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Belgische nucleaire noodplanning negeert lessen van Fukushima 

Regering verhoogt nucleair risico en negeert bescherming van de bevolking 
 
Deze briefing is een samenvatting van de studie: "Ontoereikende Belgische nucleaire 

noodplannen: waarom zijn er geen lessen getrokken uit de ramp van Fukushima?"  
Auteurs: David Boilley en Mylène Josset (ACRO.eu.org) - In opdracht van Greenpeace België 

 
De kernramp in Fukushima heeft opnieuw aangetoond hoe belangrijk een vooraf georganiseerde 
en goed voorbereide nucleaire noodplanning is. Op een chaotische wijze werden zo'n 170.000 
mensen geëvacueerd, sommigen uit dorpen tot op bijna 50 km van de kerncentrale. Voor de ramp 
was er nooit gedacht aan een evacuatie op dergelijke schaal en ze was nog minder voorbereid of 
geëvalueerd. Het ongeval dat dienst deed als referentie om de noodscenario's op te baseren was 
het ongeluk in Three Mile Island in de Verenigde Staten in 1979. Tsjernobyl (1986) werd 
gemakshalve omschreven als “typisch voor de Sovjet-Unie” en bijgevolg onmogelijk geacht in een 
westerse kerncentrale.  
 
Er zijn daardoor geen fundamentele lessen getrokken uit Tsjernobyl op het vlak van nucleaire 
rampenplanning. Fukushima bewijst dat de ergst mogelijke kernramp – een kernsmelt met open 
reactorgebouw – in elk type kerncentrale en in elk land kan plaatsvinden. Toch faalt de Belgische 
overheid om, bijna vier jaar na Fukushima, qua nucleaire noodplanning ook uit deze ramp de 
noodzakelijke lessen te trekken.  
 
België is kwetsbaarder dan meeste andere landen  
 
België telt 20 grote commerciële kernreactoren binnen en net buiten zijn landsgrenzen1. In 
Fukushima, waar 80% van de radioactieve uitstoot boven de oceaan terecht kwam, werden tot op 
bijna 50 km van de kerncentrale dorpen ontruimd als gevolg van de hoge bodembesmetting. En de 
impact gaat veel verder dan de geëvacueerde zones. De voorzitter van de Franse Dienst voor 
Nucleaire Veiligheid (ASN), Pierre-Franck Chevet, verklaarde in het parlement: “de impact van het 
ongeval van Fukushima strekt zich uit over 80 km rond de kerncentrale”.  
 
De Belgische kerncentrales staan vlakbij steden en dichtbevolkte regio's ingeplant. Het 
wetenschappelijke tijdschrift Nature berekende dat de kerncentrale van Doel, met ruim 9 miljoen 
inwoners binnen een straal van 75 km, de Europese centrale met het grootste aantal omwonenden 
is. Tihange staat op de vijfde plaats.   
 

Kerncentrale Inwoners binnen 30 km Inwoners binnen 75 km 

Tsjernobyl 135.000  

Fukushima 172.000 1.730.000 

Tihange 840.000 5.760.000 

Doel 1.510.000 9.030.000 

 
 
                                                 
1 Binnen de landsgrenzen: 4 reactoren in Doel en 3 in Tihange, plus een grote onderzoeksreactor in Mol. Vlak buiten 

onze grenzen: 1 reactor in Borssele (NL), 6 in Gravelines, 2 in Chooz en 4 in Cattenom (FR) 

http://acro.eu.org/
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Zelfs indien de radioactieve neerslag slechts een zone van 30 km rond de kerncentrale zou 
besmetten, worden rond Tihange en Doel vijf en negen keer meer mensen getroffen dan bij 
Fukushima. Is België voldoende voorbereid op een ramp van een dergelijke omvang? 
 
