
 
 

 

 
Hoe onafhankelijk is het FANC?  
 
 
"The TEPCO Fukushima Nuclear Power Plant accident was the result of collusion 
between the government, the regulators and TEPCO, and the lack of governance by 
said parties. They effectively betrayed the nation’s right to be safe from nuclear 
accidents. Therefore, we conclude that the accident was clearly “manmade.” We 
believe that the root causes were the organizational and regulatory systems that 
supported faulty rationales for decisions and actions, rather than issues relating to 
the competency of any specific individual." 
 
"The operator (TEPCO), the regulatory bodies (NISA and NSC) and the government 
body promoting the nuclear power industry (METI), all failed to correctly develop the 
most basic safety requirements – such as assessing the probability of damage, 
preparing for containing collateral damage from such a disaster, and developing 
evacuation plans for the public in the case of a serious radiation release."1 
 
Beide citaten zijn afkomstig uit het officiële rapport van de onderzoekscommissie van het 
Japans parlement naar de kernramp in Fukushima. De onderzoekscommissie komt tot het 
besluit dat de nucleaire catastrofe niet zozeer door de voorafgaande natuurramp (aardbeving 
en tsunami) was veroorzaakt, maar in de eerste plaats een “man-made disaster” was. De 
hoofdoorzaak van de ramp wordt gelegd in wat ze letterlijk “de samenzwering tussen de 
uitbater van de kerncentrale (TEPCO), de nucleaire toezichthouder (NISA en NSC), en de 
overheid” noemen.  
 
Lang voor de ramp waarschuwden experten er voor dat de aan zee gelegen kerncentrales 
onvoldoende beschermd waren tegen aardbevingen en vloedgolven. De nucleaire 
toezichthouder kneep jarenlang de ogen dicht en liet na om strengere beveiligingsmaatregelen 
op te leggen. Ze lieten de veiligheidsevaluaties helemaal over aan de operatoren. Zowel de 
overheid als de toezichthouder schaarden zich vervolgens achter het standpunt van de 
uitbaters van de kerncentrales. Ze herhaalden zo vaak dat de kerncentrales aan de hoogste 
veiligheidsnormen voldeden en opgewassen waren tegen alle mogelijke externe impact, dat ze 
het op den duur zelf begonnen te geloven. Zo ontstond het effect van de echokamer: in een 
afgesloten ruimte waar een beperkt aantal gelijkgestemde actoren zonder enige kritische noot 
elkaar zelfgenoegzaam napraten, worden geloofsovertuigingen wederzijds versterkt.    
 
Hoe onafhankelijk is het FANC?  
 
Na de ramp in Fukushima legde de onderzoekscommissie van het Japanse parlement de 
jarenlange collusie tussen de nucleaire industrie, het officiële controleorganisme en de 
overheid bloot. En hoe zit het in België? Werden daar lessen getrokken uit de ramp in 
Fukushima? Is het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) echt zo onafhankelijk 
als het beweert en hoort te zijn? Legt FANC consequent de hoogste veiligheidsnormen op aan 
GDF-Suez/Electrabel, de uitbater van de kerncentrales van Doel en Tihange? Wanneer we 
enkele feiten naast elkaar leggen kunnen we niet anders dan besluiten dat er op zijn minst een 
vermoeden van partijdigheid kan worden waargenomen. We stellen vast dat de link tussen 
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GDF-Suez/Electrabel enerzijds en FANC en de ministeriële kabinetten anderzijds veel hechter is 
dan verstandig is. Hopelijk wordt dit kartel dit keer ontbonden vóór er een kernramp in Doel of 
Tihange heeft plaatsgevonden. 
 
