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INHOUD
EEN JUBILEUMJAAR MET DAADKRACHT

Belgoprocess vierde in 2014 zijn dertigste verjaardag. Sinds de oprichting in 1984 
hebben we een hele weg afgelegd. Een korte geschiedenis is hier dan ook op zijn 
plaats, al focussen we in dit duurzaamheidsrapport natuurlijk op de belangrijkste 
verwezenlijkingen van 2014. Inzake afvalverwerking en ontmantelingswerken 
hebben we afgelopen jaar namelijk heel wat van onze ambities kunnen realiseren. 

AFBRAAK EUROCHEMIC:  
VAN PIONIERSWERK TOT INTERNATIONALE EXPERTISE

Halfweg 2014 brak Belgoprocess de laatste steen van Eurochemic af. De voormalige 
opwerkingsfabriek was in de jaren 60 een symbool van het optimistische 
toekomstdenken. Anno 2015 is de ontmanteling het bewijs dat Belgoprocess 
zich in de spits van de nucleaire ontmantelingstechnologie bevindt. ‘De ervaring 
en kennis die we met dit project hebben opgedaan zijn van een immens groot 
maatschappelijk belang’, aldus Bart Ooms, manager Ontmanteling.

SANERING SITE 2: AMBITIE IN ACTIE

Op site 2 zijn de ambities van Belgoprocess waarschijnlijk het meest zichtbaar. 
Afgelopen jaar is hier hard gewerkt aan de ontmanteling van een aantal 
installaties en het wegwerken van historische afvalloten. ‘We hebben extra mensen 
aangeworven en zitten op schema om eind 2015 de Frisomats leeg te hebben’, 
beaamt ploegleider Nic Zanni. Op lange termijn hoopt Belgoprocess zelfs om site 2 
grotendeels vrij te geven voor industriëel gebruik.

HET VOORLOPIGE EINDE VAN EEN CAMPAGNE

Eind 2014 kwam het laatste verwerkte afval uit het Schotse Dounreay aan in 
gebouw 136. Na 14 jaar en net geen duizend afvalpakketten kwam daarmee 
voorlopig een einde aan de transporten van het Belgische middel- en 
hoogradioactief afval naar Dessel. Samen met dit einde ging ook operator Jan 
Gijs op pensioen. ‘Toen het eerste transport in 2000 aankwam, stroomde de 
adrenaline door mijn lijf. Dit hoogactief afval was ons nog onbekend, dus dat was 
toch wel spannend.’

MET BIJZONDERE AANDACHT VOOR MENS EN MILIEU

Belgoprocess verlengde en breidde zijn ISO 17025 uit. Dit is een erkenning voor 
de wetenschappelijke methode waarmee we onze milieu-impact onderzoeken. Al 
jaren voert Belgoprocess metingen uit op lucht en water en al jaren blijft de uitstoot 
ver onder de wettelijke limieten. ‘Deze accreditatie bewijst dat we betrouwbare 
resultaten afleveren’, aldus Naddy Van Hoof en Ulla Van Bylen. 
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SANERING STORTPLAATS EUROCHEMIC:  
MEER DOEN DAN NOODZAKELIJK

Maar liefst 18.000 m3 zand werd afgegraven en net geen 5000 ton afval afgevoerd. 
Het mag duidelijk zijn dat Belgoprocess de sanering van het voormalige bouwstort 
van Eurochemic erg grondig heeft aangepakt. Let wel, het ging hier niet om een 
afvalberg van radioactief materiaal, maar om een stort van beton, hout en andere 

bouwmaterialen. ‘Zo’n stort is vandaag ondenkbaar’, aldus Jan Corvers. 

VEILIGHEID IS EEN ATTITUDE

Dat veiligheid de absolute topprioriteit is bij Belgoprocess blijkt uit alle 
activiteiten. Voortdurend worden er verbeteringen en vernieuwingen 

aangebracht aan de organisatie en de infrastructuur, maar ook de 
veiligheidscultuur is een permanent aandachtspunt. ‘Het individuele gedrag 

van onze werknemers is voor de veiligheid net zo belangrijk als de technische 
betrouwbaarheid van onze installaties’, stelt Jan Van Looke, verantwoordelijk 

voor het Geïntegreerd Management Systeem. 

DE UF6-INSTALLATIE: 
 EEN OPPORTUNITEIT OP MEERDERE VLAKKEN

‘UF6 is een commercieel project waarmee we vooral kennis in huis halen die we 
voordien niet hadden’, vertelt Niels Huijs. In 2014 werd de wasinstallatie voor 
buitenlandse UF6-containers opgestart. Deze commerciële activiteit is niet direct 
de corebusiness van Belgoprocess. ‘Maar met dit project verbreden we wel ons 

actieterrein’, aldus Huijs.

EEN HUZARENSTUK ONDER TIJDSDRUK

Met de verwerking van gebroken kobalt-60-staven heeft Belgoprocess niet alleen 
zijn expertise bevestigd, maar ook zijn rol als maatschappelijke dienstverlener 
met verve uitgespeeld. Van transport tot verwerking was dit namelijk een delicate 
klus. ‘Alle kennis en ervaring die we in huis hebben, hadden we nodig voor deze 
opdracht’, aldus ploegleider Bert Corvers. ‘Zo hebben de verschillende betrokken 
afdelingen binnen Belgoprocess nauw samengewerkt met Sterigenics, FANC en 

NIRAS. Dat was een erg leerrijke ervaring.’

INVESTERINGSPROGRAMMA: HET FUNDAMENT VOOR DE TOEKOMST

De volgende jaren zijn op Belgoprocess een hele waaier aan investeringen 
gepland. Upgrades, vervangingen, nieuwe installaties, nieuwe gebouwen, verdere 
saneringswerken, … allemaal met het oog op het verbeteren van de veiligheid en 
het verhogen van de efficiëntie. ‘Belgoprocess is uitgegroeid tot een essentiële 
schakel in de aanloop tot de berging van radioactieve afvalstoffen’, aldus 
contractmanager René Goetschalckx. ‘In functie van die verantwoordelijkheid 

doen we deze investeringen.’
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2014, 
EEN JUBILEUMJAAR
MET DAADKRACHT

Belgoprocess vierde in 2014 zijn dertigste verjaardag. 

Sinds de oprichting in 1984 hebben we een hele weg afge-

legd. Een korte geschiedenis is hier dan ook op zijn plaats,  

al focussen we in dit duurzaamheidsrapport natuurlijk op de 

belangrijkste verwezenlijkingen van 2014. Inzake afvalver-

werking en ontmantelingswerken hebben we afgelopen jaar 

namelijk heel wat van onze ambities kunnen realiseren. 
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Maandag 26 november 1984, die dag wordt Belgoprocess opgericht als opvolger van de opwerkingsfabriek 

Eurochemic. De opwerkingsactiviteiten opnieuw opstarten is weliswaar economisch onhaalbaar en in 1986 

komt Belgoprocess onder de mantel van NIRAS terecht. Vanaf dan specialiseert Belgoprocess zich in de 

verwerking van radioactieve afvalstoffen. Op enkele jaren tijd bouwt Belgoprocess een uitstekende reputatie 

op en bijgevolg komen vanaf de jaren 90 grote investeringen op gang. Zo wordt de CILVA-installatie gebouwd 

voor de verwerking van laagactieve afvalstoffen en starten de ontmantelingswerken van Eurochemic. 

Verderop in dit duurzaamheidsrapport leest u meer over de ontmanteling van Eurochemic (zie p. 10). Hier 

willen we toch alvast benadrukken dat Belgoprocess zijn internationale reputatie inzake de ontmanteling 

van buitendienstgestelde installaties nooit had kunnen waarmaken zonder dit project. Belgoprocess is 

samen gegroeid met de ontmanteling van Eurochemic. Meer dan 25 jaar lang hebben onze experten in deze 

voormalige opwerkingsfabriek de ervaring en de kennis opgebouwd om omvangrijke en complexe installaties 

te kunnen ontmantelen in alle veiligheid. 

 

KENNIS BLIJFT RENDABEL

Ook na de eeuwwisseling blijft Belgoprocess zich verder specialiseren in het verwerken van Belgische 

radioactieve afvalstoffen. Er komt onder andere een sorteerinstallatie voor alfahoudend afval en een 

betonbemonsteringsinstallatie. In 2006 volgt een gunstige politieke beslissing. Voortaan mag Belgoprocess 

onder strikte voorwaarden ook buitenlandse afvalstoffen verwerken via commerciële contracten. 

RAAD VAN BESTUUR: Voorzitter: mevr. Nele Roobrouck, Leden: dhr. Nicolas De Coster (ondervoorzitter), dhr. Robert Vandenplas (gedelegeerd 
bestuurder), dhr. Edmond De Smedt (bestuurder), dhr. Wim Van Laer (algemeen directeur), dhr. Jean-Paul Minon (bestuurder). Niet op de 
foto: mevr. Cécilia Vermeulen (bestuurder), dhr. Alberto Fernandez Fernandez (vertegenwoordiger FOD Economie)
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Belgoprocess beschikt namelijk over performante installaties, maar sommige daarvan zijn onderbezet omdat 

er te weinig Belgische afvalstoffen voor zijn. Dat drijft de uitbatingskost op. Door buitenlandse afvalstoffen 

voor verwerking aan te trekken, stijgt de efficiëntie en kunnen de vaste kosten over een groter volume 

worden gespreid. De UF6-installatie waarover u verderop meer leest (zie p. 46) past in dit opzet, maar is 

tegelijkertijd ook een strategisch belangrijk project. In deze installatie worden buitenlandse transportcilinders 

uit de nucleaire sector gereinigd en gehercertificeerd. Het uitvoeren van dergelijke commerciële projecten 

stimuleert Belgoprocess om kennis te verwerven en verder uit te bouwen. Kiezen voor een bredere waaier aan 

activiteiten is een strategische keuze om minder afhankelijk te zijn van aflopende opdrachten. In deze context 

blijven commerciële activiteiten zoals het UF6-project, belangrijk voor Belgoprocess. Al zijn commerciële 

opdrachten niet onze topprioriteit. 

BASISBEGINSEL ALS AMBITIE 

Sinds 2013 hebben we de focus opnieuw scherpgesteld op onze rol als maatschappelijke dienstverlener. Onze 

ambitie is het versterken van ons basisbeginsel: op een professionele manier de samenleving en de omgeving 

vrijwaren van de risico’s van radioactieve afvalstoffen (zie p. 24). Daarom hebben we het versneld saneren 

van de eigen sites en het wegwerken van het historisch passief vooropgezet in de bedrijfsdoelstellingen. 

