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Hoe de opstelling van het Afvalplan beïnvloeden? 
 

Het doel van dit document, Afvalplan in ontwikkeling genoemd, is de deelnemers aan de 

maatschappelijke consultatie, die voorafgaat aan de opstelling van het Afvalplan, een overzicht te geven 

van de technische aspecten van het beheer van radioactief afval in België. Dit document, dat 

geschreven is door NIRAS, bevat zowel feitelijke technische informatie die de opinie van de beheerder 

van het radioactieve afval in België. weergeeft. Het vormt een aanvulling op andere documenten die 

opgesteld werden voor de voorafgaande maatschappelijke consultatie (fiches, posters) en voor iedereen 

beschikbaar zijn op de website die speciaal gewijd is aan het Afvalplan1. Via de voorafgaande 

maatschappelijke consultatie, wenst NIRAS de vragen en bekommernissen van de maatschappij te 

kennen om deze in hun volle omvang aan bod te laten komen in het Afvalplan. 

De structuur en de inhoud van het Afvalplan in ontwikkeling lopen geenszins vooruit op die van het 

Ontwerp van Afvalplan, noch van het Afvalplan dat erop zal volgen. Het Ontwerp van Afvalplan zal 

inderdaad geschreven worden op basis van de resultaten van de voorafgaande maatschappelijke 

consultatie. Deze consultatie bestaat uit drie elkaar aanvullende onderdelen: 

• de NIRAS-dialogen, 

• de interdisciplinaire conferentie, en 

• de speciale website. 

Via deelname aan één of meer van deze drie onderdelen van de door NIRAS opgezette maatschappelijke 

consultatie, kan het publiek rechtstreeks invloed uitoefenen op de inhoud van het toekomstige Afvalplan. 

Dit plan zal immers de bekommernissen van de maatschappij weerspiegelen, alsook de waarden 

waarna ze verwijzen. Het doel van de voorafgaande maatschappelijke consultatie is namelijk meer 

inzicht te verwerven in de bekommernissen, waarden, criteria, voorwaarden,… die de maatschappij 

bezighouden met betrekking tot het langetermijnbeheer van het Belgisch radioactieve afval.  

Vóór de overhandiging van het Afvalplan en het milieueffectenrapport SEA aan de regering, zal een 

brede publieksconsultatie worden georganiseerd, zoals bepaald door de wet van 13 februari 2006. Deze 

wettelijke consultatie zal plaatsvinden in de loop van 2010, op basis van documenten die zullen worden 

opgesteld rekening houdend met de resultaten van de voorafgaande maatschappelijke consultatie. De 

planning en de verschillende stappen van het proces dat zal leiden tot de overhandiging van het 

Afvalplan aan de regering, zijn weergegeven in figuur 1 en worden uitgelegd in de fiche Het Afvalplan tot 

stand brengen: een stapgewijs, progressief proces. 

 

 

Deelnemen is invloed uitoefenen! 

Geef ons, bijvoorbeeld, uw mening over het belang dat moet worden gehecht aan elke dimensie voor 

een duurzaam beheer. Zeg ons of de vragen die gesteld worden om de verschillende opties voor het 

langetermijnbeheer te vergelijken, relevant zijn. Uw mening zal het voorwerp zijn van een onafhankelijk 

rapport en er zal rekening mee gehouden worden bij het opstellen van het Afvalplan. 

 

                                                        

1 http://www.niras-afvalplan.be 



2  Afvalplan in ontwikkeling – werkdocument 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Stappen die leiden tot de overhandiging van het Afvalplan aan de regering. 
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1. Waarom een Afvalplan in ontwikkeling? 

 

Het langetermijnbeheer van radioactief afval vormt een unieke uitdaging omdat de tijdschalen tijdens 

dewelke dit afval risico’s inhoudt voor mens en milieu, de draagwijdte van de normale planning van 

menselijke activiteiten ver overschrijden. Een duurzaam beheer van dit afval vereist bijgevolg dat een 

beheersysteem wordt opgezet dat zowel de huidige als de toekomstige generaties beschermt, zonder 

de mogelijkheden van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in al te grote 

mate en op ongerechtvaardigde wijze te beperken. Dergelijk beheer moet worden uitgedacht over 

periodes gaande van enkele honderden jaren voor het kortlevende afval tot enkele tienduizenden, of 

zelfs honderdduizenden jaren voor het langlevende afval. 

NIRAS, als openbare instelling belast met het beheer van radioactief afval in België, beschikt over een 

operationeel beheersysteem dat een veilig en verantwoordelijk beheer op korte en op middellange 

termijn garandeert. Voor het langetermijnbeheer is tot dusver echter enkel een oplossing bepaald voor 

sommige types afval, die met korte halveringstijd – afval van categorie A genoemd. In 2006 opteerde de 

regering immers voor de oppervlakteberging van dit afval, op het grondgebied van de gemeente Dessel. 

Deze berging wordt momenteel ontwikkeld, in nauw overleg met de betrokken plaatselijke 

gemeenschap.  

Hoewel de noodzakelijke activiteiten inzake RD&D  (Research, Development and Demonstration) al meer 

dan 30 jaar aan de gang zijn, werd nog geen enkele institutionele beslissing genomen voor het 

langetermijnbeheer van hoogactief en langlevend afval (afval van categorieën B en C). NIRAS wenst 

deze situatie te doen evolueren. In 2009 zal zij een Afvalplan opstellen voor het langetermijnbeheer van 

al het radioactieve afval dat aanwezig is in België, om het in 2010 aan de regering te overhandigen. Met 

dit plan zal de instelling de regering alle nodige elementen aanreiken om een strategische beslissing te 

nemen over het langetermijnbeheer van het afval van categorieën B en C. NIRAS zal de maatschappij 

betrekken bij het gehele ontwikkelingsproces van het Afvalplan, in het bijzonder door middel van een 

maatschappelijke consultatie voorafgaand aan de wettelijke consultatie die noodzakelijk is in het kader 

van het Afvalplan. Deze zogenaamde ‘principiële’ beslissing zal de eerste stap zijn van een geleidelijk 

proces met het oog op de ontwikkeling, de vergunning en de uitvoering van de gekozen beheeroptie, dat 

verscheidende tientallen jaren zal duren. Ze zal de richting aangeven die NIRAS moet volgen om de optie 

voor het langetermijnbeheer van het afval van categorieën B en C verder te ontwikkelen. 

Het doel van dit document, Afvalplan in ontwikkeling genoemd, is de deelnemers aan de 
maatschappelijke consultatie, die voorafgaat aan de  opstelling van het Afvalplan, een overzicht 
te geven van de technische aspecten van het beheer van radioactief afval in België en van het 
toekomstige Afvalplan.  
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Het document is opgebouwd uit een aantal delen, die een antwoord geven op volgende vragen: 

1. Waarom een Afvalplan in ontwikkeling?_________________________________________________3 

2. Wie is NIRAS en wat doet ze? ________________________________________________________5 

3. Welk radioactief afval moet worden beheerd door NIRAS?_________________________________12 

4. Welke problemen doen zich voor als gevolg van het ontbreken van een strategische beslissing 

over het langetermijnbeheer van het afval van categorieën  B en C? _____________________________17 

5. Waarom een Afvalplan?____________________________________________________________18 

6. Welke stappen leiden tot de overhandiging van het Afvalplan aan de regering?_________________19 

7. Wat betekent “een principebeslissing”? ________________________________________________21 

8. Wat is een duurzaam beheer van radioactief afval? ______________________________________23 

9. Welke zijn de keuzemogelijkheden op strategisch vlak voor het langetermijnbeheer van het afval 

van categorieën B en C en wat zijn de gevolgen ervan? _______________________________________25 

10. Wat is de mening van NIRAS?_______________________________________________________36 

 

Bij de tekst zijn twee bijlagen gevoegd: 

• een glossarium, 

• een vergelijking van de opties voor het langetermijnbeheer. 

 

In dit document dekt de term ‘optie’ elke strategische of technische beheerkeuze. 

 

Dit document vormt een werkbasis voor de maatschappe lijke consultatie die NIRAS organiseert 
vóór het opstellen van het Afvalplan zelf. Het heeft niet de pretentie volledig te zijn. Omdat NIRAS 
in haar Afvalplan rekening wenst te houden met de an twoorden op de vragen en 
bekommernissen die tijdens de maatschappelijke cons ultatie geformuleerd worden, zal de 

uiteindelijke inhoud van het Afvalplan verschillen v an die van het Afvalplan in ontwikkeling. 
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2. Wie is NIRAS en wat doet ze? 

 

Wie is NIRAS? 

In België behoort het beheer van radioactief afval tot de bevoegdheid van de Nationale instelling voor 

radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS), de openbare instelling die daartoe werd opgericht in 

1980. Overeenkomstig haar wettelijke opdrachten moet NIRAS al het radioactieve afval beheren dat 

aanwezig is op Belgisch grondgebied, om de veiligheid van mens en milieu, nu en in de toekomst, te 

garanderen. 

NIRAS werkt binnen een goed afgebakend wettelijk kader, zowel op nationaal, Europees als 

internationaal niveau. Op de drie niveaus is de verantwoordelijkheid die het producerende land heeft om 

zijn radioactief afval te beheren, duidelijk erkend. Op internationaal vlak bijvoorbeeld, bepaalt het 

Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de 

veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen in 1997, omgezet in de Belgische 

wetgeving door de wet van 2 augustus 2002 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 

december 2002, dat “radioactief afval, voor zover dit verenigbaar is met de veiligheid van het beheer 

van dergelijk materiaal, definitief opgeborgen moet worden in de Staat waar het is ontstaan.” De laatste 

versie van de resolutie van de Europese Raad inzake het beheer van bestraalde brandstof en 

radioactief afval, die in voorbereiding is en dateert van 16 december 2008, gaat in dezelfde richting. 

NIRAS streeft er dus naar opties te ontwikkelen voor het beheer van het radioactieve afval op Belgisch 

grondgebied. 

NIRAS staat onder de voogdij van de federale regering via de ministers die respectievelijk bevoegd zijn 

voor Energie en Economie. NIRAS werkt in nauw overleg met de Belgische veiligheidsoverheid, het 

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), de instantie die vergunningen uitreikt voor 

nucleaire installaties, die toezicht houdt op deze installaties en die, op basis van internationale 

aanbevelingen en Europese richtlijnen, regels uitvaardigt inzake stralingsbescherming.  

NIRAS werkt tegen kostprijs en op economisch verantwoorde wijze – door de kosten van het beheer van 

het afval te laten dragen door de producenten ervan. De instelling vervult haar opdrachten op 

transparante en integere wijze. Ze stelt beheeropties voor aan de federale regering die beslist welke 

opties moeten worden uitgevoerd. 

NIRAS moet eveneens communiceren over haar activiteiten. 
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Wat doet NIRAS?  

Overeenkomstig haar wettelijke opdrachten, ontwikkelt NIRAS een sluitend systeem voor het beheer van 

al het radioactieve afval dat ze overneemt. De term sluitend betekent dat alle stappen van het beheer 

gekend zijn, inclusief de laatste, namelijk de stap die de veiligheid van mens en milieu op lange termijn 

moet garanderen. 

Het beheersysteem voor radioactief afval, dat NIRAS heeft ontwikkeld, omvat activiteiten voor het beheer 

op korte en middellange termijn en activiteiten voor het beheer op lange termijn (figuur 2). De 

eerstgenoemde activiteiten zijn industriële operaties die vandaag routinematig worden uitgevoerd, het 

merendeel door het gespecialiseerde personeel van Belgoprocess, dochtermaatschappij van NIRAS. 

 

Figuur 2: Het beheersysteem voor radioactief afval,  ontwikkeld door NIRAS. 

 

 

Het beheer op korte en middellange termijn 

Het beheer op korte en middellange termijn omvat verschillende stappen2: 

• De inventaris . NIRAS moet in het bijzonder een inventaris opmaken van al het radioactieve afval dat 

aanwezig is op Belgisch grondgebied. 

• Het beheer van het afval aan de bron (bijvoorbeeld sortering en karakterisering) (Figuur 3). 

                                                        
2 Zie fiche Radioactief afval van de categorieën B en C in een notendop voor meer informatie over dit afval. 
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• Het vervoer van het afval . NIRAS is verantwoordelijk voor het beheer van het vervoer van 

radioactief afval geproduceerd in België en besteedt de praktische organisatie ervan uit. 

• De verwerking en conditionering van het afval . De verwerkings- en conditioneringsoperaties 

hebben tot doel het onverwerkte radioactieve afval om te zetten in een compact en chemisch stabiel 

eindproduct. De radioactieve elementen worden daarbij vastgezet in de massa van het eindproduct. 

Dit wordt op zijn beurt ingesloten in een metalen verpakking. Het geheel wordt geconditioneerd 

afval genoemd (figuren 4 en 7). 

• De acceptatie van het afval volgens welomlijnde crit eria . Het afval wordt door NIRAS 

geaccepteerd na afloop van een welomlijnde procedure. Deze procedure legt met name de criteria 

op waaraan het afval moet voldoen om in alle veiligheid geaccepteerd en beheerd te worden, op 

korte, middellange en lange termijn. Deze criteria zijn zowel technisch (mechanisch, fysisch, 

chemisch, radiologisch, thermisch of biologisch) en administratief (documentair). De acceptatie 

geldt zowel voor geconditioneerd als voor niet-geconditioneerd afval,.. De acceptatie geeft het 

moment aan waarop de verantwoordelijkheid voor het beheer van de radioactieve stoffen wordt 

overgedragen van de producent aan NIRAS, en voorziet deze laatste van de nodige financiële 

middelen om de beheerkosten te financieren. 

• De opslag van het geconditioneerde afval 3. Na conditionering wordt het afval opgeslagen in de 

installaties van site 1 van Belgoprocess in Dessel, in afwachting van het beheer op lange termijn 

(figuren 5 en 8).  

• Het waarborgen van de financiering van het beheer op korte, middellange en lange termijn, op 

basis van het principe ‘de vervuiler betaalt’. 

 

De opslag is een industriële operatie die routinematig wordt uitgevoerd (zie het document Rapport over 

de huidige toestand van het beheer van radioactief afval in België, beschikbaar op de website Afvalplan, 

voor meer informatie). Zoals bepaald door de reglementering, is de opslag een tijdelijke beheeroptie, die 

beperkt is door de levensduur van de installaties, het type van conditionering en de staat van het 

geconditioneerde afval. Zo zijn sommige afvalstoffen, die in de jaren 80 werden geconditioneerd met het 

oog op de zeeberging, nog steeds opgeslagen in afwachting van een beheeroptie op lange termijn. 

De opslag is, om verschillende redenen, een noodzakelijke stap in het beheer: 

• in afwachting dat beheeropties op lange termijn operationeel worden; 

• omdat men over voldoende hoeveelheden afval van eenzelfde type dient te beschikken om ze 

gegroepeerd te kunnen plaatsen in de gekozen beheeroptie op lange termijn; 

• omdat het afval van categorie C (dat warmte afgeeft) moet afkoelen alvorens bepaalde 

beheeropties op lange termijn kunnen worden uitgevoerd. 

                                                        
3 Bestraalde kernbrandstof die uit de reactoren ontladen wordt en niet beschouwd wordt als afval, wordt opgeslagen op de 

sites van de kerncentrales, onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar ervan, Synatom (figuur 6). 
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Figuur 3: Niet-geconditioneerd radioactief afval is  zeer gevarieerd.  