 
Enkele markante feiten op een rijtje  
 
Feit 1:  FANC wordt geleid door gewezen topman GDF-Suez/Electrabel 
 
Tot 2012 werd FANC geleid door Willy De Roovere, voordien aan de slag als directeur van de 
kerncentrale van Doel. Tot verbijstering van velen benoemde de regering eind 2012 als zijn 
opvolger aan het hoofd van FANC Jan Bens, eens te meer een persoon die het grootste deel 
van zijn loopbaan voor GDF-Suez/Electrabel had gewerkt.2 
 
Een blik op zijn curriculum vitae leert ons dat hij zijn carrière startte bij Electrabel.3 Hij werkte 
ook een tijd in Azië als Operations Director voor de energiecentrales van Electrabels 
zusterbedrijf Tractebel. In de jaren 1980 werd hij verantwoordelijke voor de operationele- en 
veiligheidsdepartementen in de kerncentrale van Doel, waar hij onder andere verantwoordelijk 
was voor de veiligheidsanalyses en niet-destructieve testen. In 1999 werd hij hoofd van het 
business- en projectontwikkelingsdepartement van Electrabel. In 2004 werd hij site manager 
en vervolgens directeur van de kerncentrale Doel. Deze functie bekleedde hij tot mei 2008, 
toen hij als afgevaardigd directeur de overstap maakte naar de World Association of Nuclear 
Operators (WANO) in Parijs.  
 
Menig commentator wees er op dat dit een slechte zaak was voor de onafhankelijkheid en de 
geloofwaardigheid van het nucleaire controleorgaan.4 Het is een schoolvoorbeeld van de 
vervlechting tussen de controleur en de gecontroleerde. In zijn nieuwe functie moest hij zaken 
gaan controleren waar hij voordien zelf verantwoordelijk voor was. Hiervoor bestaat een 
woord: belangenvermenging. 
 
Ook intern bij het FANC werd het niet door iedereen geapprecieerd dat het controleagentschap 
opnieuw door een GDF-Suez/Electrabel-pion zou worden geleid.5 Ivan Pouleur, onderdirecteur 
bij FANC en net als Jan Bens kandidaat om algemeen directeur te worden, stapte zelfs naar de 
Raad van State om de benoeming van Jan Bens aan te vechten. Alhoewel je het een reactie 
van een slechte verliezer zou kunnen noemen, zijn de argumenten die Pouleur in zijn klacht bij 
de Raad van State aanhaalt wel pertinent : 
 
“Monsieur Jan Bens a fait sa carrière à la s.a. Electrabel, opérateur, producteur d'énergie en 
particulier d'origine nucléaire; il a notamment rejoint (pour et au nom d'Electrabel) 
l'association WANO (World Association of Nuclear Operators), association de promotion de la 
sûreté des installations nucléaires. Cette association constitue aussi un réseau et un lobby, de 
par sa nature et ses missions, des opérateurs, elle fournit également des services à ses 
membres.  
Ce recrutement d'un membre d'un opérateur est en contradiction avec l'obligation 
d'independence imposée par les textes visés au moyen à l'autorité de réglementation et de 
controle. Il est d'ailleurs contraire au principe de bonne administration garante de cette 
indépendence évidemment nécessaire.  
Il faut d'ailleurs observer qu'aucun pays industrialisé n'a porté à la tête de l'autorité de sûreté 
quelqu'un venant directement d'un secteur contrôlé par l'autorité de sûreté”.6 
 
De Raad van bestuur van FANC ontving begin 2013 tevens een brief van Pierre Kockerols, 
gewezen voorzitter van de Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming (Association belge 
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3  https://www.linkedin.com/profile/view?id=11770999  
4 Zie o.a. Jasper D'Hoore : “Voormalig topman Doelse kerncentrale Jan Bens leidt voortaan nucleair 

controleorgaan FANC”, in De Tijd, 20 september 2012, blz.6 
5 Zie o.a. : “Directeur van FANC onder vuur bij eigen experten”, in Het Nieuwsblad, 7 maart 2013. 
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de radioprotection), waarin deze stelt : “Ik stel vast dat de Raad van bestuur opnieuw de 
beslissing heeft genomen een kandidaat voor te dragen die nagenoeg zijn hele loopbaan heeft 
doorlopen in de Suez-Electrabel-Tractebel familie. (…) Ik heb ernstige twijfels in de 
mogelijkheid dat het FANC zich in alle situaties onafhankelijk kan opstellen (…) mijn 
bekommernis gaat vooral naar de autoriteit van het FANC in crisissituaties; dit lijkt mij 
essentieel.”. Hij verwijst in zijn brief vervolgens naar de verwevenheid van de Japanse 
nucleaire industrie en het controleagentschap en hoe dit mede aan de oorzaak lag van de 
kernramp en het gebrek aan vertrouwen van de bevolking achteraf. Hij eindigt zijn brief met 
“Ik betreur dat de Raad van bestuur van het FANC de evidente lessen uit de recente 
geschiedenis niet getrokken heeft (…)” en wijst er tevens op dat zijn bezorgdheden ook 
gedeeld worden “door personen die hun hele loopbaan aan nucleaire veiligheid gewijd 
hebben”.7  
 