Anno 2015 zit Belgoprocess goed op schema met het saneringsprogramma. Daarnet las u al dat vorig jaar de 



09

laatste steen van Eurochemic werd afgebroken en ook op site 2 is afgelopen jaar flink doorgewerkt (zie p. 18). 

De ontmanteling van de Evence Coppée-oven werd afgerond en het historische afval met inbegrip van de 

radiumhoudende afvalstoffen op site 2 werd aangepakt. Het was op de aanwezigheid en de opslagomstan-

digheden van het historische afval dat het FANC in het verleden opmerkingen had. ‘We kunnen niet tevre-

den zijn, maar natuurlijk is er geen onmiddellijk nucleair risico’, zo klonken toen de letterlijke woorden van 

het FANC. Belgoprocess heeft de opmerkingen heel ernstig genomen en heeft dan ook onmiddellijk actie 

ondernomen. Het FLITS-bezoek van 2012 was trouwens een opvolging van een veiligheidsaudit die in 2010 

werd uitgevoerd. Het resultaat van die audit was dat er een aantal punten voor verbetering vatbaar waren. 

Als antwoord hierop hebben we een omvangrijk strategisch veiligheidsprogramma opgezet en uitgevoerd. 

Sinds vorig jaar zijn alle punten uit dat actieplan gerealiseerd. Bijkomend hebben we sindsdien ook heel 

erg ingezet op een versterking van de veiligheidscultuur binnen Belgoprocess (zie p. 36). Dit betekent dat 

veiligheid breder wordt benaderd. Naast technische en organisatorische verbeteringen zijn we tegelijkertijd 

dieper gaan focussen op het individuele gedrag van onze werknemers om de veiligheid te kunnen verhogen. 

Ook inzake omgevingstoezicht hebben we in 2014 een belangrijke vooruitgang geboekt (zie p. 28). Onze 

lozingen blijven al jaren ver onder de wettelijke limieten, maar nu zijn we ook geaccrediteerd voor de weten-

schappelijke werkwijze waarmee we de impact van onze activiteiten op de omgeving monitoren. Deze ISO 

17025-accreditatie is erg belangrijk voor een bedrijf met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Het bevestigt dat Belgoprocess zijn inspanningen inzake milieu-impact erg serieus neemt. Daarom ook dat 

we onze ambities hebben georiënteerd naar de noden en de verwachtingen van de samenleving. Met het 

oog op de toekomst wil Belgoprocess komaf maken met het afval uit het verleden. Die koerswijziging hebben 

we in 2013 al uitgestippeld en afgelopen jaar zijn we op volle snelheid geraakt.’ 

Bert Geboers is een van de operatoren die instaat voor de sanering van site 2. In 2014 werd een belangrijk deel van het radiumhoudend 
afval uit de boogloods 270L verwijderd en in gesloten lascontainers verpakt.



Nabil Willems • 1ste operator



VAN PIONIERSWERK 
TOT INTERNATIONALE 
EXPERT 

Ontmanteling Eurochemic: 
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Halfweg 2014 brak Belgoprocess de laatste steen van 

Eurochemic af. 

De voormalige opwerkingsfabriek was in de jaren 60 een 

symbool van het optimistische toekomstdenken. Anno 2015 

is de ontmanteling het bewijs dat Belgoprocess zich in de 

spits van de nucleaire ontmantelingstechnologie bevindt. ‘De 

ervaring en kennis die we met dit project hebben opgedaan 

zijn van een immens groot maatschappelijk belang’, aldus 

Bart Ooms, manager Ontmanteling. 

Eurochemic werd in 1957 opgericht als een experimentele opwerkingsfabriek, maar wat is een opwerkingsfa-

briek? Deze vraag laat zich het best beantwoorden met een korte geschiedenis. De jaren 50 en 60 kenmerkten 

zich door een optimistisch vooruitgangsdenken. Moderne technologie zou het leven veel aangenamer maken, 

maar dat moderne leven vroeg om veel energie. In die context werd Eurochemic opgericht. Topwetenschap-

pers uit alle hoeken van het continent kwamen hier samen voor de creatie van een kernenergiecirkel. Een 

erg ambitieuze doelstelling waarbij men gebruikte kernbrandstof ‘opwerkte’ om zoveel mogelijk brandstof te 

recycleren. Opwerken betekent dus eigenlijk recycleren; de recyclage van splijtbaar materiaal uit gebruikte 

kernbrandstof. In 1984 werd Belgoprocess opgericht als opvolger van Eurochemic en amper twee jaar later 

werd de ontmanteling van de fabriek al voorbereid. Op dat moment was er evenwel geen kennis voorhanden 

inzake nucleaire ontmantelingen. Eurochemic was de eerste nucleaire fabriek ter wereld van die omvang 

die zou worden ontmanteld en Belgoprocess moest de kennis daarvoor op de werkvloer opbouwen. ‘Dit was 

allerminst bandwerk waarbij je op automatische piloot kon draaien’, aldus operator Nabil Willems.
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De ontmanteling heeft bijna drie decennia geduurd. Kan u een korte historiek geven van de 

werken? 

Bart Ooms: ‘In 1986 zijn we begonnen met de voorbereidingen. Zoals gezegd was dit een pilootproject, dus 

konden we niet terugvallen op bestaande kennis. Niemand wist hoe zo’n ontmanteling aan te pakken. Er is dus 

heel wat studiewerk aan vooraf gegaan: plannen maken, berekeningen maken, technieken ontwikkelen,… . In 

1989 hebben we dan een proefproject uitgevoerd op de gebouwen 6A en 6B. Dit waren Eurochemic-gebouwen 

waar de eindproducten van de opwerking van splijtstof werden gestockeerd. Op basis van deze testcase kon-

den we de risico’s beter inschatten, maar ook de kostprijs en de timing. Vandaaruit hebben we een strategie 

uitgestippeld om uiteindelijk in 1992 aan het grote werk te beginnen. Tussen 1992 en 2008 hebben we ons 

gefocust op het ontmantelen en decontamineren van uitrustingen en overblijvende structuren van de fabriek 

en het decontamineren van de geproduceerde afvalstromen. Opnieuw, dit heeft zolang geduurd omdat het 

ons nooit was voorgedaan. In 2008 hebben we vervolgens het oostelijke deel van het gebouw afgebroken, in 

2010 het centrale deel en tot slot in 2014 het westelijke deel. Door de afbraak te faseren konden we het actie-

terrein veel beter voorbereiden en de risico’s inperken. Zorgvuldigheid was onze beste veiligheidswaarborg.’

Hoe zag een werkdag eruit binnenin de fabriek? 

Nabil Willems: ‘We startten om half negen meteen met een interventie die we de dag voordien hadden 

voorbereid. We werkten 2 uur in de fabriek waarna we werden vrijgemeten, een douche namen en even pau-

zeerden. Dit was enorm zwaar werk hoor. Zowel mentaal als fysiek. Het is een combinatie van harde labeur en 

technologisch precisiewerk. Daarbij droegen we ook nog eens een luchtdicht beschermingspak en uiteraard 

een volgelaatsmasker. Dus we droegen zo’n 15 kg met ons mee. Sommige van mijn collega’s verloren tot twee 

liter vocht per shift tijdens het werken in de fabriek. Om maar duidelijk te maken dat het echt zware werkom-
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standigheden waren. In de namiddag volgde een tweede interventie van 2 uur in de fabriek. We werkten ‘maar’ 

4 uur per dag in de fabriekscellen omdat het zo’n uitputtend werk was en de veiligheid daaronder kon lij-

den. Moeheid leidt namelijk tot 

concentratieverlies en dat kan 

grote gevolgen hebben voor de 

eigen veiligheid, maar ook voor 

die van je collega’s. In zo’n fa-

briek ben je van elkaar afhan-

kelijk. Binnen het team heerste 

dan ook een sterk groepsgevoel. 

Iedereen was doordrongen van 

de verantwoordelijkheid voor el-

kaar. Buiten de werkuren in de cellen wordt het materiaal onderhouden, de werkzaamheden van de volgende 

dag voorbereid en opleiding en training gevolgd.’

Dankzij dit project is Belgoprocess uitgegroeid tot een internationale expert inzake complexe 

en omvangrijke nucleaire ontmantelingen. Waar maken jullie precies het verschil? 

Nabil Willems: ‘Niet alleen hebben we de kennis opgebouwd, maar ook de tools. Als wij op een probleem 

stootten, moesten wij zelf de oplossing bedenken. Zodoende hebben wij heel wat instrumenten ontwikkeld 

die voordien niet bestonden.’

Bart Ooms: ‘Onze grote deskundigheid is de beperking van de radioactieve afvalvolumes. We hebben de 
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210 miljoen euro gekost, maar 
de kenniswinst is onbetaalbaar.’
— Bart Ooms
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kennis in huis om bij een ontmanteling zoveel mogelijk afbraakmateriaal te recupereren. In totaal is er meer 

dan 30.000 ton materiaal uit Eurochemic gehaald. Het ging hoofdzakelijk om beton en metaal. Meer dan 

90 procent daarvan hebben we onvoorwaardelijk vrijgegeven voor recyclage. Internationaal worden wij 

geprezen voor deze free-release-strategie. Want wat kan worden gerecycleerd, is geen afval en moet dus 

ook niet worden verwerkt en geborgen. Dat is een aanzienlijke besparing, want radioactief afval verwerken 

en bergen kost veel geld.’

TOTAAL: 30.000 TON AFVALSTOFFEN
VRIJGEGEVEN VOOR RECYCLAGE:

BETON
95%

METAAL
80%

VARIA
50%



‘90 procent van het afbraakmateriaal 
hebben we kunnen recycleren.’
— Bart Ooms





Bert Geboers • operator



AMBITIE IN ACTIE
Sanering site 2:
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Op site 2 zijn de ambities van Belgoprocess waarschijnlijk het 

meest zichtbaar. 

Afgelopen jaar is hier hard gewerkt aan de ontmanteling van 

een aantal installaties en het wegwerken van historische 

afvalloten. ‘We hebben extra mensen aangeworven en zitten 

op schema om eind 2015 de Frisomats leeg te hebben’, beaamt 

ploegleider Nic Zanni. Op lange termijn hoopt Belgoprocess 

zelfs om site 2 grotendeels vrij te geven voor industriëel 

gebruik.