 

 

Figuur 4: Voorbeeld van verwerking door samenpersin g (a) en van conditionering (b) van radioactief afv al. 
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Figuur 5: Gebouw 150 voor de opslag van gecondition eerd laagactief afval (afval van categorie A). 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Kernbrandstofelement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Geconditioneerd hoogactief en langlevend afval (afval van categorieën B en C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: Gebouw 136 wordt gebruikt voor de opslag van hoogactief afval (afval van categorie C) (foto links). Het 

afval wordt opgeslagen in putten afgesloten door be tonnen deksels, aangegeven in geel (foto rechts). 
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Het langetermijnbeheer 

De lopende activiteiten inzake langetermijnbeheer zijn afhankelijk van het type afval. Het afval wordt in 

categorieën onderverdeeld naargelang van zijn activiteit en zijn levensduur, die respectievelijk een 

indicator zijn voor het radiologische gevaar van het afval en voor de duur van het risico (figuur 9) (zie 

deel 3 voor meer informatie). De activiteiten die het langetermijnbeheer voorbereiden, zijn verschillend 

voor het laag- en middelactieve afval dat radioactieve elementen met korte levensduur bevat (afval van 

categorie A), enerzijds, en voor het hoogactieve afval dat radioactieve elementen met lange levensduur 

bevat (afval van categorieën B en C), anderzijds. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9: Classificatie van radioactief afval voor het langetermijnbeheer. Het afval van categorie C i s ook 
warmteafgevend. 

Voor het afval van categorie A heeft de federale regering gekozen voor de gecentraliseerde 

oppervlakteberging van het afval op het grondgebied van de gemeente Dessel, waardoor NIRAS in staat 

is haar beheersysteem voor deze categorie afval sluitend te maken. NIRAS bereidt momenteel het 

vergunningsaanvraagdossier voor. Dit dossier zou eind 2010 afgewerkt moeten zijn. Volgens de huidige 

planning van NIRAS, zou de oppervlaktebergingsinstallatie operationeel zijn in 2016. 

Over het langetermijnbeheer van het afval van categorieën B en C daarentegen is er nog geen 

institutionele beslissing. De bestudeerde opties bevinden zich dus nog steeds in het stadium van RD&D 

(Research, Development and Demonstration). NIRAS staat in voor de algemene coördinatie van de 

studies en het onderzoek, zorgt voor de integratie van de kennis, stelt de veiligheids- en 

uitvoerbaarheidsdossiers op en stelt opties voor het langetermijnbeheer voor aan de federale regering. 

In de praktijk besteedt NIRAS het RD&D uit aan studiebureaus, onderzoekscentra en universiteiten, zowel 

in België als in het buitenland. Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN), dat in 1974 gestart is met 

het RD&D-programma, levert nog altijd een grote bijdrage aan het programma van NIRAS. De projecten 

inzake demonstraties op grote schaal en experimenten in een ondergronds laboratorium in de Boomse 

klei worden toevertrouwd aan EURIDICE, het economisch samenwerkingsverband (ESV) dat NIRAS en het 

SCK•CEN hebben opgericht (figuren 10, 11 en 12). (Zie tevens fiche Op zoek naar duurzame oplossingen 

voor het beheer op langetermijn van radioactief afval van de categorieën B en C voor meer informatie.) 
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Figuur 10: Schema van de verschillende schachten en  galerijen van het ondergronds laboratorium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11: Het bestaande ondergronds laboratorium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12: Algemeen aanzicht van de verbindingsgale rij, gebouwd in 2001–2002, verbindt. 
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3. Welk radioactief afval moet worden beheerd door 
NIRAS?  

 

Classificatie en oorsprong van het radioactieve afv al 
Radioactief afval heeft zeer diverse kenmerken, vandaar de noodzaak van een aangepaste classificatie 

voor het beheer van het afval. 

De classificatie voor het beheer op korte en op middellange termijn houdt rekening met de 

eigenschappen die invloed hebben op de verwerking en conditionering van het afval, en op de opslag 

van het geconditioneerde afval (bijvoorbeeld de fysieke toestand van het afval (vast, vloeibaar,…), de 

aard en de intensiteit van de straling, het feit of het volume al dan niet gereduceerd kan worden door 

verbranding,…).  

Voor het langetermijnbeheer heeft NIRAS een classificatie ingevoerd die overeenstemt met de 

internationale aanbevelingen (Figuur 9). Deze classificatie is gebaseerd op de hoeveelheid activiteit en 

de levensduur van de radioactieve elementen die in het afval aanwezig zijn. Deze zijn respectievelijk 

indicatoren voor de duur van het risico en het radiologische gevaar van het afval: 

• Het afval van categorie A is geconditioneerd afval waarvan het gehalte aan radioactieve stoffen 

voldoende gering is om dit afval aan de oppervlakte te kunnen bergen. Het bevat radioactieve 

elementen met korte levensduur: het niveau van het radiologisch gevaar van dit afval zal, door 

verval, een waarde bereiken die vergelijkbaar is met de natuurlijke radioactiviteit, in een tijdspanne 

die verenigbaar is met de controlemogelijkheden van een oppervlaktebergingsinstallatie, namelijk 

200 tot 300 jaar. Het afval van categorie A is van heel gevarieerde oorsprong en dus van heel 

diverse aard. Het is afkomstig van de elektriciteitsproductie door de centrales van Doel en Tihange, 

van de productie en het gebruik van isotopen voor medische en industriële doeleinden, van 

onderzoeksactiviteiten en van de ontmanteling van stilgelegde nucleaire installaties. De helft van 

het afval van categorie A zal afkomstig zijn van de ontmanteling van kernreactoren. 

• Het afval van categorie B is geconditioneerd laag- en middelactief afval besmet met radioactieve 

stoffen met lange levensduur. Door de betrokken hoeveelheden kan dit afval niet in een 

oppervlaktebergingsinstallatie geborgen worden. Het geeft niet genoeg warmte af om in categorie C 

ondergebracht te kunnen worden. Het afval van categorie B is voornamelijk afkomstig van 

historische onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten inzake de kernbrandstofcyclus (met name van 

de proefopwerkingsfabriek EUROCHEMIC) en, in mindere mate, van de vervaardiging van 

kernbrandstof en van de opwerking van bestraalde kernbrandstof. Ongeveer 20% van dit afval zal 

afval van de ontmanteling van kernreactoren en van brandstoffabrieken zijn. 

• Het afval van categorie C is geconditioneerd hoogactief afval, dat grote hoeveelheden radioactieve 

stoffen met korte en lange levensduur bevat. Dit afval geeft aanvankelijk heel veel warmte af. Het 

gaat in het bijzonder om verglaasd afval afkomstig van de opwerking van bestraalde kernbrandstof 

en de bestraalde kernbrandstof zelf indien deze niet wordt opgewerkt, en als afval wordt 

beschouwd. 

Het afval van categorieën B en C heeft als gemeenschappelijk kenmerk dat het radioactieve elementen 

met lange levensduur bevat: de duur tijdens dewelke mens en milieu moeten worden beschermd, 

bedraagt enkele tientallen of zelfs tienduizenden tot honderdduizenden jaren. 
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Het bestaande afval van categorieën A, B en C wordt beschouwd als ultiem afval4, dit wil zeggen als 

afval dat niet meer kan worden verwerkt in de huidige technische en economische omstandigheden, met 

name door extractie van het bruikbare deel of door het beperken van het verontreinigende of gevaarlijke 

karakter van het afval. Het ultieme afval is dus niet recycleerbaar. 

Het geval van de verbruikte brandstof is verschillend. Het bevat grote hoeveelheden splijtstoffen, dit wil 

zeggen recycleerbare stoffen die opnieuw als kernbrandstof gebruikt zouden kunnen voor het 

produceren van energie. De voorbereidende stap voor de recyclage van de splijtstoffen bestaat uit het 

selectief sorteren van de onderdelen van de bestraalde kernbrandstof. Dit is de opwerking van de 

bestraalde kernbrandstof.  

De keuze van de opwerking van de brandstof is een keuze inzake energiebeleid. Zo heeft Frankrijk 

geopteerd voor de opwerking terwijl Zweden en Finland de bestraalde kernbrandstof als afval 

beschouwen. 

  

Volumes en activiteit van het radioactieve afval 

NIRAS stelt regelmatig een inventaris op van het radioactieve afval van het huidige nucleaire programma, 

dit wil zeggen van het programma dat rekening houdt met de sluiting van de zeven commerciële 

kernreactoren na 40 jaar exploitatie (wet van 31 januari 2003 op de geleidelijke uitstap uit kernenergie). 

Voor het afval van categorieën A, B en C is deze inventaris gebaseerd op de kennis van de 

afvalvoorraden die opgeslagen zijn bij Belgoprocess, op de vooruitzichten van de producenten inzake 

hun exploitatieafval en op de vooruitzichten in verband met de productie van ontmantelingsafval.  

Volgens de officiële inventaris die in 2003 werd opgesteld, zijn de volumes geconditioneerd afval van de 

categorieën A, B en C die tegen 2070 beheerd moeten worden, dus tegen het einde van de 

ontmanteling van alle bestaande nucleaire installaties van het RD&D-programma en van het huidig 

nucleair commercieel programma, als volgt (Figuur 13): 

• Categorie A: 70 500 m3. Dit afval vertegenwoordigt minder dan 0.5% van de totale activiteit van al 

het afval. 

• Categorie B: 8 900 m3. Dit afval vertegenwoordigt ongeveer 2% van de totale activiteit van al het 

afval. 

• Categorie C: 2 100 m3 (alle verbruikte brandstof wordt opgewerkt) of 4 700 m3 (zonder opwerking; 

de brandstof wordt beschouwd als afval). Dit afval vertegenwoordigt ongeveer 97,5% van de totale 

activiteit van al het afval. 

Het totale volume afval van categorie A zal dus meer dan 80% van het totale volume geconditioneerd 

afval bedragen. Het afval van categorieën B en C alleen al zal meer dan 99% van de totale activiteit 

vertegenwoordigen. 

   

                                                        
4 Deze definitie van ‘ultiem afval’ wordt gebruikt in de Franse wet van 28 juni 2006. 
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Figuur 13: Volumes en relatieve activiteit van het radioactieve afval, lindien afgezien wordt van de o pwerking of 

indien de opwerking wordt voortgezet.  
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Welke stoffen moet NIRAS beheren? 

NIRAS moet alle stoffen beheren die aan de drie volgende voorwaarden voldoen (Figuur 14): 

• de stoffen moeten afval zijn, dit wil zeggen stoffen of voorwerpen waarvan de producent zich 

ontdoet of waarvoor hij de intentie of de verplichting heeft zich ervan te ontdoen; 

• de stoffen moeten beschouwd worden als radioactief, dit wil zeggen één of meer radioactieve 

elementen bevatten waarvan de activiteit of de concentratie niet kan worden verwaarloosd om 

redenen van stralingsbescherming; 

• de stoffen moeten het voorwerp zijn geweest van een aanvraag tot overname door de producent, in 

bepaalde gevallen, door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). 

 

Figuur 14: Te vervullen voorwaarden opdat een stof beheerd zou worden door NIRAS. 

De verantwoordelijkheid van NIRAS op het vlak van het beheer is duidelijk voor het afval van categorieën 

A, B en C. Voor de volgende stoffen is ze echter nog niet vastgelegd: 

• De bestraalde kernbrandstof van de kerncentrales die niet opgewerkt werd wordt momenteel niet 

beschouwd als afval De overname ervan door NIRAS werd niet gevraagd door zijn eigenaar 

Synatom. De opwerking van bestraalde kernbrandstof is onderworpen aan een moratorium als 

gevolg van de resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 22 december 1993. Zo 

werd tot dusver slechts 10% van de bestraalde kernbrandstof die geproduceerd werd of zal 

geproduceerd worden tijdens 40 jaar exploitatie van de kerncentrales, opgewerkt. Overeenkomstig 

dezelfde resolutie van 1993, is NIRAS evenwel verplicht om opties voor het langetermijnbeheer te 

bestuderen en voor te stellen, zowel voor opgewerkte bestraalde kernbrandstof als voor niet-

opgewerkte bestraalde kernbrandstof. 

• De stoffen afkomstig van beroepsactiviteiten en interventies. Het gaat, bijvoorbeeld, om stoffen van 

bepaalde niet-nucleaire industriële activiteiten waarbij stoffen worden gebruikt die natuurlijke 

   

 Door NIRAS te  
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 Afval van categorieën 
A, B en C = √  + √ + √ 

 

 Bestraalde 
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16  Afvalplan in ontwikkeling – werkdocument 

radioactieve elementen bevatten, zonder dat het radioactieve karakter een gewilde eigenschap van 

deze stoffen is (Naturally Occurring Radioactive Materials of NORM, zoals de residu’s van de 

productie van bepaalde meststoffen of plaasters). Het gaat tevens om stoffen die afkomstig zijn van 

de sanering van radiologisch (en vaak ook chemisch) besmette sites. NIRAS weet niet of – en, 

desgevallend, wanneer – ze deze stoffen zal moeten beheren.  

 

Waarom heeft het Afvalplan voornamelijk betrekking op het 
langetermijnbeheer van het afval van categorieën B en C? 

Het Afvalplan is gericht op het langetermijnbeheer van het afval van categorieën B en C. NIRAS meent 

dat het, op basis van de bestaande kennis in België en in het buitenland, opportuun en gerechtvaardigd 

is om een principebeslissing voor het langetermijnbeheer van dit afval te nemen (zie deel 7).  

Voor het Afvalplan heeft NIRAS de bestraalde kernbrandstof van de kerncentrales opgenomen in het 

afval van categorie C, overeenkomstig de resolutie van de Kamer van 22 december 1993. Deze 

werkhypothese neemt geenszins weg dat een beslissing moet worden genomen over de toekomst van 

de bestraalde kernbrandstof. 

NIRAS is in staat een Afvalplan op te stellen voor het afval van categorieën B en C omdat haar 

verantwoordelijkheid op het vlak van het beheer ervan duidelijk is (met het bijzondere geval van de 

bestraalde kernbrandstof). Ze kan echter geen plan opstellen voor de stoffen afkomstig van 

beroepsactiviteiten en interventies (NORM) waarvoor haar verantwoordelijkheid niet is vastgelegd (zie 

Figuur 14). 
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4. Welke problemen doen zich voor als gevolg van he t 
ontbreken van een strategische beslissing over het 
langetermijnbeheer van het afval van categorieën  
B en C? 

 

Het afval van categorieën B en C wordt momenteel op veilige wijze, maar tijdelijk beheerd. Hoewel de 

opslag in de huidige gebouwen veilig en onder controle is, kan deze niet eeuwig blijven duren omdat de 

verpakkingen waarin het afval wordt geconditioneerd met het oog op hun tijdelijke opslag, en de 

opslaggebouwen zelf, een beperkte levensduur hebben. Er bestaan verschillende opties voor het 

langetermijnbeheer. Voor al deze opties zijn verscheidene decennia nodig om ze te ontwikkelen en uit te 

voeren. Er is echter nog geen institutionele beslissing over het langetermijnbeheer van dit afval. Bij 

gebrek aan een beslissing is NIRAS niet bij machte haar beheersysteem voor het afval van categorieën B 

en C ‘sluitend’ te maken.  

