01 oktober 2017

Reactie van ENGIE Electrabel volgend op de
persartikels over de zogezegde geheime
documenten met betrekking tot de constructie van de
reactorkuipen.
In een artikel van Der Spiegel van 22 september wordt beweerd dat de vaststelling van indicaties
bij de productie van de reactorkuipen Doel 3 en Tihange 2 in de jaren ’70 verzwegen zou zijn.
Twee documenten worden daarvoor als basis gebruikt.
Deze bewering is totaal fout. Beide documenten waarvan sprake maken deel uit van de
informatie die in alle transparantie werden overgemaakt aan het FANC bij de opmaak van de
Safety Case.
Het eerste document betreft een verslag van een vergadering van 8 januari 1976. Het toont aan
dat een onderdeel, een ring, bestemd voor de constructie van de reactorkuip van Tihange 2,
afgekeurd werd en opnieuw gefabriceerd werd. Dit niet geaccepteerde onderdeel werd niet
gebruikt voor de reactorkuip van Tihange 2, noch Doel 3.
Het tweede document betreft een synthetisch rapport dat handelt over de productiefase van de
kuipen van Doel 3 en Tihange 2 en de bijhorende uitgevoerde inspecties.
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Daarin wordt vermeld dat alle onderdelen van de kuipen geïnspecteerd en aanvaard werden
volgens de Amerikaanse code ASME. Dit zijn Amerikaanse normen en standaarden die gebruikt
worden voor de Belgische centrales en waaraan onderdelen van de nucleaire centrales moeten
voldoen.
Bij de uitgevoerde ultrasoon-inspecties in 1975 tot 1977 werden waterstofinsluitsels
gerapporteerd maar respecteerden volledig de criteria die toen geldig waren. Daarom werden de
ringen van de reactorkuipen aanvaard.
De inspectietechnologie is de laatste 40 jaar sterk geëvolueerd. Het is dan ook normaal dat de
resultaten van de recente inspecties die uitgevoerd werden in 2012, 2014 en 2016-17 veel
nauwkeuriger zijn.
Men kan dit vergelijken met een telescoop die over een periode van 40 jaar ook snel geëvolueerd
is en nu miljarden lichtjaren ver kan kijken.
Deze documenten zijn dus niets nieuws in dit dossier. De heropstart van de reactoren Doel 3 en
Tihange 2 werden goedgekeurd door het FANC op basis van bijzonder intens onderzoek,
uitgevoerd door nationale en internationale experten geconsulteerd door zowel het Agentschap
als de exploitant.

ENGIE Electrabel betreurt het dat sommigen met deze beweringen opnieuw paniek proberen te
zaaien onder de bevolking. De Belgische centrales zijn veilig en worden veilig uitgebaat volgens
de strikte regels. Indien er de minste twijfel zou bestaan over hun veiligheid zouden ze
onmiddellijk stilgelegd worden. Nucleaire veiligheid is en blijft prioritair voor ENGIE Electrabel.
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