Voor de duidelijkheid eerst even wat context. Op site 2 ligt hoofdzakelijk het zogenaamde historische afval 

opgeslagen. Dit is afval uit het verleden dat voornamelijk afkomstig is van de voormalige waste-afdeling van 

het SCK (Studiecentrum voor kernenergie), industriële bedrijven en uit de medische sector. Sinds de jaren 

60 is dat afval opgeslagen in verschillende gebouwen op site 2. De meest besproken opslagplaatsen zijn 

de boogloodsen genaamd Frisomat 270M en 270L. In 2012 bracht het FANC een bezoek aan deze Frisomat-

loodsen en concludeerde dat de opslagomstandigheden in de Frisomats beter moesten. Belgoprocess maakte 

meteen een speerpunt van de opruiming van het historische afval en vandaag is het grootste deel van het 

radiumhoudend afval uit de Frisomats verwerkt. Van het Solarium is het grootste deel niet-radiumhoudend afval 

ondertussen verwerkt. De ontmantelingswerken van de ‘Chaud’, een oude installatie voor de behandeling van 



21

radioactieve effluenten, zijn opgestart. De Evence Coppée-oven is zelfs al volledig verwijderd door de collega’s 

van Ontmanteling. ‘We hebben hard gewerkt’, vertelt Bert Geboers, operator Uitbating op site 2. ‘Sinds een 

aantal jaren heerst hier ook een duidelijke projectmatige aanpak (Zie ook stuk over veiligheidscultuur op p. 36). 

Eenmaal we aan iets begonnen zijn, werken we het af. Van de planning wordt niet meer afgeweken en dat maakt 

dat je kan doorwerken. Onze taak is duidelijk afgebakend: de Frisomats opruimen.’  

De Frisomat is een boogloods van een voetbalveld groot die vol stond met containers waarin 

radioactieve afvalpakketten lagen opgesloten. Hoe zijn jullie begonnen aan die opruiming?

Bert Geboers: ‘Allereerst hebben we de logboeken doorgenomen om na te gaan wat voor afval we 

allemaal konden tegenkomen. Al snel moesten we constateren dat de afvalboekhouding destijds niet zo 

nauwkeurig was bijgehouden. Dat typeert een beetje de tijdsperiode neem ik aan. Er waren toen ook nog 

geen computers, dus we moesten het doen met vellen papier waarop nummers stonden die verwezen naar de 

genummerde containers in de Frisomat. De inhoud van de containers kwam echter nooit exact overeen met 

de omschrijving op de papieren. Daarom hebben we ook teststalen genomen om een beter idee te krijgen 

van de containerinhoud. Om maar duidelijk te maken dat er een hele voorbereiding aan voorafging. Voor 

het feitelijke werk hebben we een lopende band-systeem bedacht. We openen een container in de Frisomat, 

laden de gesloten afvalpakketten over in een transportcontainer, die gaat naar de alfakamer waar we de 

pakketten openen en het afval sorteren. Het gesorteerde afval wordt dan opnieuw opgeslagen in een gesloten 

laskoker. In afwachting van een definitieve verwerking verzamelen we deze laskokers in de Stelconhal. Het 

eindresultaat is dus een halfproduct, maar het voornaamste is dat we het afval in een verbeterde, fysisch 

stabiele opslagtoestand hebben gebracht.’

In 2015 zal het historisch afval dat jarenlang opgeslagen stond in boogloods 270L volledig verwerkt zijn. 
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ONTMANTELING VAN DE EVENCE COPPÉE-OVEN

Na twee jaar studiewerk werd in 2012 gestart met de ontmanteling van de Evence Coppée-oven. In een 

eerste fase werden de uitrustingen rond de oven verwijderd zoals de leidingen, metalen structuren en 

de schouw. In 2014 is de eigenlijke oven ontmanteld en verwerkt. 

De ontmanteling leverde een afvalvolume op van 110 ton. Het ging hoofdzakelijk om beton (64 ton) en 

metaal (45 ton). Het absolute merendeel van dit afval is vrijgemeten voor recyclage.

2012

2014

2013
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U had het over logboeken. Zijn jullie bijzondere zaken tegengekomen tussen de afvalloten. 

Bert Geboers: ‘Zeker, de afvalpakketten gaven mij als twintiger een heel goed beeld van de gedragsevolutie 

in onze sector. In sommige afvalpakketten zaten namelijk zaken waarvan het vandaag ondenkbaar is dat ze 

de gecontroleerde zone binnenkomen. Kranten bijvoorbeeld, of dossiers van het vroegere Union Minière. 

Hoe konden ze zoiets laten gebeuren? Hoe kan een krant bij het radioactieve afval terechtkomen? Overigens 

hebben wij het afval niet alleen gesorteerd, maar ook een digitale afvalboekhouding gemaakt. We weten nu 

perfect wat in elke laskoker zit.’  

Hield dit afval een risico in voor de omgeving? 

Nic Zanni: ‘Vooraf hebben we natuurlijk metingen uitgevoerd en bovendien beheren wij deze containers 

al jaren. We hadden de toestand dus zeker onder controle, alleen waren de opslagomstandigheden niet 

optimaal. Dat pakken we nu dus aan. Bij het categoriseren van dit historisch afval onderscheiden we wel 

het radiumhoudend afval van het niet-radiumhoudend afval. Het merendeel van de afvalpakketten bevatten 

weliswaar radium. Radium is voor ons een vervelende isotoop omdat het vervalt naar een gas: radon. In kleine 

concentraties is radon vrij onschadelijk, maar hogere concentraties in niet geventileerde ruimtes kunnen 

gezondheidsproblemen (b.v. longkanker) veroorzaken. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is radongas 

in veel landen na tabak de belangrijkste veroorzaker van kanker. De laskokers waarin we het radiumhoudend 

afval nu hebben opgeslagen zijn luchtdicht afgesloten zodat er geen radongas uit kan ontsnappen. We hebben 

de radiumhoudende laskokers ook een andere kleur gegeven zodat deze meteen visueel herkenbaar zijn 

voor latere verwerking.’

Ook het Solarium (een overkapte opslagplaats voor de betoncontainers waarin middelactief 

afval zit) is bijna leeg ? 

Nic Zanni: ‘De niet-radiumhoudende containers zijn zo goed als allemaal verwerkt. De radiumhoudende 

containers komen vervolgens aan de beurt. We willen het radiumhoudend afval strikt gescheiden houden van 

het andere radioactief afval. Dit om meettechnische redenen en in functie van de latere berging. Daarom was 

een goede sortering van radiumhoudende en niet-radiumhoudende betoncontainers zo belangrijk. Zo kunnen 

we zonder risico op vermenging eerst de niet-radiumhoudende containers decontamineren en in een latere 

fase de radiumhoudende containers en ten slotte de installatie zelf.’ 

Wat zal er uiteindelijk met site 2 gebeuren als al het afval verwerkt is? 

Nic Zanni: ‘Belgoprocess wil z’n activiteiten uiteindelijk allemaal op site 1 bundelen. Naar logistiek, veiligheid 

en administratie is dat veel evidenter. Site 2 zou dan grotendeels vrijgegeven kunnen worden voor ander 

industrieel gebruik. Dat is een realistische ambitie al zal daar meer dan een decennium overheen gaan.’



HET VOORLOPIGE 
EINDE VAN 
EEN CAMPAGNE

Gebouw 136:

Jan Van Bijlen • ploegleider
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HET VOORLOPIGE 
EINDE VAN 
EEN CAMPAGNE

Eind 2014 kwam het laatste verwerkte afval uit het Schotse 

Dounreay aan in gebouw 136. 

Na 14 jaar en net geen duizend afvalpakketten kwam daarmee 

voorlopig een einde aan de transporten van het Belgische 

middel- en hoogradioactief afval naar Dessel. Samen met 

dit einde ging ook operator Jan Gijs op pensioen. ‘Toen het 

eerste transport in 2000 aankwam, stroomde de adrenaline 

door mijn lijf. Dit hoogactief afval was ons nog onbekend, dus 

dat was toch wel spannend.’

Tussen 2000 en 2014 kwamen op Belgoprocess 42 buitenlandse transporten, waarvan 29 duotransporten, 

aan met hoogactief langlevend afval. Dat afval ligt vandaag in afwachting van berging veilig opgeslagen 

in gebouw 136. Voor de duidelijkheid, het gaat hier niet om buitenlands afval, maar om afval van de eigen 

kerncentrales (Doel en Tihange) en van de buren SCK. Waarom komt dit afval dan uit het buitenland, 

meer bepaald vanuit het Franse La Hague en het Schotse Dounreay? Eerst het afval uit La Hague. Deze 

Normandische kuststad heeft naast installaties voor de verwerking van radioactieve afvalstoffen ook een 

opwerkingsfabriek (analoog aan het vroegere Eurochemic, zie p. 10). Electrabel stuurde een deel van haar 

gebruikte brandstof naar La Hague om het te laten opwerken zodat het kan worden hergebruikt. Bij dit 

recyclageproces ontstaan echter afvalstoffen, die na conditionering in verglaasde of gecompacteerde vorm 

naar Belgoprocess worden teruggevoerd. Elk land is immers verplicht om zijn eigen radioactieve afvalstoffen 

na verwerking elders, terug in ontvangst te nemen. De meest geschikte installatie om de gebruikte brandstof 

van de onderzoeksreactor van het SCK te verwerken staat in Dounreay. Nadat het daar is verwerkt, wordt 

het per schip en per vrachtwagen terug naar Dessel gebracht. Dat is de context achter de buitenlandse 

transporten. Operator Jan Gijs was er bij toen de eerste transportcontainer arriveerde en ging op pensioen 

nadat afgelopen december de laatste transportcontainer terug leeg vertrok. Bart Ghys heeft vandaag de 

verantwoordelijkheid over het ontvangst- en opslaggebeuren op Belgoprocess. 
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Aanvankelijk lokten de transporten heel wat protest uit. Gaandeweg is dat weggeëbd. Hoe 

keken jullie naar dat protest? 