Feit 2 : De Wetenschappelijke Raad van FANC wordt voorgezeten door Electrabel-
adept 
 
De Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen (Conseil scientifique des 
Rayonnements ionisants) heeft tot taak het FANC te adviseren over het toezichtbeleid en moet 
meer bepaald advies uitbrengen voor het afgeven van vergunningen voor nieuwe nucleaire 
installaties en bij het hernieuwen van vergunningen.8 De levensduurverlenging van de oude 
reactoren Tihange 1, Doel 1 en 2, alsook de toelating om de met scheurtjes geplaagde Doel 3 
en Tihange 2 herop te starten, passeren dus voor advies bij de Wetenschappelijke Raad.  
 
Het is bijgevolg van het allerhoogste belang dat deze Wetenschappelijke Raad op een strikt 
onafhankelijke en neutrale wijze kan functioneren. Via Ministerieel Besluit werd in 2003 dan 
ook het volgende geregeld : “Overwegende dat het aangewezen is, met het oog op de 
onafhankelijkheid in de besluitvorming van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende 
Stralingen, dat haar leden niet door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn met enige 
erkende instelling in de zin van de wetgeving inzake ioniserende stralingen, noch met het 
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle”9 
 
Toch besloot de regering bij Ministerieel besluit van 17 februari 2012 om niemand minder dan 
William D'haeseleer aan te stellen als voorzitter van de Wetenschappelijke Raad.10 D'haeseleer 
is burgerlijk ingenieur in de kernwetenschappen. In de jaren 1990 werkte hij als Research and 
Development Manager van het nucleair departement van Tractebel Engineering, net als 
zusterbedrijf Electrabel ondergebracht bij GDF-Suez. Nadien werd hij directeur van het 
Energie-Instituut en van de afdeling Toegepaste Mechanica en Energieconversie aan de KUL. 
Electrabel sponsort al jaar en dag de academische leerstoel van D'haeseleers Energie-Instituut 
aan de KUL. Hij ontving eveneens werkingsfondsen van o.a. Tractebel en SPE (mede-eigenaar 
van een deel van de capaciteit van de kerncentrale van Tihange).11 
 
In de jaren 1990 werd prof. D'haeseleer aangesteld als voorzitter van de Commissie Energie 
2030, die in opdracht van minister Verwilghen de gevolgen van de kernuitstap in kaart moest 
brengen. D'haeseleer omringde zich met uitgesproken voorstanders van kernenergie en liet er 
in zijn rapport geen twijfel over bestaan dat de kernuitstap de domste beslissing was die 
politici ooit genomen hadden.12 
 
William D'haeseleer is niet onafhankelijk en de vraag is meer dan gegrond of zo iemand wel de 
functie van het wetenschappelijke adviesorgaan van het FANC op zich mag nemen. Zou iemand 
wiens leerstoel aan de universiteit betaald wordt door de nucleaire sector wel aan de eisen in 
het Ministerieel Besluit van 2003 voldoen?  
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Feit 3 : Kabinet van minister van Energie Marghem bemand door gedetacheerden van 
Electrabel 
 
In 1999 kwam er met paars-groen een einde aan een decennialange periode waarin op de 
kabinetten van opeenvolgende ministers van Energie medewerkers van Electrabel de pen 
vasthielden van zowat iedere belangrijke energiebeleidstekst.13 Het wekt geen verwondering 
dat de wet op de kernuitstap in 2003 een feit werd onder de eerste regering sinds lang die van 
dit Electrabel-toezicht bevrijd was.  
 