Het ontbreken van een beslissing over de laatste stap van het beheer heeft ook gevolgen voor het 

beheer op korte en op middellange termijn: zolang NIRAS de optie die moet worden ontwikkeld voor het 

langetermijnbeheer van het afval van categorieën B en C niet kent, is zij niet in staat de volgende 

elementen te optimaliseren: 

• de acceptatiecriteria voor dit afval voor alle aspecten van het langetermijnbeheer, terwijl deze 

criteria wijzigingen met zich mee kunnen brengen in de huidige verwerkings- en 

conditioneringsprocessen; 

• het RD&D (Research, Development and Demonstration), door het te focussen op de uitvoering van 

een beheeroptie van een bepaald type, op een site die geïdentificeerd en vervolgens bevestigd 

moet worden; 

• de opslagduur voor het geconditioneerde afval, en dus de maatregelen voor het herconditioneren 

van afval dat gebreken vertoont en het onderhoud van de uitrustingen; 

• de continuïteit van haar industriële activiteiten op het vlak van het langetermijnbeheer en het 

behoud van de deskundigheid met betrekking tot deze activiteiten; 

• de berekening van de tarieven voor de overname van het afval voor het langetermijnbeheer. 

 

Gezien de problemen die zich voordoen door het ontbreken van een beslissing, is NIRAS van mening dat 

het noodzakelijk en gerechtvaardigd is (op basis van de bestaande kennis in België en in het buitenland) 

dat een institutionele beslissing zo spoedig mogelijk het type van optie vastlegt dat moet worden 

ontwikkeld voor de uitvoering van het langetermijnbeheer van het afval van categorieën B en C. 
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5. Waarom een Afvalplan? 

 

In het kader van haar wettelijke verplichtingen is NIRAS verplicht een algemeen programma voor het 

langetermijnbeheer te hebben dat een technische en economische beschrijving bevat van de acties die 

ze plant om het beheer van al het radioactieve afval te garanderen. Ze moet dus een plan opstellen dat 

deze elementen bevat, het Afvalplan. NIRAS wenst haar Afvalplan in 2010 aan de regering te 

overhandigen.  

Het hoofddoel van het Afvalplan is de regering alle elementen aan te reiken zodat zij een strategische 

beslissing kan nemen over het langetermijnbeheer van het afval van categorieën B en C. Deze 

strategische beslissing, ‘principebeslissing’ genoemd, omvat drie delen: 

• de te kiezen en uit te werken optie voor het langetermijnbeheer van het afval van categorieën B en 

C; 

• het te volgen besluitvormingsproces, inclusief mijlpalen en een planning, met het oog op de 

concrete uitvoering van de gekozen beheeroptie; 

• de wijze waarop het (noodzakelijke) maatschappelijke draagvlak voor de geleidelijke uitvoering van 

de gekozen optie wordt verkregen. 

 

Deze drie delen van de principebeslissing moeten NIRAS in staat stellen de gekozen optie voor het 

langetermijnbeheer te ontwikkelen, teneinde deze uit te voeren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Het 

ontwikkelen en uitvoeren van deze optie zal enkele tientallen jaren in beslag nemen.  

Naast het verkrijgen van deze beslissing zal het Afvalplan: 

• de open vragen identificeren, buiten de vragen die al voldoende rijp zijn om het voorwerp te zijn van 

een beslissing door de bevoegde overheid (bijvoorbeeld voor de stoffen afkomstig van 

beroepsactiviteiten en interventies (NORM)); 

• de bevoegde overheid een werkprogramma voorstellen om een antwoord op deze open vragen te 

kunnen bieden. 

 

Overeenkomstig de wet van 13 februari 2006 5, dient het Afvalplan vergezeld te zijn van een 

milieueffectenrapport, dat SEA (Strategic Environmental Assessment) wordt genoemd. Dit rapport zal 

enkel betrekking hebben op het afval van categorieën B en C. Het zal een vergelijking bevatten, 

voornamelijk – maar niet uitsluitend – vanuit milieuoogpunt, van de verschillende mogelijke 

beheeropties, inclusief de nuloptie (waarbij geen enkele beslissing wordt genomen). Het SEA-rapport en 

het Afvalplan zullen wettelijk voorgelegd worden aan diverse officiële instanties en aan een 

publieksconsultatie. 

Later zal waarschijnlijk een ander afvalplan worden opgesteld voor de stoffen afkomstig van 

beroepsactiviteiten en interventies (NORM), indien de Belgische veiligheidsoverheid beslist dat het gaat 

om radioactieve stoffen. 

                                                        
5
  Wet betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de 

inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu. 
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6. Welke stappen leiden tot de overhandiging van he t 
Afvalplan aan de regering? 

 

Om het Afvalplan en het bijbehorende SEA-rapport beter voor te bereiden, organiseert NIRAS een 

voorafgaande maatschappelijke consultatie. De deelnemers aan de consultaties zullen over 

verschillende informatiebronnen beschikken, om hen in staat te stellen de problematiek van het 

langetermijnbeheer van het radioactieve afval in het geheel op te nemen. Dit document, Afvalplan in 

ontwikkeling genoemd, maakt deel uit van deze informatiebronnen. 

De resultaten van de consultaties zullen NIRAS helpen het Ontwerp van Afvalplan op te stellen. Ze zullen 

eveneens invloed hebben op de inhoud van het Ontwerpregister van het SEA-rapport dat een aanzet 

geeft van de gevolgde aanpak, de structuur en het detailniveau van het SEA-rapport. 

De door NIRAS georganiseerde voorafgaande maatschappelijke consultatie is dus duidelijk gescheiden 

van de wettelijke bepaalde consultatie van het publiek en de relevante instanties: 

• de voorafgaande maatschappelijke consultatie slaat op de vragen en bekommernissen die de 

maatschappij behandeld zou willen zien in het Afvalplan en in het SEA-rapport. Ze zal NIRAS dus in 

staat stellen een Afvalplan en een SEA-rapport op te stellen die een zo goed mogelijk antwoord 

bieden op deze vragen. De voorafgaande consultatie is niet opgelegd door de wet van 13 februari 

2006 en wordt dus volledig op initiatief van NIRAS georganiseerd. Om de neutraliteit en het goede 

verloop ervan te garanderen, zal NIRAS deze consultatie laten controleren door een onafhankelijk 

Auditcomité; 

• de wettelijk bepaalde consultatie van het publiek en de relevante instanties zal betrekking hebben 

op het Ontwerp van het Afvalplan en het SEA-rapport zoals ze zijn opgesteld door NIRAS. De regels 

van deze consultatie zijn duidelijk vastgelegd door de wet van 13 februari 2006 en de koninklijke 

uitvoeringsbesluiten.  

De wettelijke procedure steunt op verschillende documenten en omvat verschillende stappen, die 

weergegeven zijn in figuur 15. Ze staat onder toezicht van het Adviescomité dat door diezelfde wet is 

ingesteld. NIRAS is van plan het Ontwerpregister van het SEA-rapport aan het Adviescomité te 

overhandigen in het najaar van 2009, de wettelijke consultatie te organiseren in het eerste semester van 

2010 en het Afvalplan aan de regering te overhandigen in het tweede semester van 2010. 
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Figuur 15: Stappen van de wettelijke procedure die leidt tot de overhandiging van het Afvalplan en het  SEA-raport 

aan de regering. 

 

1 

• CONSULTATIE VAN HET ADVIESCOMITE 
• NIRAS legt het Ontwerpregister van het SEA-rapport ter advies voor aan het Adviescomité. 

Ter informatie zal het Ontwerp van Afvalplan  bij het Ontwerpregister worden gevoegd. 

 

2 

• OPSTELLING 
• NIRAS stelt het SEA-rapport op, op basis van het Ontwerpregister en het advies van het 

Adviescomité.  

3 

• WETTELIJKE CONSULTATIEPROCEDURE 
• NIRAS legt het Ontwerp van Afvalplan  en het SEA-rapport  ter advies voor aan het 

Adviescomité, aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, aan de gewestregeringen 

en aan elke instantie die ze noodzakelijk acht. Tegelijkertijd wordt het publiek geconsulteerd. 

De consultatie van het publiek wordt aangekondigd in het Staatsblad, op de federale 

portaalsite en door minstens één ander communicatiemiddel. 

4 

• OPSTELLING 
• NIRAS stelt het Afvalplan op, op basis van het Ontwerp van Afvalplan, rekening houdend met 

alle adviezen en opmerkingen geformuleerd tijdens de consultatie.  

5 

• OVERHANDIGING AAN DE REGERING 
• NIRAS overhandigt het Afvalplan , vergezeld van het SEA-rapport , aan de regering. 
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7. Wat betekent “een principebeslissing”? 

 

NIRAS meent dat zo spoedig mogelijk een principebeslissing moet worden genomen voor het 

langetermijnbeheer van het afval van categorieën B en C, omdat het ontbreken of het uitstellen van een 

dergelijke beslissing het veilig en economisch verantwoord beheer van het afval bemoeilijkt. Ze meent 

tevens dat deze beslissing kan worden genomen omdat alle nodige elementen beschikbaar worden 

geacht. Een principebeslissing is een beslissing van algemene strategie, die een te nemen richting 

aangeeft. Ze schept het nodige kader om het algemeen programma voor het langetermijnbeheer van 

het radioactieve afval van NIRAS richting te geven en, in een reeks latere fasen, de gekozen beheeroptie 

te identificeren, te bepalen, te ontwikkelen en geleidelijk uit te voeren. 

NIRAS meent dat de principebeslissing drie delen moet omvatten, zoals vermeld in deel 5 van dit 

document. De principebeslissing zal tevens de voorwaarden vastleggen die moeten worden vervuld 

tijdens de ontwikkeling en de uitvoering van de gekozen beheeroptie.  

Om een  dergelijke beslissing te nemen, is een stevige argumentatie nodig. Deze dient te steunen op 

een evaluatie en een afweging van de verschillende dimensies voor elk van de opties die in aanmerking 

komen: 

• de technische en wetenschappelijke kennis in verband met de beheeropties, met inbegrip van de 

resterende onzekerheden en de middelen die moeten worden ingezet om deze te beperken; 

• de argumenten die bevestigen dat de veiligheidsdoelstellingen voor de bescherming van mens en 

milieu bereikt kunnen worden; 

• de kostprijs en andere economische factoren, alsook de zekerheid dat de kosten voor de uitvoering 

gedekt zullen kunnen worden, vandaag en in de toekomst; 

• de ethische en maatschappelijke principes en de waarden of bekommernissen die ten grondslag 

moeten liggen aan het langetermijnbeheer.  

 

Deze principebeslissing zal de eerste stap zijn in e en geleidelijk, transparant en open 
besluitvormingsproces . Het proces dat leidt tot de uitvoering van een langetermijnbeheeroptie zal 

verscheidene decennia duren voor alle opties, behalve de nuloptie. Voor de beheeropties die de bouw 

van specifieke technische installaties vereisen, zou een generiek uitvoeringsproces schematisch de 

grote stappen omvatten die weergegeven zijn in figuur 16; elke stap kan verscheidene jaren in beslag 

nemen.  

Elke stap van het proces zal worden geëvalueerd, niet alleen door de bevoegde overheid, maar ook 

door de maatschappij en door de technische en wetenschappelijke wereld. Op basis van deze evaluatie 

zullen nieuwe beslissingen worden genomen, rekening houdend met de technische en maatschappelijke 

ontwikkelingen. Deze nieuwe beslissingen zullen de bakens uitzetten voor de volgende stap of zullen 

het, indien nodig, mogelijk maken terug te keren naar een vorige stap in het proces (omkeerbaarheid 

van het proces).  
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Figuur 16: Grote stappen van een generiek besluitvo rmingsproces voor de geleidelijke uitvoering van de  
langetermijnbeheeropties die steunen op specifieke installaties. 
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8. Wat is een duurzaam beheer van radioactief afval ? 

 

NIRAS wenst een systeem van duurzaam beheer van radioactief afval te ontwikkelen en realiseren 

namelijk een beheersysteem dat beantwoordt aan de doelstellingen van duurzame ontwikkeling.  

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die de huidige generaties in staat stelt in hun behoeften te 

voorzien zonder het vermogen van de toekomstige generaties aan te tasten om in hun behoeften te 

voorzien. Dit concept van duurzame ontwikkeling werd op wereldvlak bekrachtigd tijdens de Conferentie 

van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling in Rio de Janeiro in 1992. Van de beginselen die 

tijdens deze conferentie werden aangenomen, liggen er vijf aan de basis van de Belgische federale 

plannen inzake duurzame ontwikkeling: 

• Beginsel van gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden: 

Staten dienen in een geest van mondiaal partnerschap samen te werken teneinde de gezondheid 

en integriteit van het ecosysteem van de aarde te behouden, te beschermen en te herstellen. […] 

De ontwikkelde landen erkennen de verantwoordelijkheid die zij dragen in het internationale streven 

naar duurzame ontwikkeling gezien de druk die hun samenlevingen leggen op het mondiale milieu 

en gezien de technologieën en financiële middelen waarover zij beschikken. 

• Beginsel van dubbele billijkheid (intra- en intergenerationeel): 

Het recht op ontwikkeling moet zodanig worden gerealiseerd dat op rechtvaardige wijze wordt 

voorzien in de behoeften op het gebied van ontwikkeling en milieu van zowel huidige als 

toekomstige generaties. 

• Beginsel van integratie van de componenten van duurzame ontwikkeling: 

Om duurzame ontwikkeling te bereiken dient milieubescherming een integrerend bestanddeel van 

het ontwikkelingsproces te vormen en niet afzonderlijk daarvan te worden beschouwd. 

• Beginsel van voorzorg en bewustwording van wetenschappelijke onzekerheden: 

Teneinde het milieu te beschermen zullen Staten naar hun vermogen op grote schaal de 

voorzorgsbenadering moeten toepassen. Daar waar ernstige of onomkeerbare schade dreigt, dient 

het ontbreken van volledige wetenschappelijke zekerheid niet als argument te worden gebruikt voor 

het uitstellen van kosten-effectieve maatregelen om milieuaantasting te voorkomen. 

• Beginsel van participatie en goed bestuur: 

Vraagstukken op milieugebied worden het best aangepakt met deelneming van alle betrokken 

burgers op het relevante niveau. Op nationaal niveau dient elk individu passende toegang te 

hebben tot informatie betreffende het milieu die in bezit is van de overheid, waaronder informatie 

over gevaarlijke stoffen en activiteiten in hun leefomgeving, en de mogelijkheid te hebben deel te 

nemen aan besluitvormingsprocessen. Staten dienen de publieke bewustwording en deelneming te 

vergemakkelijken en te stimuleren door informatie op grote schaal beschikbaar te stellen. Effectieve 

toegang tot rechterlijke en administratieve procedures, waaronder herstel en verhaal, dient te 

worden verleend. 
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In het kader van het radioactieve afval dient een systeem van duurzaam beheer de bescherming van 

mens en milieu te garanderen, vandaag en in de toekomst, om de toekomstige generaties geen 

buitensporige lasten op te leggen. De verschillende bovenvermelde beginselen moeten in aanmerking 

worden genomen bij het onderzoek naar en de uitvoering van een optie van langetermijnbeheer van 

radioactief afval. De gekozen optie moet in het bijzonder de vier dimensies van duurzame ontwikkeling 

omvatten (schematisch weergegeven in Figuur 17) 

• de technische en wetenschappelijke dimensie – de optie, moet uitvoerbaar zijn en de gebruikte 

technieken en materialen moeten gekend en beheerst zijn; ze moet gebaseerd zijn op stevige en 

erkende wetenschappelijke bases; 

• de financiële en economische dimensie – de financiële middelen om de optie uit te voeren, moeten 

gewaarborgd zijn; 

• de dimensie milieu en veiligheid – de optie moet de bescherming van mens en milieu garanderen, 

vandaag en in de toekomst, met inachtneming van de huidige normen en criteria inzake 

bescherming, en 

• de maatschappelijke en ethische dimensie – alle beslissingen moeten een stevige maatschappelijke 

en ethische basis hebben. 

