
 

 

Brussel, 5 april 2013 

 

Aan Dhr. Elio Di Rupo, Eerste Minister van België 
 Wetstraat 16 
 1000 Brussel 

 

INGEBREKESTELLING 

 

Geachte Heer de Eerste Minister, 

 

Sinds de kernsmelt en ontploffing in drie reactoren van de kerncentrale van Fukushima-
Daiichi, op 11 maart 2011, kan de regering zich niet langer verbergen achter de overtuiging 
dat de ergst mogelijke kernramp (niveau 7 op de internationale “nuclear event” schaal, 
INES), waarbij grote hoeveelheden radioactieve stoffen zich over grote oppervlakten 
verspreiden, onmogelijk in kernreactoren van het westerse type kunnen plaatsvinden.  
Vandaag weet de regering dat een niveau-7 ramp in om het even welk reactortype, om het 
even wanneer en om het even waar effectief kan plaatsvinden.  
 
Het valt niet te ontkennen dat ons land een grote bevolkingsdichtheid heeft en dat er binnen 
en dichtbij de landsgrenzen een hoge concentratie aan kerncentrales is.  
 
Greenpeace stelt vast dat het huidige federaal “Nucleair en Radiologisch Noodplan voor het 
Belgische Grondgebied” dateert reeds uit 2003. Voor zover de provincies al over bijzondere 
nood- en interventieplannen beschikken, zijn ze hopeloos verouderd en de meesten werden 
zelfs nooit officieel bekrachtigd door de regering.  
 
Zowel het federale als de provinciale nucleaire rampenplannen houden geen rekening met 
de lessen van Fukushima. Na de ramp in Fukushima moesten alle inwoners in een gebied 
tot op 20 km verplicht hun dorpen verlaten. De inwoners uit de 20 tot 30 km zone werden 
aangemaand “vrijwillig” te vertrekken. Anderhalve maand na de ramp werd opdracht 
gegeven om enkele zwaar besmette dorpen tot op 50 km van de kerncentrale bijkomend te 
evacueren.  
 
Als we dit vertalen naar de situatie rondom de kerncentrales van Doel en Tihange dan 
dreigen bij een kernramp honderdduizenden mensen geëvacueerd te moeten worden.  
Geen enkel ander land heeft zijn kerncentrales zo dicht bij steden ingeplant als België. 
De huidige nucleaire noodplannen zijn absoluut niet voorzien op een grootschalige evacuatie 
van de stad Antwerpen (op amper 12 km van Doel) of van de stad Luik (op zo'n 22 km van 
Tihange). 30 km rondom Doel en Tihange wonen respectievelijk 1,5 miljoen en 840.000 
mensen.  
 
Bij een zeer ernstige kernramp dreigt de volledige bevolking  geëvacueerd te moeten 
worden, waarna ze in veilig gebied, ver genoeg van de kerncentrale, gedurende weken of 
maanden opvang moet krijgen. Velen zullen nooit meer naar hun woongebied kunnen 
terugkeren. 
 
Naast het ontbreken van adequate plannen, is er ook een zwaar gebrek aan de nodige 
middelen en infrastructuur om de evacuatie en de opvang te organiseren.  



 

 

In deze context stelt Greenpeace vast dat de federale regering zich op dit moment schuldig 
maakt aan het verzuimen van haar taak om de bevolking te beschermen in het geval van 
een ernstig kernongeluk in de centrales van Doel en Tihange, of een centrale in de 
omgeving van de landsgrenzen (Cattenom, Chooz, Gravelines, Borssele). 
Greenpeace merkt eveneens op dat de verplichtingen van de Belgische regering in deze 
veel verder gaan dan “slechts” de taak om de bevolking te beschermen. Meer nog, de 
verplichtingen van de federale overheid zijn bepaald in een nationaal en internationaal 
wettelijk kader, maar worden op dit moment niet gerespecteerd.  
 
Bijgevolg, aangezien de bestaande maatregelen totaal ontoereikend blijken te zijn, 
zowel op feitelijk als op juridisch vlak, meent Greenpeace dat de houding van de 
regering duidelijk onrechtmatig is, en neemt zich voor de regering aan te manen om 
de situatie zo vlug mogelijk recht te zetten. 
 
