PERSBERICHT
Doel, 5 maart 2010

Start OSART-missie in de kerncentrale van Doel
Van 8 tot 25 maart 2010 ontvangt de kerncentrale van Doel, op vraag van de
Federale Overheid (via het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle), een
OSART-missie (Operational SAfety Review Team) van het Internationaal
AtoomEnergie Agentschap (IAEA). Een team van 15 internationale experten zal
de eenheden 1 en 2 van de kerncentrale gedurende 3 weken grondig doorlichten
en de veiligheidsprestaties vergelijken met de beste, internationale standaarden.
Na een gelijkaardige missie in 2007 in de kerncentrale van Tihange, is dit de
tweede OSART die in ons land doorgaat.
De missie eindigt op 25 maart 2010. Het OSART-team stelt dan zijn eerste
bevindingen voor, die in drie categorieën worden ondergebracht:




Goede praktijk: de centrale presteert bijzonder goed in dit domein en
elke centrale ter wereld kan hieraan een voorbeeld nemen.
Suggestie: het team is van mening dat er in dit domein
verbeteringsacties wenselijk zijn.
Aanbeveling: het team is van mening dat de centrale in dit domein
bijkomende inspanningen moet leveren om zich op de beste
internationale praktijken af te stemmen.
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PERSDEBRIEFING OP 25 MAART
Open communicatie is bij een OSART een absolute topprioriteit. Daarom wordt
op de laatste dag van de OSART, in samenwerking met alle betrokken partijen,
een persdebriefing georganiseerd waarop de eerste indrukken toegelicht worden
aan het publiek. Deze zal doorgaan op 25 maart in het Infocenter van de
kerncentrale van Doel. U zal hiervoor later nog een uitnodiging met
meer praktische info ontvangen.
Graag delen wij u ook nog mee dat er tijdens de OSART-missie zelf, conform de
richtlijnen van het Internationaal Atoomagentschap, niet extern
gecommuniceerd zal worden over het verloop. Dit betekent concreet dat
perscommunicatie rond OSART enkel zal gebeuren tijdens de officiële
persconferentie op 25 maart. Wij hopen hiervoor op uw begrip te mogen
rekenen.

MEER INFO? Infodossier OSART: www.electrabel.com/kernenergie,
rubriek Kerncentrale Doel / Actualiteit en Pers
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