Persbericht

Doel, 29 januari 2009

BESLUITEN JAARLIJKSE PERSBIJEENKOMST VAN DE
KERNCENTRALE VAN DOEL
Naar goede gewoonte organiseerde de kerncentrale van Doel vandaag haar jaarlijkse
persbijeenkomst. Naast een jaaroverzicht van 2008 gaf directeur Jan Trangez ook een beeld van
de uitdagingen die de kerncentrale van Doel in de toekomst te wachten staan. In 2009 wil de
kerncentrale verder werken aan onderstaande drie doelstellingen:
1e doelstelling: verder investeren in mensen
De voorbije 4 jaar heeft de kerncentrale van Doel bijna 400 nieuwe medewerkers
aangeworven. Dit betekent voor het personeelsbestand van de centrale een netto-aangroei van
ongeveer 26 procent sinds 2004! Het is dus vanzelfsprekend dat in 2008 heel wat geïnvesteerd
werd in de opleiding en integratie van deze nieuwelingen. Investeren in opleiding doet Electrabel
trouwens niet alleen voor haar eigen medewerkers. Ook voor werknemers van
contractantenfirma’s werd een nieuw, intensief opleidingsprogramma uitgewerkt.
In 2009 wil de kerncentrale van Doel verder gaan op de ingeslagen weg! Momenteel zijn er nog
50 vacatures voor technische profielen en in de loop van 2009 zullen er vermoedelijk nog extra
vacatures gecreëerd worden.

2e doelstelling: verder investeren in onze installaties
In 2008 investeerde Electrabel 100 miljoen euro in de kerncentrale van Doel. De geplande
investeringen voor 2009 bedragen meer dan 160 miljoen euro. Dit hoge bedrag is ook een maat
voor de ‘drukte’ waarmee de kerncentrale dit jaar geconfonteerd zal worden. Er staan immers heel
wat grote projecten gepland waarvan de vervanging van de stoomgeneratoren van de centrale
Doel 1 vermoedelijk het meest indrukwekkende zal worden. Aan dit project hangt een prijskaartje
van meer dan 70 miljoen euro! Electrabel blijft dus investeren in de kerncentrales om de
betrouwbaarheid en de veiligheid permanent te garanderen.

3e doelstelling: bewijzen dat we bij de wereldtop horen
Eerder deze maand kreeg de kerncentrale van Tihange een OSART-team over de vloer voor een
opvolgingsaudit*. De resultaten van deze audit in Tihange waren heel positief! De kerncentrale
van Tihange kwam eruit als een veilige, betrouwbare en professionele centrale. In maart 2010 zal
de kerncentrale van Doel ook doorgelicht worden door het IAEA. Ook voor ons de uitgelezen kans
om onze know-how en kennis aan de buitenwereld te tonen.

1/2

* OSART staat voor Operation Safety Review Team. Concreet gaat het hier over een 3 weken durende audit die
uitgevoerd werd door het IAEA (International Atomic Energy Agency) op vraag van de Belgische overheid. De echte
audit in Tihange vond plaats in mei 2007. In januari 2009 kwam het IAEA terug om de vorderingen van de kerncentrale
te bekijken t.o.v. de geformuleerde verbeteringspunten van 2007.
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