Jan Gijs: ‘Ik rijd liever achter een transportcontainer met radioactief afval dan achter een tankwagen met 

fossiele brandstof. In onze sector worden zo’n strenge veiligheidsmaatregelen genomen dat de kans op een 

incident bijzonder klein is en de gevolgen ervan onbestaande. De transportcontainer zelf is opgebouwd als 

een dikwandige, stalen thermosfles die de straling van het afval afschermt. Het radioactief afval zit ook niet 

rechtstreeks in de container, maar is geconditioneerd. Dat wil zeggen, verglaasd of gecementeerd.’

Bart Ghys: ‘Als mensen willen protesteren tegen nucleaire transporten, dan is dat hun volste recht. Ieder zijn 

mening. Maar zelfs als vandaag wordt gestopt met het produceren van kernenergie, dan blijft er morgen nog 

radioactief afval te beheren. Het is net in het belang van de mens en het milieu dat dit afval naar Belgoprocess 

wordt gebracht. Wij hebben namelijk de kennis en de infrastructuur om dit soort afval veilig te bewaren.’ 

Jan Gijs: ‘Om die kennis worden we zelfs wereldwijd geroemd. In deze sector hoort Belgoprocess gewoonweg 

bij de wereldtop.’ 

Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor zo’n transport? 

Bart Ghys: ‘De verzender, zowel voor de inhoud als voor de verpakking van het transport. NIRAS is er ter 

plaatse altijd bij als de containers worden gevuld. NIRAS moet het afval namelijk accepteren.’

Jan Gijs: ‘Bij het uitladen aan gebouw 136 nemen wij de verantwoordelijkheid over. Maar ook dan is er iemand 

van NIRAS bij ter controle. Inzake veiligheid is het professionalisme in onze sector niet te evenaren.’ 

Zijn er soms gevaarlijke situaties geweest? Dit gaat tenslotte om hoogradioactief afval. 

Jan Gijs: ‘Elke situatie is een potentieel gevaarlijke situatie, maar tijdens de transporten en bij het ontladen is 

In 2014 kwamen de laatste voorziene tandemtransporten uit Dounreay met gecementeerd hoogactief afval aan in gebouw 136.
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er nooit een incident geweest. U zegt terecht dat de buitenlandse transporten 14 jaar hebben geduurd, maar 

voor ons hebben ze 20 jaar geduurd. Voordat hier in 2000 het eerste transport arriveerde, waren wij dit al zes 

jaar aan het voorbereiden. Wij wisten dus heel goed wat van ons werd verwacht. Al moet ik toegeven dat ik 

bij het eerste transport de adrenaline door mijn lichaam voelde stromen. Ook al was ik erg goed voorbereid, 

het bleef toch spannend afwachten of onze voorbereidingen ook in de praktijk vlot werkten. Maar nogmaals, 

in die 14 jaar is alles vlekkeloos verlopen. Het belangrijkste is dat je je hoofd erbij houdt en beseft dat het 

niet alleen om je eigen veiligheid, maar ook om die van je collega’s en de omgeving gaat.’ 

Het laatste transport is nu afgerond. Wat gebeurt er eigenlijk met het bijkomende hoogactief afval? 

Bart Ghys: ‘Het voorlopige einde van de transporten betekent gewoon dat ons contract is afgelopen. Maar 

Electrabel produceert nog kernenergie en dus gebruikte kernbrandstof. Maar zoals gezegd recycleerde 

Electrabel een deel van zijn gebruikte brandstoffen. Uranium en plutonium zijn splijtbare materialen, dus wil 

men er ook alle energie uithalen die er inzit. Uiteindelijk produceer je altijd afval, maar daar kunnen enkele 

jaren overheen gaan. Het is dus niet ondenkbaar dat we in de verre toekomst gebouw 136 moeten uitbreiden. 

Maar de beslissing om gebruikte brandstof al dan niet op te werken is een politieke beslissing.’ 
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Belgoprocess verlengde en breidde zijn ISO 17025 uit. 

Dit is een erkenning voor de wetenschappelijke methode 

waarmee we onze milieu-impact onderzoeken. Al jaren voert 

Belgoprocess metingen uit op lucht en water en al jaren blijft 

de uitstoot ver onder de wettelijke limieten. ‘Deze accreditatie 

bewijst dat we betrouwbare resultaten afleveren’, aldus Naddy 

Van Hoof en Ulla Van Bylen.

Al van bij de oprichting heeft Belgoprocess een omgevingstoezichtsprogramma waarbij de impact van de 

bedrijfsactiviteiten op het milieu continu wordt opgevolgd. Mens en milieu beschermen tegen de risico’s van 

radioactieve afvalstromen is namelijk de topprioriteit van Belgoprocess. Het omgevingstoezichtsprogramma 

toont alvast dat alle daarvoor geleverde inspanningen ook lonen. Al jaren op rij liggen de lozingswaarden 

van Belgoprocess ver onder de wettelijke limieten. Om twee voorbeelden te geven: in 2015 werd 27.090 m3 

gezuiverd afvalwater in de Nete geloosd. Dat is niet eens de helft van de toegestane 60.000 m3/jaar. De 

geloosde gewogen activiteit bedroeg zelfs maar 0,3 % van de vergunningslimiet, namelijk 0,382 GBq 

tegenover de toegestane 150 GBq/jaar. 

Sinds 2011 is Belgoprocess ook geaccrediteerd voor een flink deel van de tests uit het omgevingstoezicht-

programma. Het gaat om de gerenommeerde ISO 17025-accreditatie. Deze norm erkent dat de labotests bij 

Belgoprocess volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd. ‘Omwille van de aard van de activiteiten 

van Belgoprocess is dat dus erg belangrijk’, aldus Naddy Van Hoof, hoofd Labo en Milieucontroles. 
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Belgoprocess was al langer gecertificeerd voor zijn labo-onderzoeken en is nu ook geaccre-

diteerd. Wat is precies het verschil? 

Naddy Van Hoof: ‘We zijn inderdaad al veel langer gecertificeerd voor kwaliteit, milieu en veiligheid (ISO-9001, 

ISO-14001 en OHSAS-18001) en nu zijn we ook geaccrediteerd voor een groot aantal analyses en voor omgevings-

dosimetrie en personendosimetrie (dit is de juiste en systematische bepaling van de uitwendige radioactieve 

bestraling bij personen). De accreditatie erkent dat wij betrouwbare resultaten afleveren door het gebruik van 

gevalideerde methodes. Meer in het bijzonder bevestigt ISO 17025 dat onze mensen in alle onafhankelijkheid 

werken volgens een werkwijze die voldoet aan de wetenschappelijke eisen. Al is het behalen van deze accredi-

tatie zeker geen eindpunt. Wel integendeel. Nu we geaccrediteerd zijn, zullen we veel vaker en strenger worden 

gecontroleerd tijdens audits en dienen we ook regelmatig deel te nemen aan interlaboratoriumvergelijkingen. 

Dit is een soort examen waarbij onbekende stalen geanalyseerd moeten worden.’ 

Jullie maken het jezelf dus moeilijker. Wat is dan precies de meerwaarde van de accreditatie? 

Naddy Van Hoof: ‘Wel, tot voor kort konden critici onze laboresultaten betwisten met het argument dat 

Belgoprocess zichzelf controleert. Wij voeren het omgevingstoezicht namelijk zelf uit. Met ISO 17025 zijn 

onze testmethodes nu wetenschappelijk erkend. Niemand kan onze resultaten nog bekritiseren als onbe-

trouwbaar of onwetenschappelijk. ISO 17025 bevestigt net dat onze omgevingsmetingen al jaren correct 

worden uitgevoerd. Ook naar onze stakeholders en partners toe is dat belangrijk. Omwille van de ernst van 

onze activiteiten hecht Belgoprocess namelijk veel belang aan een goede relatie met de stakeholders en 

de partners. Deze accreditatie is daarbij erg bevorderlijk omdat het een kwaliteitslabel is voor onze geloof-

waardigheid en betrouwbaarheid.’ 

Staalname stroomafwaarts van het lozingspunt te Mol-Ezaart. Belgoprocess voert op de Molse Nete een controleprogramma uit dat metingen 
en analyses omvat van zowel radiologische als fysicochemische parameters.
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De uitstoot van Belgoprocess ligt al jaren ver onder de limieten. Was dat ooit anders? 

Ulla Van Bylen: ‘In de 25 jaar dat ik hier werk, is er verschrikkelijk veel veranderd. Niet dat we ooit boven de 

limieten loosden, maar de technologische evolutie heeft ons geholpen om de uitstoot spectaculair te laten 

verminderen. Ik herinner mij nog een tijd waarin elke dag werd geloosd. Vandaag lozen we gemiddeld één- 

à tweemaal per week. Technologie heeft dat allemaal mogelijk gemaakt. Met de apparatuur van vandaag 

kunnen we vervuilende stoffen filteren die we vroeger niets eens konden meten.’

Stel dat er toch een teveel van een bepaalde vervuilende, radioactieve stof in de Nete terecht 

komt. Wat dan? 

Ulla Van Bylen: ‘Zoiets is praktisch uit te sluiten. Het gezuiverde en gefilterde water komt namelijk eerst in 

een bassin terecht alvorens we het lozen. Het water in het bassin wordt getest en als het niet voldoet wordt 

het opnieuw gezuiverd. Het afvalwater komt nooit in de Nete terecht als het niet voldoet aan de normen. 

Bovendien hebben we ook twee meetpunten aan de Nete zelf waar de waterkwaliteit continu wordt gemeten. 

Dat water heeft voor mij dus geen geheimen. 

Naast water monitoren we overigens ook de luchtlozingen. De conclusie is dat onze activiteiten weinig impact 

hebben op de omgeving. Het nadeel van de nucleaire sector is niet de uitstoot, maar het afval en het is de 

taak van Belgoprocess om die risico’s volledig te beheersen. Naast Belgoprocess of een kerncentrale wonen 

is in ieder geval niet ongezond. Sommige industrieën of een drukke snelweg kunnen bijvoorbeeld een veel 

directere impact hebben op de omgeving en de gezondheid.’
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Is er nog veel verbetering mogelijk inzake het verminderen van uitstoot? 