In diezelfde context meent Greenpeace dat de beslissing om de kernreactoren van 
Doel-3 en Tihange-2 herop te starten, het risico op een kernramp enkel zou doen 
toenemen en in ieder geval de gevolgen van een dergelijke ramp zou verergeren. 
Aldus kan een dergelijke beslissing op dit ogenblik niet in overweging genomen 
worden. 
 
Wat het juridisch en normatief kader betreft, in het licht waarvan de huidige situatie 
gekwalificeerd kan worden als zijnde ernstig ontoereikend, wijst Greenpeace meer bepaald 
op het feit dat de Belgische regering  

- verzuimt de verplichtingen na te leven die haar worden opgelegd krachtens het 
Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, in het bijzonder wat betreft 
het artikel 191;  
 

- verzuimt de verplichtingen na te leven die haar worden opgelegd krachtens het 
Europees Verdrag inzake nucleaire veiligheid van 11 december 1999 en de Richtlijn 
2009/71/EURATOM van de Raad van 25 juni 2009;  
 

- inbreuk pleegt op de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van Aarhus, 
betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de 
rechter inzake milieuaangelegenheden, ondertekend op 25 juni 1998, in het 
bijzonder wat het artikel 5 betreft; 
 

- het recht schendt van de bevolking op de eerbiediging van het privé- en gezinsleven, 
zoals gewaarborgd wordt door artikel 8 van EVRM, en dat volgens de rechtspraak 
van het Europees Hof inhoudt dat de Staten de basisplicht hebben een doeltreffend 
wetgevend en administratief kader te creëren ter bescherming van het milieu en de 
volksgezondheid (zaak Tatar c. Roumanie, 27 januari 2009); 
 

- het recht schendt van de bevolking op de bescherming van een gezond leefmilieu , 
zoals gewaarborgd door artikel 23 van de Belgische Grondwet; 
 

- miskent de plichten die op haar rusten krachtens de beginselen van preventie en 
voorzorg, waarvan de autoriteit dagelijks bekrachtigd wordt door de rechtspraak van 
de Belgische en Europese hoven en rechtbanken; 
 

Krachtens hetgeen voorafgaat blijkt de huidige houding van de Belgische autoriteiten 
onrechtmatig te zijn. De omvang van de schade die door een dergelijke houding veroorzaakt 
wordt bij een zwaar kernongeval, zou tragisch en bovendien onherstelbaar zijn. 



 

 

Wat de feite lijke elementen betreft die de huidige situatie kenmerken en die de 
ontoereikendheid van het Belgisch nucleair noodplan evenals de tekortkomingen van de 
regering illustreren, wijst Greenpeace meer bepaald op het feit dat : 
 

- Er geen eenduidigheid bestaat in de provinciale “Bijzondere Nood- en 

Interventieplannen” 

Het federaal “Nucleair en Radiologisch Noodplan voor het Belgische Grondgebied” uit 2003 
bepaalt het kader waarbinnen de provincies een “Bijzonder Nood- en Interventieplan” (BNIP) 
moeten opstellen. In een aantal provincies (Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Namen en Luik) 
bestaan twee versies van nucleaire noodplannen: een officieel bekrachtigd noodplan en een 
niet bekrachtigd “Ontwerp-BNIP”.  
 
De vastgestelde inertie tijdens het opstellen, goedkeuren en het toepassen van de nucleaire 
noodplannen getuigt van laksheid en nalatigheid.  
 

-  De noodplannen hopeloos verouderd zijn 

De bekrachtigde noodplannen zijn nog gebaseerd op bepalingen uit de KB's van 1991 (zo is 
er bijvoorbeeld bij het definiëren van de interventiediensten nog sprake van “de rijkswacht”).  
De ontwerp-BNIP's zijn zogenaamd geactualiseerde noodplannen (aangepast aan de 
bepalingen van de KB's van 2003 en 2006). Hoe dan ook blijven ze zich baseren op het in 
het federaal “Nucleair en Radiologisch Noodplan voor het Belgische Grondgebied” uit 2003 
dat weinig of geen lessen trekt uit de ervaringen met noodplanning ten tijde van Tsjernobyl 
en al zeker niet uit Fukushima. 
 

- De nucleaire nood- en interventiezones van 10 km veel te beperkt zijn 

Na Tsjernobyl werd een gebied van 30 km rond de kerncentrale definitief tot verboden zone 
uitgeroepen.  
 
