling af van Eurochemic. Dat kon u in ons
duurzaamheidsrapport van vorig jaar lezen. Gebouw 1 werd van kop tot teen afgebroken, maar gebouw 2
bleef staan. Gebouw 1 en 2 van het vroegere Eurochemic waren echter met elkaar verbonden via zogeheten
head-end-cellen. Maar wat zijn dat? Waarvoor dient een head-end-cel? ‘Wel, zoals u weet was Eurochemic een
opwerkingsfabriek’, legt René Slegers uit. ‘Dat betekende dat hier gebruikte kernbrandstof werd ‘opgewerkt’
om daar zoveel mogelijk van te kunnen recycleren. Deze gebruikte kernbrandstof werd in een container per
vrachtwagen Eurochemic binnengereden. Omwille van de hoge stralingsintensiteit werd de container in een
bassin met water gelost. De container werd ook onder water geopend om de splijtstof er uit te halen. De splijtstof
werd vervolgens in een grote laadbak geladen en zo naar de head-end-cellen gevoerd. In de head-end-cellen
werd op de splijtstof een chemisch proces toegepast waardoor deze vloeibaar werd. Als vloeistof werd de
splijtstof naar de eigenlijke fabriek getransporteerd waar het plutonium en het uranium werden uitgehaald.
De head-end-cellen kun je dus misschien nog het beste omschrijven als een doorgeefluik in de fabriek.’

HOGEDRUKREINIGING
Gezien de activiteit die er plaatsvond zijn deze head-end-cellen zwaar besmet. Belgoprocess werkt ondertussen
al meer dan tien jaar aan de decontaminatie van deze cellen. Eurochemic telde 7 van deze head-end-cellen.
Nadat in 1995 was gestart met het verwijderen van alle installaties uit de cellen, begon het ontmantelingsteam
rond de eeuwwisseling met de eigenlijke ontmanteling en decontaminatie. Vier head-end-cellen zijn ondertussen
gedecontamineerd en enkele zelfs vrijgemeten, dat betekent dat er geen radioactiviteit meer gemeten wordt.
18

Teamwork en veilig werken zijn cruciaal bij het uitvoeren van risicovolle taken door de operatoren van de afdeling ontmanteling.

De afgelopen jaren werkte Belgoprocess aan de decontaminatie van cel 3, cel 4a en cel 4b. ‘Toen we in 1995
met dit project startten, ontdekten we meteen de ernst van de situatie in deze cellen’, legt Slegers uit. ‘In
de jaren 70 had men namelijk al eens een poging ondernomen om deze cellen te decontamineren. Dat was
nog voor Belgoprocess exploitant werd van de gebouwen. Men heeft toen de vergissing gemaakt om met een
hogedrukreiniger de besmetting van de muren en vloer af te spuiten. De besmetting is samen met het water diep
in het beton gedrongen en zelfs tot onder de betonnen vloerplaat gevloeid. De hogedrukreiniging was weliswaar
goed bedoeld, maar het probleem is er voor ontmanteling alleen maar erger door geworden. Daarom kost het
zoveel tijd om deze head-end-cellen te ontmantelen. Afgelopen jaar bestond een belangrijk deel van ons werk
uit het pikeren van de betonnen binnenmuur die cel 4a van cel 4b scheidt. Tot 10 cm werd al van deze 50 cm
dikke muren afgehaald en we komen nog besmetting tegen. Verder werden alle leidingen verwijderd en werd er
ook 20 cm van de halve meter dikke vloerplaat gepikeerd. Vervolgens hebben we nieuwe beton moeten gieten
voor een glad vloeroppervlak. Anders konden we onze hoogtewerker niet gebruiken en die is nodig om overal
aan te kunnen. Zo’n head-end-cellen zijn namelijk erg hoog.’
19

AFVALSTOFFEN VRIJGEGEVEN VOOR RECYCLAGE

BETON
95%

METAAL
80%

VARIA
50%

HEAD-END VERSUS EUROCHEMIC
Eén ontmantelaar werkt dagelijks vier uur in de head-end-cellen in interventiepak met ademhalingsbescherming,
twee uur in de voormiddag en twee uur in de namiddag. Dat zijn de standaardwerktijden voor een
ontmantelingsopdracht. De overige beschikbare tijd wordt ingevuld met werkvoorbereiding, onderhoud van
het materiaal, opleidingen, enz. Operatoren verwijderen de hele tijd beton met een zware beitelhamer maar
moeten daarbij voorzichtig zijn omwille van de dragende functie van bepaalde muren. De westmuur van deze
head-end cellen dient namelijk als draagmuur voor de vloer van het verdiep erboven. Aan dit werk zijn dus zowel
conventionele als nucleaire risico’s verbonden. Het restbesmettingsniveau in deze cellen is te hoog waardoor een
onderdruk volgelaatsmasker niet volstaat. Als extra bescherming moeten de operatoren daarom een overdrukpak
(met koeling als optie) met overdrukmasker dragen. Zowel mentaal als fysiek is het werk in de head-end-cellen
een uitputtingsslag. Desalniettemin hoopt Belgoprocess deze ontmantelingsopdracht in 2017 af te kunnen ronden.
‘We werken door’, aldus Slegers. ‘Het gaat om een uiterst moeilijke ontmantelingsopdracht. Veel moeilijker dan
de ontmanteling van het grootste deel van Eurochemic waar we vooral de nucleaire risico’s moesten analyseren.
Bij de head-end-cellen is ook de structuur van het gebouw een probleem. De ervaring en de kennis die we hebben
opgedaan met de ontmanteling van Eurochemic kunnen we vandaag goed gebruiken.’
20

Omdat de besmetting zo diep was doorgedrongen moest op sommige plaatsen meer dan 10 cm van de 50 cm dikke muren worden weggepikeerd.
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Verwerking niet-radiumhoudend afval:

SANERING
SITE 2 SLUIT
HOOFDSTUK AF
Verwerkingsteam 280X

R

uim tien jaar heeft het geduurd, maar nu al het niet-radium
houdend afval uit het Solarium en gebouw 270H verwerkt is,
kan een nieuw hoofdstuk starten. Met de verwerking van de

188 m3 niet-radiumhoudend afval, heeft Belgoprocess een belangrijk
hoofdstuk afgesloten in de sanering van site 2. ‘Een flink deel van de
historische afvalloten is nu weg’, legt Pieter Vanbrabant uit. ‘En nog
dit jaar beginnen we aan de ompakking van het natrium- en natrium/
kaliumhoudend afval zodat daarna het radiumhoudend afval aan bod
kan komen.’

Eerst even een situatieschets. Toen Wim Van Laer in 2012 aantrad als directeur van Belgoprocess stelde hij
de bedrijfsdoelstellingen scherp op het versneld wegwerken van de historische afvalloten en de sanering van
de eigen sites. Daarbij kwam vooral site 2 in beeld. Site 2 is namelijk de voormalige waste-afdeling van het
SCK (Studiecentrum voor Kernenergie). Er ligt afval opgeslagen in verschillende gebouwen op site 2 (zie ook
p. 12, ontmanteling Chaud). Zo kon u in ons duurzaamheidsrapport van vorig jaar lezen hoe Belgoprocess de
boogloodsen (Frisomat 270M en 270L) heeft opgeruimd. In dit stuk ligt de focus op twee andere gebouwen
van site 2: het Solarium en gebouw 270H. ‘Met het verwerken van het afval uit deze twee gebouwen zijn we
al in 2004 begonnen’, leggen ploegleider Pieter Vanbrabant en operator Dimitri Wolf uit. ‘Maar sinds 2013
zijn we een versnelling hoger geschakeld. Er kwam een duidelijke planning waar we niet willen van afwijken.
Zo zijn we er in geslaagd om eindelijk al het niet-radiumhoudend afval uit het Solarium en gebouw 270H op
een veilige wijze te verwerken.’
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OPSLAG VAN GECONDITIONEERD AFVAL
Laagactief afval

Middelactief afval

Hoogactief afval
01

m3
.13
1

17
.6

17
.12

7
16.000

16

15
.3
44

17.000

.11

9

16

.7
63

18.000

18

56

19.000

18

.6

20.000

15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000

5
3.

87
3.

3.

3.

88

7

6
85

9
83

9
78
3.

3.

3.

74

91

5.000

8

8

6.000

4.000
3.000

4

7

43

43

2,

0,

4
35

4,

8,

1

3
5,

32

1.000

29

27

28

3,

0,

7

9

2.000

15
20

14
20

13
20

12
20

11
20

10
20

20

09

0

De opslag van geconditioneerd laagactief afval omvat de gebouwen 150, 151 en 155. Middelactief afval ligt opgeslagen in gebouw 127.
Het vermelde cijfer voor de opslag van hoogactief afval slaat op gebouw 129 en 136, inclusief zone D.