Naddy Van Hoof: ‘Zolang de uitstoot niet nul is, is er natuurlijk altijd verbetering mogelijk. De vooruitgang 

in dit domein hangt vooral heel erg samen met de ontwikkelingen in technologie. Technologie zorgt er 

voor dat we vervuiling steeds nauwkeuriger kunnen meten en aanpakken, maar de wetgeving evolueert 

natuurlijk ook mee met 

de technologie. Sinds 

2014 is de limietwaarde 

voor kwik bijvoorbeeld 

verlaagd van 5 ppb 

naar 0,5 ppb, dus een 

tweeduizendste van 

een milligram per liter 

water. Dat betekent dat 

voor kwik de wetgeving 

gebaseerd is op de ondergrens van wat we kunnen meten. Om deze strenge lozingsnorm te halen hebben we 

de waterzuiveringsinstallatie uitgebreid met een ultrafiltratie-installatie. Nu, kwik is geen radioactief element. 

Met onze radiologische lozingen zitten we al jaren ver onder de limieten. Voor chemische lozingen richten 

we ons uiteraard op de normen, dat is wettelijk verplicht, maar de resultaten zijn minder spectaculair. Al 

verwacht ik wel dat we in de toekomst ook over technologie zullen beschikken om daarin nog beter te doen.’ 

‘Ik heb het hier enorm zien 
veranderen in positieve zin.

Vroeger loosden we dagelijks.
Nu gemiddeld 1 tot 2 keer per week.’

— Ulla Van Bylen 

Via optische emissie spectrofotometrie brengt Paul Vanherck complexe verbindingen tot 0,1 ppb in kaart. 



‘Een lozing van vervuild water is uit te sluiten.
Het gezuiverde en gefilterde water komt
eerst in een bassin terecht en wordt getest
alvorens we het lozen’
— Ulla Van Bylen



‘Een lozing van vervuild water is uit te sluiten.
Het gezuiverde en gefilterde water komt
eerst in een bassin terecht en wordt getest
alvorens we het lozen’
— Ulla Van Bylen
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VEILIGHEID 
IS EEN ATTITUDE

Veiligheidscultuur:
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Dat veiligheid de absolute topprioriteit is bij Belgoprocess 

blijkt uit alle activiteiten.  

Voortdurend worden er verbeteringen en vernieuwingen 

aangebracht aan de organisatie en de infrastructuur, maar 

ook de veiligheidscultuur is een permanent aandachtspunt. 

‘Het individuele gedrag van onze werknemers is voor de 

veiligheid net zo belangrijk als de technische betrouwbaarheid 

van onze installaties’, stelt Jan Van Looke, verantwoordelijk 

voor het Geïntegreerd Management Systeem. 

De veiligheidsmaatregelen binnen Belgoprocess zijn gericht op twee domeinen: de mens en het milieu. Dat de 

daarvoor geleverde inspanningen lonen, bewijzen de cijfers. Elders in dit Duurzaamheidsrapport kan u lezen 

dat de uitstoot van de activiteiten al jaren ver onder de wettelijke limieten ligt en een verwaarloosbare impact 
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heeft op de omgeving (zie p. 32). En hoe zit het dan met het welbevinden van de werknemers die zich dagelijks 

op de site bevinden? Ook hier liegen de cijfers er niet om. De gemiddelde individuele dosisbelasting van de 

werknemers bedroeg in 2014 0,47 millisievert (mSv). De maximum gemeten jaardosis bij een werknemer was 

5,64 millisievert, terwijl wettelijk de maximum toegelaten limiet 20 millisievert bedraagt en Belgoprocess 

intern zelfs een maximumlimiet van 10 millisievert hanteert. Ter vergelijking, wie in het ziekenhuis een CT-

scan ondergaat, wordt blootgesteld aan 5 tot 10 millisievert. 

Verder waren er afgelopen jaar 3 arbeidsongevallen. ‘Als we de arbeidsongevallen onder de loep nemen, 

dan stellen we vast dat het afgelopen decennium het aantal arbeidsongevallen overigens gehalveerd 

is. Maar omdat het altijd beter kan hebben we een team van vijf werknemers opgericht dat werkt rond 

veiligheidscultuur’, aldus Annick Gielis van de veiligheidsdienst. 

Wat is dat precies, veiligheidscultuur? 

Jan Van Looke: ‘Die vraag hebben wij onszelf ook gesteld toen we in 2012 een self assessment uitvoerden 

om de cultuur te bepalen en vervolgens te toetsen welke impact dit heeft op de veiligheid. Waarom zijn de 

dingen zoals ze zijn, waarom reageren we op een bepaalde manier, wat zijn de onderliggende waarden en 

normen die onbewust ons handelen bepalen? Het resultaat (= de beschrijving van de cultuur) toetsen aan 

de impact op veiligheid geeft een beeld van onze veiligheidscultuur. En dit was nu net hetgeen we wilden 

weten. Niet om er een oordeel over te vormen, maar omdat die kennis noodzakelijk is om het gedrag van 

onze werknemers te sturen met het oog op meer veiligheid. Zo vorm je een nieuwe bedrijfscultuur die nog 

Belgoprocess staat vandaag voor een projectmatige aanpak. Samenwerken, overleggen en het uitwisselen van informatie zijn daarbij cruciaal.
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meer gericht is op veiligheid. Vandaar de term veiligheidscultuur. Het gaat dus om het ‘verbeteren’ van het 

individuele gedrag van onze mensen. Want veiligheid speelt zich af op drie vlakken en alle drie zijn ze even 

belangrijk: technisch, organisatorisch en individueel.’

Wat waren de voornaamste resultaten van dit assessment? Of anders gesteld: op welk gedrag 

zijn jullie gaan werken? 

Jan Van Looke: ‘Als Belgoprocess hebben wij vier waarden naar voor geschoven: Veiligheid, Betrouwbaarheid, 

Verantwoordelijkheid en Samenwerken. Het is onze ambitie om de cultuur te stroomlijnen met deze waarden. 

Inzake Veiligheid hebben we bijvoorbeeld ingezet op meer betrokkenheid. We moeten elkaar durven 

aanspreken op ongewenst gedrag. Binnen de vroegere bedrijfscultuur was dat moeilijk omdat dit nogal snel 

werd ervaren als kritiek. Een voorbeeld inzake 

Samenwerken is het uitwisselen van informatie. 

Vroeger werkten de verschillende afdelingen 

iets te veel op een eiland. De technische 

mogelijkheden om gemakkelijk informatie uit 

te wisselen waren er, maar werden te weinig 

benut. Ook daar hebben we dus gewerkt aan 

een gedragswijziging.’  

Annick Gielis: ‘Wat niet altijd gemakkelijk is. 

Mensen houden graag vast aan hun gedrag. 

Daar komt bij dat Belgoprocess vooral technisch 

personeel heeft. Mensen die graag werken met 

meetbare gegevens. Een veiligheidscultuur 

is daarentegen moeilijk kwantificeerbaar. Je kan mensen niet overtuigen van het juiste gedrag met een 

rekensom. Een gedragswijziging vraagt dus enige tijd, maar afgelopen jaar hebben we veel resultaat geboekt.’ 

Nochtans zijn er dagelijks meldingen van incidenten.   

Jan Van Looke: ‘Die cijfers bewijzen net dat iedereen het belang van z’n eigen gedrag beseft. Wij vragen 

onze mensen namelijk om alles te melden wat mogelijk fout had kunnen lopen. Er hoeft zelfs helemaal niets 

te zijn gebeurd. De mogelijkheid is genoeg om het te melden zodat wij kunnen ingrijpen nog voor er effectief 

iets gebeurt. Als er bijvoorbeeld een leiding te laag hangt zodat iemand er z’n hoofd zou kunnen tegen 

stoten, wordt dat gemeld. Dat zijn misschien banale dingen, maar door kleine zaken te corrigeren, vermijd 

je ernstige risico’s met potentieel grote gevolgen. We moedigen onze mensen ook aan om hun eigen fouten 

of vergissingen te melden. Net omdat ze dan naar hun eigen gedrag kijken en eruit leren. De dagelijkse 

meldingen tonen net dat onze mensen aan hun gedrag werken.’

‘Het feit dat er dagelijks 
voorvallen worden gemeld, 
bewijst net dat onze 
werknemers werken 
aan hun gedrag’.
— Jan Van Looke
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Dit alles doet denken aan het vroegere SAVE-programma (Samen Actief voor Veiligheid en 

Efficiëntie)? 

Annick Gielis: ‘Inderdaad, ons werk is een voortzetting en een uitbreiding van dat programma. SAVE beperkte 

zich namelijk tot twee afdelingen, terwijl wij de verbetering van de veiligheidscultuur over beide sites uitrollen 

aan de hand van een duidelijke methodiek. Maar de inspanningen rond veiligheidscultuur zijn natuurlijk 

niet nieuw. We werken daar al langer aan. Alleen zijn we sinds het FANC-bezoek van 2010 een versnelling 

hoger geschakeld. Met elf mensen binnen Belgoprocess hebben we hiervoor een gerichte opleiding gevolgd, 

georganiseerd door het IAEA (International Atomic Energy Agency) en daar is dan het team Safety Culture uit 

gegroeid. We leveren blijkbaar goed werk, want vandaag organiseren we zelf mee workshops aan het IAEA.’ 

Na de FANC-audit is er ook een Strategisch Veiligheidsplan opgesteld. Hoe ver staat het 

daarmee? 

Annick Gielis: ‘De actiepunten uit dat programma zijn allemaal gerealiseerd. Ook hier ging het veelal om een 

verandering in cultuur. Zo staat Belgoprocess vandaag voor een projectmatige aanpak. Vroeger gebeurde 

het wel eens dat er aan vele opdrachten tegelijkertijd werd gewerkt. Dat behoort nu tot het verleden. 

Vandaag worden op basis van prioriteiten projecten afgewerkt vooraleer we met iets anders starten. Wat 

op site 2 gebeurt, is daar trouwens een mooi voorbeeld van (zie p. 18). Ondertussen is het Strategisch 

Veiligheidsprogramma volledig afgewerkt. Maar veiligheid is een permanente opdracht en is teamwork. We 

blijven hieraan werken. Dat is net de cultuur die we willen realiseren.’
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TREND ARBEIDSONGEVALLEN

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 1000 keer het aantal werkelijk verloren kalenderdagen en het aantal gepresteerde arbeidsuren.

De veiligheidsgraad = frequentiegraad x ernstgraad.

ernstgraadfrequentiegraad veiligheidsindex aantal ongevallen



MEER DOEN 
DAN NOODZAKELIJK

Sanering stortplaats Eurochemic:

Jan Corvers • supervisor onderhoud
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Maar liefst 18.000 m3 zand werd afgegraven en net geen

5000 ton afval afgevoerd. 