Het Belgische nucleaire noodplan 
 
Het nationaal nucleaire noodplan dateert uit 2003 en bevat de algemene principes uit de 
internationale aanbevelingen, zoals schuilen, inname van jodiumpillen en evacuatie. Het bepaalt 
ook de interventiegrenzen voor elke beschermingsmaatregel en het bakent geografisch de zones 
af waarbinnen de noodmaatregelen vooraf moeten worden voorbereid, georganiseerd en 
ingeoefend. Het referentiescenario waarvoor de hulpmaatregelen zijn uitgetekend is een kernramp 
van niveau 5 op de internationale nucleaire gebeurtenissenschaal2. Bijna vier jaar na Fukushima 
blijft het uitgangspunt dus blijkbaar nog steeds dat een “worst case” kernramp in of vlakbij België 
niet kan of zal plaatsvinden.  
 
De provincies zetten vervolgens de algemene principes van het nationaal noodplan om in 
operationele maatregelen in een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP). De meeste provinciale 
BNIP's voor Doel en Tihange kregen in 2013 en 2014 een update, maar omdat de contouren van 
de hulpmaatregelen in het nationale plan vervat zitten, falen ze om de ervaringen van Fukushima 
in rekening te brengen. Provincies als Limburg (Sint-Truiden en Tongeren liggen op zo’n 30 km van 
Tihange) en West-Vlaanderen (De Panne ligt op 30 km van Gravelines) hebben geen BNIP, omdat 
ze volgens de noodplancriteria van het nationaal noodplan op een voldoende veilige afstand van 
een kerncentrale liggen.  
 
Noodplanningszones zijn te beperkt 
 
Noodplanningszones zijn de zones waarbinnen interventiemaatregelen vooraf worden 
georganiseerd, voorbereid en ingeoefend. Voor maatregelen als het bevel tot schuilen en het bevel 
tot evacuatie van de bevolking zijn de officiële Belgische plannningszones beperkt tot 10 km rond 
de kerncentrales. Deze planning kan moeilijk beweren in te spelen op een zware ramp zoals in 
Tsjernobyl of Fukushima, waarvan de impact de ontruiming vereiste tot op 50 km van de getroffen 
centrale in Japan, en zelf nog verder in Oekraïne en Wit-Rusland.  
 
Evacuatie van Antwerpen, Namen of Luik wordt niet voorbereid 
 
In Japan heeft de te beperkte afbakening van de vooraf bepaalde noodplannningszone de 
hulpdiensten belemmerd en geleid tot tegenstrijdige en onduidelijke beslissingen. Eerst vaardigde 
de provincie Fukushima een evacuatiebevel uit tot op 2 km, omdat dit de afstand was tijdens de 
laatste rampoefening. Binnen de 24 uur trokken de nationale autoriteiten de te ontruimen perimeter 
op tot achtereenvolgens 3, 10 en 20 km. De 10 km-grens werd gekozen omdat die overeen kwam 
met de officiële noodplanningszone, niet op basis van een objectieve deliberatie. Spoedig bleek dit 
onvoldoende en werd ze op subjectieve wijze uitgebreid naar 20 km. Nog wat later kregen ook de 
inwoners tot op 30 km de aanbeveling om “vrijwillig” hun woongebied te ontruimen. Elke keer dat 
de evacuatiezone werd uitgebreid, moesten de bewoners opnieuw verhuizen. Zo moest meer dan 
70% van de inwoners van de steden naast de centrale van Fukushima - zoals Futaba, Okuma, 
Tomioka, Naraha en Namié - meerdere keren van bestemming veranderen. Soms werden 
gezinnen verplaatst naar een iets verderop gelegen locatie waar het besmettingsniveau nog hoger 
lag. De Amerikaanse autoriteiten adviseerden de Amerikaanse burgers in Japan zelfs om de 80 km 
zone rond Fukushima te ontruimen.  

