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Dat een zware nucleaire ramp kon plaatsvinden in een 
land als Japan, waar de kwaliteitszorg zowat werd uit-
gevonden, maakt duidelijk dat het risico op een ergst 
mogelijk kernongeval niet mag worden verwaarloosd. 
Kort na Fukushima herevalueerde het gerenommeerde 
Max Planck Instituut de werkelijke kans op een ernstige 
kernramp 200 keer hoger dan voordien werd gemodel-
leerd. Het Instituut besluit hieruit dat elke 10 tot 20 jaar 
een fataal kernongeval kan worden verwacht.

Het risico van een kernramp wordt berekend in functie 
van de waarschijnlijkheid vermenigvuldigd met de gevol-
gen. Maar de lage theoretische waarschijnlijkheid van 
een uit de hand lopend ongeval in Doel of Tihange kan 
een vals gevoel van veiligheid geven. Het is onmogelijk 
alle risicofactoren vooraf te voorzien. Er duiken voortdu-
rend nieuwe risico’s op.

Verschillende landen met kerncentrales op hun grond-
gebied, zoals Spanje, Zweden, Finland, Canada en 
Zuid-Korea, lieten officiële inschattingen maken van de 
economische kosten van ernstige nucleaire ongevallen-
scenario’s. In Frankrijk heeft het Instituut voor Stralings-
bescherming en Nucleaire Veiligheid (IRSN) nog een stu-
die opgeleverd naar de geraamde economische kost van 
een kernongeval in een typische 900 MW reactor. Een 
ramp van het hoogste niveau op de Internationale Schaal 
van Nucleaire Gebeurtenissen (INES 7) zou Frankrijk 430 
miljard euro kosten, zo’n 20% van het BBP. Een iets min-
der zware ramp van niveau INES 6, levert een kosten-
factuur op van 120 miljard euro of zo’n 6% van de totale 
Franse economische output.     

Het is merkwaardig dat uitgerekend België, dat een 
jarenlange reputatie heeft inzake nucleair onderzoek, 
nog nooit een dergelijke kostenschatting heeft gemaakt. 
Temeer omdat er niet minder dan 20 commerciële kern-
reactoren op ons grondgebied of vlak bij onze grenzen 
staan. Bovendien staan de kerncentrales van Doel en 
Tihange erg problematisch ingeplant. Het wetenschap-
pelijke tijdschrift Nature maakte een ranking op van de 
meest risicovolle kerncentrales in functie van de bevol-
kingsdichtheid rondom. Met 1,5 miljoen inwoners bin-
nen een straal van 30 km prijkt Doel op de 11de plaats 
wereldwijd. Met 9 miljoen inwoners binnen een straal 
van 75 km is Doel de Europese centrale die in het meest 
dichtbevolkte gebied ligt. Tihange prijkt op de 5de plaats 
met 5,7 miljoen inwoners.

Naast de zeer grote bevolkingsdichtheid en de inplanting 
op amper 11 km van de tweede grootste stad van het 
land, is de locatie van de kerncentrale van Doel ook pro-
blematisch als gevolg van de nabijheid van de grootste 
cluster van chemische bedrijven van Europa, de twee-
de grootste haven van Europa en de drukste verkeers-
knooppunten van het Europese wegennet. Het is daar-
om des te merkwaardiger dat de kwetsbaarheid van ons 
socio-economisch systeem rondom een dergelijke sub-
optimale inplanting van kernreactoren tot hiertoe geen 
deel uitmaakte van de veiligheidsassessments van onze 
kerncentrales of de politieke en maatschappelijke debat-
ten over de kernuitstap. Risico’s op kernongevallen heb-
ben niet alleen te maken met de kwetsbaarheid van de 
nucleaire installatie, maar ook met de kwetsbaarheid van 
de omgeving. 