Tot op 300 km van de kerncentrale werden sommige dorpen en steden in Oekraïne, Wit-
Rusland en Rusland ontruimd.  
 
Na Fukushima moest iedereen tot op 20 km verplicht zijn woning achterlaten en werden de 
inwoners tot 30 km aangemaand “vrijwillig” te vertrekken. Tot op 50 km moesten sommige 
woongebieden als gevolg van te hoge radioactieve besmetting geëvacueerd worden.  
De Belgische noodplannen negeren deze werkelijkheid totaal. Ze voorzien enkel in een 
nood- en interventiezone van maximum 10 km rond de kerncentrales waarbinnen 
voorbereidingen getroffen worden om mensen te laten schuilen of om ze te evacueren.  
De overheid blijft dus volharden dat het niet nodig is om maatregelen voor te bereiden om de 
bevolking te beschermen buiten de zeer beperkte perimeter van de 10 of 20 km-
noodplanzone. 
  

- De regering de waarschuwingen van experten negeert 

Na de ramp in Tsjernobyl werd in de Belgische Senaat een onderzoekscommissie opgericht 
om de veiligheid van de nucleair installaties in België te onderzoeken. In haar eindverslag 
van juli 1991 formuleerde deze onderzoekscommissie volgende aanbeveling aan de 
regering : “Op dit ogenblik is de noodplanzone beperkt tot een straal van 10 km, met de 
centrale of de nucleaire installatie als middelpunt. Die limiet van 10 km berust op geen 
enkele wetenschappelijke basis. Naar gelang de aard van het ongeval en de 



 

 

weersomstandigheden op het ogenblik van de radioactieve emissie, is het duidelijk dat deze 
limiet te beperkt is. Een noodplanzone van 30 km of meer is nodig om de hele besmette 
zone te kunnen dekken”. (Bron:  "Informatie- en onderzoekscommissie inzake nucleaire 
veiligheid: Finaal rapport en aanbevelingen. Uitgegeven door de Belgische Senaat, Wettelijk 
Depot: D/1991/3427/1. 12 juli 1991, blz. 38). 
 
Ook de experten van het FANC geven in officiële rapporten aan dat er in België eigenlijk 
geen enkele echt “risicovrije zone” is. In een door het FANC in 2011 uitgegeven publicatie 
over “Kernongevallen en de bescherming van de schildklier met stabiel jodium”, stellen de 
stralingsbeschermingsdeskundigen van FANC het volgende vast : “De studies met 
betrekking tot de verspreiding van de radioactieve wolken die werden uitgevoerd voor 
verschillende brontermen die in geval van een kernongeval zouden kunnen ontstaan, tonen 
aan dat (…) de jodiumtabletten nodig zijn voor de leden van de doelgroep die als prioritair 
worden beschouwd, en dit over een afstand gaande tot meerdere tientallen kilometers. In de 
praktijk wordt de notie van risicovrije zone dus virtueel en bijgevolg dient er in de 
mogelijkheid te worden voorzien om gans het territorium met jodium te bevoorraden”. (Bron: 
P. Smeesters, L. Van Bladel: “Kernongevallen en de bescherming van de schildklier met 
stabiel jodium”, FANC/AFCN, Brussel. Maart 2011, p.22) . 
 
Ruim twintig jaar na de aanbeveling van de senaat en ondanks de erkenning door de 
experten van het federaal controle-agentschap FANC, dat de nucleaire noodplanzones 
eigenlijk tot het ganse Belgische grondgebied zouden moeten worden uitgebreid, blijft de 
regering een onverantwoordelijke houding aannemen.  
 

- De door de BNIP bepaalde opvangcentra onaangepast zijn 

De provinciale BNIP's geven een opsomming van de opvangcentra waarheen de 
geëvacueerden zullen worden gebracht. Ook hier blijkt duidelijk de onderschatting van de 
impact van een kernramp en de draagwijdte van de radioactieve besmetting die na een 
ernstige kernramp dreigt.  
 
Zo voorziet het provinciale rampenplan van Antwerpen vier opvangcentra, die zich evenwel 
allemaal binnen de 14 tot 20 km van de kerncentrale van Doel bevinden. Naast het feit dat 
deze opvangcentra hoogstwaarschijnlijk zelf in radioactief besmet gebied terecht dreigen te 
komen, zijn het Fort van Haasdonk en het oude slachthuis ruïnes die op geen enkele wijze 
voldoen aan de minimumvoorwaarden om op min of meer aanvaardbare wijze duizenden 
mensen op te vangen.  
 