Alle afval behalve de harsen. Hoe komt dat?
Pieter Vanbrabant: ‘Harsen zijn bolletjes waarmee we radioactieve vloeistoffen kunnen zuiveren. Een beetje
zoals de lavastenen in een filterinstallatie van een siervijver. Deze stenen onttrekken de onzuiverheden uit
het water zoals harsen de radioactieve besmetting opnemen uit een vloeistof. Helaas hebben we vandaag
geen verwerkingsproces voor deze harsen. Het probleem is namelijk dat ze vocht opnemen. Zelfs als we
deze harsen conditioneren in een 100 l vat en vervolgens in een 400 l vat cementeren, is er nog steeds een
kans dat de harsen water opnemen en bijgevolg opzwellen. Hierdoor kan het cement scheuren. Voordat we
de harsen kunnen conditioneren, moeten we dus absoluut zeker zijn dat ze geen vocht meer opnemen. We
werken volop aan een oplossing. Momenteel bouwen we alvast een installatie om de harsen te drogen. In
droge toestand is het gemakkelijker om ze in stabiele toestand te houden.’
Ruim 10 jaar heeft de opruiming van niet-radiumhoudend afval uit het Solarium en 270H geduurd. Dat
is een lange tijd?
Dimitri Wolf: ‘Het ging dan ook om veel en zeer verscheiden afval en bovendien bestond er een onvolledige
afvalboekhouding voor 1989. Heel wat afval dateert van voor die tijd, dus moesten we het afval eerst karakteriseren.
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Dit betekent dat elke verpakking moet worden geopend en het afval stuk per stuk, hoe klein ook, zorgvuldig moet
worden gemeten en gesorteerd. Het afval dat wel in de boekhouding voorkomt, konden we soms nauwelijks
herkennen. In de boekhouding staat namelijk gewoon een nummer dat overeenkomt met een nummer op een
vat of een andere verpakking. Doorheen de jaren zijn veel van die verpakkingen echter kapot gestraald of is de
identificatie niet meer leesbaar of aanwezig. Daar kon je geen nummer meer op herkennen. Voor we konden
starten met de verwerking, heeft de karakterisering en uitsortering van het afval ons dus veel tijd gekost.’
Pieter Vanbrabant: ‘Het sorteren van afval is een tijdrovende bezigheid. Wij voeren dit werk namelijk op afstand
uit met een manipulator. Dat gaat traag, ook omdat we veel veiligheidsmetingen moeten uitvoeren die opnieuw
veel tijd vragen. Zo moet ook nagekeken worden dat de afvalstoffen geen radium bevatten, want deze loten
worden later op een gepaste wijze verwerkt. Ook worden alle afvalstoffen gemeten om zeker te zijn dat we ze hier
in gebouw 280X kunnen verwerken. Bij een te hoge activiteit die de gebouwlimiet overschrijdt, wordt het afval
afgevoerd naar de PAMELA-installatie voor verwerking. Het andere afval verwerkten wij hier in gebouw 280X. Dat
gaat als volgt: we steken het afval in een 80 l vat, persen dit vat tot een galet en plaatsen meerdere galetten in
een 100 l vat dat verder met zand wordt opgevuld. Dit 100 l vat kan dan verder gecementeerd worden in een 400 l
vat. Als de cement is uitgehard, wat ongeveer een week duurt, doen we een laatste eindkarakterisatiemeting. Na
de activiteitsbepaling wordt het geconditioneerde vat naar site 1 afgevoerd voor opslag. Afval dat niet geperst kan
worden omwille van een te hoge activiteit wordt afgevoerd naar PAMELA in een afgeschermde transportcontainer.’
Eerst verwerken jullie het niet-radiumhoudend afval en pas daarna het radiumhoudend afval. Waarom
deze volgorde?
Pieter Vanbrabant: ‘Om meettechnische redenen wensen we het radiumafval strikt gescheiden te houden van
andere afvalstromen. Als we eerst het radiumhoudend afval zouden verwerken, zal onze installatie besmet
raken met radium. Als we vervolgens in de radiumbesmette installatie opnieuw niet-radiumhoudend afval
zouden verwerken, raakt dat afval op zijn beurt radiumbesmet. Dan genereer je extra radiumbesmet afval.
Daarom wachten we met het verwerken van het radiumhoudend afval tot al het andere afval is verwerkt. We
starten daar mee nadat het Na/NaK-afval werd omgepakt. Dit wordt nog een hele uitdaging dat we onder
strikte veiligheidsregels wensen uit te voeren.’

Als ook het radiumhoudend afval verwerkt is, wat gebeurt er dan met gebouw 280X?
Pieter Vanbrabant: ‘Nadat al het radiumhoudend afval verwerkt is, waar we trouwens nog een vette kluif
aan zullen hebben, kan gebouw 280X eventueel verder ingezet worden voor de specifieke verwerking van
ander radiumhoudend afval. De installatie werd er voor ontworpen en leent er zich perfect toe.’
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Veiligheidscultuur:

ANDERS
DENKEN,
ANDERS DOEN

Suzanne Kuppens

‘V

eiligheid moet leven. Het is veeleer een houding, een
mentaliteit dan wel een set regels’, aan het woord is
Rik Op de Beeck. Deze veiligheidsexpert werd door

Belgoprocess aangetrokken om de veiligheidscultuur te versterken.
‘Het feit alleen al dat Belgoprocess spreekt van een veiligheidscultuur
betekent dat men hier echt alles wil doen om incidenten te vermijden.’

Voor een goed begrip van dit artikel moeten we eerst terug naar 2012. Belgoprocess stelde toen een intern
team samen om een beeld te krijgen van de veiligheidscultuur op Belgoprocess. De fundamentele vraag die
daarbij werd gesteld was: wat zijn de onderliggende waarden en normen die onbewust ons handelen bepalen
en hoe heeft dit een invloed op de veiligheid? ‘Veiligheid speelt zich af op drie vlakken’, legt Jan Van Looke
van het team Veiligheidscultuur uit. ‘Het technische, het organisatorische, maar zeker ook het individuele
gedrag. Omdat we inzake technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen heel wat expertise in huis
hebben, focusten we voor deze oefening op het individuele gedrag van onze personeelsleden. We wilden
weten of dat gedrag voldoende aansluit bij onze vier bedrijfswaarden: Betrouwbaarheid, Verantwoordelijkheid,
Samenwerken en Veiligheid.’ Uit de oefening concludeerde het Veiligheidsteam dat er nog verbetering kon
worden geboekt op het vlak van veiligheidscultuur. Alleen, hoe doe je dat? Veiligheidscultuur mikt namelijk
niet op de technische verbetering van installaties of de organisatorische efficiëntie van procedures, maar op
een gedragsevolutie van elk individueel personeelslid. Een aparte expertise dus en daarom trok Belgoprocess een externe consultant aan. ‘Er zijn veiligheidsregels en er is veiligheidsgedrag. Een veiligheidscultuur
creëer je door op het gedrag te werken in plaats van op de regels’, aldus Rik Op de Beeck van Prevent, een
consultancybureau met jarenlange ervaring in veiligheidsprocessen.
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Het team van Pieter Vanbrabant tijdens een toolboxsessie. Deze sessies kunnen over uiteenlopende thema’s gaan en hebben tot doel veilig
werken en veilig gedrag te stimuleren.

Als veiligheidsconsultant komt u in veel bedrijven. Wat was uw eerste indruk van
Belgoprocess? Waar lagen de problemen inzake veiligheid?
Rik Op de Beeck: ‘Problemen? Neen, dat is een verkeerd woord. Mijn eerste en blijvende indruk is dat
Belgoprocess sowieso heel hoog scoort inzake veiligheid. Zoals overal in de nucleaire, en ook de chemische
sector trouwens, wordt veiligheid concreet aangepakt als absolute topprioriteit. Het beste bewijs daarvan
is net deze oefening. Belgoprocess heeft zichzelf namelijk de vraag gesteld: hoe kunnen we nog veiliger
werken? Waar liggen de opportuniteiten inzake veiligheid? Veel bedrijven stellen zich die vraag niet eens.
Belgoprocess daarentegen is kritisch voor zichzelf. Ze zien altijd marges voor verbetering. Elke werknemer
moet de waarde Veiligheid in zijn DNA hebben. Van daaruit hebben we samen een traject uitgestippeld om
de werknemers bewuster te maken van hun eigen gedrag en waar nodig dat gedrag te ‘verbeteren’. ‘Anders
Denken, Anders Doen’, dat is het motto waarmee we werken. Alles is er op gericht om van veiligheid een
levend thema te maken in plaats van een blind vertrouwen in regels en technische maatregelen. We moeten
de regels van op papier in het hoofd krijgen en abstracte bedrijfswaarden omzetten in concreet gedrag.’