Om een idee te krijgen van de reële risico’s van onze 
kerncentrales moeten we inzicht verwerven in de groot-
teorde van de economische impact van een kernon-
geval in een Belgische reactor. Omdat de kerncentra-
le van Doel de meest precaire ligging heeft, kozen we 
ervoor om de economische gevolgen van een ramp in 
Doel te simuleren. Qua methodologie baseerden we ons 
op het standaardwerk van het Nuclear Energy Agency 
van de Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (OESO) (“Methodologies for Assessing 
the Economic Consequences of Nuclear Reactor Acci-
dents”, OESO/NEA, 2000) en de door het Franse IRSN 
gehanteerde methodologie voor de berekening van de 
gevolgen van een kernramp in de centrale van Dam-
pierre. Dit rapport maakt geen volledige monetaire kos-
tenbatenanalyse van kernenergie, maar beperkt zich tot 
een eerste raming van de economische gevolgen van 
een site-specifieke ramp in Doel. Sommige moeilijk in 
geld te waarderen kostenposten,  zoals bepaalde soci-
ale effecten –  waaronder de psychologische gevolgen 
op individueel, familiaal en maatschappelijk niveau – en 
de schade aan ecosystemen worden enkel pro memorie 
meegegeven, zonder ze in geldwaarde uit te drukken.
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Onderzochte scenario’s 

Dit rapport onderzoekt de economische impact van 
een kernramp volgens twee scenario’s. Het eerste is 
een worst case-scenario van niveau INES 7, met een 
kernsmelt en een “open containment” (beschadiging van 
het koepelgebouw, zodat de radioactieve stoffen uit de 
gesmolten reactorkern vrij in de omgeving kunnen ont-
snappen). Hierbij vinden belangrijke radioactieve lozingen 
plaats tot ver buiten de site van de kerncentrale en moe-
ten alle beschermende maatregelen voor de bevolking 
(evacuatie, herhuisvesting, etc) en de voedselketen wor-
den getroffen. 

Voorbeelden van dit ongevallenniveau zijn Tsjernobyl 
(1986) en Fukushima (2011). Van dit worst case-scena-
rio worden twee varianten onderzocht. Ten eerste een 
basisscenario, waarin we uitgaan van een besmet-
tingssituatie zoals in Fukushima waarbij in een straal van 
20 km (1.256 km²) rond de kerncentrale alle inwoners 
verplicht geëvacueerd worden en het hele gebied voor 
meerdere jaren een no go-zone wordt. De economische 
activiteiten in dit gebied worden stopgezet en het door-
gaand verkeer wordt omgeleid. De geëvacueerde bevol-
king wordt voor een periode van drie jaar tijdelijk opge-
vangen, waarna verondersteld wordt dat ze opnieuw aan 
een eigen woning worden geholpen buiten de besmet-
te zone. Vermits in Fukushima 80% van de radioactieve 
neerslag in de oceaan terecht kwam, is dit scenario voor 
Doel eerder minimalistisch. Daarom werd ook een vari-
ant bestudeerd van een INES 7-ongevalscenario in Doel, 
waarbij de impactzone zich over een veel groter gebied 
uitstrekt. We gaan hierbij uit van een mediaanscena-
rio dat gehanteerd werd in de Franse IRSN-studie bij het 
ramen van de economische impact van een “accident 
majorant” rond de kerncentrale van Dampierre aan de 
Loire, waarbij volgens de Franse regelgeving 2,6 miljoen 
mensen geëvacueerd worden in een gebied van 25.000 
km². 

Een tweede scenario behelst een ongeval van niveau 
INES 5, met zware beschadiging van de reactorkern, al 
dan niet met een gedeeltelijke kernsmelt, maar met een 
intact koepelgebouw, waardoor de radioactieve besmet-
ting grotendeels beperkt blijft tot de site van de kerncen-
trale en de directe omgeving. Hierdoor geldt slechts een 
gedeeltelijke invoering van de voorziene beschermings-
maatregelen voor de bevolking en de voedselketen. Een 
reëel voorbeeld van dit scenario is de ramp in Three Mile 
Island (1979). We baseren ons hierbij eveneens op een 
vergelijkbaar scenario dat door IRSN werd gesimuleerd 
voor de Franse kerncentrale van Dampierre en simuleren 
een gelijkaardig scenario voor Doel 4. 