                                                 
2 De “International Nuclear Event Scale” (INES) werd opgesteld om de ernst van een ongeval in te schalen. De 

schaal bevat zeven niveaus, waarvan het eerste gelijk staat met een “anomalie” zonder impact voor mens en milieu.  
Niveau 5 is een ernstig ongeval, waarbij evenwel slechts een beperkte hoeveelheid radioactiviteit vrijkomt. De 
besmetting beperkt zich grotendeels tot de site van de kerncentrale. Niveau zeven is de ergst mogelijke ramp, 
waarbij grote hoeveelheden radioactieve stoffen zich tot ver buiten de site van de kerncentrale verspreiden en een 
reëel risico vormen voor mens en milieu. Three Mile Island (VS, 1979) werd ingeschaald op niveau 5. Tsjernobyl 
(Oekraïne, 1986) en Fukushima (Japan, 2011) hebben niveau 7.  
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Het Belgische nationaal noodplan stelt dat de effectieve interventiemaatregelen zullen uitgebreid 
worden tot buiten de vooraf bepaalde noodplanningszone van 10 km indien de radiologische 
situatie dit vereist. Die maatregelen zijn echter niet voorbereid in een operationeel BNIP. 
Uitbreiding van de 10 km-noodplanningszone rondom Doel naar een effectieve interventiezone van 
20 of 30 km betekent dat de stad Antwerpen, met een half miljoen inwoners, zonder voorbereiding 
moet ontruimd worden. Hoe organiseer je hun transport, waar vang je zoveel mensen op, hoe 
voorzien je hen op korte termijn van voedsel, hoe controleer je hun besmettingsniveau, enz.? 
Fukushima leert ons dat je chaos krijgt wanneer je dit niet vooraf voorbereidt en inoefent.  
 
De Internationale Commissie voor Stralingsbescherming (ICRP) adviseert de nationale overheden 
om in de nucleaire noodplannen referentieniveaus voor evacuatie vast te leggen tussen de 20 tot 
100 mSv. Het Belgische nationale plan is lakser. Het vermeldt dat de evacuatie slechts wordt 
opgestart vanaf een effectief geïntegreerde dosis over twee weken tussen 50 en 150 mSv. Als 
gevolg van de veel hogere bevolkingsdichtheid rond de Belgische kerncentrales, zou je 
verwachten dat die interventiewaarden net strenger zouden zijn.  
 
Een belangrijke les van Fukushima is dat het belangrijk is om mensen vanaf de eerste keer naar 
een locatie te verhuizen die voldoende ver van de getroffen kerncentrale ligt. Anders riskeert men 
dat gezinnen opeenvolgende keren moeten verplaatst worden. De recente BNIP’s voor Doel en 
Tihange blijken hier geen lering uit te hebben getrokken. Zo bevinden de opvangcentra voor 
geëvacueerden voor de provincies Oost-Vlaanderen (provinciaal domein Wachtebeke) en 
Antwerpen (Campus Vesta in Ranst) zich op nauwelijks 30 en 25 km van de kerncentrale van 
Doel. Het grootste opvangcentrum is de legerkazerne in Marche-en-Famenne, op zo’n 30 km van 
Tihange. Volgens het BNIP heeft het een opvangcapaciteit van 7.800 plaatsen. In hetzelfde BNIP 
wordt het aantal mensen dat betrokken zal zijn bij een basisevacuatie geschat op 8.800 tot 34.000, 
afhankelijk van de windrichting van de radioactieve wolk. Indien alle inwoners in een straal van 10 
km rond Tihange zouden moeten geëvacueerd worden, moeten 85.000 mensen onderdak vinden. 
Dit loopt op tot 840.000 voor een evacuatiezone van 30 km. Voor een ramp in Doel ligt, als gevolg 
van de nabijheid van de stad Antwerpen, het aantal te verplaatsen burgers nog veel hoger.   
 
De BNIP’s stellen dat vooraleer tot de opvangcentra toegelaten te worden de geëvacueerden 
onderworpen worden aan een radiologische controle. Het plan wijst er op dat hier vier 
meetportalen voor beschikbaar zijn met een maximale capaciteit van 1.900 personen per dag, 
terwijl bij een evacuatie van slechts een beperkt deel van de 10 km-zone rond Tihange alleen al 
8.800 mensen verwacht worden. Het plan vermeldt geen drempelwaarde vanaf dewelke 
ontsmetting moet worden voorzien. In Japan moest na Fukushima die drempel naar boven toe 
worden herzien om de toestroom van vluchtelingen aan te kunnen. Zo werden de vluchtelingen die 
in een opvangcentrum in de provincie Fukushima terechtkwamen ontsmet vanaf een 
besmettingsniveau van 100.000 cpm, terwijl in de andere provincies tot ontsmetting werd 
overgegaan vanaf 13.000 cpm. Dat leidde tot grote bezorgdheid bij de betrokken personen.  
 