Hoe pakt u dat concreet aan?
Rik Op de Beeck: ‘We leren de werknemers allereerst om breed te leren kijken naar een situatie. Dit doen
we vanuit het MUOPO-standpunt. MUOPO staat voor: Menselijke factoren, de Uitrusting, de Omgeving, het
Product en de Organisatie. In deze vijf aspecten zitten de aandachtspunten van elke situatie gevat. De meeste
mensen zien wel de technische en organisatorische aspecten, maar veel minder de menselijke factoren. Dat
is geen verwijt hoor. Ook in de opleiding en tijdens selectieprocedures is er nog te weinig aandacht voor een
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Veiligheidsexpert Rik Op de Beeck en Directeur Veiligheid, Milieu en Security van Belgoprocess, Paul Gielen.

veiligheidsattitude. Vergelijk het met beleefdheid. Beleefdheid is niet zozeer een competentie, maar veeleer
een houding. Het maakt deel uit van onze bedrijfscultuur. Een veiligheidsattitude daarentegen is nog te weinig
ingebed in onze algemene bedrijfscultuur. Het wordt nog te weinig erkend en herkend als een toegevoegde
waarde op de werkvloer. Belgoprocess
is dus veeleer een uitzondering wanneer het van veiligheidscultuur een
concreet beleidspunt maakt. Maar
iedereen moet ook begrijpen dat een
veiligheidscultuur niet kan worden afgedwongen. Zoiets moet groeien. Het

‘Elke werknemer moet de waarde
Veiligheid in zijn DNA hebben.’
— Rik Op De Beeck, Prevent

is een bewustwordingsproces. Vanuit
onze expertise begeleiden wij dit proces, maar uiteindelijk moet het uit elk individueel personeelslid zelf
komen. Zoals het ook niet de diëtiste is die moet afvallen, maar haar patiënt.’

Wat leren werknemers dan zoal tijdens een begeleidingssessie?
Rik Op de Beeck: ‘Om een gedragsverandering te bewerkstelligen met het oog op meer veiligheid moeten
mensen zich eerst bewust worden van hun eigen gedrag en de mogelijke gevaren die daar aan gelinkt zijn.
Tijdens een sessie lijsten wij die risico’s op en benoemen we deze als ‘krokodillen’; de krokodillen in het bedrijf. Dat klinkt misschien een beetje kinderachtig, maar zo plaats je een duidelijk beeld in het hoofd van de
mensen en worden ze zich veel bewuster van de risico’s in hun eigen gedrag. Zo’n beeld inspireert om vanuit
het perspectief veiligheid te denken en te handelen. Het maakt van veiligheid een levend thema.’
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U bent ruim een jaar aan de slag geweest op Belgoprocess. Kan u meetbare gegevens
voorleggen die aantonen dat de veiligheidscultuur inderdaad is verbeterd?
Rik Op de Beeck: ‘Veiligheidscultuur is natuurlijk moeilijk kwantificeerbaar, maar er zijn wel duidelijke tekenen dat er een groeiende bewustwording is inzake veiligheidsattitude onder het personeel. Afgelopen jaar
is het aantal meldingen van incidenten bijvoorbeeld flink gestegen. Dat zegt veel over de betrokkenheid van
de werknemers.’

Excuseer? Het aantal incidenten stijgt en u spreekt van een verbetering?
Rik Op de Beeck: ‘Neen, niet het aantal incidenten stijgt, maar wel het aantal meldingen van incidenten. Er
is dus engagement van het personeel om risicovolle zaken te melden en dat is precies de attitude die we
hen willen aanleren. Er hoeft zelfs helemaal niets te zijn gebeurd. Ook de ‘krokodillen’ worden beter gemeld.
Een laaghangende leiding bijvoorbeeld, een emmer die in de weg staat of iemand die de trap afloopt zonder
de leuning vast te houden. Dat lijken misschien banale dingen, maar door zulke dingen te melden en aan te
pakken, worden incidenten net vermeden.
Al is er inderdaad ook een gevaar voor overkill. Daarom is het belangrijk dat collega’s elkaar ook rechtstreeks
durven aanspreken in plaats van alles te melden in een computersysteem. Wanneer iemand bijvoorbeeld
de trap afkomt zonder de leuning vast te houden, spreek je die persoon daar beter even over aan. Ook als
dit de directeur is. Inzake veiligheidscultuur zijn er geen hiërarchische structuren. Het is een open cultuur
waarin je mensen niet controleert, maar helpt en vertrouwt om samen een veiligere werkvloer te creëren.’
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De frequentiegraad geeft de verhouding aan tussen 1 miljoen keer het aantal arbeidsongevallen en het aantal gepresteerde arbeidsuren.
De ernstgraad geeft de verhouding aan tussen 1.000 keer het aantal werkelijk verloren kalenderdagen en het aantal gepresteerde arbeidsuren.
De veiligheidsgraad = frequentiegraad x ernstgraad.
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Interne brandweerploeg

Noodplanoefening:

WAT ALS
HET EENS
MISLOOPT?

H

oe goed zijn de lokale brandweerkorpsen voorbereid wanneer
op Belgoprocess een ramp dreigt? Om een antwoord te
vinden op die vraag werd eind 2015 een grootschalige

noodplanoefening georganiseerd. ‘Er zijn een aantal verbeterpunten
blootgelegd’, aldus Jan Baten van het interne brandweerkorps. ‘Maar
dat is net de bedoeling van een noodplanoefening.’

Stel u volgende situatie voor: na het afkondigen van noodplanfase 2 (verzamelen en schuilen) op Belgoprocess rijdt een personenwagen tegen een container gevuld met radioactief afval. De twee inzittenden
raken gewond en gekneld en de container en 3 vaten zijn beschadigd. Die ramp werd op 29 oktober 2015
geënsceneerd op Belgoprocess om het noodplan te testen. Het was een grootschalige oefening waarbij zo’n
140 medewerkers van Belgoprocess betrokken waren en nog eens een 200-tal medewerkers van externe
hulpdiensten zoals brandweerlieden en ambulanciers. ‘Tijdens zo’n noodplanoefening testen we standaard de
communicatiemiddelen, de paraatheid van het personeel, de samenwerking tussen de verschillende diensten
en uiteraard de effectiviteit van de procedures’, vertelt Jan Baten, onderofficier van het interne brandweerkorps. ‘Tijdens deze oefening hebben we echter met bijzondere aandacht gekeken naar de inzetbaarheid
van de lokale brandweerkorpsen. De vraag was: kunnen zij een nucleair incident de baas. Er zijn een aantal
verbeterpunten aan het licht gekomen.’
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Tijdens de noodplanoefening werd een complex scenario voorgeschoteld aan de verschillende hulpdiensten. Er was niet alleen gevaar voor
nucleaire besmetting maar er waren ook gewonden gevallen die geëvacueerd moesten worden.

Vertel?
Jan Baten: ‘Sta me toe eerst wat context te geven. Sinds 1 januari 2015 zijn de brandweerkorpsen van
Balen, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Mol en Westerlo samengevoegd in het overkoepelende
brandweerkorps Kempen. Eind oktober was het de eerste keer dat dit samengevoegd korps betrokken werd
bij een grootschalige noodplanoefening. In het scenario hadden we vooropgesteld dat het interne korps
niet meedeed aan de oefening. We wilden weten of het externe korps de zaak alleen kon afhandelen en dat
kunnen ze ook. Laat die conclusie het duidelijkst klinken. Mocht er zich een incident voordoen op de site na
de werkuren, dan kunnen we vertrouwen op de lokale brandweerkorpsen. Alleen zijn er een aantal dingen
die wij als intern korps anders zouden doen. Niet per se veiliger, maar wel efficiënter. Dit is geen verwijt hoor.
De lokale korpsen hebben uitstekende brandweerlui, alleen is een nucleair incident toch nog iets anders dan
een gewone brand.’

