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De Belgische Staat en NIRAS
ondertekenen een beheerovereenkomst
De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de vice-eerste minister en
minister van Economie en Werk, de heer Pierre-Yves Dermagne, en door de
minister van Energie, mevrouw Tinne Van der Straeten, en NIRAS
ondertekenen op 8 december een beheerovereenkomst. Zonder afbreuk te
doen
aan
de
wettelijke
bepalingen
die
de
opdrachten,
de
werkingsmodaliteiten en de beheerautonomie van NIRAS bepalen, leggen
de Belgische Staat en NIRAS wederzijdse verbintenissen vast om de
belangrijkste uitdagingen op het gebied van het beheer van radioactief afval
op korte, middellange en lange termijn aan te gaan.
In navolging van het Regeerakkoord van 30 september 2020 en op aanbeveling van
het Rekenhof, vroeg de Belgische Staat aan de Instellingen van de nucleaire sector,
zoals de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen NIRAS,
een beheerovereenkomst af te sluiten om de bestuurlijke risico’s te beheersen.
Strategische dossiers
In het contract tussen de Staat en NIRAS wordt de aanpak van enkele strategische
dossiers vastgelegd. Beide partijen engageren zich onder meer om de nodige
initiatieven en maatregelen te nemen die, op korte termijn, moeten leiden tot de
vaststelling van het eerste deel van de Nationale beleidsmaatregel voor het
langetermijnbeheer van hoogactief en/of langlevend afval. Daarnaast zullen de
Belgische Staat en NIRAS de visie en het plan van aanpak met betrekking tot de
toekomstige kosten voor het beheer van de nucleaire passiva die ten laste zijn van
de Belgische Staat behandelen, alsook de nodige wet- en regelgevende initiatieven
nemen om de continuïteit van de financiering van het radioactief afvalbeheer te
garanderen.
“Het beheer van radioactief afval vormt een belangrijke en bijzondere uitdaging voor
ons land”, zegt minister van Economie Pierre-Yves Dermagne. “Met deze
overeenkomst wordt mogelijk gemaakt dat NIRAS oplossingen ontwikkelt en toepast,
met respect voor mens en milieu. Het gaat om een gedetailleerd stappenplan met
regelmatige evaluaties, dat het gezamenlijke engagement van de overheid en NIRAS
weerspiegelt.”
Tinne Van der Straeten, minister van Energie: “Ook al beantwoordt deze
overeenkomst vandaag aan een aanbeveling van het Rekenhof, moet ze ook vooral
in het perspectief worden geplaatst van een geleidelijke uitstap uit kernenergie
waartoe ons land zich in 2003 heeft verbonden. De komende jaren zullen cruciaal
zijn voor de nucleaire sector en ik ben dan ook verheugd dat de samenwerking tussen
NIRAS en de regering opgenomen is in een beheerovereenkomst. Na NIRAS zullen
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ook het IRE en het SCK CEN zeer binnenkort het voorwerp zijn van een
beheerovereenkomst.”
Samenwerking en dialoog
De Belgische Staat en NIRAS verbinden er zich toe om regelmatig overleg te plegen
en samen te werken in een geest van transparante dialoog, met respect voor ieders
rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Marc Demarche , directeur–generaal NIRAS : “NIRAS en de Belgische Staat staan de
komende jaren en decennia voor grote uitdagingen op het vlak van een duurzaam
beheer van radioactief afval. Wij moeten maatschappelijk aanvaarde oplossingen
vinden en we dienen ervoor te zorgen dat deze oplossingen gefinancierd worden
vandaag en in de toekomst. Deze overeenkomst vormt een duidelijk engagement
van beide partijen om hiervan werk te maken en zal NIRAS helpen om haar
belangrijke maatschappelijke rol te vervullen.”

Wat is NIRAS?
NIRAS, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, is sinds
haar oprichting in 1980 verantwoordelijk voor het beheer van het radioactieve afval
in België. De instelling heeft als taak de bevolking en het milieu doeltreffend te
beschermen tegen de mogelijke gevaren van radioactief afval.
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