De BNIP’s stellen dat de opvangcentra enkel bedoeld zijn om de geëvacueerde bevolking tijdelijk 
op te vangen, te identificeren, te controleren op radioactieve besmetting en zo nodig te 
decontamineren, te voorzien van maaltijden, medische en psychologische bijstand aan te bieden 
en familiehereniging mogelijk te maken. Van daar moeten de geëvacueerden zo snel mogelijk naar 
familieleden of vrienden in niet-besmet gebied gaan. Voor wie dit geen optie is zal de overheid 
onderdak toewijzen. De overheid heeft echter nooit bekeken hoeveel mensen op eigen kracht 
nieuw onderdak zouden kunnen vinden en voor hoeveel gezinnen zou moeten worden gezorgd.  
 
De noodplannen houden ook geen rekening met spontane evacuaties uit gebieden waar geen 
evacuatiebevel gegeven werd. Na het ongeval in Three Mile Island kregen zwangere vrouwen en 
voorschoolse kinderen het advies te evacueren in een straal van 5 mijl (8 km). Op die manier 
hadden 3.500 personen moeten geëvacueerd worden. In werkelijkheid besloten zo’n 200.000 
mensen die in een straal van 25 mijl (40 km) woonden, op eigen initiatief om te vluchten. Zo’n 
spontane evacuatie veroorzaakt niet enkel verkeer dat de evacuatie van mensen die echt moeten 
geëvacueerd worden vertraagt, maar destabiliseert ook het leven in de vrijwillig ontruimde 
gebieden. Het is een grote tekortkoming dat de huidige noodplannen hier geen rekening mee 
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houden. Spontane evacuaties kunnen het goede verloop van de noodplanning nochtans sterk 
verstoren.  
 
Het is onaanvaardbaar dat de Belgische overheid na de rampen in Tsjernobyl en Fukushima de 
noodzaak van een grootschalige evacuatie nooit heeft onderzocht en geëvalueerd. Het aantal 
vluchtelingen waar de huidige nucleaire noodplannen mee rekening houden is in het geval van een 
zware kernramp zwaar onderschat. De organisatie en voorbereiding van een ontruiming van 
nabijgelegen steden als Antwerpen, Luik en Namen wordt in geen enkel noodplan overwogen. Dit 
heet schuldig verzuim.  
 
De evacuatie van kwetsbare personen 
 
De evacuatie van kwetsbare personen, vooral van bedlegerige zieken in hospitalen en 
verzorgingsinstellingen, is waarschijnlijk het meest dramatische aspect van de noodfase van de 
kernramp in Fukushima. De ziekenhuizen en rusthuizen binnen de verplichte evacuatiezone van 
20 km was nooit voorzien. Het personeel moest improviseren. De opvangcentra waren ook niet 
uitgerust om zieke en zorgbehoevende patiënten op te vangen. Het Belgische noodplan voorziet in 
het ter beschikking stellen van transportmiddelen voor scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, enz., 
binnen de 10 km-noodplanningszone. De instellingen zelf moeten ook een intern noodplan 
hebben. Hoeveel van die instellingen hebben een uitgewerkt plan dat een zware kernramp als 
referentiekader heeft en dat gedetailleerd beschrijft hoe de totale evacuatie zal georganiseerd 
worden? In welke mate is het personeel doordrongen van zijn verantwoordelijkheid (na de ramp in 
Fukushima was er in de ziekenhuizen en instellingen in de evacuatiezone al snel een tekort aan 
medisch personeel)? Heeft elke instelling een toevluchtsoord geïdentificeerd op voldoende verre 
afstand waar alle patiënten kunnen worden opgevangen? Heeft de overheid een reële inschatting 
van het aantal aangepaste transportmiddelen dat moet worden voorzien (bedlegerige mensen aan 
een infuus kun je niet zomaar in een autobus laten plaatsnemen)? 
 