Maar dat samengevoegd korps had begin 2015 toch ook al eens ‘geoefend’ op site 1?
Jan Baten: ‘Klopt, maar we moeten appelen met appelen vergelijken. De oefening van 29 april waar u naar
verwijst, was een kleinere oefening waarbij een UF6-lek werd geënsceneerd. Dat is dus van een heel andere
orde. Temeer omdat die oefening specifiek gericht was op de samenwerking in gaspakken tussen ons intern
korps en de lokale brandweer. Dat is iets helemaal anders dan een interventie waarbij rekening moet worden
gehouden met straling, besmetting en vooral ook de tijdsdruk om gewonden te ontzetten.’
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Leg uit?
Jan Baten: ‘Kijk, tijdens de oefening van 29 april ensceneerden we een gaslek in een UF6-container. Daarbij
is er een risico op het vrijkomen van waterstoffluoride, wat een toxisch gas is. Het was dus een eenvoudig
gegeven en de oefening was gericht op het gebruik van gaspakken. Dat is meteen één van de grote verschillen
met de noodplanoefening van eind oktober waar we een nucleair incident ensceneerden. Het was een veel
complexer scenario waarbij er een besmettingsrisico was en er bovendien gewonden waren gevallen. Om
alle risico’s te vermijden kozen de brandweerlieden van de lokale korpsen tijdens de noodplanoefening om
in gaspak te werken. Ze zijn namelijk het meest vertrouwd met zo’n pakken. Niet enkel van bij de oefening
in het UF6-gebouw, maar ook van bij conventionele branden en andere brandweertaken. Bovendien is zo’n
gaspak perfect veilig. Vanuit zijn standpunt heeft de lokale korpschef dus de juiste keuze gemaakt door voor
gaspakken te kiezen. Als intern korps zouden wij voor een filtermasker en Tyvek-overall gekozen hebben
omdat dat volstaat om te kunnen ademen en werken zonder risico op radioactieve besmetting.
Zo’n gaspak werkt namelijk moeilijker, het weegt veel en binnenin zo’n pak kan het heel warm worden. Bovendien kun je er maar mee werken tot de zuurstoffles leeg is. Met een Tyvek-overall en een filtermasker ben je
veel flexibeler en hoef je dus geen pauzes in te lassen. Voor deze situatie was die uitrusting dus geschikter
dan een gaspak. Dat is een punt waarop we willen verbeteren.’

Hoe gaan jullie dat aanpakken?
Jan Baten: ‘We hebben ondertussen al samengezeten met de werkgroep VTO (Vorming, Training en Opleiding) zone Kempen en starten weldra met specifieke workshops rond nucleaire brandbestrijding. Verder
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Hulpverleners in oranje gaspakken en in Tyvek overall.

organiseren we in juni 2016 een opleidingsdag voor de brandweerofficieren van de nieuwe brandweerzone.
Daarnaast kijken we ook naar onszelf. Als intern korps willen we vooral de organisatie nog beter krijgen. Een
volwaardig voltijds korps voor Belgoprocess en SCK•CEN samen zou natuurlijk de meest ideale oplossing
zijn, maar niet de meest efficiënte. Een brandweerkorps kost namelijk veel geld, terwijl onze laatste brand,
of beter brandje, alweer twee jaar geleden is. Zonder gevolgen trouwens. Overigens is er de laatste jaren op
beide sites heel veel geïnvesteerd in brandveiligheid. Voorkomen is natuurlijk nog altijd beter dan genezen.’

Wanneer is de volgende noodplanoefening?
Jan Baten: ‘Eerst gaan we natuurlijk werk maken van de verbeterpunten. Waarschijnlijk plannen we pas over
twee jaar een nieuwe grootschalige noodplanoefening in. Dat is een redelijke termijn, want zo’n oefening
plannen kost tijd en geld. Aan deze oefening hebben we bijvoorbeeld een jaar lang gepland. Ook naar veiligheid toe komt er heel wat bij kijken. Vergeet niet dat wij voor deze oefening een 200-tal externe mensen
moesten toelaten in de nucleaire zone. Gezien de terreurdreiging zal het er niet makkelijker op worden om
dit opnieuw te organiseren (zie p. 38 Perimeter). Nu, sowieso plannen we tweemaandelijks een kleinere
oefening in en met ons intern brandweerkorps oefenen we maandelijks.’

37

Interne perimeter:

BEVEILIGING
MET SCHILLEN
Jan Pauwels

S

inds maart 2016 is de interne perimeter, die de nucleaire
zone omringt, operationeel. Dankzij dit metershoge
veiligheidshek is Belgoprocess voortaan nog beter beveiligd

tegen indringers met slechte bedoelingen. ‘Sowieso vind je hier niet
het materiaal om een atoombom te maken’, aldus hoofd bewaking
Walter Bartholomeus.

11 september 2001, iedereen weet wat er die dag gebeurde en sindsdien ziet de wereld er anders uit. De
terreurdreiging is niet meer weggeëbd en veiligheid staat wereldwijd nog steeds hoog op de politieke agenda.
Voor ons land concretiseerde zich dat onder meer in extra veiligheidsmaatregelen voor de nucleaire sector.
Zo werd al in 2001 besloten om een interne perimeter te bouwen rond de vijf gebouwen van Belgoprocess
waar radioactieve materialen bewaard liggen. De plannen lagen er vrijwel meteen, maar het wettelijke kader
om dit effectief uit te voeren, volgde pas in 2011. Sinds eind 2015 is de interne perimeter een feit. De vijf
nucleaire gebouwen van Belgoprocess worden nu omringd door een drie kilometer lang high security fence met
camerabewaking. ‘Waar het vroeger zeer moeilijk was om deze gebouwen binnen te geraken, is dat vandaag
quasi onmogelijk geworden’, aldus Walter Bartholomeus, hoofd bewaking. ‘Laat staan onopgemerkt. Trouwens,
mocht je toch binnen geraken, dan kan je hier ook weinig komen doen. Sowieso ligt hier geen materiaal om
een atoombom te maken. Daar is namelijk een flinke hoeveelheid uranium en plutonium voor nodig in een
uiterst zuivere vorm. Belgoprocess verwerkt afval, dus zuivere vormen liggen hier niet. Ook iemand met
een bommengordel vormt nauwelijks een nucleair gevaar. Onze gebouwen zijn namelijk berekend op zulke
gebeurtenissen. Voor collega’s in de nabijheid van de ontploffing zullen de gevolgen natuurlijk dramatisch
zijn zoals bij elke andere ontploffing, maar de gebouwen zelf blijven gewoon staan. Er zal geen enkele
radioactiviteit ontsnappen. Waarom die interne perimeter dan nodig is? Ik denk dat de terreuraanslagen in
Zaventem en Maalbeek die vraag beantwoorden. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Ook al lagen onze
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beveiligingsmaatregelen al zeer hoog en ook al is de kans dat iemand hier schade kan aanrichten erg klein,
dan nog grijpen we elke mogelijkheid aan om die kans nog te verkleinen. Als het beter kan, moet het ook
beter in deze sector. En met de interne perimeter boeken we zowel een technische als een organisatorische
verbetering. De interne perimeter scheidt het nucleaire gedeelte namelijk van het niet-nucleaire. Dat maakt
het niet alleen nog moeilijker om de nucleaire zone binnen te dringen, het maakt ook dat we de beveiliging
efficiënter en gerichter kunnen organiseren.’

NUCLEAIRE POLITIE
Aan de bouw van de interne perimeter met camerabewaking hangt een kostprijs van 4 miljoen euro. Het is
maar één van de vele investeringen waarmee Belgoprocess de beveiliging van de site heeft verhoogd en
nog zal verhogen. Zo werd in 2014 ook de externe perimeter versterkt en dit jaar is Belgoprocess gestart
met de bouw van een nieuwe controlepost. Deze multifunctionele veiligheidspost wordt vanaf 2017 de
toegangspoort tot de nucleaire zone en het hoofdkwartier van waaruit de bewaking wordt gecoördineerd. ‘Een
bedrijf als Belgoprocess moet continu investeren in beveiliging. Bedrijfsbreed en op alle niveaus: technisch,
operationeel en op niveau van het individueel gedrag’, zegt Bartholomeus. ‘De technische beveiliging waar
we het nu over hebben, gebeurt volgens het
zogeheten schillenprincipe. Dit houdt in dat
je verschillende barrières inbouwt tot aan het
beveiligde centrum, in dit geval de nucleaire
gebouwen. Stel dat een indringer onze
gebouwen met radioactieve materialen wil
bereiken, dan moet hij eerst een aantal barrières
overwinnen, waaronder de externe en de interne
perimeter. Als het hem al lukt, zal het hem tijd
kosten waardoor onze interventiemachten meer
mogelijkheden hebben om in te grijpen voor de

