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Aanpassing periode van onbeschikbaarheid Doel 3 en
Tihange 2
In overeenstemming met haar verplichtingen op het gebied van
transparantie meldt Electrabel dat ze de duur van de
onbeschikbaarheid van Doel 3 en Tihange 2 heeft herbekeken en
aangepast naar 1 november 2015. Deze aanpassing komt er nadat
het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle de details heeft
bekendgemaakt over het analyseproces in het dossier van de
reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2.
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Het FANC bevestigde dat zij samen met haar filiaal BelV het dossier
zal analyseren. Ze zullen een beroep doen op de specifieke
deskundigheid van de erkende keuringsinstantie AIB Vinçotte (voor
het thema “Ultrasone inspectietechniek van de kuipen: detectie,
meting en situering van foutindicaties”), de International Review
Board (voor het thema “Materiaaleigenschappen van materiaal met
waterstofvlokken: invloed van bestraling en overdraagbaarheid van de
testresultaten op de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2) en een
extern onderzoeksteam (voor het thema “Structurele integriteit van
een reactorvat met waterstofvlokken”).
Het FANC zal de standpunten van de verschillende partijen
verzamelen en zal daarop beslissen of Electrabel de centrales Doel 3
en Tihange 2 mag heropstarten. Dit proces zou nog enkele maanden
kunnen duren.
Op basis van deze elementen, oordeelt Electrabel dat de periode van
onbeschikbaarheid aangepast moet worden. Ze heeft daarom de
informatie voor de markt via de GDF SUEZ Transparency website
aangepast.
Ter herinnering in het kader van het opvolgingsprogramma van de
vaten Doel 3 en Tihange 2 heeft Electrabel op eigen initiatief beide
reactoren vervroegd stilgelegd op 25 maart 2014. Sindsdien heeft de
onderneming beroep gedaan op de grote deskundigheid in de Groep
ENGIE, en ook daarbuiten om de meer dan 1500 proeven uit te
voeren op verschillende stalen. Een honderdtal personen is betrokken
in het proces waarvan een twintigtal internationale experten. Deze
werken zijn een wereldprimeur op vlak van nucleaire industrie. De
volgende fase is het schrijven van een justificatiedossier (Safety
Case). Om de juiste omvang daarvan toe te lichten, zal Electrabel
volledig transparant communiceren over de uitgevoerde testen van
zodra het dossier ingediend is bij de autoriteiten.
Electrabel herinnert eraan dat de beslissing over de heropstart
volledig in handen ligt van het FANC.
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