Figuur 17: Dimensies van een duurzame optie. 

Het belang dat aan elke dimensie moet worden gehecht bij het nemen van een beslissing, verschilt van 

persoon (of  groep van personen) tot persoon, naargelang zijn bekommernissen en de waarden 

waarnaar ze verwijzen. Om de pluraliteit van de standpunten te garanderen, is het dus belangrijk dat de 

verschillende maatschappelijke actoren betrokken worden bij het nemen van de beslissing. Daarom 

wenst NIRAS tijdens de voorafgaande maatschappelijke consultatie die zij organiseert, de volgende 

elementen te verkrijgen: 

• een zo groot mogelijke lijst van vragen en bekommernissen die de maatschappij behandeld wenst 

te zien in het Afvalplan; 

• een beoordeling van het gewicht dat moet worden gegeven aan de verschillende dimensies en aan 

de vragen en bekommernissen bij de keuze tussen de verschillende beheeropties op lange termijn 

(deel 9).  

De besluiten die uit de maatschappelijke consultatie worden getrokken, zullen toegevoegde waarde 

betekenen voor het Afvalplan en het SEA-rapport. 

 Financiële en 
economische dimensie  

Maatschappelijke en 
ethische dimensie 

Dimensie milieu en 
veiligheid 

Technische en weten- 
schappelijke dimensie  
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9. Welke zijn de keuzemogelijkheden op strategisch 
vlak voor het langetermijnbeheer van het afval van 
categorieën B en C en wat zijn de gevolgen ervan? 

 

Wat zijn de keuzemogelijkheden? 

Er zijn drie fundamentele keuzemogelijkheden voor het langetermijnbeheer van het afval van 

categorieën B en C. Men kan beslissen ( Figuur 18 ): 

• elke beslissing uit te stellen; 

• elke beslissing uit te stellen totdat geavanceerde nucleaire technologieën op industrieel vlak worden 

ontwikkeld; 

• een eerste beslissing, een ‘principebeslissing’, te nemen in de richting van een optie voor het 

langetermijnbeheer van het afval. 

Deze drie keuzes worden hierna uitvoerig beschreven. 

 

 Figuur 18: Mogelijke keuzes voor het langetermijnb eheer van het radioactieve afval van categorieën B en C. 

 

1. Ervoor kiezen om nu niet te beslissen 

De eerste mogelijkheid bestaat erin elke beslissing over het langetermijnbeheer van hoogactief en 

langlevend afval uit te stellen. Dit betekent de facto dat de huidige opslag van het reeds geproduceerde 

en het nog te produceren afval gedurende onbepaalde tijd moet worden voortgezet. Het is dus 

noodzakelijk het afval te bewaken en te controleren, het opnieuw te conditioneren ingeval de verpakking 

beschadigd raakt en het, indien nodig, over te brengen naar nieuwe opslaggebouwen (aan het eind van 

hun levensduur). 
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Door de huidige beheertoestand voort te zetten, kan het beheersysteem niet sluitend worden gemaakt 

omdat NIRAS het afval gedurende onbepaalde tijd verder moet beheren zonder duidelijk perspectief op 

het vlak van het langetermijnbeheer. Het gaat om de ‘nuloptie’. Het ontbreken van een beslissing tegen 

2010 ontslaat de overheid niet van de verplichting om, in een min of meer nabije toekomst, een 

principebeslissing te nemen. 

2. Ervoor kiezen om te wachten op de ontwikkeling e n toepassing van geavanceerde nucleaire 
technologieën alvorens te beslissen over de toekoms t van het afval geproduceerd in het huidige 
nucleaire programma 

Een tweede mogelijkheid bestaat erin te wachten op de ontwikkeling en toepassing van geavanceerde 

nucleaire technologieën alvorens te beslissen over de toekomst van het afval geproduceerd in het 

huidige nucleaire programma. Kader 1 bevat enige informatie over deze technologieën. 

Deze geavanceerde technieken kunnen inderdaad het langetermijnbeheer van het toekomstige afval 

vergemakkelijken. Zo kan een doorgedreven recyclage en/of transmutatie: 

• de thermische belasting van het toekomstige afval beperken en dus het latere beheer ervan 

optimaliseren (bijvoorbeeld door de hoeveelheid afval te verhogen die in een gegeven volume 

geologische formatie geborgen kan worden, door de duur van de opslag vóór het 

langetermijnbeheer te beperken,…); 

• de radiotoxiciteit van het toekomstige afval, dit wil zeggen zijn intrinsieke radiologische gevaar, 

beperken; 

• de duur van het intrinsieke radiologische gevaar van bepaalde afvalstoffen beperken. 

Deze geavanceerde nucleaire technologieën zullen enkel van toepassing zijn op de bestraalde 

kernbrandstof. Op internationaal vlak wordt immers erkend dat ze, om technische en economische 

redenen en omwille van de stralingsbescherming, niet zullen kunnen worden toegepast op het reeds 

geproduceerde en nog te produceren ultieme afval (bijvoorbeeld het afval van categorie B afkomstig van 

historische onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en verglaasd afval van categorie C afkomstig van 

de opwerking). 

Bovendien zal de toepassing van deze technologieën eveneens ultiem afval produceren dat op lange 

termijn zal moeten worden beheerd. Er bestaat grote onzekerheid over de hoeveelheid en de 

kenmerken van het ultieme afval dat zal worden geproduceerd. Zo is de te beheren hoeveelheid 

secundair afval, dit wil zeggen afval afkomstig van de exploitatie en de ontmanteling van nucleaire 

installaties, moeilijk te ramen voor installaties die nog niet bestaan. 

Deze keuze impliceert dat de huidige opslagtoestand verscheidene decennia moet worden voortgezet 

en dat het beheersysteem niet sluitend kan worden gemaakt. Zoals bij de eerste optie, ontslaat deze 

tijdelijke optie de overheid niet van de verplichting om, in een min of meer nabije toekomst, een 

principebeslissing te nemen voor het ultieme afval. 
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Kader 1: De geavanceerde nucleaire technologieën. 

De ontwikkeling en toepassing van geavanceerde nucleaire technologieën heeft tot doel: 

• de werkingsveiligheid van de kerncentrales te verbeteren,  

• de economische competitiviteit van de nucleaire cyclus te verhogen,  

• de middelen te optimaliseren (met name meer energie produceren met minder uranium),  

• het afval tot een minimum te beperken, en  

• weerstand te bieden aan proliferatie en aan externe agressies. 

Het woord ‘technologieën’ is in het meervoud omdat deze doelstellingen enkel kunnen worden bereikt 

door de gecombineerde ontwikkeling van specifieke nucleaire installaties die de gehele brandstofcyclus 

omvatten (fabrieken voor grondige opwerking, installaties voor de vervaardiging van brandstof, 

kernreactoren van de nieuwe generatie,….). 

Op het vlak van de optimalisering van de middelen hebben de geavanceerde nucleaire technologieën 

tot doel zoveel mogelijk splijtstoffen te recycleren voor de productie van energie. In de huidige cyclus 

zijn enkel uranium en plutonium recycleerbaar. In de toekomstige reactoren zouden alle actiniden, 

uranium, plutonium, americium, curium en neptunium, gerecycleerd kunnen worden. Met dat doel heeft 

het onderzoek vooral betrekking op: 

• de grondige opwerking, die het mogelijk moet maken nog meer onderdelen van de bestraalde 

kernbrandstof samen of afzonderlijk te scheiden; 

• de ontwikkeling van nieuwe reactoren die de recyclage van een zo groot mogelijke hoeveelheid 

actiniden mogelijk zullen maken. 

Voor de stoffen die niet kunnen worden gerecycleerd voor de productie van energie, zoals splijtings- en 

activeringsproducten, slaat het onderzoek op hun transmutatie (dit is de omzetting van langlevende 

radioactieve elementen in radioactieve elementen met kortere levensduur of zelfs niet-radioactieve 

elementen). De huidige resultaten inzake transmutatie van splijtings- en activeringsproducten zijn niet 

erg bemoedigend wat de mogelijke toepassing op industriële schaal betreft. 

In verschillende landen bevinden deze technologieën zich momenteel in het stadium van onderzoek en 

worden proefexperimenten op grote schaal voorbereid. De industriële toepassing van deze 

geavanceerde nucleaire cycli is niet gepland vóór 2040-2060. Daarna zal nog 30 of 40 jaar nodig zijn 

voordat de radiotoxiciteit van het afval aanzienlijk is gedaald (dit kan pas na verschillende recyclages 

van de bestraalde kernbrandstof). De keuze om geavanceerde nucleaire technologieën te ontwikkelen 

en toe te passen, is dus in de eerste plaats een kwestie van energiebeleid. Bovendien vereist de 

ontwikkeling van geavanceerde nucleaire cycli grote investeringen, waardoor dit eerder denkbaar is in 

een multinationaal dan in een nationaal kader.  
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3. Ervoor kiezen om een principebeslissing te nemen  

De derde mogelijkheid bestaat erin een principebeslissing te nemen over het langetermijnbeheer van 

het afval van categorieën B en C. In tegenstelling tot  de twee andere mogelijkheden, kiest de 

maatschappij er hier voor om niet te wachten maar om de eerste concrete stappen te naar een optie 

voor het langetermijnbeheer. 

Door deze keuze kan het beheersysteem voor het afval van categorieën B en C sluitend worden 

gemaakt. Het nemen van een principebeslissing is slechts een eerste stap in een lang proces, dat 

verscheidene decennia zal duren en waarbij talrijke beslissingen moeten worden genomen.  

 

Welke fundamentele keuze moet worden gemaakt bij he t nemen 
van een principebeslissing? 

Het nemen van een principebeslissing impliceert dat men ervoor kiest de langetermijnveiligheid op 

actieve  of op passieve  wijze te verzekeren. In het eerste geval is voortdurend (zolang het afval een 

radiologisch gevaar vormt, dit wil zeggen gedurende verscheidene duizenden of zelfs honderd, 

duizenden jaren) menselijk ingrijpen noodzakelijk. In het tweede geval kiest men voor een intrinsiek 

veilige optie, zonder dat de tussenkomst van de mens nodig is. (Deze tussenkomst blijkt mogelijk onder 

bepaalde voorwaarden.) 

Deze keuze is grotendeels afhankelijk van maatschappelijke en ethische overwegingen, en 

overwegingen inzake risicobeoordeling. Hij is in vele landen het voorwerp (geweest) van openbare 

discussies. De implicaties van beide keuzes worden hieronder uitgelegd.  

 

De langetermijnveiligheid op actieve wijze verzekere n: kiezen voor een opslagoptie die 
gecontroleerd moet worden  

Indien men een optie kiest waarbij de langetermijnveiligheid op actieve wijze wordt verzekerd, is de 

veiligheid van mens en milieu afhankelijk van menselijk ingrijpen, vandaag en zolang de bescherming 

moet worden verzekerd, dit wil zeggen gedurende verscheidene honderd duizenden jaren.  

Dit beheerconcept, dat eeuwigdurende opslag wordt genoemd, vereist installaties, organisaties en 

personen die alle noodzakelijke handelingen uitvoeren om de installaties waarin het afval is opgeslagen 

te beheren en onder controle te houden, en om het behoud van de noodzakelijke kennis en 

deskundigheid door te geven en te waarborgen gedurende duizenden of zelfs honderdduizenden jaren. 

Eén van de doelstellingen van deze optie is op elk moment de toegankelijkheid en de 

terugneembaarheid van het afval mogelijk te maken. 

Indien men voor een eeuwigdurende opslag kiest, dient men opslaginstallaties te ontwikkelen en te 

bouwen die voldoende robuust zijn om de veiligheid te garanderen gedurende een periode van 100 tot 

300 jaar. Na deze periode moet het afval verplaatst worden naar nieuwe opslaginstallaties voor een 

nieuwe periode van 100 tot 300 jaar. De opslaginstallaties moeten worden bewaakt en gecontroleerd tot 

het einde van hun operationele levensduur. Er moet ook voorzien worden in een periodieke 

herconditionering van het afval (wanneer het slijtageverschijnselen begint te vertonen). Deze cyclus van 

herconditionering en overbrenging van het afval naar nieuwe installaties moet regelmatig worden 

herhaald om de veiligheid van mens en milieu te garanderen (zie figuur 19). 
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Figuur 19: Conceptueel schema van de optie van eeuw igdurende opslag. 

 

 

De opslaginstallaties kunnen bovengronds worden gebouwd (Figuur 20 ) of in de grond worden 

ingegraven (op enkele meters van het oppervlak (Figuur 21 ) of dieper (Figuur 22 )). 

 

 

  

Figuur 20: Bovengrondse opslag. Figuur 21: Opslag op enkele meters 
van het oppervlak. 

Figuur 22: Opslag op grotere diepte. 

Bron van de figuren: Description of Long-term Management Options for Radioactive Waste Investigated Internationally, Nirex 

report N/050, United Kingdom Nirex Limited (May 2002), ISBN 1-84029-295-4 

 

De wetenschappelijke en technische onzekerheden voor een dergelijk concept zijn beperkt (ook al dient 

het langetermijngedrag van het opgeslagen afval nog het voorwerp te zijn van onderzoek en 

ontwikkeling), terwijl de onzekerheden over de continuïteit van het beheersysteem groot zijn.  

 

Conditionering, 
opslag in een nieuwe

installatie

Idem Idem Idem

(…)

100 à 300 jaar

Tijd (duizenden jaren)
(minstens)

(…)
(…)
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De langetermijnveiligheid op passieve wijze verzeker en: kiezen voor een optie die geen 
tussenkomst van de mens vereist 

Indien men een optie kiest waarbij de langetermijnveiligheid op passieve wijze wordt verzekerd, is de 

veiligheid van mens en milieu op termijn niet meer afhankelijk van menselijk ingrijpen. In deze context 

heeft de term ‘passief’ een positieve connotatie. 

Op internationaal vlak werden talrijke opties bestudeerd om de langetermijnveiligheid op passieve wijze 

te verzekeren. De meeste van deze opties werden verworpen om wettelijke, technische, veiligheids- 

en/of financiële redenen (zie deel 9). De enige opties die nog overwogen worden, zijn gebaseerd op de 

geologische ingraving van het afval, ook geologische berging of berging in diepe geologische lagen 

genoemd. Het afval moet worden geborgen in een geologische laag die stabiel is op lange termijn 

(miljoenen jaren) en geschikt is om het afval in te sluiten en te isoleren van mens en milieu, in het 

bijzonder door zijn vermogen om de radioactieve stoffen die op termijn zouden kunnen vrijkomen uit de 

afvalcolli, vast te zetten. De keuze van een geschikte gastformatie is bijgevolg een zeer belangrijk 

element voor de ontwikkeling en realisatie van een geologische berging. De geologische formaties die 

aan de stabiliteits- en insluitingsvoorwaarden voldoen en ruimschoots bestudeerd zijn op internationaal 

vlak en/of als gastformaties gekozen zijn, zijn klei-, graniet- en zoutformaties. 