Kostprijs van een INES 5-ongeval

In het INES 5-scenario wordt het totale economi-
sche waardeverlies van een kernramp in reactor Doel 4 
geschat op 23 miljard euro. Naast de schade voor de 
exploitant van 4,3 miljard euro op de site, zijn de groot-
ste kostenposten hierbij een niet-gerealiseerde nucleaire 
rente van 3,2 miljard euro, een verlies aan niet-consu-
meerbare landbouwproducten van 3,1 miljard euro, een 
direct en indirect waardeverlies van de export van de 
agro-voedingsindustrie van 2,8 miljard euro en een direct 
en indirect waardeverlies van de export van de overige 
sectoren van 5,2 miljard euro. Hieruit kunnen we afleiden 
dat zelfs bij een ongeval waarbij slechts een kleine hoe-
veelheid radioactieve stoffen buiten de site van de kern-
centrale terechtkomt, de economische gevolgen aan-
zienlijk zijn en oplopen tot 6% van het Belgische BBP. 

Typisch voor België is ook een hoge kostprijs als gevolg 
van de stroomuitval na een kernramp, namelijk 2,86 mil-
jard euro. Dit is het gevolg van het grote aandeel dat 
kernenergie in ons land inneemt in de totale elektrici-
teitsproductie. Indien een reactor of een ganse kern-
centrale uitvalt, verdwijnt ook een aanzienlijk deel van 
de stroomproductie. De sterke afhankelijkheid van kern-
energie en de concentratie ervan op twee sites zorgt 
aldus voor problemen en risico’s op het vlak van bevoor-
radingszekerheid. De Belgische nucleaire sites van 
Doel en Tihange zijn aldus “too big to fail” voor onze 
energievoorziening. 

Kostprijs van een INES 7-ongeval

In een worst case-scenario, type Tsjernobyl of Fukushi-
ma, lopen de kosten op tot 742 miljard euro in het 
basisscenario, waarbij de besmettingsniveaus van 
Fukushima als uitgangspunt werden genomen. In het 
variantscenario, waarbij veel ruimere besmettingszo-
nes in rekening werden gebracht, bedraagt de kostprijs 
1.412 miljard euro.
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ECONOMISCHE IMPACT INES 7-RAMP  NETTO ACTUELE WAARDE  

 Basisscenario   Variant
 (miljard €) (miljard €)

Site kosten (ontmanteling, inkapseling, decontaminatie) 7 7

Radiologische kosten  
– Evacuatie en tijdelijke huisvesting 28,7 342
– Gezondheidseffecten op korte termijn 73 73
– Gezondheidseffecten op lange termijn 75,7 144
– Niet-consumeerbare landbouwproducten 11 37

Kosten besmette zones
– Gecontamineerd areaal 130 393
– Verloren vastgoedwaarde 33 33
– Antwerpse haven, direct toegevoegde waarde 149 149
– Antwerpse haven, indirect toegevoegde waarde 144 144
– Diamandsector, toegevoegde waarde 6 6
– Stedelijke activiteiten, toegevoegde waarde 7 7
– Kunststad Antwerpen, toegevoegde waarde 7 7

Imagokosten
– Export agro-voedingsindustrie, direct waardeverlies 5 5
– Export agro-voedingsindustrie, indirect waardeverlies 6 6
– Toerisme, waardeverlies 6 6
– Export overige sectoren, direct waardeverlies 12 12
– Export overige sectoren, indirect waardeverlies 9 9

Overige kosten
– Omrijkost door verhuizing haventrafiek 17 17
– Omrijkost doorgaand vrachtverkeer getroffen regio 11 11