‘De interne perimeter is zowel
een technische als een
organisatorische verbetering
inzake beveiliging.’
— Walter Bartholomeus

indringer zijn target bereikt. Dat is de essentie van onze perimeters. Trouwens, mocht er toch iemand in
slagen om onze gebouwen te bereiken, dan heeft men nog altijd geen toegang tot de radioactieve elementen
of gevoelige informatie. Ook hier zijn namelijk een hele resem beveiligingsmaatregelen ingebouwd. Als de
indringer het materiaal en de informatie al weet te vinden, want er staan natuurlijk geen pijlen in de gebouwen
die aanduiden waar alles te vinden is.’
Ook de overheid draagt zijn steentje bij. Naar aanleiding van de terreurdreiging lopen er vandaag militairen rond
op de site. De federale regering besloot echter eind vorig jaar al, dus nog voor de terreuraanslagen in Brussel,
om een apart politiekorps op te richten dat is gespecialiseerd in de bewaking van kritische installaties zoals
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Walter Bartholomeus, Hoofd Bewaking van Belgoprocess.

nucleaire gebouwen. Momenteel worden een paar honderd mensen specifiek opgeleid om dit ‘nucleaire korps’ te
bemannen. Eenmaal de opleiding voltooid is, zullen een aantal van deze ‘nucleaire agenten’ permanent aanwezig
zijn op de site van Belgoprocess. In afwachting daarvan blijven de militairen de bewakingstaak uitvoeren.

VERTROUWEN
Tot slot nog een opvallend iets. Alle bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van de perimeters en het
controlegebouw komen uit de regio. Dat is opvallend aangezien Belgoprocess verplicht is om Europese
aanbestedingen uit te schrijven voor opdrachten op de site. Toch zijn het telkens de lokale bedrijven die de
werken in de wacht slepen. ‘Dat komt omdat wij niet enkel op prijs beoordelen, maar ook op de betrouwbaarheid
van een bedrijf’, legt Bartholomeus uit. ‘Bedrijven die hier aan de slag gaan, krijgen namelijk toegang tot
gevoelige informatie. Deze bedrijven moeten dus voldoen aan zeer strenge veiligheidsnormen en ze moeten
over een systeem beschikken waarmee ze op een veilige manier met onze informatie kunnen omgaan. We
gaan bijvoorbeeld geen gedetailleerde plannen via e-mail versturen. Er zijn dus niet zo heel veel bedrijven die
aan deze voorwaarden kunnen tegemoetkomen. Met het oog op lokale werkgelegenheid hebben een aantal
bedrijven uit de regio echter geïnvesteerd om aan deze strenge normen te kunnen voldoen. Vandaar dat zij
meestal de opdracht krijgen toebedeeld. De nabijheid van de bedrijven schept natuurlijk ook vertrouwen. Zij
gaan geen informatie lekken als ze bij wijze van spreken hier om de hoek hun bureel hebben.’
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Nieuwe stoomketel:

MET DE FOCUS
OP HET MILIEU

v. l. n. r.: Guy Vanhoof, Jan De Cock & Tom Geubbelmans

B

elgoprocess installeerde vorig jaar een nieuwe stoomketel.
Voortaan worden de gebouwen op site 1 verwarmd met gas
en niet langer met extra zware stookolie. De milieuwinst is

aanzienlijk. ‘We hebben de uitstoot van stikstofoxiden verbeterd met
een factor 8’, aldus Guy Vanhoof, technisch beheerder bij Belgoprocess.
‘Bovendien hebben we het rendement met 15 procent verhoogd.’

30.000 MWh of ongeveer het verbruik van 1000 doorsneegezinnen. Dat is het warmteverbruik van
Belgoprocess op site 1 (Site 2 wordt apart verwarmd met warm water dat door VITO/SCK wordt aangeleverd).
Tot vorig jaar kwam de warmte uit twee stoomketels op basis van extra zware stookolie met elk een capaciteit
van 6 ton stoom per uur. Omwille van de milieu-impact van deze ketels besloot Belgoprocess te investeren
in een nieuwe stoomketel met aardgas als brandstof. ‘Als Belgoprocess leveren we heel veel inspanningen
om de milieu-impact van onze activiteiten tot een minimum te beperken’, legt Guy Vanhoof uit. ‘We slagen
daar ook in, want al jaren blijft onze uitstoot onder de wettelijke limieten. We monitoren dit zeer zorgvuldig.
Uit deze monitoring moesten we echter ook concluderen dat we vooral op onze eigen energievoorziening
nog heel wat milieuwinst konden boeken. Daarom zijn we overgestapt van een hoofdbrandstofvoeding op
EZO (extra zware olie), naar een voeding op aardgas. Daarbij hebben we op alle ingaande en uitgaande
energiestromen tellers geplaatst. Ieder kwartaal meten we de uitstoot en het rendement van onze ketel.
Waar we bijvoorbeeld vroeger ongeveer 650 mg/Nm3 NOx (stikstofoxiden) uitstootten, zitten we vandaag
op minder dan 80 mg/Nm3. Dat is een verbetering met ongeveer een factor 8.’
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De oude stoomketel brandde op extra zware stookolie, een erg milieubelastende brandstof. Met de installatie van een ketel op aardgas is de
uitstoot van stikstofoxide gedaald met een factor 8.

16 TON STOOM
Met de vervanging van de stoomketel werd ook heel wat extra capaciteit bijgecreëerd. De nieuwe stoomketel
levert namelijk op z’n eentje 12 ton stoom per uur. De tweede stoomketel kreeg een grondige renovatie,
werd eveneens aangesloten op gas en werd gereduceerd tot een capaciteit van 4 ton stoom per uur. In
totaal beschikt Belgoprocess nu dus over 16 ton stoom per uur. Bovendien kunnen de branders ook opnieuw
overschakelen op lichte stookolie mocht er een probleem met de aanlevering van gas zijn. ‘De extra capaciteit
is nodig gezien de investeringen op site 1 (Zie p. 60)’, legt Guy Vanhoof uit. ‘De volgende jaren komen hier
een aantal extra gebouwen en installaties te staan. Die moeten natuurlijk allemaal verwarmd worden. Met
de vervanging van de ketel hebben we tegelijkertijd een economiser en een condensor gemonteerd. Deze
toestellen verminderen niet alleen de uitstoot, maar krikken het rendement ook nog eens op met ongeveer
15 procent.’ De milieuwinst lijkt zich dus ook in de boekhouding positief uit te drukken. ‘Waarschijnlijk wel,
maar dan vooral omwille van het onderhoudsgemak van de nieuwe ketel’, aldus Vanhoof. ‘Aardgas is voor
Belgoprocess niet per se goedkoper dan stookolie, maar de nieuwe ketel vraagt veel minder onderhoud
waardoor de operationele kost dus wel lager zal liggen. Naast onze milieubezorgdheid was dat inderdaad
een bijkomende reden om in een nieuwe stoomketel te investeren. Met de omschakeling van extra zware
stookolie naar gas hebben we trouwens niet alleen het milieu en de operationele kost verbeterd, ook hebben
we de capaciteit en de betrouwbaarheid van onze warmtevoorziening verhoogd.’
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Tijdens de werken werd Site 1 van Belgoprocess voorzien van warmte en stoom met een gehuurde mobiele stoomketel.

NUCLEAIRE VLOEISTOFTRANSPORTEN
Om de nieuwe stoomketel te plaatsen, moest Belgoprocess het ketelhuis eerst 6 meter verlengen.
Ondertussen heeft Belgoprocess ook de ‘oude’ stookolietank, met een inhoud van 1 miljoen liter, helemaal
gereinigd. De tank zal worden herbruikt om afvalwater vanuit het ketelhuis en het waterbehandelingsgebouw
te verzamelen om vervolgens naar site 2 te verpompen voor behandeling. Maar dat even terzijde. Los van de
energievoorziening en de milieuwinst wordt de nieuwe stoomketel ook ingezet voor de specifieke activiteiten
van Belgoprocess. De druk kan worden verhoogd naar 12 bar (getest tot op 37 bar). Deze druk is nodig om
radioactieve vloeistoffen te transporteren met stoom. ‘Stel je wil een nucleaire vloeistof transporteren van
vat A naar vat B’, legt Vanhoof uit. ‘Je zou dit kunnen doen met pompen, maar deze vergen na verloop
van tijd onderhoud. De radioactieve besmetting en de straling van de pomp maken een herstelling niet
vanzelfsprekend. Daarom wordt gekozen voor betrouwbare en onderhoudsvrije stoomjets om radioactieve
vloeistoffen te verpompen. De nieuwe stoomketel is dus ook nodig voor het uitvoeren van deze taak.’
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‘Dankzij de nieuwe ketel
hebben we de milieu-impact,
de capaciteit,
de operationele kost
en de betrouwbaarheid verbeterd.’
— Guy Vanhoof
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Commerciële activiteiten:

DE WINST
IS VOOR DE
SAMENLEVING

Ivo Fransen (l.) & Richard Gielen (r.)

