PERSBERICHT
Doel, 7 augustus 2012

Verlenging stilstand kerncentrale Doel 3
Tijdens de inspecties van het reactorvat van de kerncentrale Doel 3,
uitgevoerd in het kader van de tienjaarlijkse revisie, zijn indicaties
waargenomen die aanvullende analyses vereisen door interne en externe
experten. De nodige acties worden momenteel uitgevoerd.
Deze onderzoeken staan onder toezicht van het Federaal Agentschap
Nucleaire Controle (FANC). Bijkomende informatie werd opgevraagd en zal
worden overgemaakt aan de controleautoriteiten.
In afwachting van de volledige resultaten wordt de reactor niet heropgestart.
Dit voorval heeft geen enkele invloed op het welzijn en de gezondheid van de
medewerkers, omwonenden en omgeving.
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Na analyse werd dit voorval, met akkoord van de autoriteiten, voorlopig
geclassificeerd als een niveau 1 op de Internationale Nucleaire
Gebeurtenissenschaal*. Deze schaal gaat van niveau 1 (storing) tot niveau 7
(meest ernstige gebeurtenis) en heeft als doel een open communicatie over
gebeurtenissen in nucleaire installaties wereldwijd te bevorderen.
Ter herinnering: De kerncentrale Doel 3 ligt sinds 2 juni stil voor de 10jaarlijkse revisie. Naast de jaarlijkse onderhoudsbeurt, voorziet het
veiligheidsrapport ook een volledige check-up van alle installaties. Het betreft
een uitzonderlijke stilstand gezien de omvang van de werken. Niet minder
dan 10.000 onderhouds- en controletaken dienen te worden uitgevoerd.
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* De INES-schaal (International Nuclear Event Scale), opgesteld door het

Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (I.A.E.A) en het Agentschap
voor Nucleaire Energie (N.E.A.), werd in het begin van de jaren 1990 voor
het eerst geïntroduceerd. Het doel van de schaal is het bevorderen van
communicatie over en een correct begrijpen van het belang voor de
veiligheid van abnormale gebeurtenissen in nucleaire installaties. De schaal
gaat van niveau 1 (storing) tot niveau 7 (groot ongeval). Nucleaire
uitbaters hebben de verplichting om afwijkingen vanaf een INES 2-niveau
extern te communiceren. In het kader van een open communicatiebeleid
kiezen Electrabel en de Groep GDF SUEZ er echter zelf voor om het publiek
ook proactief en correct te informeren over INES 1-gebeurtenissen.
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