Alvorens geborgen te worden in een geologische formatie, wordt het afval omgeven door verschillende 

aanvullende kunstmatige barrières (metalen oververpakking, betonnen container,…). De installatie 

vormt een bijkomende barrière rond het afval. In deze opties is het niet de bedoeling het afval terug te 

nemen, maar het terugnemen van het afval blijft gedurende bepaalde tijd mogelijk, ook al is het moeilijk. 

De opties die gebaseerd zijn op de berging van het afval zijn onderverdeeld in twee categorieën: die 

welke gebaseerd zijn op de berging in een specifieke installatie, gebouwd in een geschikte geologische 

formatie (Figuur 23 ), en die waarbij het afval wordt geplaatst in diepe boorgaten geboord van op het 

oppervlak (Figuur 24 ). Beide opties vereisen de karakterisering van de geologische formatie waarin het 

afval geborgen zal worden. De twee types van opties verschillen door de grootte van de kunstmatige 

barrière en het al dan niet toegankelijk zijn van de bergingsplaats. In het eerste geval wordt het afval 

omgeven door verschillende kunstmatige barrières en is de bergingsinstallatie (vóór sluiting) 

toegankelijk voor de mens (zie voorbeeld van design van geologische berging ontwikkeld in Zweden, 

Figuur 25 ). De bergingsinstallatie wordt gebouwd op een diepte van enkele honderden meters. De 

terugneembaarheid van het afval kan in beperkte mate worden overwogen gedurende een bepaalde 

periode. In het tweede geval wordt het afval, in zijn bergingsverpakking, geplaatst in een put die niet 

toegankelijk is voor de mens. Deze put heeft een diameter van ongeveer één meter en een lengte van 

enkele kilometers. De terugneembaarheid van het afval is moeilijk en beperkt, en dit al vanaf het 

moment dat het afval geborgen is. 
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Figuur 23: Berging in een installatie gebouwd in ee n 

geschikte geologische formatie (diepte: enkele hond erden 

meters). 

Figuur 24: Berging in diepe boorgaten (diepte: enke le 

kilometers). 

Bron van de figuren: Description of Long-term Management Options for Radioactive Waste Investigated Internationally, Nirex 

report N/050, United Kingdom Nirex Limited (May 2002), ISBN 1-84029-295-4 

 

Figuur 25: Design van de geologische bergingsinstal latie ontwikkeld in Zweden. Het afval is omgeven do or 

verschillende kunstmatige barrières (bron: SKB).  
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Waar kan de beheeroptie worden uitgevoerd? 

De gekozen beheeroptie op lange termijn kan worden uitgevoerd in België of in het buitenland, in het 

kader van een multinationale samenwerking.  

Zoals aangegeven in deel 2, bepaalt het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van 

bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen in 

1997, omgezet in de Belgische wetgeving door de wet van 2 augustus 2002 en gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad van 25 december 2002, dat “radioactief afval, voor zover dit verenigbaar is met de 

veiligheid van het beheer van dergelijk materiaal, definitief opgeborgen moet worden in de Staat waar 

het is ontstaan.” 

Datzelfde Gezamenlijk Verdrag erkent echter dat een aantal landen een multinationale optie zouden 

kunnen ontwikkelen en uitvoeren die een veilig en doeltreffend beheer van de bestraalde kernbrandstof 

en het radioactieve afval garandeert. De haalbaarheid van de ontwikkeling van een gedeelde 

multinationale optie wordt momenteel bestudeerd in het kader van Europees onderzoek en van de IAEA 

(International Atomic Energy Agency). Deze optie biedt interessante mogelijkheden. De hindernissen die 

moeten worden genomen alvorens een dergelijke optie kan worden uitgevoerd, zijn echter talrijk en 

divers: een verschillende wetgeving, beleid en planning in de betrokken landen, de afwezigheid van een 

soevereine autoriteit, de verdeling van de kosten tussen de landen en de problemen inzake 

maatschappelijke aanvaarding van buitenlands afval en wederkerigheid.  

In bepaalde landen pleit de wetgeving niet voor een gedeelde multinationale optie. Finland bijvoorbeeld 

verbiedt de verwerking, opslag en berging van nucleair afval verbonden aan de productie van 

kernenergie buiten zijn grondgebied. Hij verbiedt tevens het transport van bestraalde kernbrandstof naar 

het buitenland. Op basis daarvan heeft Finland geopteerd voor de geologische berging, op zijn eigen 

grondgebied, van bestraalde kernbrandstof uit zijn kernreactoren. In Frankrijk verbiedt de wet van 28 

juni 2006, waarbij geopteerd wordt voor geologische berging, eveneens uitdrukkelijk de berging van 

buitenlands afval op Frans grondgebied. De wet verbiedt tevens de invoer van bestraalde kernbrandstof 

of radioactieve stoffen op zijn grondgebied, behalve tijdelijk voor opwerking, onderzoek of overbrenging 

tussen landen. 
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Welke beheeropties op lange termijn moeten meteen w orden 
uitgesloten? 

De volgende opties om het afval van categorieën B en C op lange termijn te beheren, werden in de loop 

van de voorbije decennia in diverse mate bestudeerd door verschillende landen en werden verworpen. 

Sommige ervan zijn in strijd met de internationale overeenkomsten of met het Belgisch recht. Andere 

werden verworpen om technische redenen, omwille van de veiligheid, de bescherming van het milieu 

en/of de kostprijs: 

• De berging op de zeebodem  bestaat erin het radioactieve afval, ingesloten in containers die 

ontworpen zijn om verscheidene duizenden jaren mee te gaan, te plaatsen op de zeebodem, op 

dieptes van enkele kilometers. Internationale akkoorden6 verbieden deze optie (Figuur 26 ). 

• De berging onder de zeebodem is vergelijkbaar met de vorige optie. De afvalcontainers worden 

hier echter niet op de zeebodem geplaatst, maar geborgen in een geologische laag onder de 

zeebodem. Internationale akkoorden verbieden deze optie (Figuur 27 ).  

• De berging in de ijskap , enkel toepasbaar op warmteafgevend afval, steunt op de vervalwarmte 

om het ijs rond de afvalcontainers geleidelijk te laten smelten, waardoor het afval in de ijslaag wordt 

opgenomen. Het gat sluit automatisch door de vorming van nieuw ijs. Internationale akkoorden 

verbieden deze optie (Figuur 28 ). 

• De berging in subductiezones  bestaat erin de afvalcontainers in de diepe oceaan te plaatsen, in 

geologisch onstabiele regio’s, in de hoop dat de beweging van de oceaanplaten het afval van het 

aardoppervlak zal verwijderen. Deze optie kan worden beschouwd als een vorm van zeeberging, 

die verboden is door internationale akkoorden (Figuur 29 ). Omdat de tektonische bewegingen 

moeilijk nauwkeurig te voorspellen zijn, werden de risico’s van deze optie ook te groot bevonden. 

• De berging in de ruimte  bestaat erin de afvalcontainers in de ruimte te sturen door middel van een 

ruimteveer of een raket. Deze optie wordt niet meer overwogen wegens de hoge kostprijs en de 

risico’s die eraan verbonden zijn, met name in geval van een mislukte lancering (Figuur 30 ). 

• De fusie van de gastformatie met het afval, enkel toepasbaar op warmteafgevend afval, bestaat 

erin het afval te injecteren in een holte of een gat, twee à drie kilometer onder de aardkorst. De 

thermische belasting van het afval zou het rondom liggende gesteente vloeibaar moeten maken. 

Nadat het gesteente opnieuw hard is geworden, zou een gesteente-afvalmatrix gevormd worden die 

het afval gedurende vele jaren zou vasthouden. Na enkele weinig belovende laboratoriumproeven 

(ontoereikende temperatuur om een fusie van het gesteente mogelijk te maken), werd afgezien van 

deze optie (Figuur 31 ).  

• Rechtstreekse injectie  bestaat erin vloeibaar afval rechtstreeks in een ondergrondse steenlaag te 

injecteren. De gastformatie wordt gekozen omwille van haar vermogen om het afval vast te houden. 

Ze kan worden gebruikt voor al het afval dat kan worden omgezet in slib (Figuur 32 ). Deze optie is 

verboden in België op basis van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 over stralingsbescherming, 

dat de lozing van vloeibaar radioactief afval in de grond verbiedt. 

 

 

                                                        
6  Zie het Verdrag van Londen (Verdrag over de verontreiniging van de zee door het storten van afval). 
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Figuur 26: Berging op 

de zeebodem. 

Figuur 27: Berging onder de 

zeebodem. 

Figuur 28: Berging in de 

ijskap. 

Figuur 29: Berging in 

subductiezones. 

 

  

Figuur 30: Berging in de ruimte.  Figuur 31: Fusie van de 

gastformatie. 

Figuur 32: Rechtstreekse 

injectie. 

 

Bron van de figuren: Description of Long-term Management Options for Radioactive Waste Investigated Internationally, Nirex 

report N/050, United Kingdom Nirex Limited (May 2002), ISBN 1-84029-295-4 
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Welke beheeropties op lange termijn kunnen worden o verwogen 
en worden overwogen voor het afval van categorieën B en C? 

 

Welke beheeropties op lange termijn kunnen worden o verwogen voor het afval van categorieën 
B en C? 

Verschillende (technische of strategische) opties kunnen worden overwogen voor het 

langetermijnbeheer van het afval van categorieën B en C. In dit document dekt de term ‘optie’ elke 

strategische of technische beheerkeuze. Zoals we eerder gezien hebben, kunnen een aantal technische 

opties nu al worden verworpen omdat ze in strijd zijn met de internationale of Belgische 

overeenkomsten of omdat ze te riskant zijn. 

Het is moeilijk de resterende mogelijkheden systematisch te vergelijken omdat ze zeer verschillende 

noties omvatten. Sommige hebben betrekking op technische keuzes met een ongelijke graad van 

ontwikkeling. Andere slaan op strategische keuzes, die soms andere domeinen impliceren dan dat van 

het beheer van afval. De milieueffectenstudies die het voorwerp zullen zijn van het SEA-rapport, zullen 

rekening moeten houden met deze realiteit.  

Bijlage 2 geeft een eerste aanzet tot een vergelijking op basis van een reeks vragen die te maken 

hebben met de vier dimensies vermeld in deel 8.  
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10. Wat is de mening van NIRAS? 

NIRAS meent, enerzijds, dat het noodzakelijk en gerechtvaardigd is een principebeslissing te nemen die 

zo spoedig mogelijk het type van optie vastlegt dat moet worden uitgevoerd voor het langetermijnbeheer 

van het afval van categorieën B en C. Anderzijds is ze van mening dat de aangewezen optie erin 

bestaat dit afval zo spoedig mogelijk te bergen in een installatie, gebouwd in een weinig verharde 

kleiformatie, op Belgisch grondgebied. Dergelijke optie kan pas worden uitgevoerd na afloop van een 

reeks stappen (cf. figuur 16) en nadat alle nodige vergunningen zijn uitgereikt (en de veiligheid en 

uitvoerbaarheid dus formeel zijn goedgekeurd door de bevoegde instanties). 

Om tot dit besluit te komen, heeft NIRAS de mogelijke opties (voorgesteld in bijlage 2) geëvalueerd op 

basis van zeven vragen die zij fundamenteel acht:  

1. Kan het beheersysteem voor het afval van categorieën B en C met deze optie sluitend worden 

gemaakt? 

2. Stemt deze optie overeen met het huidig Belgisch wettelijk en institutioneel kader?  

3. Is deze optie voldoende gekend om een eerste beslissing op weg naar de uitvoering ervan te 

nemen? (Met ‘gekend’ wordt hier bedoeld: Is het mogelijk deze optie op industriële schaal uit te 

voeren en de veiligheid ervan te evalueren op basis van de huidige kennis?) 

4. Is deze optie toepasbaar op al het afval van categorieën B en C dat al bestaat of nog gepland is 

in het huidige nucleaire programma? 

5. Zal het afval in deze optie in België worden beheerd (conform de voorkeur voor een beheer op 

nationaal grondgebied, aanbevolen door het Gezamenlijk Verdrag en door België)?  

6. Legt deze optie de toekomstige generaties geen onredelijke lasten op?  

7. Verbetert deze optie op termijn de veiligheidstoestand voor de lokale gemeenschap waar het 

afval momenteel is opgeslagen? 

 

UITLEG 

Op basis van de antwoorden van NIRAS op de zeven vragen, kunnen vier opties worden verworpen die 

momenteel geen oplossing bieden voor het probleem van het langetermijnbeheer van het afval van 

categorieën B en C:  

• De nuloptie: lost het probleem niet op en schuift het door naar de toekomstige generaties. 

• Wachten op de toepassing van geavanceerde nucleaire technologieën: De geavanceerde nucleaire 

technologieën kunnen niet worden toegepast op al het afval van categorieën B en C. Ze lossen het 

probleem van het ultieme afval, dit is het niet-recycleerbare afval, niet op. Er bestaat een brede 

internationale consensus over het feit dat de geavanceerde nucleaire technologieën het bestaande 

of toekomstige afval, geproduceerd in het huidige nucleaire programma, niet zullen kunnen 

recycleren. Ze kunnen dus de hoeveelheid afval en het radiologisch gevaar ervan niet verminderen. 

Dit afval vertegenwoordigt 8 900 m3 afval van categorie B en 400 m3 afval van categorie C waarvoor 

een beheeroptie op lange termijn moet worden gevonden. Bovendien kunnen ze noch vandaag, 

noch in het kader van het huidig Belgisch institutioneel kader worden toegepast (moratorium op de 

opwerking). 
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• Er bestaat momenteel geen gedeelde multinationale optie die erin bestaat een gemeenschappelijke 

optie te ontwikkelen en uit te voeren. De vooruitzichten op het vlak van de ontwikkeling en 

uitvoering van een dergelijke optie zijn onzeker. De voortekenen zijn niet bemoedigend. De huidige 

juridische en technische ontwikkelingen binnen de belangrijkste nucleaire landen van de Europese 

Unie gaan inderdaad in tegen een gedeelde multinationale optie. Bovendien beveelt het 

Gezamenlijk Verdrag de ontwikkeling van een optie aan in het land dat het afval produceert. De 

multinationale optie legt ook een wederkerigheidsprincipe op dat verschillende vormen kan 

aannemen (bijvoorbeeld de uitwisseling van afval). Het is tevens belangrijk te noteren dat een 

multinationale beheeroplossing op lange termijn kan worden uitgevoerd in gelijk welk van de 

betrokken landen. 