Het mag duidelijk zijn dat Belgoprocess de sanering van het 

voormalige bouwstort van Eurochemic erg grondig heeft 

aangepakt. Let wel, het ging hier niet om een afvalberg van 

radioactief materiaal, maar om een stort van beton, hout en 

andere bouwmaterialen. ‘Zo’n stort is vandaag ondenkbaar’, 

aldus Jan Corvers. 

Zoals dat gangbaar was in de jaren 60 had ook het voormalige Eurochemic op haar site een stortput om 

afval in te dumpen. Dit was niet ongewoon of illegaal. Integendeel, het ging om een stortplaats zoals elke 

industriële site er één had. Maar de tijden zijn ondertussen veranderd en daarom besloot Belgoprocess om 

ook deze stortplaats te saneren. ‘Een conventioneel stort opruimen is inderdaad geen hoogtechnologisch 

specialistenwerk zoals de verwerking van radioactieve afvalstoffen, maar ook dit werk hebben we grondig 

aangepakt. Radioactief of niet, het is de doelstelling van Belgoprocess om op onze sites alle afvalstoffen uit 

het verleden op te ruimen’, aldus projectleider Jan Corvers. 
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De sanering werd pas eind dit jaar afgerond. 

Later dan gepland. Wat was daar de oorzaak 

van? 

Jan Corvers: ‘Vooral het feit dat we vooraf moeilijk 

konden inschatten hoeveel en wat voor afval er 

allemaal onder de grond lag. Het afval werd vroeger 

gewoon gedumpt en dan zand erover. Letterlijk. We 

wisten dus niet wat voor afval we allemaal konden 

tegenkomen. Voorafgaand aan de sanering hebben 

we op het stort wel een aantal sleuven gegraven om een idee te krijgen van de afvalconcentratie. Proefstalen 

dus eigenlijk, al ondervonden we tijdens de werken dat het afval uit de sleuven geen representatief beeld gaf. 

Zo was het afval veel meer vermengd, wat het zeven en scheiden ervan veel moeilijker maakte. Op sommige 

plaatsen lag het afval ook veel dieper dan ingeschat. Dat is een eerste reden voor de vertraging. De cijfers 

zeggen eigenlijk alles. We hadden gepland om 5.000 m3 grond af te graven en dat is uiteindelijk 18.000 m3 

grond geworden. Goed voor net geen 5.000 ton afval. 

En dan zijn we ook nog op een aantal proefbitumenvaten gestoten. Vandaag worden radioactieve afvalstoffen 

bij Belgoprocess gecementeerd, maar in de Eurochemic-periode werd afval gebitumineerd. Nu, het ging hier 

om testvaten, dus er hebben nooit radioactieve afvalstoffen ingezeten. Maar om alle risico’s uit te sluiten 

hebben we bijkomende metingen uitgevoerd waardoor we achter raakten op schema.’
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Het meeste afval is wel afgevoerd voor recyclage. 

Corvers: ‘Dat wel, OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) heeft de sanering ook opgevolgd in 

het kader van land mining om te kijken welke mogelijke waardevolle grondstoffen er nog in de ondergrond 

zaten. Meer dan 90 procent van het afval hebben we ook effectief kunnen afvoeren voor recyclage, al was 

het terugverdieneffect eerder marginaal. Het afval bestond namelijk hoofdzakelijk uit beton aangevuld met 

slechts enkele containers ijzers. Helaas ligt de opbrengst van beton een pak lager dan die van ijzer. Wat maakt 

dat de sanering van dit stort ons toch al zo’n 375.000 euro heeft gekost.’ 

Waarom doet Belgoprocess deze investering dan? Want eigenlijk heeft dit niets te maken met 

de verwerking van radioactieve afvalstoffen? 

Corvers: ‘We waren hier inderdaad niet toe verplicht, maar in onze bedrijfsambities hebben we de sanering 

van de eigen sites vooropgesteld. Zo hebben we afgelopen jaar de ontmanteling van Eurochemic voltooid. 

Dan zou het toch onprofessioneel zijn om wel de opwerkingsfabriek op te kuisen, maar niet de conventionele 

stortplaats. We wilden geen half werk leveren. Bovendien zou het probleem voor de volgende generatie alleen 

maar groter worden als we het afval zouden laten liggen. Daarom ruimen wij vandaag op onze sites het afval 

uit het verleden op. Ondanks de kostprijs is de sanering voor ons dan ook een succes. We wachten nog wel 

op een aantal bodemonderzoeken, maar het zou ons verbazen als er sprake is van een noemenswaardige 

vervuiling. Mogelijk is er hier en daar wel wat beperkte verontreiniging, maar als dat zo is zullen we dit 

uiteraard ook saneren. Door meer te doen dan strikt noodzakelijk tonen we dat het ons menens is met de 

saneringen.’

1.087 TON
ZUIVER BETONPUIN

AFGEGRAVEN VOLUME: 18.610 m3   •   AFGEVOERD AFVAL: 4912 ton

3.630 TON 
GEMENGD BOUWAFVAL

188 TON ASFALT

 7 TON HOUT



Willem Notelteirs • procesingenieur



EEN OPPORTUNITEIT 
OP MEERDERE VLAKKEN

De UF6-installatie:
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‘UF6 is een commercieel project waarmee we vooral kennis 

in huis halen die we voordien niet hadden’, vertelt Niels Huijs. 

In 2014 werd de wasinstallatie voor buitenlandse UF6-containers 

opgestart. Deze commerciële activiteit is niet direct de 

corebusiness van Belgoprocess. ‘Maar met dit project verbreden 

we wel ons actieterrein’, aldus Huijs. 

Uraniumhexafluoride of UF6 is een product dat wordt gebruikt voor het verrijken van uranium zodat het als 

kernbrandstof kan worden gebruikt. Dit radioactief product wordt getransporteerd in cilinders en het zijn 

deze cilinders die Belgoprocess voortaan kan reinigen en herkeuren. Deze technologie en infrastructuur biedt 

heel wat mogelijkheden op de nucleaire markt. UF6 is namelijk een onmisbare stap in de kernenergiesector 

en in heel de wereld zijn er slechts een beperkt aantal nucleaire sites die een UF6-wasinstallatie hebben. 

Bovendien heeft Belgoprocess de meest recente installatie. Ondertussen heeft Belgoprocess ook al een 

aantal containers gereinigd en gecertificeerd van het Franse Daher/EDF. De ambitie is om op termijn jaarlijks 

zo’n 400 UF6-containers per jaar te reinigen en te hercertificeren. ‘De installatie is opgestart waarbij we in 

de eerste fase nog verdere technische en operationele optimalisaties uitvoeren’, aldus Niels Huijs, directeur 

Uitbating. ‘Ook commercieel werken we het beleid verder uit. We hebben er alle vertrouwen in dat de UF6-

installatie voor het reinigen en hercertificeren van transportcilinders een meerwaarde zal betekenen voor 

onze activiteiten.’ 
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11 miljoen euro is de investeringskost voor de UF6-installatie. Een serieuze investering? 

Niels Huijs: ‘Dat bedrag is inderdaad hoog, hoger dan we aanvankelijk hadden ingeschat, maar niet ongewoon 

in vergelijking met andere investeringen. Nucleaire installaties bouwen kost nu eenmaal veel geld. Het is 

hoogtechnologisch, moeilijk en tijdrovend werk dat aan de strengste veiligheidseisen moet voldoen. Bovendien 

is UF6 zelf een complex product dat naast nucleaire risico’s ook chemische risico’s inhoudt. Ook voor die 

risico’s moesten we oplossingen vinden. Dat vraagt dus tijd.’ 

Heeft Belgoprocess zo’n commerciële activiteit dan nodig om de boekhouding in balans te 

houden?

Niels Huijs: ‘De nucleaire markt is een atypische markt. Bij Belgoprocess staat veiligheid en niet 

winstmaximalisatie voorop. De hoge veiligheidseisen en de steeds kleiner wordende Belgische afvalvolumes 

doen de kosten echter almaar stijgen. Door commerciële activiteiten uit te voeren op de site kunnen wij 

een deel van de kosten over meerdere partijen spreiden. De winst is hier wederzijds. Wij kunnen minder 

factureren aan de Belgische klant (waaronder de overheid) en de buitenlandse bedrijven zijn geholpen omdat 

zij zelf de investering niet moeten doen om zo’n installatie te bouwen. Temeer omdat een aantal van onze 

installaties onderbezet is. Kijk, of we nu een installatie moeten opstarten voor 1 ton eigen afval of voor 1 ton 

eigen afval + 1 ton buitenlands afval, de kosten daarvoor blijven quasi hetzelfde. Dankzij het buitenlands afval 

verhogen we dus het rendement van onze installaties en kunnen we bovendien de kost deels doorrekenen. 

In de commerciële activiteiten ligt de focus van Belgoprocess dan ook niet op maximalisatie, maar veel meer 

op optimalisatie.’

Niels Huijs, directeur uitbating
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Zijn er dan nog commerciële opdrachten gepland in de toekomst?

Niels Huijs: ‘Commerciële activiteiten zijn altijd ondergeschikt aan onze rol als maatschappelijk dienst-

verlener. Omdat we onze focus versterkt hebben op het saneren van de eigen sites en het wegwerken van 

historische afvalloten, zijn we niet meteen op zoek naar nieuwe grote buitenlandse projecten. De focus ligt 

naast dienstverlening eerder op het aantrekken van bijkomend afval voor onze CILVA-verbrandingsinstallatie 

en/of op de ontwikkeling van nieuwe verbrandingstechnologieën zoals plasma (een oven met een heel hoge 

verbrandingstemperatuur 

wat zorgt voor een uiterst 

stabiel eindproduct met 

een kleiner volume). Maar 

UF6 is een enigszins apart 

verhaal omdat het ons 

een unieke opportuniteit 

biedt. Enerzijds bewegen 

we ons in een markt met 

een beperkt aantal spe-

lers. Anderzijds verbreden 

we onze kennis in een specifiek domein. Beide troeven bieden perspectieven om een steeds weerkerende 

activiteit aan te trekken waarbij de kennis hier op de site is verankerd.’

En die kennis kunnen jullie opnieuw vermarkten? 

Niels Huijs: ‘Het vermarkten van onze kennis om elders een UF6-installatie te gaan bouwen lijkt mij niet 

opportuun. Dan zouden we onze eigen marktpositie schaden. Maar alle kennis die we vergaren kan later 

wel van pas komen in onze rol als maatschappelijk dienstverlener. Stel bijvoorbeeld dat de kernuitstap 

effectief zou worden beslist. Wel nu, je kan kernenergie afbouwen, maar het afval is daarmee niet verdwenen. 

