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Seismische 
veiligheidsnormen 

Doel 1 en 2

Geachte, 

In het kader van transparante communicatie en onze samenwerking, geef ik u 

graag iets meer toelichting bij recente mediaberichtgeving over onze 

kerncentrales.

Vandaag staat in de media te lezen (HLN) dat de kerncentrales Doel 1 en 2 niet 

voldoen aan de nieuwe Europese seismische normen, beschreven in de meest 

recente WENRA-richtlijn (Western European Nuclear Regulators Association).

Onze onderneming wenst te benadrukken dat alle 7 Belgische kerncentrales 

voldoen aan de huidige Belgische richtlijnen. Dit was ook in het verleden 

steeds het geval.  

In 2014 kregen de WENRA richtlijnen in kwestie een update … ook de 

seismische norm voor Europese kerncentrales werd herzien. Het is nu aan de 

overheden van de Europese lidstaten om de richtlijn in lokale regelgeving te 

gieten, rekening houdend met de specifieke context van hun land.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle doet hiervoor momenteel het 

nodige en voert in dit kader constructief overleg met ENGIE Electrabel. 

Bedoeling is de WENRA-richtlijn uit 2014 omgezet te hebben naar Belgische 

regelgeving tegen eind 2017, met de nodige overgangsmaatregelen waar 

nodig.

Vanzelfsprekend zullen wij naar de toekomst toe de Belgische wetgeving 

respecteren en hiervoor de nodige acties nemen.



Nog even ter herinnering: in het kader van het BEST-project (Belgische Stress 

Test), werden naar aanleiding van de gebeurtenissen in Fukushima, al heel wat 

investeringen uitgevoerd om de nucleaire veiligheid in extreme situaties nog te 

verhogen, zowel op de site Doel (vb mobiele back-up systemen, 

brandweerwagen) als op de site Tihange (vb bouw van de muur langs de Maas). 

Voor Doel 1 en 2 zijn daarenboven ontwerpverbeteringen gedefinieerd en 

opgenomen in het actieplan voor de levensduurverlenging van de centrales. Het 

gaat hier bijvoorbeeld om de bouw van een nieuw seismisch 

brandweerpompstation en het verhogen van de betrouwbaarheid van diverse 

seismisch gekwalificeerde systemen.

Nucleaire veiligheid blijft prioritair voor onze onderneming.
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