• De optie die erin bestaat het afval van categorieën B en C te bergen in diepe boorgaten is niet 

aangepast aan de Belgische context. Deze optie wordt immers doorgaans beschouwd voor zeer 

beperkte afvalvolumes (bijvoorbeeld ingekapselde bronnen). De hoeveelheid afval die in België 

moet worden geborgen is te groot en zou heel veel boringen vereisen. Bovendien bestaat er grote 

onzekerheid omtrent de kennis van de geologische omgeving op de grote dieptes die nodig zijn 

voor deze optie, en de mogelijkheid om deze omgeving met de gewenste nauwkeurigheid te 

karakteriseren.  

 

Rekening houdend met wat voorafgaat, is de fundamentele keuze waarmee NIRAS geconfronteerd wordt, 

de keuze tussen, enerzijds, de eeuwigdurende opslag van het afval van categorieën B en C, die steunt 

op de tussenkomst van de mens zolang dit afval radiologisch een gevaar vormt – gedurende tientallen 

of zelfs honderdduizenden jaren – en, anderzijds, de berging in een bergingssysteem in een 

geologische formatie, die steunt op de intrinsieke veiligheid van de kunstmatige en natuurlijke barrières, 

zonder dat menselijke tussenkomst vereist is. 

Hoewel de eeuwigdurende opslag technisch realiseerbaar is en de langetermijnveiligheid kan 

garanderen, meent NIRAS dat er twee fundamentele bezwaren tegen zijn: 

• het verzekeren van de veiligheid rust volledig op de schouders van de toekomstige generaties; 

• deze optie gaat gepaard met onzekerheid die zeer moeilijk te schatten is en niet kan worden 

verminderd door onderzoek en ontwikkeling. Het gaat om hetgeen men de maatschappelijke 

onzekerheid zou kunnen noemen of de onzekerheid omtrent het vermogen van onze maatschappij 

om, gedurende tientallen of zelfs honderdduizenden jaren, een systeem in stand te houden dat het 

mogelijk maakt: 

o de opslaggebouwen te onderhouden en/of te herbouwen en het afval dat gebreken vertoont 

opnieuw te conditioneren; 

o de nodige kennis over te dragen; 

o een financieringssysteem te handhaven.  

 

Bovendien heeft geen enkel land, waaronder die landen die het langetermijnbeheer van hun afval van 

categorieën B en C uitgetekend hebben, geopteerd voor een eeuwigdurende opslag.  
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Welke optie wordt aanbevolen door NIRAS? 

Overeenkomstig de internationale aanbevelingen bestudeert NIRAS, sinds meer dan 25 jaar, de 

geologische berging als optie voor het langetermijnbeheer van het afval van categorieën B en C. De 

beslissing om het RD&D (Research, Development and Demonstration) in deze richting te sturen, werd 

altijd gesteund door de voogdijoverheid van NIRAS. Met deze optie kan het beheersysteem sluitend 

worden gemaakt. Ze is bovendien definitief.  

De resultaten van het lopend onderzoeks- en ontwikkelingswerk, dat gericht is op berging in een weinig 

verharde kleilaag en wordt uitgevoerd in een ondergronds laboratorium in Mol, worden veelbelovend 

geacht op internationaal vlak, zowel in termen van veiligheid als in termen van technische / 

technologische uitvoerbaarheid. Het is dus deze optie, een zo spoedig mogelijke berging in een weinig 

verharde kleiformatie, die NIRAS aanbeveelt voor het langetermijnbeheer van het afval van categorieën B 

en C. Hierdoor is het mogelijk het reeds geproduceerde afval zo spoedig mogelijk te isoleren van mens 

en milieu. Figuur 33 illustreert schematisch de geologische bergingsinstallatie die overwogen wordt voor 

het afval van categorieën B en C (zie de fiche Op zoek naar duurzame oplossingen voor het beheer op 

langetermijn van radioactief afval van de categorieën B en C voor meer informatie). 

Indien de aanbevolen beheeroptie bekrachtigd wordt door een principebeslissing, moeten nog talrijke 

beslissingen worden genomen. De berging van het afval zal ten vroegste kunnen beginnen in 2040 voor 

het afval van categorie B en in 2080 voor het afval van categorie C. Men moet rekenen op ten minste 

100 jaar tussen het begin van de bouw van de bergingsinstallatie en de sluiting ervan. (De 

uitvoeringsplanning hangt in grote mate af van de keuze van de gastformatie.) 

 

 

Figuur 33: Het concept van geologische berging dat overwogen wordt voor het afval van categorieën B en C. 
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Welke beslissingen hebben andere landen genomen? 

De laatste jaren zijn vele landen gestart met het besluitvormingsproces dat moet leiden tot de keuze 

van een langetermijnbeheeroptie voor het afval van categorieën B en C. De participatie van het 

publiek en zijn  aanvaarding van een optie zijn sleutelfactoren voor het welslagen van dergelijk proces. 

In verschillende landen heeft dit proces geleid tot de keuze van geologische berging in een specifieke 

installatie als beleid voor het langetermijnbeheer van al hun radioactieve afval of een deel ervan.  

Een paar voorbeelden: 

• Frankrijk heeft in 2006 beslist zijn huidige werkzaamheden rond de geologische berging van het 

afval van categorieën B en C (met uitzondering van de bestraalde kernbrandstof die zal worden 

opgewerkt) in een verharde kleiformatie voort te zetten, teneinde de bouwvergunning aan te vragen 

tegen 2015 en te beginnen met de industriële exploitatie van zijn bergingsinstallatie in 2025; 

• Zwitserland heeft in 2005 gekozen voor de geologische berging van zijn afval van categorieën B en 

C. Het siteselectieproces is gestart. In november 2008 werden drie geologische vestigingsgebieden 

in  Opalinusklei geselecteerd; 

• Zweden eist dat zijn bestraalde kernbrandstof geborgen wordt in geologische formaties. Het 

siteselectieproces is er gestart. Twee mogelijke sites in een granietformatie werden bestudeerd. De 

uiteindelijke selectie zou moeten plaatsvinden in 2009. De bergingsinstallatie zou rond 2015 

operationeel moeten zijn; 

• Finland heeft in 2001 gekozen voor de geologische berging in een graniet formatie als optie voor 

het langetermijnbeheer van zijn bestraalde kernbrandstof, teneinde de bouwvergunning aan te 

vragen tegen 2012 en te beginnen met de industriële exploitatie van zijn bergingsinstallatie in 2020. 

In deze optiek bouwt Finland momenteel een installatie voor de karakterisering van het gekozen 

gesteente; 

• in Duitsland is zopas (2008) de vergunning uitgereikt voor de berging van het afval van categorie B 

in Konrad, een oude mijn gelegen onder een kleihoudende deklaag. Deze bergingsinstallatie zou 

operationeel moeten zijn in 2013; 

• het Verenigd Koninkrijk heeft onlangs (2007) gekozen voor de geologische berging voor het 

langetermijnbeheer van zijn afval van categorieën B en C, zonder een voorkeur uit te spreken voor 

een specifieke gastformatie; 

• de Verenigde Staten exploiteren sinds 1999 de WIPP-installatie (Waste Isolation Pilot Plant), 

gebouwd in een zoutlaag, voor de berging van militair afval van categorie B. Deze installatie is 

momenteel de enige operationele geologische bergingsinstallatie in de wereld. De 

veiligheidsautoriteiten analyseren momenteel een vergunningsaanvraag voor de geologische 

berging van bestraalde kernbrandstof (Yucca Mountain-project).  

 

Nederland heeft, voor het beheer op middellange termijn, geopteerd voor de verlengde opslag van het 

radioactieve afval (gedurende 100 jaar). Volgens het officiële standpunt van de regering zal deze 

opslagperiode gevolgd worden door de geologische berging van het afval.  

De geologische berging in een specifieke installatie is de langetermijnoptie die aanbevolen wordt door 

internationale organisaties zoals het IAEA (International Atomic Energy Agency) en het NEA (Nuclear 

Energy  Agency). NIRAS werkt samen met deze organisaties alsook met talrijke nationale agentschappen 

die radioactief afval beheren.  
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In welk nationaal, bilateraal en internationaal kad er situeert het 
onderzoek van NIRAS zich ? 

Het onderzoek inzake het langetermijnbeheer van het afval van categorieën B en C, dat door NIRAS 

wordt verricht, verloopt in nauwe samenwerking met studiecentra, universiteiten en de industriële 

wereld, zowel in België als in het buitenland. 

NIRAS heeft tevens bilaterale of multilaterale akkoorden afgesloten met verschillende buitenlandse 

agentschappen voor het beheer van radioactief afval. Er bestaat in het bijzonder een trilateraal 

akkoord met ANDRA (Frankrijk) en NAGRA (Zwitserland), twee agentschappen die eveneens 

kleiformaties bestuderen als gastformatie voor de geologische berging van afval. Deze akkoorden 

maken het mogelijk de verworven resultaten te vergelijken, de uitwisseling van kennis te bevorderen 

en gezamenlijk RD&D-programma’s (Research, Development and Demonstration) uit te voeren. 

Op internationaal vlak wordt intens samengewerkt via de verschillende organisaties die ter zake actief 

zijn, zoals het IAEA (International Atomic Energy Agency), het NEA (Nuclear Energy Agency) of de EG 

(Direction Générale de la Recherche et Direction Générale des Transports et de l’Energie). 

Binnen verschillende internationale forums en in het buitenland wordt NIRAS erkend als een belangrijke 

deskundige inzake het beheer van radioactief afval en, in het bijzonder, inzake de berging in een 

kleiformatie. Deze erkenning blijkt onder meer uit: 

• de aanwezigheid van NIRAS in de leidinggevende instantie van het Radioactive Waste 

Management Committee  van het NEA; 

• het voorzitterschap, gedurende meer dan zeven jaar, van de Clay Club, een groep van het 

NEA die alle landen groepeert die klei in aanmerking nemen voor de berging van het afval; 

• het voorzitterschap van EDRAM, een vereniging die alle afvalbeheeragentschappen groepeert 

waarvan de programma’s het verst gevorderd zijn (Frankrijk, Duitsland, Spanje, Zwitserland, 

Verenigd Koninkrijk, Japan, Canada, Verenigde Staten van Amerika, België, Finland, 

Zweden); 

• de deelname aan de High Level Group van de Europese Raad; 

• de deelname aan talrijke audits van veiligheidsdossiers, uitgevoerd onder toezicht van het 

NEA; 

• de deelname aan het veiligheidscomité van het Finse programma, dat één van de verst 

gevorderde bergingsprogramma’s van Europa is; 

• het ondervoorzitterschap van de Groupe Permanent Déchets bij de Franse nucleaire 

veiligheidsoverheid; 

• de deelname aan de Conseil Scientifique van ANDRA (FR); 

• de getuigenissen afgelegd voor de Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques 

et Technologiques (OPECST) in Frankrijk; 

• de deelname aan het openbaar debat in Frankrijk over de principebeslissing voor het beheer 

van radioactief afval, voorafgaand aan de wet van 28 juni 2006; 

• de deelname aan deskundigengroepen die door het NEA belast zijn met het evalueren van de 

programma’s of de veiligheidsdossiers voor geologische berging, voorgesteld door 

verschillende landen (Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Canada); 

• Lid van Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la Sécurité Nucléaire. 



Afvalplan in ontwikkeling – werkdocument  41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemen is invloed uitoefenen! 

Geef ons uw mening over het belang dat moet worden gehecht aan elke dimensie voor een duurzaam 

beheer. Zeg ons of de vragen die gesteld worden om de verschillende opties voor het 

langetermijnbeheer te vergelijken, relevant zijn. Uw mening zal het voorwerp zijn van een onafhankelijk 

rapport en er zal rekening mee gehouden worden bij het opstellen van het Afvalplan. 
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Bijlage 1: Glossarium 
 

Actinide 

Natuurlijk of kunstmatig radioactief element dat als kernbrandstof wordt gebruikt. Momenteel gebruiken 

de meeste commerciële kernreactoren uranium en soms plutonium als brandstof. In de toekomst zullen 

ook andere actiniden gebruikt kunnen worden, zoals americium en neptunium. 

 

Activiteit  

Het aantal spontane radioactieve overgangen die per tijdseenheid plaatsvinden in een gegeven 

hoeveelheid radioactieve stof. De eenheid voor activiteit is becquerel (Bq). Eén becquerel komt overeen 

met één verval per seconde. 

 

Afval  

Elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet of waarvoor hij de intentie of de verplichting 

heeft zich ervan te ontdoen. 

 

Afvalplan 

Plan dat NIRAS in 2010 wil voorleggen aan de federale regering. Dit plan zal het algemeen programma 

voor het langetermijnbeheer van radioactief afval bevatten, en zal toegespitst zijn op het 

langetermijnbeheer van hoogactief en langlevend afval (afval van categorieën B en C). 

 

Bestraalde kernbrandstof  

Kernbrandstof die, na bestraling, definitief uit de kernreactor wordt verwijderd. Kernbrandstof wordt pas 

afval wanneer zijn eigenaar deze als zodanig aangeeft en overdraagt aan NIRAS 

 

Eeuwigdurende opslag 

Optie voor het langetermijnbeheer van afval, die bestaat uit een onbepaald aantal opslagfasen. Op 
het einde van de levensduur van de opslaginstallaties (tussen 100 en 300 jaar) wordt het afval 
overgebracht naar nieuwe installaties. In deze optie wordt de langetermijnveiligheid van mens en 
milieu actief verzekerd, vermits ze voortdurend steunt op menselijke acties. 

 

Geconditioneerd radioactief afval of geconditioneer d afval  

Radioactief afval dat is verwerkt, geïmmobiliseerd en verpakt in een metalen verpakking. Het 

geconditioneerde afval wordt opgeslagen in gebouwen die speciaal daartoe bestemd zijn, in afwachting 

van een optie voor het langetermijnbeheer.  

 

Geologische berging of berging in diepe geologische  lagen 
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Groep opties voor langetermijnbeheer van afval, waarbij het afval geborgen wordt in geschikte 
geologische lagen. In deze opties wordt de langetermijnveiligheid van mens en milieu passief 
verzekerd, vermits ze steunt op de kunstmatige en natuurlijke barrières die het radioactieve afval 
omgeven. 

Gesloten beheersysteem 

Systeem waarvan alle beheerstappen gekend zijn, met inbegrip van de laatste stap, dit wil zeggen de 

stap die de langetermijnveiligheid van mens en milieu moet verzekeren. 

 

Huidig nucleair programma 

Programma voor de productie van nucleaire energie in België dat rekening houdt met de wet van 31 

januari 2003 betreffende de geleidelijke uitstap uit kernenergie. Deze wet voorziet in de sluiting van de 

zeven bestaande kernreactoren na 40 jaar exploitatie (tussen 2015 en 2025). 

 

Levensduur (van afval)   

De tijd waarna de initiële activiteitswaarde van een radioactief element door natuurlijk verval gehalveerd 

wordt. Elk radio-element heeft zijn eigen specifieke levensduur. (Er wordt ook gesproken van 

halfwaardetijd.) Afval waarvan de meerderheid van de radioactieve elementen een levensduur van 

dertig jaar of minder heeft, wordt beschouwd als kortlevend afval. 

 

Omkeerbaarheid / flexibiliteit 

Mogelijkheid om terug te komen op één of meer stappen van de planning of de uitvoering van een 
optie voor het langetermijnbeheer van radioactief afval, in welk stadium ook. 