Om daarvoor duurzame oplossingen te vinden, moet er blijvend worden geïnvesteerd in onderzoek naar 

afvalverwerking en berging. Belgoprocess doet dat eigenlijk al 30 jaar lang. Al 30 jaar bouwen wij ervaring 

en kennis op om radioactieve afvalstoffen veilig te verwerken. Commerciële opdrachten helpen ons daarbij 

omdat ze ons de mogelijkheid bieden om onze kennis verder uit te bouwen en te valideren. Want ook in de 

toekomst zullen nucleaire kennis en ervaring erg belangrijk blijven.’

‘Ook bij een kernuitstap 
blijft het afval bestaan. 
Daarom is investeren in kennis 
zo belangrijk.’
— Niels Huijs
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?



Sterigenics:

EEN HUZARENSTUK 
ONDER TIJDSDRUK 

Stefan Mol • 1ste operator technieker
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EEN HUZARENSTUK 
ONDER TIJDSDRUK 

Met de verwerking van gebroken kobalt-60-staven heeft 

Belgoprocess niet alleen zijn expertise bevestigd, maar ook zijn 

rol als maatschappelijk dienstverlener met verve uitgespeeld. 

Van transport tot verwerking was dit namelijk een delicate 

klus. ‘Alle kennis en ervaring die we in huis hebben, hadden 

we nodig voor deze opdracht’, aldus ploegleider Bert Corvers. 

‘Zo hebben de verschillende betrokken afdelingen binnen 

Belgoprocess nauw samengewerkt met Sterigenics, FANC en 

NIRAS. Dat was een erg leerrijke ervaring.’ 

Een alledaagse opdracht was het verwerken van de 6 beschadigde kobalt-60-staven zeker niet. Het ging om 

staven afkomstig van Sterigenics, een bedrijf dat voeding steriliseert via bestraling. Met de gammastraling 

uit kobalt-60-staven worden alle bacteriën en microbes in de voeding gedood. Wees gerust, voor de mens is 

dit perfect veilig aangezien de gammastraling niet in de voeding blijft hangen. Vergelijk het met een CT-scan 

in het ziekenhuis. Na zo’n scan bent u niet radioactief. 

Zes van deze kobaltstaven bleken defect en werden al 15 jaar lang bewaard, ondergedompeld in een water-

bassin. Stralingsgevaar was er dus niet, maar een duurzame manier om radioactief afval op te slaan was het 

evenmin. Daarom werd aan Belgoprocess gevraagd om in actie te komen en werden de kobaltstaven naar 

Dessel gevoerd voor verwerking. Het is tenslotte de ambitie van Belgoprocess om historische afvalloten te 

verwerken en veilig op te slaan.
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De verwerking van de kobaltstaven nam enkele dagen in beslag terwijl de voorbereiding maanden heeft 

geduurd. Toch opvallend? 

Bert Corvers: ‘Dat is de normale gang van zaken binnen onze activiteiten. Elke opdracht bereiden wij tot in 

detail voor. Aan het toeval willen we niets overlaten. Bovendien hadden we hier te maken met uitzonderlijk 

materiaal. Een te lange blootstelling aan zo’n kobaltstaaf zou ernstige schade veroorzaken. De straling lag 

ook boven de vergunde gebouwlimiet. Dat betekent dat de straling voor de werknemers een verhoogde do-

sis kan genereren. Omdat interne veiligheid onze grootste prioriteit is, moesten we dus eerst maatregelen 

nemen zodat onze operatoren niet aan een te hoge straling werden blootgesteld. 

Omdat dit afval onze uitbatingslimiet overschreed, moesten we ook een uitbreiding op onze uitbatings-

vergunning funderen en aanvragen. Bovendien moesten we nieuwe technieken en tools ontwikkelen die 

ook op voorhand koud moesten worden getest. Tijdens zo’n koude test ensceneren we de situatie met een 

dummy-koker, dus zonder radioactief materiaal erin, en voeren we alle handelingen uit alsof we de echte 

kokers verwerken. Op deze manier wist iedereen wat er van hem werd verwacht toen we aan de slag gingen 

met de echte kobaltkokers. Zo’n voorbereiding neemt dus wel wat tijd in beslag, maar hoe beter voorbereid, 

hoe veiliger de situatie.’ 

Hoe werden de staven dan veilig naar de site getransporteerd? 

Bert Corvers: ‘Dat was de eerste uitdaging. U stelt net een vraag over de lange voorbereiding, maar de 

voorbereiding en goedkeuring van dit transport hebben we in recordtempo uitgevoerd. De speciale trans-

portcontainer was namelijk eigendom van een Argentijnse firma en kon maar voor een korte tijd worden 

ontleend. Het moest dus vooruitgaan, want ook hier is veel werk mee gemoeid: het materiaal bestuderen, 

de route plannen, bijkomende vergunningen aanvragen, alle andere administratie,… .’

En eenmaal op de site. 

Hoe hebben jullie de ver-

werking aangepakt? 

Bert Corvers: ‘Omwille van 

de korte beschikbaarheid van 

de transportcontainer moest 

het transport binnen een be-

paalde periode gebeuren. He-

laas waren we toen nog niet 

klaar met het ontwikkelen 

van de tools voor de verwerking. Onze mensen in de tekenkamer hebben nochtans bergen werk verzet, maar gezien 

de aard van dit afval moesten er heel veel nieuwe ontwerpen van de verwerkingsinstrumenten worden gemaakt. Na 

het transport hebben we de kobaltstaven daarom eerst nog een kleine twee maanden gecontroleerd opgeslagen. 

Voor de eigenlijke verwerking moesten we de kokers vanop afstand openen. Wij stonden dus zelf niet in de cel, 

‘De straling was hoger 
dan de vergunde gebouwlimiet, 
maar voor de omgeving is 
er nooit een risico geweest.’
— Bert Corvers
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maar hebben van achter loodglas het werk uitgevoerd met manipulatoren. Dat maakt de handelingen natuurlijk 

niet gemakkelijker. Temeer omdat we moesten rekening houden met een mogelijke drukopbouw in de kokers. 

Door het aanwezige water kon er namelijk waterstofgas zijn ontstaan. Met een speciaal daarvoor ontworpen zaag 

hebben we eerst de druk gecontroleerd afgelaten. Een bijkomende moeilijkheid hierbij was dat het water niet uit 

de kokers mocht lekken. Dus hebben we heel voorzichtig de kokers geopend en het water opgevangen. De laatste 

koker, waarin de 6 kobaltstaven zaten, hebben we vervolgens gevuld met lood, daarna in een V3’-koker geplaatst 

en tot slot gecementeerd. Op dit geheel hebben we ook nog een absoluutfilter geplaatst langs waar wel de druk, 

maar eventuele besmetting niet kan ontsnappen. Dit gecementeerd vat is nu veilig opgeslagen in afwachting van 

een definitieve berging.’

Is zo’n opdracht voor herhaling vatbaar? 

Bert Corvers: ‘Zeker, zulke opdrachten zijn net de taak en de verantwoordelijkheid van Belgoprocess. Wie 

anders heeft de expertise in huis voor een dergelijke klus? Maar het is natuurlijk niet zo dat deze opdrachten 

dikwijls worden aangeboden. Gelukkig zijn deze situaties vrij zeldzaam. Mochten we in de toekomst toch 

opnieuw gelijkaardig afval tegenkomen dan zijn we in ieder geval dankzij deze ervaring nog beter voorbe-

reid. Vooral uit het doorgedreven teamwork hebben we veel geleerd. Omwille van de complexiteit van deze 

opdracht hebben alle diensten binnen Belgoprocess nauw samengewerkt. Dat is uitstekend verlopen en is 

ook inspirerend geweest voor de verdere dagelijkse werking.’

De kobalt-60-staven werden verwerkt in de PAMELA-installatie. Gezien de hoge straling gebeurde dat vanop afstand.
De operatoren bedienden manipulatoren vanachter een loodglas.



HET FUNDAMENT 
VOOR DE TOEKOMST

Investeringsprogramma:



Tom Snyers • tekenaar - ontwerper
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De volgende jaren zijn op Belgoprocess een hele waaier aan

 investeringen gepland. 

Upgrades, vervangingen, nieuwe installaties, nieuwe 

gebouwen, verdere saneringswerken, … allemaal met het oog 

op het verbeteren van de veiligheid en het verhogen van de 

efficiëntie. ‘Belgoprocess is uitgegroeid tot een essentiële 

schakel in de aanloop tot de berging van radioactief afval.’, 

aldus contractmanager René Goetschalckx. ‘In functie van die 

verantwoordelijkheid doen we deze investeringen.’ 

Een dioxinefilter in de CILVA-installatie, ultrafiltratie voor de waterzuivering, bijkomende 

veiligheidsmaatregelen, … de jongste jaren gebeurden er al heel wat investeringen op de site en ook de 

volgende jaren wordt heel wat geld vrijgemaakt voor de verdere modernisering. Maar voor we hier dieper op 

ingaan met contractmanager René Goetschalckx dient zich eerst een belangrijke nuance aan. De investeringen 

op de sites van Belgoprocess mogen namelijk niet los gezien worden van moederbedrijf NIRAS. Veelal stuurt 

NIRAS de investeringsprojecten aan en neemt Belgoprocess de technische aspecten voor zijn rekening. ‘De 

geplande investeringen op onze sites zijn inderdaad geïntegreerde projecten waarbij NIRAS optreedt als 
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initiatiefnemende overheid’, legt Goetschalckx verder uit. ‘NIRAS schrijft bijvoorbeeld de overheidsopdrachten 

uit. Onze verantwoordelijkheid ligt bij de eigenlijke werken op onze sites. Daarnaast heeft Belgoprocess ook 

geheel eigen investeringen. Het gaat hier meestal om kennisprojecten zoals de UF6-installatie (zie p. 46).’ 

Momenteel wordt er al hard gewerkt op site 1? Wat gebeurt er precies? 