O

ok binnen de commerciële dienst wordt veel belang
gehecht aan de rol van Belgoprocess als maatschappelijke
dienstverlener. Onze ‘winst’ bestaat er in dit geval in om

een veilige en duurzame oplossing te vinden om afval en nucleaire
materialen uit de maatschappij te verwijderen. ‘Wij gaan voor de meest
duurzame in plaats van de meest winstgevende oplossing,’ aldus Ivo
Fransen van de commerciële dienst. ‘Onze succesvolle samenwerking
met Tessenderlo Chemie is hier een goed voorbeeld van.’

Eind 2013 had Tessenderlo Chemie zijn fosfaatproces stopgezet op de site in Ham. Bij de ontmanteling van deze
afdeling bleken echter een aantal procesonderdelen licht radioactief besmet te zijn. Het ging om zogeheten
NORM-materiaal waarbij NORM staat voor Naturally Occurring Radioactive Materials oftewel materiaal
waarvan de radioactiviteit op een natuurlijke manier is verhoogd. Het is namelijk zo dat in de aardkorst
radionucliden aanwezig zijn waardoor dit in diverse grondstoffen zit. Dit verklaart ook (deels) de natuurlijke
achtergrondstraling. Sommige chemische processen kunnen in bepaalde omstandigheden leiden tot afzetting
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Nadat de sulfaatfabriek van Tessenderlo Chemie in Ham werd stilgelegd en ontmanteld, bleef het bedrijf met zeer licht radioactief besmette
kanalen zitten. Belgoprocess zocht, en vond, een oplossing voor dit NORM-afval.

van deze natuurlijke radionucliden op procesinstallaties, waardoor deze materialen gecategoriseerd worden
als NORM. Hiermee werd Tessenderlo Chemie dus geconfronteerd en in hun zoektocht naar een oplossing
voor dit laagradioactief materiaal (bestaande uit schroot) kwamen ze bij Belgoprocess terecht. ‘We zijn zeer
vertrouwd met deze materie’, zegt Ivo Fransen van Belgoprocess. ‘Een voor de hand liggende oplossing
zou zijn geweest om een transport te regelen naar onze site, het schroot vervolgens hier te verwerken als
radioactief afval. Ook al was dat voor ons op het eerste zicht een evidente oplossing geweest; dit hebben
we echter niet gedaan. We hebben voor Tessenderlo Chemie ons netwerk aangeboord en een betere en
kostenefficiënte oplossing gezocht. In overleg met Tessenderlo Chemie, het FANC en Controlatom bleek het
een haalbare kaart te zijn om het NORM-schroot te verwerken in een smeltoven. De techniek bestaat erin
dat bij het smelten van het metaal de radioactiviteit gevangen wordt in de slak zodat de rest van het metaal
kan worden vrijgegeven voor recyclage. Het is trouwens een metaalrecyclage bedrijf uit onze regio die het
vrijgegeven metaal uiteindelijk heeft opgekocht. De slakken waarin de radioactiviteit werd gecapteerd, konden
ook nog eens worden gerecupereerd als wegenisfundering voor een stortplaats in Duitsland. Dat kon omdat
de radioactiviteit van die slakken laag was en binnen de vergunning lag. In plaats van het NORM-schroot te
behandelen als ‘verdacht radioactief’ hebben we het dus kunnen verwerken en recycleren. Dat is natuurlijk
een veel betere en daarnaast ook nog goedkopere oplossing. Belgoprocess kan naast het inzetten van zijn
eigen installaties ook beroep doen op de capaciteit van bevriende organisaties. Dan levert Belgoprocess
ondersteuning op het vlak van organisatie, selectie, begeleiding bij de vergunningsaanvraag en karakterisatie
van de afvalstoffen.’
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De gesmolten kanalen kwamen terug als ingots en werden opgekocht door een lokale ijzerhandelaar. Ze zijn klaar voor hergebruik.

Deze rol van maatschappelijke dienstverlener wordt binnen de commerciële dienst ook verder uitgebouwd
naar andere bedrijven, universiteiten en instellingen die in het verleden en/of heden radioactief materiaal
gebruikten of nog steeds gebruiken. Een paar jaar geleden heeft Belgoprocess namelijk de ambitie verscherpt
om radioactieve afvalloten die zich bij deze bedrijven en organisaties bevinden te identificeren en te
verwerken. Ook deze opdrachten kaderen in die ambitie om steeds te zoeken naar de meest duurzame
oplossing en niet zozeer de meest winstgevende.

HONGKONG
Een ander contract dat Belgoprocess in 2015 in de wacht sleepte, betreft de verlenging van de verdere
ondersteuning aan de uitbating van de opslagplaats voor laagactief afval op Siu A Chau, een eiland nabij
Hongkong. Dit verhaal begon meer dan tien jaar geleden toen het Chinese EPD (Environmental Protection
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Department) een openbare aanbesteding uitschreef voor het ontwerpen, het bouwen en het uitbaten van een
opslagplaats voor laagactief afval. Om hieraan mee te dingen bundelde Belgoprocess de krachten met de lokale
aannemer ATAL. Met resultaat, want de joint venture ATAL-Belgoprocess haalde het contract binnen. Naar het
model van de eigen opslaggebouwen bouwde Belgoprocess zo een opslaggebouw in Hongkong. Dat contract
liep vorig jaar af, maar werd enkele maanden later verlengd via een openbare aanbesteding. Het nieuwe
contract omvat naast de verdere ondersteuning van Belgoprocess aan de uitbating ook enkele nieuwigheden.
Zo zal Belgoprocess voortaan jaarlijks een

‘Wij gaan voor de meest duurzame
in plaats van de meest
winstgevende oplossing.’

radiaton audit (stralingsonderzoek) uitvoeren
en zich ook buigen over de optimalisering
van de ventilatie in het gebouw. Het komt er
dus op neer dat Belgoprocess zijn kennis en
expertise nog meer gaat implementeren in
Hongkong. ‘Eigenlijk behoort het vermarkten
van dit soort knowhow in het buitenland niet

— Ivo Fransen

meer tot onze kerndoelstellingen’, aldus Ivo
Fransen. ‘Opdrachten als deze zullen we

vandaag dan ook niet snel meer aannemen. Onze ambities liggen in de eerste plaats in eigen land, maar
met Hongkong werken we ondertussen al meer dan 10 jaar samen. Die samenwerking loopt uitstekend en
we merken ook dat onze expertise en knowhow ginder echt wel een meerwaarde betekent. Daarom dat we
ons liever niet terugtrokken uit deze samenwerking. Ze rekenen ginder op ons.’
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Michaël Maes

Vervanging warmtewisselaar:

EEN TECHNISCH
HUZARENSTUK
VAN HET HUIS

D

e CILVA-installatie werd vorig jaar uitgerust met een nieuwe
warmtewisselaar. Een uiterst delicate operatie, want eerst
moest de oude installatie via het dak uit het gebouw

worden gehesen om daarna in de omgekeerde richting het technisch
huzarenstukje te herhalen. ‘Omdat we dit grotendeels in eigen beheer
hebben gedaan, waren we ook vroeger klaar dan gepland’, aldus
projectleider Michaël Maes.