Deze mogelijkheid veronderstelt de herziening en, in voorkomend geval, de herevaluatie van 
vroegere beslissingen en van de nodige (technische en financiële, enz.) middelen om een stap 
terug te zetten. De omkeerbaarheid impliceert dat voorzien is in terugvalposities, zowel politiek als 
technisch. Een programma kan zo worden ontworpen dat het de omkeerbaarheid vergemakkelijkt, 

bijvoorbeeld door het onder te verdelen in kleine stappen die frequent worden herzien, en door er 

technische bepalingen in op te nemen om dit mogelijk te maken. 

 

Ontmanteling 

Geheel van operaties die gebruik maken van demontage-, versnijdings- en afbraaktechnieken om de 

besmette of geactiveerde materialen en structuren te verwijderen. 

 

Opslag  

Tijdelijke bewaring van geconditioneerd afval, met de bedoeling het te recupereren. 
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Opwerking 

Geheel van technische operaties die worden verricht op bestraalde kernbrandstof om de bruikbare 

stoffen die gerecycleerd kunnen worden (uranium en plutonium) te scheiden van de reststoffen, die dan 

afval worden. 

 

Principebeslissing  

Algemene strategische beslissing die het kader schept waarin het algemeen programma voor het 

langetermijnbeheer van radioactief afval wordt geënt. Ze geeft de ‘te volgen richting’ aan. Het is de 

eerste stap in een stapsgewijs besluitvormingsproces dat zal uitmonden in de uitvoering van de gekozen 

optie. 

 

Radioactief afval  

Elke stof waarvoor geen enkel gebruik meer is voorzien en die radioactieve elementen bevat waarvan 

de activiteit of de concentratie niet kan worden verwaarloosd om redenen van stralingsbescherming. 

 

Radioactieve stof  

Elke stof die één of meer radioactieve elementen bevat waarvan de activiteit of de concentratie niet 
mag worden verwaarloosd om redenen van stralingsbescherming. 

 

Splijtingsproducten 

Kort- of langlevende residu's die voortkomen uit de splijting van actiniden. 

 

Terugneembaarheid 

Mogelijkheid om het afval terug te nemen nadat het is geplaatst in een daartoe bestemde 
beheerinstallatie. De Belgische wet bepaalt dat het langetermijnbeheer van radioactief afval moet 
gebeuren zonder de intentie het afval terug te nemen. 

 

Ultiem afval  

Radioactief afval dat in de huidige technische en economische omstandigheden niet meer kan worden 

verwerkt, met name door extractie van het bruikbare gedeelte of door het verontreinigend of gevaarlijk 

karakter ervan te beperken. 
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Bijlage 2: Vergelijking van de opties 
Deze bijlage bevat een vergelijking van de mogelijke opties voor het langetermijnbeheer van het afval 

van categorieën B en C. Dit overzicht bevat zes tabellen, één per optie. Elke tabel telt drie kolommen. 

De eerste twee kolommen zijn gelijk voor alle tabellen. De eerste kolom telt 18 vragen, verdeeld in vier 

groepen (de vier dimensies van duurzame ontwikkeling, zie Figuur 34). De tweede kolom bevat de 

indicatoren die NIRAS gebruikt om elke vraag te beantwoorden. De derde kolom bevat de antwoorden op 

de vragen voor de beschouwde optie.  

 

Deze vergelijking is niet volledig en moet worden beschouwd als hulpmiddel bij de denkoefening. 

Naargelang het bestaande kennisniveau zijn de antwoorden voor bepaalde opties gedetailleerder dan 

voor andere.  

 

Figuur 34  : Dimensies van een duurzame optie.   

 Financiële en 
economische dimensie  

Maatschappelijke en 
ethische dimensie 

Dimensie milieu en 
veiligheid 

Technische en weten-
schappelijke dimensie  
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Optie A: nuloptie: geen beslissing, voortzetting va n de huidige situatie 

Vragen Welk referentiekader gebruikt 
NIRAS om deze vragen te 

beantwoorden? 

A. Nuloptie: geen beslissing, 
voortzetting van de huidige 

situatie 

Technische en wetenschappelijke dimensie 

1.  Is deze optie van toepassing op 
al het afval? 

De keuze van één of meer opties 
moet het langetermijnbeheer van 
het afval van categorieën B en C 
verzekeren. 

Ja. 

2.  Welk type van installaties is nodig 
om deze optie uit te voeren?  

Niet van toepassing. Huidige bovengrondse 
opslaggebouwen: 
- voor het geconditioneerde afval 
van categorieën B en C, 
opslaggebouwen op site 1 van 
Belgoprocess; 
- voor de verbruikte brandstof, 
opslaggebouwen op de sites van 
Doel en Tihange. 

3.  Is het met deze optie mogelijk het 
beheersysteem sluitend te maken?  

De uitvoering van de optie moet het 
mogelijk maken het beheersysteem 
sluitend te maken. De term ‘sluitend’ 
betekent dat alle stappen van het 
beheer van het afval gekend zijn, 
inclusief de laatste.  

Nee. 

4.  Is deze optie voldoende gekend 
om een beslissing ten gunste van 
deze optie te nemen? 
 
Is deze beslissing een 
principebeslissing die de te nemen 
richting voor het langetermijnbeheer 
vastlegt? 

De optie is voldoende gekend om 
een principebeslissing te nemen 
indien: 
- bij de uitvoering ervan gebruik 
gemaakt wordt van materialen en 
technieken die gekend zijn of zich in 
een voldoende geavanceerd 
stadium van ontwikkeling bevinden; 
- de mogelijke vestigingsplaatsen 
werden gekarakteriseerd of 
gekarakteriseerd kunnen worden; 
- alle verworven wetenschappelijke 
en technologische kennis voldoende 
geavanceerd wordt  bevonden om 
de uitvoering van de optie te kunnen 
voorbereiden; 
- het RD&D dat nog nodig is voor de 
ontwikkeling en de uitvoering van de 
optie en voor het beperken van de 
onzekerheden afgebakend is. 

Ja. 
 
Nee, deze optie beïnvloedt het 
langetermijnbeheer niet. 
Deze optie maakt het ook niet 
mogelijk het huidige beheer te 
optimaliseren. 

5.  Steunt deze optie op 
internationale aanbevelingen? 
 
In welk(e) land(en) heeft de regering 
deze optie gekozen? (Wanneer zal 
de optie operationeel zijn?) 

De optie dient het voorwerp te zijn 
van een brede internationale 
consensus. 
 
De optie moet door verschillende 
landen gekozen zijn voor het 
langetermijnbeheer van al hun 
radioactief afval of een deel ervan.  
 
De uitvoering ervan is aan de gang 
in een aantal landen (steunend op 
de ervaring verworven door andere 
landen op dit gebied). 

Nee. De nationale 
verantwoordelijkheid voor een 
afvalbeheerbeleid is bepaald in het 
Gezamenlijk Verdrag, de resolutie in 
voorbereiding van de Europese 
Raad en de Belgische wet.  
 
Nederland en Spanje hebben beslist 
de huidige opslag voort te zetten 
gedurende een periode van 100 jaar 
alvorens een beslissing over het 
langetermijnbeheer van het afval te 
nemen. 
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Vragen Welk referentiekader gebruikt 
NIRAS om op deze vragen te 

antwoorden? 

A. Nuloptie (geen beslissing, 
voortzetting van de huidige 

situatie) 

Financiële en economische dimensie 

6.  Is het mogelijk de totale kostprijs 
van de optie te berekenen? Met 
welke onzekerheden? 

Een kostenraming is nodig om de 
financiering van het 
langetermijnbeheer te garanderen 
volgens het principe ‘de vervuiler 
betaalt’ (alle kosten moeten 
integraal en met zekerheid 
gedragen worden door de 
producenten van radioactief afval). 
 
Opmerking: Sommige financiële 
onzekerheden zijn geldig voor alle 
opties, bijvoorbeeld: 
- de hoeveelheid afval die moet 
worden beheerd, 
- de ‘bestemming’ van de verbruikte 
brandstof, 
- de relevantie van de gekozen 
‘discount rate’, 
- de eisen van de bevoegde 
overheid. 
  

Nee, het is niet mogelijk de kostprijs 
van het langetermijnbeheer van het 
afval te ramen (aangezien deze 
afhangt van de gekozen 
langetermijnoptie). Enkel de 
kostprijs van de opslag kan worden 
geraamd. 
 
Vergeleken met een optie die het 
beheersysteem sluitend maakt, 
heeft deze optie bijkomende kosten: 
- kosten van de niet-optimalisering 
van het beheersysteem en van het 
RD&D, 
- kosten om het afval indien nodig te 
herconditioneren. 

7.  Dekken de huidige financiële 
mechanismen de redelijkerwijs te 
voorziene kosten verbonden aan de 
uitvoering van de optie? 

De huidige financierings-
mechanismen volstaan om de 
redelijkerwijs te voorziene kosten 
van de uitvoering van de optie te 
dekken, inclusief in geval van 
stopzetting van de activiteiten door 
een producent (principe van goed 
financieel beheer). 
 
Er bestaat een fonds gespijsd door 
de producenten van radioactief afval 
en gecontroleerd door een 
openbare instantie. Dit fonds 
volstaat om de redelijkerwijs te 
voorziene kosten van het beheer 
van radioactief afval te dekken.  

Het is onmogelijk te weten of de 
financiële mechanismen de 
redelijkerwijs te voorziene kosten 
dekken, vermits men niet weet wat 
er met het afval zal gebeuren. Deze 
situatie is problematisch omdat de 
berekening van de tarieven voor de 
overname van het afval voor het 
langetermijnbeheer moet steunen 
op een hypothese omtrent de 
beheeroptie die zal worden 
uitgevoerd. 

Milieudimensie en veiligheid 

8.  Is deze optie radiologisch veilig 
op korte en op middellange termijn? 
Op lange termijn? 

De optie moet beantwoorden aan 
alle toepasbare nationale en 
internationale normen inzake 
stralingsbescherming. 

Deze optie is radiologisch veilig op 
korte en op middellange termijn. 
 
Deze optie is niet veilig op lange 
termijn, omdat ze technisch niet 
voorzien is voor deze functie (de 
huidige opslaggebouwen zijn niet 
ontworpen met het oog op de 
langetermijnveiligheid). 
 
Het is wetenschappelijk niet 
mogelijk de langetermijnveiligheid te 
evalueren omdat niet alle stappen 
van het beheer gekend zijn. 



48  Afvalplan in ontwikkeling – werkdocument 

Vragen Welk referentiekader gebruikt 
NIRAS om op deze vragen te 

antwoorden? 

A. Nuloptie (geen beslissing, 
voortzetting van de huidige 

situatie) 

9.  Is deze optie controleerbaar op 
korte en op middellange termijn? Op 
lange termijn?  

Een optie is controleerbaar indien 
de goede werking van de installaties 
rechtstreeks of onrechtstreeks kan 
worden gecontroleerd. 

Ja. Deze optie is controleerbaar op 
korte en op middellange termijn. De 
controleerbaarheid op lange termijn 
hangt af van latere beslissingen 
inzake het beheer.   

10.  Moet deze optie gecontroleerd 
worden om de langetermijnveiligheid 
van mens en milieu te garanderen? 

Om de lasten voor de toekomstige 
generaties te beperken, dient de 
langetermijnveiligheid zo weinig 
mogelijk afhankelijk te zijn van 
controles. 

Ja. Deze optie moet worden 
gecontroleerd om de veiligheid van 
mens en milieu te garanderen (op 
korte en op middellange termijn). De 
langetermijnveiligheid is de facto 
niet verzekerd door deze optie. Ze 
hangt af van een latere beslissing 
voor het toekomstige beheer van het 
afval. 

11.  Waarop steunt de 
langetermijnveiligheid van mens en 
milieu in deze optie (= waarvan is ze 
afhankelijk?) 

De veiligheid steunt op robuuste 
funderingen, waarover weinig 
onzekerheid bestaat. 

De langetermijnveiligheid is de facto 
niet verzekerd door deze optie. Ze 
hangt af van een latere beslissing 
voor het toekomstige beheer van het 
afval. De veiligheid op korte en op 
middellange termijn steunt op een 
actief menselijk beheer (regelmatig 
toezicht, controles, onderhoud en 
interventies). 

12.  Welke zijn de belangrijkste 
onzekerheden met betrekking tot 
deze optie? 

Er bestaan twee types van 
onzekerheden: die welke beperkt 
kunnen worden door RD&D of door 
het nemen van beslissingen en de 
andere, die niet reduceerbare 
onzekerheden worden genoemd. 
 
De niet reduceerbare onzekerheden 
zijn verbonden aan: 
1. niet te voorziene ontwikkelingen 
of gebeurtenissen (zoals een 
verstoring door menselijke 
activiteiten) en aan de evolutie van 
de maatschappij. 
2.  de beperkte wetenschappelijke 
kennis, bijvoorbeeld over het 
langetermijngedrag van de 
kunstmatige en natuurlijke barrières. 
    

De grootste onzekerheid is de 
beslissingsonzekerheid. 
 
Een andere onzekerheid betreft de 
gedragingen van de verbruikte 
brandstof op lange termijn. 

Maatschappelijke en ethische dimensie 

13. Zal het afval in deze optie in 
België beheerd worden?   

Voorkeur voor een beheer op 
nationaal grondgebied, zoals 
aanbevolen door internationale 
overeenkomsten en door de 
Belgische wet. 

Ja. 

14.  Stemt deze optie overeen met 
het huidig Belgisch wettelijk en 
institutioneel kader?  

De uitvoering ervan is niet verboden 
door internationale verdragen noch 
door het huidig Belgisch wettelijk en 
institutioneel kader. 

Nee. De afwezigheid van een beleid 
voor het langetermijnbeheer van 
radioactief afval wordt op 
internationaal vlak niet als een 
goede praktijk beschouwd en stemt 
niet overeen met de opdrachten die 
wettelijk toevertrouwd zijn aan 
NIRAS. 
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Vragen Welk referentiekader gebruikt 
NIRAS om op deze vragen te 

antwoorden? 

A. Nuloptie (geen beslissing, 
voortzetting van de huidige 

situatie) 

15.  Leidt deze optie tot een 
verbetering, op termijn, van de 
huidige toestand inzake het 
afvalbeheer? 

De optie moet leiden tot een 
verbetering van de huidige 
veiligheidssituatie van de plaatsen 
waar het afval momenteel beheerd 
wordt. 
 
Ze moet het tevens mogelijk maken 
het sluitend beheersysteem te 
optimaliseren (bijvoorbeeld 
acceptatiecriteria vastleggen, RD&D 
bepalen).  

Nee. 

16.  Is deze optie flexibel? Tot in 
welk stadium van uitvoering ervan?  

Een optie is flexibel als de 
verschillende stappen van de 
uitvoering en de stappen die ertoe 
leiden, omkeerbaar zijn waardoor 
het beheer bijgestuurd kan worden 
gedurende een min of meer lange 
periode (beslissingsflexibiliteit). 

Ja. 

17.  Is het afval terugneembaar in 
deze optie? 

Zoals de wet bepaalt, is een 
oplossing voor het 
langetermijnbeheer een oplossing 
waarbij het niet de bedoeling is het 
afval  terug te nemen. Het kan 
echter wenselijk of mogelijk zijn het 
afval te terug te nemen gedurende 
een periode waarvan de duur moet 
worden bepaald. 

Ja. 