In de 20 km-evacuatiezone rond Fukushima bevonden zich 7 ziekenhuizen met 850 patiënten, 
waarvan 400 zwaar zieken die permanente zorgen nodig hadden. In geval van een kernramp in 
Doel of Tihange ligt het aantal te evacueren patiënten in ziekenhuizen en rusthuizen een pak 
hoger. Indien ziekenhuizen in een straal van 30 km zouden moeten ontruimd worden, moet in het 
geval van een ramp in Doel transport en opvang gezocht worden voor meer dan 7.000 patiënten. 
 
 

 10 km 20 km 30 km 

Fukushima 
Aantal hospitalen 

  
7 (850 bedden) 

 

Doel 
Aantal hospitalen 
Aantal rusthuizen 

 
0 
8 

 
12 
97 

 
29 (7.500 bedden) 

149 (23.248 bedden) 

Tihange 
Aantal hospitalen 
Aantal rusthuizen 

 
2 
24 

 
5 
60 

 
18 (4.492 bedden) 

137 

 
 
Onderzoek heeft uitgewezen dat na de ramp in Fukushima 125 voltijdse artsen in 24 ziekenhuizen 
uit de provincie Fukushima – dat wil zeggen 12% van de artsen uit die instellingen – zijn 
weggevlucht. Verder verlieten ook 407 verpleegkundigen hun posten in die ziekenhuizen. 
Verschillende diensten, zoals spoeddienst en nachtdienst, konden hierdoor niet meer verzekerd 
worden. De overheid moet dringend een beleid uitstippelen voor de zorg van kwetsbare personen 
bij een nucleaire noodsituatie.  
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Jodiumprofylaxe 
 
Tsjernobyl leverde meer dan 5.000 officieel geregistreerde schildklierkankers op bij mensen die 
voor hun 18de verjaardag werden blootgesteld aan de radioactieve wolk. Het innemen van stabiel 
jodium maakt het mogelijk om de schildklier te beschermen door haar te verzadigen en zo te 
vermijden dat ze radioactief jodium opneemt. Deze methode van jodiumprofylaxe werd in de 
voormalige Sovjet-Unie na Tsjernobyl niet gebruikt en in Japan na Fukushima slechts in zeer 
beperkte mate. Om effectief te zijn moet het stabiel jodium zes uur vóór inademing van de 
radioactieve wolk worden ingenomen. Worden de jodiumpillen later ingenomen, dan vermindert de 
doeltreffendheid. Vandaar dat het belangrijk is dat de mogelijk blootgestelde bevolking de 
jodiumpillen bij de hand heeft. In Japan was dit niet het geval. Er bestonden plaatselijke stocks, 
maar aangezien de overheid er niet in geslaagd is om het publiek passende instructies te geven, 
heeft slechts een heel klein deel van de bewoners van de streek rond de getroffen kerncentrale er 
gebruik van gemaakt. 
 
In België voorziet het noodplan dat jodiumtabletten preventief ter beschikking worden gesteld van 
gezinnen en collectiviteiten (scholen, bedrijven, enz.) in een zone van 20 km rond de 
kerncentrales. Buiten de 20 km-zone zijn er voorraden van stabiel jodiumtabletten opgeslagen op 
enkele gecentraliseerde plaatsen en apothekers worden verondersteld om grondstoffen in 
voorraad te hebben om jodiumpillen aan te maken. Volgens het nationaal noodplan wordt onder de 
verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken een plan opgemaakt voor de snelle 
verdeling van deze jodiumtabletten. Of dit plan er is en wat het inhoudt is niet bekend. Hoe zal de 
bevolking tijdig aan jodiumtabletten geraken in deze omstandigheden? 
 
We kunnen ons inderdaad afvragen hoe burgers in blootgestelde gebieden buiten de 20 km-zone, 
na een massale uitstoot van radioactieve stoffen, voldoende snel aan jodiumpillen kunnen 
geraken. Zo is bijvoorbeeld de stad Namen, op minder dan 30 km van Tihange, 25 km van Fleurus 
en amper 40 km van Chooz, met meer dan 110.000 inwoners, niet opgenomen in het plan van 
preventieve verdeling, hoewel deze stad zich op het snijvlak van drie risicozones bevindt. Hoeveel 
tijd zou er nodig zijn om aan alle burgers jodiumpillen te verdelen? Vooral als tegelijk de burgers 
aangemaand worden om te schuilen? Dat is nooit geëvalueerd. Laat staan dat die oefening voor 
steden als Brussel of Gent zou zijn gemaakt.   
 
Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is zich hier ook van bewust en stelde in 
een eigen publicatie net voor de ramp in Fukushima : “In de praktijk wordt de notie van een 
risicovrije zone dus virtueel en bijgevolg dient er in de mogelijkheid te worden voorzien om het 
ganse territorium met jodium te bevoorraden”.3 Waarom dringt FANC er bij de overheid niet op aan 
om de predistributie van jodiumpillen uit te breiden tot gans het Belgische grondgebied? In Japan 
werd de predistributiezone na Fukushima uitgebreid tot 30 km. In Zwitserland krijgen alle gezinnen 
tot op 50 km van de kerncentrales voortaan preventief een dosis jodiumtabletten thuis besteld.   
 
Besluit  
 
De Belgische nucleaire noodplannen zijn opgesteld om de bevolking te beschermen tegen de 
impact van een beperkt kernongeluk, waarbij slechts een kleine hoeveelheid radioactieve stoffen 
uit de getroffen kernreactor ontsnapt en waarbij de radioactieve besmetting buiten de site van de 
kerncentrale miniem is. De kleine, maar reële kans op de zwaarst mogelijke kernramp, waarbij 
zoals in Tsjernobyl en Fukushima grote hoeveelheden radioactieve stoffen vrijkomen en 
uitgestrekte gebieden radioactief besmet worden, wordt door de autoriteiten genegeerd. De in de 
nucleaire noodplannen voorziene hulpmaatregelen zijn totaal onvoldoende om bij een zware 
kernramp de bevolking te beschermen. 
 
De recente ervaringen in Fukushima hebben ons geleerd dat nucleaire noodplanning slechts 
effectief is wanneer ze de ergst mogelijke scenario’s incalculeert, vooraf voorbereid wordt en alle 
                                                 
3 P. Smeesters, L. Van Bladel: “Kernongevallen en de bescherming van de schildklier met stabiel jodium”, FANC, 

Brussel. Maart 2011, p.22 
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betrokkenen – hulpdiensten zowel als potentiële slachtoffers – vooraf doordrongen zijn van wat 
van hen verwacht wordt. Dit is in België niet het geval. De noodplanzones, waarin de bij een 
kernramp te nemen maatregelen vooraf worden voorbereid, zijn te minimalistisch vastgelegd. 
Evacuatie van een stad die vlakbij een kerncentrale gelegen is - zoals Antwerpen, Luik of Namen - 
werd nooit geëvalueerd. 
 
De inplanting van de kerncentrales van Doel en Tihange in ons land en die van Gravelines, Chooz, 
Cattenom en Borssele vlakbij onze landsgrens, behoort tot de meest problematische ter wereld. 
Nergens anders in Europa liggen de kerncentrales zo dicht bij bevolkingscentra. Het belang van 
een goed georganiseerde, vooraf voorbereide en op een “worst case”-scenario gebaseerde 
nucleaire noodplanning is daarom in een land als België des te meer cruciaal. Helaas faalt de 
overheid in haar taak om de bevolking te beschermen. De lessen van Fukushima worden, net 
zoals die van Tsjernobyl 25 jaar eerder, gemakshalve genegeerd.  
 
Politieke eisen van Greenpeace: 
 

- De overheid moet de nucleaire noodplanning aanpassen aan de impact van een zware 
kernramp. De noodplanzones – waar hulpmaatregelen vooraf worden gepland, voorbereid 
en ingeoefend - moeten worden uitgebreid tot gans het grondgebied. 

- Gezien de enorme impact van een kernramp en de quasi onmogelijkheid om in een 
dichtbevolkt land als België de burgers afdoende te beschermen, moet het risico op een 
zware kernramp gereduceerd worden. Daarom mag de levensduur van de oude 
kernreactoren Tihange 1, Doel 1 en Doel 2, niet verlengd worden en moeten risicovolle 
reactoren, zoals Doel 3 en Tihange 2, definitief gesloten worden.  

 