Allereerst, wat is een warmtewisselaar? De warmtewisselaar hoort bij de verbrandingsoven van CILVA (Centrale Infrastructuur voor Laagactief Afval) en koelt de rookgassen die vrijkomen bij de verbranding van
1000 graden naar 200 graden. Deze afkoeling zorgt enerzijds voor een betere rookgaszuivering en anderzijds
houdt het de vorming van dioxines tegen. In 2013 werden aan de warmtewisselaar een aantal kleine defecten vastgesteld. Deze werden opgelost, maar het was vrij snel duidelijk dat een vervanging van het toestel
zich opdrong. Meteen werden de nodige voorbereidingen getroffen om in 2015 de vervanging uit te kunnen
voeren. ‘De warmtewisselaar maakt deel uit van de CILVA-verbrandingsoven’, legt projectleider Michaël Maes
uit. ‘Deze hele installatie dateert echter van 1993. Na ruim 20 jaar intensief gebruik is het niet ongewoon dat
sommige onderdelen, zoals de warmtewisselaar, zijn versleten. Maar omdat de warmtewisselaar integraal
deel uitmaakt van de CILVA-oven was het niet evident om dit toestel afzonderlijk uit het gebouw te krijgen. De
warmtewisselaar ter plaatse ontmantelen zou alvast veel te lang duren waardoor de CILVA-oven veel te lang
zou stilliggen. Bovendien zou het risico op incidenten groter zijn. De warmtewisselaar is namelijk in een stalen
frame gebouwd. Om te ontmantelen, moet je dus eerst dat frame afbreken waardoor de warmtewisselaar los
in het gebouw zou komen te staan. Voor de duidelijkheid, zo’n warmtewisselaar is 8 meter hoog, heeft een
diameter van 2,8 meter en weegt 16 ton. Als zo’n gevaarte los in het gebouw komt te staan, gaat dat een
eigen leven leiden en zijn de risico’s veel moeilijker in te schatten. We hebben nog andere opties bestudeerd,
maar al snel was duidelijk dat de hele operatie via het dak moest gebeuren. De oude warmtewisselaar veilig
uit en de nieuwe veilig in het gebouw krijgen, kon enkel door een gat te maken in het dak.’
56

De oude warmtewisselaar kwam eruit via het dak....

OMGEVING GEVRIJWAARD
En zo kwam het team van Maes voor een serieuze uitdaging te staan. Er zijn namelijk geen bedrijven met
een expertise in dit soort operaties, dus moest Belgoprocess het huzarenstukje in eigen beheer uitvoeren.
Tientallen werknemers werden bij het project betrokken om plannen te maken, risico’s te analyseren en
een verwerkingsprocedure voor de oude warmtewisselaar uit te dokteren. ‘Enkel de kraanwerken hebben
we niet zelf uitgevoerd’, legt Maes uit. ‘De oude warmtewisselaar moest namelijk uit het gebouw worden
getild met twee kranen. Eén kraan om het gevaarte verticaal uit het gebouw te hijsen en een tweede kraan
om de warmtewisselaar in de lucht te laten kantelen en horizontaal op een vrachtwagen te leggen zodat
het toestel kon worden afgevoerd voor verwerking. We hadden ingepland om deze klus op 15 uur te klaren,
maar na amper 5 uur lag de oude warmtewisselaar al op de vrachtwagen en kon het dak opnieuw dicht. De
hele operatie is dus bijzonder goed verlopen. Met bijzondere dank aan de kraanwerkers van Sarens die erg
professioneel en veilig te werk gingen.’ Maar is het dan sowieso niet gevaarlijk om het dak te verwijderen
van een gebouw waarin jaarlijks zo’n 160 ton laagradioactief afval wordt verbrand? ‘Een risico op besmetting buiten het gebouw is er nooit geweest’, stelt Maes gerust. ‘Om te beginnen hebben we een speciale
tentconstructie gemaakt op het gebouw zodat er nooit contact was tussen de binnen- en de buitenlucht. De
oude warmtewisselaar was bovendien ook enkel aan de binnenkant besmet, maar om zeker te zijn hebben
we het toestel geverfd om mogelijke radioactieve stofjes te fixeren en ook stevig ingepakt zodat er zeker
geen besmetting kon vrijkomen. Als laatste veiligheidsmaatregel staat heel het gebouw ook nog eens in
onderdruk. Dat betekent dat de luchtdruk in het gebouw lager is dan buiten het gebouw. Alle lucht wordt
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... en de nieuwe ging er via dezelfde weg terug in.

dus naar binnen gezogen. Mocht er dus besmetting zijn vrijgekomen, wat overigens niet het geval was, dan
zou deze dus in het gebouw worden getrokken en blijft de omgeving gevrijwaard.’

NIEUWE WARMTEWISSELAAR
Vijf dagen na het verwijderen van de oude warmtewisselaar werd de nieuwe geplaatst. Opnieuw moest
hiervoor een gat worden gemaakt in het dak. Nadat de oude warmtewisselaar was verwijderd, werd het dak
namelijk eerst terug gedicht om onnodige risico’s te vermijden en ook om de ventilatie in het gebouw bij te
regelen. Het hele werk kon dus worden overgedaan
in de omgekeerde richting. ‘Ook dit was een succes-

‘Het succes van de operatie

verhaal, al heeft dit wel iets langer geduurd’, aldus
Maes. ‘De nieuwe warmtewisselaar moest namelijk

is te danken aan de expertise

eveneens in een frame worden gehesen en dat is
echt precisiewerk. De marge aan beide kanten van

van onze eigen mensen.’

het frame was nauwelijks 0,5 cm.’ En zo slaagde
Belgoprocess erin om op amper 5 dagen een oude

— Michaël Maes

warmtewisselaar uit het CILVA-gebouw te tillen en
een nieuwe te installeren. De CILVA-oven zelf heeft 4 maanden stilgelegen. ‘Bij de vervanging van de warmtewisselaar komen nog heel wat randwerken en veiligheidsprocedures kijken’, legt Maes uit. ‘We moesten
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nieuwe leidingen en kranen installeren en een hele resem testen uitvoeren om te checken of alles wel veilig
was. Bovendien hebben we ook van de situatie geprofiteerd en een aantal inspecties en kleinere werken
uitgevoerd aan de CILVA-oven. Het succes van de hele operatie is vooral te danken aan de expertise en inzet
van onze eigen mensen.’

HISTORIEK ATMOSFERISCHE RADIOLOGISCHE LOZINGEN (α- en β-totaal)
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Investeringsprogramma:

DE TOEKOMST
IS IN ZICHT
Marnix Braeckeveldt (l.) & Marc Schauwaers (r.)

‘O

ver 10 tot 15 jaar zal site 1 er onherkenbaar anders uitzien’, zegt Nele Roobrouck, voorzitster van de raad
van bestuur, in het voorwoord. Ze doelt daarmee op

de meer dan 150 miljoen euro aan investeringen die is gereserveerd
voor allerhande projecten. Met de perimeter en het veiligheidsgebouw
werden deze investeringen afgelopen jaar ook voor het eerst zichtbaar. ‘Efficiënter en een hoger niveau van beveiliging zijn de sleutelwoorden in het investeringsprogramma’, aldus Marc Schauwaers van
Belgoprocess en Marnix Braeckeveldt van NIRAS.

Meer dan 150 miljoen euro aan investeringen. Zet dit cijfer in een vergelijking met de omzet van Belgoprocess,
zo’n 50 miljoen euro, en het wordt duidelijk wat de omvang is van het investeringsprogramma. De investeringen van de komende jaren worden gespreid over drie domeinen: sanering en ontmanteling (site 2 en gebouw
5/22), veiligheid en bewaking (perimeter, brandbeveiliging, camerabewaking en het veiligheidsgebouw) en
gebouwen en installaties (het receptie- en opslagcentrum, het opslaggebouw voor de ASR-geaffecteerde colli,
de installatie voor de productie van monolieten, supercompactor en warmtewisselaar in CILVA, waterbehandelingsinstallatie, Na/NaK-installatie). De noodzaak van deze investeringen is te vinden in de door Belgoprocess
en NIRAS ontwikkelde visie voor de beide sites. Als het over geld gaat, mag Belgoprocess namelijk niet los
worden gezien van het moederbedrijf NIRAS. ‘NIRAS is de aanbestedende overheid’, legt Marnix Braeckeveldt,
directeur industrieel beheer, van NIRAS uit. ‘Wij zorgen dat de nodige centen beschikbaar zijn voor de uit te
voeren projecten. Belgoprocess daarentegen neemt de technische aspecten voor zijn rekening en de feitelijke
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uitbating.’ ‘Neem bijvoorbeeld de bouw van het nieuwe veiligheidsgebouw’, legt Marc Schauwaers, technisch
directeur bij Belgoprocess, verder uit. ‘NIRAS schrijft volgens de regels de overheidsopdrachten uit en wijst
deze toe, terwijl Belgoprocess erover waakt dat het ontwerp voldoet aan alle aspecten die belangrijk zijn voor
de uitbating. Het is dus een geïntegreerde aanpak waarin NIRAS en Belgoprocess resultaatgericht samenwerken
vanuit hun eigen expertise.’