René Goetschalckx: ‘De parking wordt uitgebreid en we versterken de externe omheiningen met 

scheermesdraad. In eerste instantie gaat het dus om eerder kleinere aanpassingen met toch een wezenlijke 

impact op de beveiliging. Zodra de nodige overheidsopdrachten gegund kunnen worden, starten we bijkomend 

met de bouw van een multifunctionele veiligheidspost. In het ontwerp van deze controlepost zijn alle 

aanbevelingen uit de stresstest opgenomen. Dat betekent dus dat het gebouw bestand is tegen aardbevingen, 

tornado’s en terreurdreiging. Bijkomend wordt op site 1 een interne perimeter aangelegd die het nucleaire 

en het niet-nucleaire strikt scheidt. Dit maakt de beveiliging van het nucleaire een pak efficiënter en voor 

de niet-nucleaire zone zal hierdoor onze operationele kost aanzienlijk verminderen. Aan dit project kleeft 

een bedrag van 17 miljoen euro. Een gelijkaardig bedrag hebben we gereserveerd voor de realisatie van het 

ROC, een nieuw receptie- en opslagcentrum. Met deze werken starten we in 2016.’ 

Als we naar de investeringskosten van de verschillende projecten kijken valt gebouw 5/22 op. 

Maar liefst 40 miljoen wordt gereserveerd voor de ontmanteling van een eerder klein gebouw. 

René Goetschalckx: ‘Nu de ontmanteling van Eurochemic (zie p. 10) is voltooid, is gebouw 5/22 het 

voornaamste saneringsproject. Gebouw 5/22 is zelfs nog een onderdeel van het vroegere Eurochemic. In dit 

gebouw, eigenlijk zijn het twee gebouwen, staan tanks waarin hoogactief vloeibaar materiaal van de vroegere 

De ontmanteling en uiteindelijke afbraak van gebouw 5/22 wordt de volgende grote uitdaging voor Ontmanteling.
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opwerkingsactiviteiten werd verzameld. Die vloeistoffen zijn ondertussen uit de opslagtanks, maar er zitten 

nog wel radioactieve restanten in. Alvorens we het gebouw kunnen ontmantelen en decontamineren moeten 

die tanks worden verwijderd. Technisch wordt het een hele uitdaging om de sanering aan te vatten. Na heel 

wat studiewerk is besloten om het gebouw in te kapselen door er een tweede gebouw over te plaatsen en de 

ontmanteling van bovenaf uit te voeren. Zo wordt de sanering volledig afgeschermd uitgevoerd. Het wordt 

in elk geval een hoogtechnologische onderneming.‘

In totaal is er meer dan 150 miljoen euro vrijgemaakt voor investeringen de komende jaren. 

Waarom zo’n intensief investeringsprogramma? 

René Goetschalckx: ‘De verklaring voor deze omvangrijke investeringen is te vinden in de ambitie van 

Belgoprocess om de taken professioneel uit te voeren. Zo investeren we in een modern receptie- en 

opslagcentrum waar het courant afval op dagbasis zal worden ontvangen. Dit centrum zal als een draaischijf 

fungeren van waaruit de afvalstoffen na controle en inventarisatie naar de verschillende installaties worden 

verstuurd voor verwerking. Daarnaast vergt de verwerking van historische afvalloten, zoals de Na/NaK-

afvalstoffen, specifieke en nieuw te bouwen installaties. Vandaag is reeds duidelijk zichtbaar hoe Belgoprocess 

met resultaat de oude afvalloten wegwerkt. Ook investeren we in het vernieuwen van onze bestaande 

installaties om onze milieuresultaten nog scherper te stellen. Daarnaast zijn er investeringen lopende om 

de algemene beveiliging van de site op een hoger niveau te tillen. De site wordt duidelijker opgedeeld en een 

centraal veiligheidsgebouw wordt binnenkort gerealiseerd. Vrij eenvoudige ingrepen die door hun omvang 

een aardig investeringsbedrag vertegenwoordigen.’ 

‘De infrastructuur 
moet de ambitie volgen. 

Daarvoor zijn deze 
investeringen nodig.’

— René Goetschalckx
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Samengevat kan je stellen dat Belgoprocess een essentiële schakel is in al de activiteiten die nodig zijn 

vooraleer radioactief afval kan worden geborgen. De investeringen in de noodzakelijke infrastructuur zijn dus 

nodig om gelijke tred te houden met onze opdracht en ambitie. In de toekomst bouwen we nog een nieuwe 

waterbehandelingsinstallatie en we upgraden 

zowel de supercompactor als de warmtewisselaar 

in de CILVA-installatie. Het is een inhaalbeweging, 

want van een eerder kleinschalig bedrijf van ‘een 

200-tal werknemers zijn we op enkele jaren tijd 

geëvolueerd naar een ambitieuze onderneming 

met meer dan 300 personeelsleden en een grote 

maatschappelijke verantwoordelijkheid.’ 

Deze investeringen leveren dus ook lokale 

werkgelegenheid op? 

René Goetschalckx: ‘Voor de saneringsopdrachten hebben wij al extra mensen aangetrokken. Binnen de 

eigen organisatie is daar dus zeker werkgelegenheid mee gemoeid. Eenmaal alle geplande projecten ge-

realiseerd zijn zal dat zeker kansen bieden aan de hele regio. Over 10 tot 15 jaar zal deze site er namelijk 

volledig anders uitzien.’

‘De infrastructuur 
moet de ambitie volgen. 

Daarvoor zijn deze 
investeringen nodig.’

— René Goetschalckx

René Goetschalckx bij de werken voor de uitbreiding van de parking en de realisatie van de interne perimeter. Het lijken eerder kleinere 
aanpassingen maar ze hebben toch een wezenlijke impact op de beveiliging.





‘Gebouw 5/22 wordt overkapt
om de ontmanteling 

van bovenaf uit te voeren!’
— René Goetschalckx



ACTIVA (IN 1.000 EUR) 2014 2013 ∆ EUR ∆ %

VASTE ACTIVA 6.388 6.813 -425 -6,24

Immateriële vaste activa 437 109 328 301,80

Materiële vaste activa 5.948 6.701 -753 -11,24

Gebouwen 1 30 -29 -97,27

Installaties 5.547 626 4.921 786,26

Kantoor- informaticamat. & voertuigen 400 478 -78 -16,42

Activa in aanbouw 0 5.567 -5.567 -100,00

Financiële vaste activa 3 3 0 0,00

Deelneming in ondernemingen 2 2 0 0,00

Borgtochten in contanten 1 1 0 0,00

VLOTTENDE ACTIVA 52.372 64.501 -12.129 -18,80

Vorderingen op meer dan 1 jaar 0 0 0 0,00

Voorraden en bestellingen in uitvoering 5.009 12.033 -7.024 -58,37

Voorraden 2.835 3.401 -566 -16,64

Bestellingen in uitvoering 2.174 8.632 -6.458 -74,82

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 13.353 14.696 -1.344 -9,14

Handelsvorderingen 13.284 14.491 -1.207 -8,33

Overige vorderingen 69 205 -136 -66,41

Geldbeleggingen 24.768 18.723 6.045 32,29

Liquide middelen 9.074 18.825 -9.751 -51,80

Overlopende rekeningen 168 223 -55 -24,81

TOTAAL VAN DE ACTIVA 58.760 71.314 -12.554 -17,60



PASSIVA (IN 1.000 EUR) 2014 2013 ∆ EUR ∆ %

EIGEN VERMOGEN 28.094 27.815 279 1,00

Kapitaal 5.000 5.000 0 0,00

Meerwaarden 0 0 0 0,00

Reserves 1.712 965 747 77,44

Overgedragen resultaat 21.382 21.850 -468 -2,14

VOORZIENINGEN RISICO'S EN LASTEN 2.114 2.555 -441 -17,27

Pensioenen 694 1.135 -441 -38,86

Grote herstellingen en contracten 0 0 0 0,00

Overige risico's en kosten 1.412 1.410 2 0,13

Uitgestelde belastingen 8 10 -2 -20,00

SCHULDEN 28.552 40.944 -12.392 -30,27

Schulden op meer dan 1 jaar 0 0 0 0,00

Schulden op ten hoogste 1 jaar 21.668 34.366 -12.698 -36,95

Handelsschulden 5.414 8.663 -3.248 -37,50

Ontvangen vooruitbetaling bestellingen 10.694 21.393 -10.699 -50,01

Schulden mbt bezoldigingen en belastingen 5.260 4.310 950 22,03

Belastingen 1.203 335 868 258,94

Bezoldigingen en sociale lasten 4.057 3.975 82 2,07

Overige schulden 300 0 300 0,00

Overlopende rekeningen 6.884 6.578 306 4,65

TOTAAL VAN DE PASSIVA 58.760 71.314 -12.554 -17,60



RESULTATENREKENING (IN 1.000 EUR) 2014 2013 ∆ EUR ∆ %

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 53.866 51.181 2.685 5,25

Omzet 59.378 46.693 12.684 27,17

Wijziging bestelling in uitvoering -6.886 1.683 -8.569 -509,04

Geproduceerde vaste activa 737 744 -7 -0,95

Andere bedrijfsopbrengsten 638 2.060 -1.423 -69,05

BEDRIJFSKOSTEN 53.807 50.428 3.379 6,70

Handelsgoederen 6.278 7.668 -1.390 -18,13

Inkopen 6.338 7.511 -1.173 -15,61

Wijziging in voorraad -60 158 -218 -138,02

Diensten en diverse goederen 12.947 13.452 -505 -3,76

Bezoldigingen, soc. lasten & pensioenen 28.406 28.047 358 1,28

Afschrijvingen en waardeverminderingen 3.888 522 3.365 644,16

Waardeverminderingen op voorraden 206 -9 216 -2331,51

Toevoeging + /besteding - voorzieningen kosten -439 -1.488 1.049 -70,49

Andere bedrijfskosten 2.521 2.235 286 12,80

BEDRIJFSWINST/(BEDRIJFSVERLIES) 59 753 -693 -92,12

Financieel resultaat 216 310 -95 -30,58

WINST UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 275 1.063 -788 -74,15

Uitzonderlijk resultaat 3 42 -39 -93,96

WINST VOOR BELASTINGEN 277 1.105 -828 -74,89

Onttrekking uitgestelde belastingen 2 2 0 0,00

Belastingen op het resultaat 0 576 -576 -100,00

WINST VAN HET BOEKJAAR 279 531 -251 -47,37

Overboeking naar belastingvrije reserves -750 0 -750 -

Onttrekking naar belastingvrije reserves 3 3 0 0,00

TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR -468 534 -1001 -187,62
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