Kosten stroomuitval  6 6

TOTAAL ECONOMISCH WAARDEVERLIES    742 miljard   1.412 miljard

Tabel: Overzicht economisch waardeverlies bij grootschalige kernramp Doel
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De kostprijs van een gesimuleerde zware kernramp in 
Doel (742-1.412 miljard euro) is heel wat hoger dan de 
geschatte impact van de Fukushima-ramp in Japan (215 
miljard euro) of de gesimuleerde impact van een verge-
lijkbaar ongeval in Frankrijk (430-760 miljard euro). De 
economische kost van een kernramp in Doel ligt drie- 
tot zevenmaal hoger dan deze in Japan en bijna dub-
bel zo hoog als in Frankrijk. Dit heeft vooral te maken 
met de veel grotere bevolkingsdichtheid in België. Op 
20 km van de kerncentrale van Doel wonen zowat tien 
keer meer mensen dan rond Fukushima. Naast de hoge 
bevolkingsdichtheid wordt de impactzone rond Doel ook 
gekenmerkt door een sterke concentratie van economi-
sche activiteiten met uitzonderlijk strategisch belang en 
een centrale ligging op het kruispunt van de belangrijkste 
Europese transportassen. 

De economische impact van rampen zoals de orkaan 
Katrina (ca.120 miljard euro) en Deep Water Horizon 
(ca. 50 miljard euro) verbleken in vergelijking tot wat ons 
rond Doel te wachten staat. Een kernramp in Doel is niet 
alleen veel duurder, maar kan ook veel moeilijker eco-
nomisch opgevangen worden. De kost van Fukushima 
wordt geraamd op 2 tot maximum 10 % van het Japan-
se BBP. De kost van een kernramp in de Franse kern-
centrale van Dampierre wordt geschat op zo’n 20 tot 
34% van het Franse BBP. De kost van een gelijkaardi-
ge ramp in de kerncentrale van Doel wordt geraamd op 
200% tot 370% van het BBP van België. Als het Fran-
se officiële IRSN een ramp in Dampierre – in functie van 
het aantal geëvacueerden, de hoeveelheid te behande-
len radioactief afval, opvolging van de besmette zones, 
internationale imagoproblemen, enz. - al bestempelt als 
economisch ondraagbaar, dan geldt dat zeker voor een 
kernramp in Doel.

Wereldwijd moet de locatie van Doel beschouwd worden 
als een van de zes meest kwetsbare sites en veruit de 
meest kwetsbare in Europa. De overweldigende econo-
mische impact in verhouding tot het BBP van een kern-
ramp in Doel maakt dat België op eigen kracht nooit de 
middelen kan vergaren of ontlenen om de slachtoffers 
te compenseren. De aansprakelijkheid van de exploi-
tant GDF-Suez/Electrabel is daarbij beperkt tot amper 
1,2 miljard euro. Samen met de 500 miljoen euro die 
voor rekening is van de Belgische staat en de 300 mil-
joen euro solidariteitsbijdrage voor rekening van andere 
lidstaten van de conventies, brengt dit de totale dekking 
voor een kernramp in Doel of Tihange op amper 2 mil-
jard euro. Dat is slechts 0,1 tot 0,2% van de reële kosten 
van een zware kernramp. 

Aanbevelingen 

1. Hou vast aan de kernuitstap, zonder levensduurver-
lenging van de oude kernreactoren. De economische 
impact van een kernramp overstijgt de draagkracht 
van België.

2. De socio-economische impact van een zware kern-
ramp moet officieel worden ingeschat en deel uitma-
ken van de risico-analyse en het politieke en maat-
schappelijke debat over kernenergie in België.

3. De wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid bij 
kernrampen moet herbekeken worden. De exploi-
tant en de toeleveranciers van kerncentrales moeten 
onbegrensd aansprakelijk gesteld worden voor alle 
schade van een kernramp.

4. De off-site nucleaire rampenplannen moeten bijge-
stuurd worden, zodat ze tegemoet komen aan de 
reële uitdagingen van een zware kernramp zoals in 
Fukushima. 
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