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OSART-audit erkent dat veiligheid prioriteit is voor
Electrabel in de kerncentrale van Doel

Het OSART-team (Operational SAfety Review Team) van het Internationaal
AtoomEnergie Agentschap (IAEA) erkent dat veiligheid in de kerncentrale
prioritair is en dat het personeel continu werkt aan het optimaliseren van de
veiligheid en betrouwbaarheid van de installaties. Het OSART-team voerde de
voorbije drie weken een doorgedreven audit uit in de eenheden Doel 1 en 2 van
de kerncentrale van Electrabel, Groep GDF SUEZ, in Doel. Na de audit die in
2007 plaatsvond in de kerncentrale van Tihange, bewijst dit het professionalisme
waarmee Electrabel haar kerncentrales uitbaat.
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De veiligheidsaudit eindigde vandaag met een afsluitende vergadering waarop
het OSART-team de eerste resultaten voorstelde. De 15 internationale experten
stelden 14 “goede praktijken” vast, domeinen waarin de kerncentrale van Doel
een voorbeeld is voor andere kerncentrales wereldwijd. Zo ondermeer: het
bestaan van individuele opleidingsprogramma‟s voor alle noodplanmedewerkers,
een doorgedreven opleiding voor het correct gebruik van specifieke
beschermingskledij in de gecontroleerde zones en de opleiding en coaching van
contractanten met specifieke aandacht voor werkzaamheden tijdens revisies.
De experten formuleerden ook een aantal aanbevelingen (5) en suggesties (10)
die de kerncentrale zullen helpen om verder te evolueren in de richting van de
beste praktijken ter wereld (= het OSART-referentiekader).
De geformuleerde aanbevelingen en suggesties hebben onder andere betrekking
op volgende aspecten: het formaliseren van de bestaande samenwerking met de
openbare brandweer, het dieper uitwerken en actief gebruiken van een
theoretisch model voor het plannen en uitvoeren van werkzaamheden en het
formaliseren van het gebruik van beschermingsmiddelen in de controlezalen. De
kerncentrale wordt ook aangemoedigd tot het sneller delen van haar ervaringen
met andere kerncentrales, het verderzetten van het actieplan ter preventie van
arbeidsongevallen en het nog aandachtiger zijn voor kleine afwijkingen in de
installaties.
Jan Trangez, Sitemanager van de kerncentrale van Doel: “Deze OSART-audit is

een belangrijke erkenning voor het professionalisme van alle medewerkers van
de kerncentrale van Doel. In het kader van de beslissing die werd genomen om
de levensduur van de eerste eenheden (Doel 1,2 en Tihange 1) te verlengen,
onderstreept dit resultaat eveneens het hoge veiligheidsniveau van de
installaties. De aanbevelingen en suggesties zullen ons bovendien helpen dit
professionalisme verder te blijven ontwikkelen, conform de beste internationale
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praktijken. Dit past perfect binnen de missie van onze kerncentrale, namelijk
„streven naar excellence‟!”
Conform de OSART-methodologie zullen de definitieve conclusies van de missie
binnen een viertal maanden bekend zijn, wanneer het rapport integraal op de
website van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle gepubliceerd zal
worden.
In een volgende fase zal Electrabel, in samenwerking met de bevoegde
autoriteiten, een actieplan uitwerken. Met dit actieplan kan de kerncentrale van
Doel zich voorbereiden op de OSART Follow Up audit die begin 2012 zal
plaatsvinden.

MEER INFO?
www.electrabel.com/kernenergie, rubriek Kerncentrale Doel / Actualiteit en Pers
www.fanc.fgov.be
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