Met het aantreden van de regering Michel wordt blijkbaar opnieuw met de slechte traditie van 
voor 1999 aangeknoopt. Het hoofd van de Cel Energie op het kabinet van minister van 
Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie-Christine Marghem (MR), is Jean-
François Lerouge. Lerouge heeft een lange carrière achter de rug als Senior Legal Counsel bij 
Electrabel en vevolgens Suez (2002-2008), als Executive Director van het Legal Department 
van Suez-dochter Tractebel Engineering (2008-2012) en tenslotte als Algemeen Secretaris bij 
Tractebel Engineering (2012-2014).14 
 
Wie eveneens uit de Electrabelstal komt en momenteel deel uitmaakt van de Cel Energie op 
het kabinet van de minister van Energie is Martial Pardoen. Pardoen werkte lange tijd op de 
kerncentrale van Doel, onder andere als Nuclear Safety Engineer, Technical Advisor en hoofd 
van de afdeling Ontmantelling.15 Zijn laatste opdracht bij Electrabel was om, conform de 
beslissing van de regering Di Rupo, de stillegging en ontmanteling van de reactoren Doel 1 en 
Doel 2 voor te bereiden. Nadat de regering Michel besloot om de levensduur van beide oude 
reactoren met tien jaar te verlengen, is hij van Electrabel overgestapt naar het kabinet van 
minister Marghem. 
 
Het is duidelijk waar minister Marghem de mosterd haalt: bij GDF-Suez Electrabel. De uitbater 
van de kerncentrales heeft opnieuw vaste voet aan grond binnen de politieke macht en houden 
opnieuw de pen vast van de beleidsteksten over waar het in dit land met het energiebeleid 
naartoe moet.  
 
Feit 4 : FANC is financieel afhankelijk van GDF-Suez/Electrabel 
 
De inkomsten van het FANC zijn direct afhankelijk van de nucleaire sector die zij controleert. 
Alle inrichtingen die nucleaire activiteiten verrichten staan onder toezicht van het FANC. Het 
FANC controleert, via zijn dochter BelV en via het erkende controleorganisme Association 
Vinçotte Nuclear, de installaties en de activiteiten van al die bedrijven. Voor de 
controlediensten die het FANC levert wordt een vooraf bepaalde kostprijs aangerekend die 
wettelijk is vastgelegd16. De hoogte van die kostprijs hang af van de klasse waartoe dat bedrijf 
of activiteit gerekend wordt. Tot Klasse 1 behoren voornamelijk de kerncentrales en de grote 
onderzoeksreactoren. De inrichtingen van Klasse 2 zijn onder meer de kernbrandstoffabrieken 
en de installaties voor nucleair onderzoek en de productie van radio-isotopen. Tot de 
inrichtingen van Klasse 3 behoren de ziekenhuizen, waar radiografietoestellen gebruikt worden.  
 
De wet van 15 mei 2014 bepaalt de bedragen van de jaarlijkse heffingen die ten bate van het 
FANC worden geheven ten laste van de vergunninghouders van Klasse 1, Klasse 2 en Klasse 
3.17 De zeven vermogensreactoren in Doel en Tihange worden individueel belast met een 
jaarlijkse heffing. In 2015 bedraagt de heffing voor de twee kleinste reactoren Doel 1 en 2 
1.636.934 euro. De vijf overige reactoren (Doel 3 en 4 en Tihange 1, 2 en 3) worden elk een 
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bedrag van 3.273.868 euro aangerekend. In totaal betekent dit dat de zeven kernreactoren 
van GDF-Suez/Electrabel aan FANC in 2015 zo'n 19.643.208 euro opbrengen. Ter vergelijking, 
voor een kernreactor die ontmanteld moet worden zou FANC 396.022 euro aanrekenen, heel 
wat minder dan voor een operationele reactor.  
 
Momenteel komt 84% van de inkomsten van het FANC voort uit de heffingen op de 
inrichtingen van Klasse 1, Klasse 2 en Klasse 3, waarvan liefst 73,5% van de kernreactoren 
van GDF-Suez/Electrabel en zo'n 12% financiering vanuit NIRAS/ONDRAF voor de berging van 
het kernafval en het SCK/CEN voor de pre-vergunning van het Myrrha-project. De resterende 
16% inkomsten zijn afkomstig van betalingen voor verleende diensten bij het afleveren van 
vergunningen.  
 