Waarom alle investeringen samen op een relatief korte termijn?
Marnix Braeckeveldt: ‘Voor een stuk is het een inhaalbeweging. De verklaring is enerzijds te vinden in de
verscherpte vereisten voor beveiliging en anderzijds de noodzaak aan nieuwe installaties en uitrustingen voor
het beheer van het afval om de verdere dienstverlening naar Belgische afvalproducenten te garanderen. De
realisatie van een nieuw opslaggebouw
voor niet-conforme colli krijgt de hoogste
prioriteit. Vervolgens komt het nieuwe
receptie- en opslagcentrum (ROC), dat
dienst moet doen voor de tussentijdse
opslagplaats voor het afval dat ondermeer afkomstig is van de saneringswerken op site 1 en 2. Voor de verwerking
van de historische Na/NaK-afvalloten
bouwen we dan weer een nieuwe installatie in een verwerkingscel in PAMELA.’

‘De perimeter staat er en aan het
veiligheidsgebouw wordt vandaag
gewerkt. Beveiliging staat op een
hoog niveau.’
— Marc Schauwaers

Marc Schauwaers: ‘De gespreide investeringen in de afvalverwerkingsinstallaties waarborgen een veilige en betrouwbare uitvoering van onze
kerntaken. Zo werd de CILVA-installatie in 2014 voorzien van een dioxinefilter, werd de warmtewisselaar vernieuwd in 2015 (zie p. 54), werd een nieuwe continue emissiemeting in dienst genomen en volgt de volledige
vernieuwing van de supercompactor in het najaar van 2016. De investeringen in infrastructuur zijn nodig om
gelijke tred te houden met de opdracht die NIRAS voor Belgoprocess uittekende.’

Een flinke kost, 35 miljoen euro, is voorzien voor de bouw van een IPM.
Marnix Braeckeveldt: ‘Dit kadert in het cAt-project ofwel de oppervlakteberging van categorie A-afval
(laag- en middelactief kortlevend afval) in Dessel. Dit is een project van NIRAS. Het cAt-afval bergen we in
monolieten. Een monoliet is een betonnen kist, een caisson zoals wij dat noemen, waarin de afvalvaten per
vier worden geplaatst en waarna de restruimte in de caissons wordt gevuld met mortel.’
Marc Schauwaers: ‘IPM wat staat voor Installatie voor de Productie van Monolieten zal door Belgoprocess
uitgebaat worden. ‘Belgoprocess is ondertussen klaar met alle voorbereidingen, dus volgend jaar kunnen
we starten met de bouw van de IPM.’
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SANERING EN ONTMANTELING,
KERNTAKEN VOOR BELGOPROCESS.
Belgoprocess staat in opdracht van NIRAS in voor de uitvoering van de sanering
en ontmanteling van buitengebruik gestelde installaties op site 1 en 2. Ook deze
activiteiten vergen investeringen. Zo is een bedrag van 40 miljoen euro geraamd
voor de ontmanteling van gebouw 5/22.
Marc Schauwaers: ‘Gebouw 5/22 is een onderdeel van het vroegere Eurochemic, waarvan we de ontmanteling van de eigenlijke fabriek vorig jaar hebben afgerond. In gebouw 5/22 staan tanks waarin vroeger
hoogactieve vloeistoffen zaten. Vandaag zitten er nog steeds residu’s in die opslagtanks. Het wordt dus een
complexe en technische onderneming om dat gebouw veilig te ontmantelen. Na heel wat studiewerk hebben
we namelijk moeten besluiten dat het de veiligste optie is om over gebouw 5/22 een tweede gebouw te zetten
en de ontmanteling van bovenaf uit te voeren. Een hele klus, vandaar de hoge kostprijs.’

Leveren al deze investeringen ook werkgelegenheid op voor de regio?
Marc Schauwaers: ‘De jongste jaren is Belgoprocess geëvolueerd van een bedrijf met een 200-tal werknemers, naar een ambitieuze onderneming met meer dan 300 personeelsleden. Belgoprocess is een essentiële schakel geworden in alle activiteiten die voorafgaan aan de berging van radioactief afval. ‘Voor de
saneringsopdrachten op site 2 hebben we een paar jaar geleden al heel wat extra mensen aangetrokken. De
komende investeringen bieden zeker kansen aan de hele regio.
Het is zoals onze voorzitster zegt: Over 10 tot 15 jaar zal site 1 er helemaal anders uitzien.’

20 km

15 km
10 km

BELGO
PROCESS

Lokale tewerkstelling is een van de speerpunten
in het beleid van Belgoprocess. 238 (78%) van
de 305 werknemers woont binnen een straal van
20 km rond het bedrijf. 106 (45%) van hen komt
regelmatig met de fiets naar het werk.

41,6%

74,0%

78,0%
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2015

2014

∆ EUR

∆%

1.194

6.388

-5.195

-81,32

Immateriële vaste activa

317

437

-120

-27,36

Materiële vaste activa

873

5.948

-5.075

-85,33

Gebouwen

0

1

-1

-100,00

Installaties

528

5.547

-5.020

-90,49

Kantoor- informaticamat. & voertuigen

345

400

-54

-13,62

Activa in aanbouw

0

0

0

0,00

Financiële vaste activa

3

3

0

0,00

Deelneming in ondernemingen

2

2

0

0,00

Borgtochten in contanten

1

1

0

0,00

53.985

52.372

1.613

3,08

0

0

0

0,00

4.795

5.009

-214

-4,26

2.630

2.835

-205

-7,22

2.165

2.174

-9

-0,41

13.549

13.353

196

1,47

Handelsvorderingen

13.216

13.284

-68

-0,51

Overige vorderingen

333

69

264

383,16

Geldbeleggingen

9.842

24.768

-14.926

-60,26

Liquide middelen

25.675

9.074

16.601

182,94

123

168

-45

-26,69

55.178

58.760

-3.582

-6,10

ACTIVA (IN 1.000 EUR)
VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op meer dan 1 jaar
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar

Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE ACTIVA

2015

2014

∆ EUR

∆%

EIGEN VERMOGEN

24.747

28.094

-3.347

-11,91

Kapitaal

5.000

5.000

0

0,00

0

0

0

0,00

1.709

1.712

-3

-0,17

18.039

21.382

-3.344

-15,64

1.922

2.114

-192

-9,09

309

694

-385

-55,46

0

0

0

0,00

1.607

1.412

195

13,78

6

8

-2

-25,00

28.509

28.552

-43

-0,15

8

0

8

-

22.539

21.668

871

4,02

Handelsschulden

7.085

5.414

1.671

30,86

Ontvangen vooruitbetaling op bestellingen

10.720

10.694

26

0,25

Schulden mbt bezoldigingen en belastingen

4.434

5.260

-826

-15,71

644

1.203

-559

-46,48

3.790

4.057

-267

-6,58

300

300

0

0,00

5.963

6.884

-922

-13,39

55.178

58.760

-3.582

-6,10

PASSIVA (IN 1.000 EUR)

Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Overgedragen resultaat
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Pensioenen
Grote herstellings- en onderhoudswerken
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

2015

2014

∆ EUR

∆%

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

54.775

53.866

909

1,69

Omzet

53.569

59.378

-5.808

-9,78

Wijziging bestelling in uitvoering

-9

-6.886

6.877

-99,87

Geproduceerde vaste activa

0

737

-737

-100,00

Andere bedrijfsopbrengsten

1.215

638

577

90,49

58.327

53.807

4.520

8,40

6.741

6.278

463

7,38

6.379

6.338

42

0,66

362

-60

422

-703,66

Diensten en diverse goederen

15.385

12.947

2.439

18,84

Bezoldigingen, soc. lasten & pensioenen

28.199

28.406

-207

-0,73

Afschrijvingen en waardeverminderingen

5.600

3.888

1.713

44,05

Waardeverminderingen op voorraden

-157

206

-363

-176,13

Toevoeging + /besteding - voorzieningen voor risico’s en kosten

-190

-439

249

-56,70

2.748

2.521

226

8,98

-3.552

59

-3.611

-6.083,02

187

216

-29

-13,43

-3.365

275

-3.640

-1.324,15

16

3

14

544,82

-3.349

277

-3.626

-1.307,22

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

2

2

0

0,00

Belastingen op het resultaat

0

0

0

0,00

-3.347

279

-3.626

-1.297,97

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

3

3

0

0,00

Overboeking naar belastingvrije reserves

0

-750

750

-100,00

-3.344

-468

-2.876

614,98

RESULTATENREKENING (IN 1.000 EUR)

BEDRIJFSKOSTEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Wijziging in voorraad

Andere bedrijfskosten
BEDRIJFSWINST/(BEDRIJFSVERLIES)
Financieel resultaat
WINST UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Uitzonderlijk resultaat
WINST VOOR BELASTINGEN

WINST VAN HET BOEKJAAR

TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR
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