Niet alleen is de capaciteit van deze opvangcentra onvoldoende om de stroom van 
tienduizenden families te herbergen, ze bevinden zich bovendien zo dicht bij de 
kerncentrales dat ze hoogstwaarschijnlijk zelf in radioactief besmet gebied terecht zullen 
komen. 
  

- Materiaal en opgeleid personeel ontbreekt om alle opdrachten effectief uit te voeren 

Ondanks de beperktheid van de noodplanzones zijn de beschikbare middelen om 
daarbinnen te interveniëren ontoereikend. Zo worden bij een evacuatie de burgers 
opgeroepen om de noodplanzone zoveel mogelijk met eigen transportmiddelen te verlaten. 
Het Ontwerp-BNIP van de provincie Antwerpen stelt : “Er dient opgelet te worden dat er 
geen gecontamineerd materiaal of voertuigen de interventieplaats verlaten zonder nagezien 
te zijn. Een eerste ontsmetting kan plaatsvinden door het afspuiten van de voertuigen.”. De 
duizenden paniekerige automobilisten die de zone willen ontvluchten moeten bij het verlaten 



 

 

van de noodplanzone dus gecontroleerd worden op radioactieve besmetting en zonodig ook 
ontsmet worden.  
 
De capaciteit van de beschikbare controlemiddelen en decontaminatiemateriaal is 
simpelweg onvoldoende om dit aan te kunnen. 
 
We noemen het voorbeeld uit het Antwerpse Ontwerp-BNIP, dat zelf op expliciete manier 
vermeldt dat er een groot verschil is tussen de effectief beschikbare middelen van de 
hulpdiensten en en de middelen die nodig zouden zijn in werkelijkheid.  
 

- Zelfs binnen de officiële noodplanzones niet voldaan is aan de opgelegde 

bepalingen om de bevolking effectief te beschermen 

De noodplanzone waarbinnen de overheid schuil- en evacuatiemaatregelen voorbereidt 
beperkt zich tot 10 km rond de kerncentrales (predistributie jodiumtabletten tot op 20 km).  
Binnen die noodplanzone zouden volgens de richtlijnen van het Federaal Noodplan 
instellingen zoals kinderdagverblijven, rusthuizen en scholen  die binnen de perimeter liggen, 
regelmatig en doelgericht geïnformeerd worden over de te nemen maatregelen vanuit het 
principe dat in geval van een ongeluk burgers hun huis niet mogen verlaten en alle deuren 
moeten sluiten.  
 
Greenpeace kon vaststellen dat in de 10 km-zone rond Doel bijvoorbeeld veel instellingen 
niet over de vereiste informatie beschikken. Verantwoordelijken weten niet waaruit hun taak 
bestaat in geval van een nucleair alarm. Vele instellingen zeggen geen intern noodplan te 
hebben voor radiologische noodsituaties of een rampenplan.  
 
Aldus wenst de vzw Greenpeace Belgium hierbij de bevoegde federale overheden aan 
te manen zo vlug mogelijk de vereiste wettelijke, reglementaire en materiële 
maatregelen te treffen om het hoofd te kunnen bieden aan een kernramp op INES-
niveau 7. 
 
In afwachting daarvan en zolang de vereiste maatregelen niet uitgevoerd zijn, maant 
Greenpeace de bevoegde federale overheden aan zich ervan te onthouden de 
heropstart van de kernreactoren Doel-3 en Tihange-2 en de verlenging van de 
levensduur van Tihange-1 toe te laten. 
 
Bij gebrek aan een bevredigende reactie binnen de termijn van een maand vanaf 
heden, neemt Greenpeace zich voor de zaak aanhangig te maken bij de bevoegde 
rechtbanken om de hierboven aangegeven tekortkomingen en de onrechtmatige 
houding van de Belgische Staat te laten vaststellen en via gerechtelijke weg een 
gepaste rechtzetting te bekomen; in dit opzicht geldt huidig schrijven als 
ingebrekestelling.  
 

 
 

Met hoogachting,  
 

Eloi Glorieux, 

Campagneverantwoordelijke kernergie  

Greenpeace België 