Indien de levensduur van Doel 1 en Doel 2, die in 2015 afloopt, niet zou verlengd worden of 
wanneer de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2 definitief zouden gesloten worden, dan 
zal dit de komende jaren een serieuze impact hebben op de financiering van het FANC.  
Doel 1 en 2 brengen FANC in 2015 samen 3,27 miljoen euro (2 X 1.636.934 euro) op en Doel 
3 en Tihange 2 samen 6,54 miljoen euro (2 X 3.273.868 euro). Als deze vier reactoren 
definitief worden stilgelegd en in ontmantelingsfase gaan, dan zouden ze in plaats van 9,8 
miljoen, nog slechts 1,58 miljoen euro opbrengen (4 X 396.022 euro, de heffing voor een 
reactor in ontmanteling). In 2012 bedroeg het totale inkomstenbudget van het FANC 24 
miljoen euro.18 De definitieve sluiting van Doel 1, 2 en 3 en Tihange 2  betekent dus een 
afname van de inkomsten in de toekomst met zo'n 30%.  
 
Met het oog hierop heeft de Raad van Bestuur van het FANC opdracht gegeven om een 
reflectie op te starten rond de toekomstige financiering. (((Referentie : Persoonlijke 
communicatie tussen een medewerker van het FANC en Greenpeace )))  Niet minder dan 80% 
van de uitgaven van het FANC gaat naar personeelskosten. FANC stelt ongeveer 150 personen 
te werk. Het spreekt voor zich dat een dergelijke drastische afname van de inkomsten 
gevolgen zal hebben voor het personeel. Met andere woorden, indien FANC uit 
veiligheidsoverwegingen de definitieve sluiting zou eisen van de scheurtjesreactoren Doel 3 en 
Tihange 2 en het bovendien strenge voorwaarden zou opleggen aan de levensduurverlenging 
voor Doel 1 en 2 – waardoor Electrabel mogelijk zou besluiten beide reactoren te sluiten –, dan 
snijdt de nucleaire toezichthouder serieus in zijn eigen vlees. Dit is geen situatie waarin een 
onafhankelijk controleagentschap mag geplaatst worden.  
 
 
Feit 5 : FANC voedt het vermoeden van partijdigheid door onbegrijpelijke 
beslissingen 
 
Een volgend feit is dat FANC sinds het aantreden van Jan Bens als algemeen directeur in 2012 
reeds enkele beslissingen nam die ernstig doen twijfelen aan de onafhankelijkheid van het 
controleagentschap.   
 
Scheurtjesreactoren waren volgens Jan Bens 101% veilig. 
 
Op de persconferentie in mei 2013, waarop het FANC aankondigde dat het groen licht gaf voor 
de heringebruikname van de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2 – nadat beide reactoren 
sinds het ontdekken van de scheurtjes stillagen sinds de zomer van 2012 – zei Jan Bens 
letterlijk dat beide reactoren 101% veilig waren. In een interview aan De Morgen voegde hij er 
aan toe dat een windturbine in de Antwerpse haven gevaarlijker was dan een kernreactor.19 
Nochtans was het FANC op de hoogte van enkele rapporten van onafhankelijke 
wetenschappers die er voor waarschuwden dat de heropstart van beide reactoren 
onverantwoord was en dat er nog een heleboel extra onderzoeken nodig waren.20 FANC 
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Comments on the FANC Provisional Evaluation”, Greens/EFA Group in the European Parliament, March 
2013. 



weigerde om deze onafhankelijke wetenschappers toe te voegen aan de lijst met internationale 
experten aan wie zou gevraagd worden om de rapporten van GDF-Suez/Electrabel over de 
scheurtjesreactoren te evalueren. In maart 2014, toen extra testen hadden uitgewezen dat de 
breuktaaiheid van de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2 veel kwetsbaarder was dan vooraf 
ingeschat, bleek nochtans dat die onafhankelijke wetenschappers gelijk hadden. Het lijkt erop 
dat FANC zich liever met eensluidende stemmen opsluit in de echokamer, dan onafhankelijke 
wetenschappers in hun expertenteam toe te staan. 
 
Stresstestacties worden erg laks opgevolgd. 
 
In de nasleep van de kernramp in Fukushima legde de Europese Commissie stresstesten op 
aan alle kerncentrales in de lidstaten. Ondanks het feit dat de scoop van deze 
weerstandstesten erg beperkt was en het de operatoren zelf waren die de testen mochten 
uitvoeren, kwamen bij de Belgische kerncentrales toch een aantal fundamentele mankementen 
aan het licht. Deze stresstesten werden door een aantal experten aan een kritische analyse 
onderworpen.21 Hun conclusie was dat Doel 1 en 2 onmiddellijk definitief zouden moeten 
gesloten worden. Eens te meer negeert het FANC het advies van deze onafhankelijke experten 
en stapt het mee in de strategie van GDF-Suez/Electrabel om de levensduur van beide oude 
reactoren met tien jaar te verlengen.  
 
 
Besluit  
 
In Japan leidde de verwevenheid tussen de uitbater van de kerncentrales enerzijds en de 
nucleaire regulator en de overheid anderzijds tot ongezonde situaties die de voorwaarden 
hebben gecreëerd voor de nucleaire catastrofe in de kerncentrale van Fukushima.  
 
In België zien we vandaag dat het kabinet van minister voor Energie Marghem opnieuw 
bemand wordt door GDF-Suez/Electrabel en Tractebel mensen. Ook het FANC en zijn 
Wetenschappelijke Raad worden geleid door personen die nauw verbonden zijn met de 
operator van de kerncentrales. FANC is bovendien ook voor zijn financiering sterk afhankelijk 
van de kerncentrales. In theorie mag het FANC dan wel stellen dat zijn missie er uit bestaat 
om de gezondheid van de bevolking en het leefmilieu te beschermen tegen de negatieve 
effecten van ioniserende straling en dat integriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid deel 
uitmaken van zijn kernwaarden, in de praktijk zijn er enkele concrete feiten die dit in twijfel 
trekken.  
 
Kan een overheid en een nucleair controleagentschap dat in dergelijke mate verweven is en 
financieel afhankelijk is van GDF-Suez/Electrabel op een correcte manier oordelen of oude 
reactoren veilig genoeg zijn om langer in dienst te blijven en of risicovolle reactoren opnieuw in 
dienst mogen worden genomen?  
 
The proof of the pudding is in the eating. Het is aan FANC om te bewijzen dat het echt zo 
onafhankelijk is als het hoort te zijn. De volgende maanden zal FANC enkele cruciale 
beslissingen moeten nemen inzake de voorwaarden die het koppelt aan de 
levensduurverlenging van de oude reactoren en over de eventuele heropstart van twee 
risicovolle reactoren met duizenden scheurtjes in het reactorvat. Zal de opdracht om effectief 
de gezondheid van de bevolking en het leefmilieu te beschermen primeren of krijgen de 
belangen van GDF-Suez/Electrabel de bovenhand?  
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Greenpeace vraagt :  
 
– De verwevenheid tussen GDF-Suez/Electrabel met het FANC en de ministeriële kabinetten 
moet worden weggewerkt.  
– Het FANC moet consequent de strengste voorwaarden opleggen met betrekking tot de 
levensduurverlenging van de oude reactoren Doel 1, Doel 2 en Tihange 1. Het 
controleagentschap moet minstens hetzelfde veiligheidsniveau eisen als wat vandaag verwacht 
wordt van nieuwe reactoren. 
-De regering en FANC moeten hun internationale verplichtingen naleven en conform de 
bepalingen van de de Conventies van Espoo en Aarhus moeten de beslissingen voor 
levensduurverlenging van Tihange 1, Doel 1 en 2 voorafgegaan worden door een alomvattende 
milieueffectenrapportage en een grensoverschrijdend publiek consultatieproces.  
– Het FANC moet de onmiddellijke implementatie opleggen van alle veiligheidsmaatregelen die 
tijdens de stresstesten geïdentificeerd werden. 
– Het FANC moet de definitieve sluiting van de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2 
bevelen. 
– Alle verslagen en protocols van de testen die werden uitgevoerd in het kader van het 
onderzoek naar de toestand van de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2 moeten openbaar 
worden gemaakt.  
 
 
 
 
 