18.  Welke zijn de voor- en nadelen 
van deze optie voor de toekomstige 
generaties? 

De optie mag geen buitensporige 
lasten opleggen aan de toekomstige 
generaties (intergenerationele 
billijkheid). 

Voordeel: de toekomstige 
generaties kunnen beslissen over 
de te kiezen optie. 
 
Nadelen:  
- het probleem van het afval wordt 
overgedragen zonder aanzet tot 
oplossing; 
- financiële onzekerheden (de 
kostprijs van het beheer van het 
afval kan niet  worden geraamd);  
- onzekerheden omtrent de 
veiligheid op lange termijn (de 
veiligheid steunt op acties die door 
de toekomstige generaties moeten 
worden ondernomen); 
- de toekomstige generaties hebben 
de verantwoordelijkheid/verplichting 
om te handelen en de overdracht 
van de kennis en de middelen te 
verzekeren. 

Andere vragen?     
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Optie B: Eeuwigdurende opslag 

Vragen Welk referentiekader gebruikt 
NIRAS om op deze vragen te 

antwoorden? 

B. Eeuwigdurende opslag 

Technische en wetenschappelijke dimensie 

1.  Is deze optie van toepassing op al 
het afval? 

De keuze van één of meer opties 
moet het langetermijnbeheer van het 
afval van categorieën B en C 
verzekeren. 

Ja. 

2.  Welk type van installaties is nodig 
om deze optie uit te voeren?  

Niet van toepassing. Robuuste opslaggebouwen, waarvan 
de levensduur zo lang mogelijk wordt 
gemaakt (100 tot 300 jaar) : 
bovengronds, enkele meters onder 
de grond of dieper.  
 
Gebouwen voor herconditionering 
van het afval en nieuwe 
opslaggebouwen met regelmatige 
tussenpozen. 

3.  Is het met deze optie mogelijk het 
beheersysteem sluitend te maken?  

De uitvoering van de optie moet het 
mogelijk maken het beheersysteem 
sluitend te maken. De term ‘sluitend’ 
betekent dat alle stappen van het 
beheer van het afval gekend zijn, 
inclusief de laatste.  

Ja. Alle stappen van het beheer 
kunnen worden bepaald.  

4.  Is deze optie voldoende gekend 
om een beslissing ten gunste van 
deze optie te nemen? 
 
Is deze beslissing een 
principebeslissing die de te nemen 
richting voor het langetermijnbeheer 
vastlegt? 

De optie is voldoende gekend om 
een principebeslissing te nemen 
indien: 
- bij de uitvoering ervan gebruik 
gemaakt wordt van materialen en 
technieken die gekend zijn of zich in 
een voldoende geavanceerd stadium 
van ontwikkeling bevinden; 
- de mogelijke vestigingsplaatsen 
werden gekarakteriseerd of 
gekarakteriseerd kunnen worden; 
- alle verworven wetenschappelijke 
en technologische kennis voldoende 
geavanceerd wordt bevonden om de 
uitvoering van de optie te kunnen 
voorbereiden; 
- het RD&D dat nog nodig is voor de 
ontwikkeling en de uitvoering van de 
optie en voor het beperken van de 
onzekerheden afgebakend is. 

Ja. 
- De opslag van afval is een 
routinepraktijk voor het beheer op 
korte en op middellange termijn. 
- Weinig technische beperkingen op 
de opslagplaatsen. 
- Het nog nodige RD&D is 
afgebakend. Het betreft hoofdzakelijk 
het gedrag van het afval in 
eeuwigdurende opslag (vooral 
verbruikte brandstofelementen) en 
de nodige aanpassingen om de 
levensduur van de opslaginstallaties 
te verlengen. 
- De staat van de opslaggebouwen 
en het afval kan worden 
gecontroleerd om eventuele 
beschadiging te verhelpen. 
 
Ja. Deze keuze beïnvloedt het 
langetermijnbeheer. 

5.  Steunt deze optie op 
internationale aanbevelingen? 
 
In welk(e) land(en) heeft de regering 
deze optie gekozen? (Wanneer zal 
de optie operationeel zijn?) 

De optie dient het voorwerp te zijn 
van een brede internationale 
consensus. 
 
De optie moet door verschillende 
landen gekozen zijn voor het 
langetermijnbeheer van al hun 
radioactieve afval of een deel ervan.  
 
De uitvoering ervan is aan de gang in 
een aantal landen (steunen op de 
ervaring verworven door andere 
landen op dit gebied). 

Geen enkel land heeft voor deze 
beheeroptie gekozen. 
(De verlengde opslag zoals gepland 
in Nederland is niet eeuwigdurend 
maar beperkt tot een duur van 100 
jaar.)  
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Vragen Welk referentiekader gebruikt 
NIRAS om op deze vragen te 

antwoorden? 

B. Eeuwigdurende opslag 

Financiële en economische dimensie 

6.  Is het mogelijk de totale kostprijs 
van de optie te berekenen? Met 
welke onzekerheden? 

Een kostenraming is nodig om de 
financiering van het 
langetermijnbeheer te garanderen 
volgens het principe ‘de vervuiler 
betaalt’ (alle kosten moeten integraal 
en met zekerheid gedragen worden 
door de producenten van radioactief 
afval). 
 
Opmerking: Sommige financiële 
onzekerheden zijn geldig voor alle 
opties, bijvoorbeeld: 
- de hoeveelheid afval die moet 
worden overgenomen, 
- de ‘bestemming’ van de verbruikte 
brandstof, 
- de relevantie van de gekozen 
‘discount rate’ 
- de eisen van de bevoegde 
overheid. 

Als beheerscenario kan de kostprijs 
in principe worden berekend. De 
uitgaven zijn terugkerend: er moeten 
regelmatig opslaggebouwen worden 
gebouwd (en ontmanteld na hun 
levensduur) en het afval moet 
worden geherconditioneerd. 
 
Er bestaat evenwel grote 
onzekerheid omtrent de beslissingen 
die de toekomstige generaties zullen 
nemen aan het eind van elke 
opslagfase. 

Deze optie geeft bovendien een 
bijkomende stroom afval die moet 
worden beheerd, waardoor de kosten 
stijgen. 
 
  

7.  Dekken de huidige financiële 
mechanismen de redelijkerwijs te 
voorziene kosten verbonden aan de 
uitvoering van de optie? 

De huidige financierings-
mechanismen volstaan om de 
redelijkerwijs te voorziene kosten van 
de uitvoering van de optie te dekken, 
inclusief in geval van stopzetting van 
een activiteit door een producent 
(principe van goed financieel 
beheer). 
 
Er bestaat een fonds gespijsd door 
de producenten van radioactief afval 
en gecontroleerd door een openbare 
instantie. Dit fonds volstaat om de 
redelijkerwijs te voorziene kosten van 
het beheer van radioactief afval te 
dekken.  

Nee. De huidige financiële 
mechanismen dekken uitgaven die 
gepland zijn over een bepaalde 
periode die overeenstemt met de 
realisatie van een installatie tot de 
sluiting ervan (dit is een periode van 
80-100 jaar). 
Het is noodzakelijk nieuwe 
financieringsmechanismen in te 
voeren om de terugkerende en de 
permanente beheerkosten te dekken 
(met name de kosten van 
herconditionering en overbrenging 
van het afval in de toekomst, van de 
bouw, de werking en de ontmanteling 
van de opslaggebouwen die om de 
100 à 300 jaar nodig zijn). 
Het risico om een financiële last over 
te laten aan de toekomstige 
generaties is groot. Het risico dat het 
principe ‘de vervuiler betaalt’ niet 
wordt toegepast, is eveneens groot. 



52  Afvalplan in ontwikkeling – werkdocument 

 

Vragen Welk referentiekader gebruikt 
NIRAS om op deze vragen te 

antwoorden? 

B. Eeuwigdurende opslag 

Milieudimensie en veiligheid 

8.  Is deze optie radiologisch veilig 
op korte en op middellange termijn? 
Op lange termijn? 

De optie moet beantwoorden aan 
alle toepasbare nationale en 
internationale normen inzake 
stralingsbescherming. 

Deze optie is radiologisch veilig op 
korte en op middellange termijn. 
 
Deze optie is radiologisch veilig op 
lange termijn, voor zover het 
voortduren van het beheer kan 
worden verzekerd. 
 
Deze optie zal belangrijke reële 
operationele doses meebrengen voor 
de werknemers die betrokken zijn bij 
de terugkerende operaties van het uit 
opslag halen, herconditioneren, 
opnieuw opslaan van het afval,… 

9.  Is deze optie controleerbaar op 
korte en op middellange termijn? Op 
lange termijn?   

Een optie is controleerbaar indien de 
goede werking van de installaties 
rechtstreeks of onrechtstreeks kan 
worden gecontroleerd. 

Ja. Deze optie is controleerbaar op 
korte, middellange en lange termijn. 

10.  Moet deze optie gecontroleerd 
worden om de langetermijnveiligheid 
van mens en milieu te garanderen? 

Om de lasten voor de toekomstige 
generaties te beperken, dient de 
langetermijnveiligheid zo weinig 
mogelijk afhankelijk te zijn van 
controles. 

Ja. Deze optie moet worden 
gecontroleerd om de veiligheid van 
mens en milieu te verzekeren. 

11.  Waarop steunt de 
langetermijnveiligheid van mens en 
milieu in deze optie (= waarvan is ze 
afhankelijk?) 

De veiligheid steunt op robuuste 
funderingen, waarover weinig 
onzekerheid bestaat. 

Op een eeuwigdurend actief 
menselijk beheer (regelmatig 
toezicht, controles, onderhoud en 
interventies). 

12.  Welke zijn de belangrijkste 
onzekerheden met betrekking tot 
deze optie? 

Er bestaan twee types van 
onzekerheden: die welke beperkt 
kunnen worden door RD&D of door 
het nemen van beslissingen en de 
andere, niet reduceerbare 
onzekerheden genoemd. 
 
De niet reduceerbare onzekerheden 
zijn verbonden aan: 
1. niet te voorziene ontwikkelingen of 
gebeurtenissen (zoals een verstoring 
door menselijke activiteiten) en aan 
de evolutie van de maatschappij. 
2.  de beperkte wetenschappelijke 
kennis, bijvoorbeeld over het 
langetermijngedrag van de 
kunstmatige en natuurlijke barrières. 
    

Onzekerheid verbonden aan de 
stabiliteit van het institutioneel en 
maatschappelijk kader om het 
voortduren van het ‘actief’ beheer 
(dat steunt op de mens) te 
verzekeren. 
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Vragen Welk referentiekader gebruikt 
NIRAS om op deze vragen te 

antwoorden? 

B. Eeuwigdurende opslag 

Maatschappelijke en ethische dimensie 

13. Zal het afval in deze optie in 
België beheerd worden?   

Voorkeur voor een beheer op 
nationaal grondgebied, zoals 
aanbevolen door internationale 
overeenkomsten en door de 
Belgische wet. 

Ja. 

14.  Stemt deze optie overeen met 
het huidig Belgisch wettelijke en 
institutionele kader?  

De uitvoering ervan is niet verboden 
door internationale verdragen noch 
door het huidig Belgisch wettelijk en 
institutioneel kader. 

Ja. 

15.  Leidt deze optie tot een 
verbetering, op termijn, van de 
huidige toestand inzake het 
afvalbeheer? 

De optie moet leiden tot een 
verbetering van de huidige 
veiligheidssituatie van de plaatsen 
waar het afval momenteel beheerd 
wordt. 
Ze moet het tevens mogelijk maken 
het sluitend beheersysteem te 
optimaliseren (bijvoorbeeld 
acceptatiecriteria vastleggen, RD&D 
oriënteren).  

Ja, in de mate dat 
- het potentieel beschadigde afval 
wordt geherconditioneerd; 
- meer robuuste opslaggebouwen 
met een langere levensduur worden 
gebouwd. 
Maar verhoging van de hoeveelheid 
afval die moet worden beheerd. 

16.  Is deze optie flexibel? Tot in 
welk stadium van uitvoering ervan?  

Een optie is flexibel als de 
verschillende stappen van de 
uitvoering en de stappen die ertoe 
leiden, omkeerbaar zijn waardoor het 
beheer geheroriënteerd kan worden 
gedurende een min of meer lange 
periode (beslissingsflexibiliteit). 

Ja. De beslissingsflexibiliteit blijft 
gedurende de hele uitvoering van de 
optie.   

17.  Is het afval terugneembaar in 
deze optie? 

Zoals de wet bepaalt, is een 
oplossing voor het 
langetermijnbeheer een oplossing 
waarbij het niet de bedoeling is het 
afval terug te nemen. Het kan echter 
wenselijk of mogelijk zijn het afval te 
terug te nemen gedurende een 
periode waarvan de duur moet 
worden bepaald. 

Ja. Eén van de doelstellingen van 
deze optie is te allen tijde de 
terugname van het afval mogelijk te 
maken. 

18.  Welke zijn de voor- en nadelen 
van deze optie voor de toekomstige 
generaties? 

De optie mag geen buitensporige 
lasten opleggen aan de toekomstige 
generaties (intergenerationele 
billijkheid). 

Voordeel: de toekomstige generaties 
kunnen een beheeroptie kiezen die 
hun past, rekening houdend met de 
technologische evolutie. 
 
Nadelen:  
- onzekerheden omtrent het 
voortduren van de financierings-
mechanismen; 
- verplichting om een eeuwigdurend 
actief beheer te verzekeren, hetgeen 
onzekerheid meebrengt omtrent de 
langetermijnveiligheid (de veiligheid 
steunt namelijk op het voortduren 
van de acties die door de 
toekomstige generaties moeten 
worden ondernomen); 
- de toekomstige generaties hebben 
de verantwoordelijkheid/verplichting 
om te handelen en overdracht van de 
kennis en middelen te verzekeren.   

Andere vragen?     
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Optie C: Berging in een installatie gebouwd in een ge ologische formatie 

Vragen Welk referentiekader gebruikt 
NIRAS om op deze vragen te 

antwoorden? 

C. Berging in een installatie 
gebouwd in een geologische 

formatie 

Technische en wetenschappelijke dimensie 

1.  Is deze optie van toepassing op al 
het afval? 

De keuze van één of meer opties 
moet het langetermijnbeheer van het 
afval van categorieën B en C 
verzekeren. 

Ja. 

2.  Welk type van installaties is nodig 
om deze optie uit te voeren?  

Niet van toepassing. Bergingsinstallatie gebouwd in een 
geschikte gastformatie op een diepte 
van enkele honderden meters. Een 
bergingsinstallatie volstaat voor al 
het afval van categorieën B en C van 
het huidige nucleaire programma 
(inclusief de verbruikte brandstof 
indien deze als afval wordt 
beschouwd). 
 
Bovengrondse installaties met 
betrekking tot de berging (worden 
daarna ontmanteld). 
 

3.  Is het met deze optie mogelijk het 
beheersysteem sluitend te maken?  

De uitvoering van de optie moet het 
mogelijk maken het beheersysteem 
sluitend te maken. De term ‘sluitend’ 
betekent dat alle stappen van het 
beheer van het afval gekend zijn, 
inclusief de laatste.  

Ja. Alle stappen van het beheer 
kunnen worden bepaald. 

4.  Is deze optie voldoende gekend 
om een beslissing ten gunste van 
deze optie te nemen? 
 
Is deze beslissing een 
principebeslissing die de te nemen 
richting voor het langetermijnbeheer 
vastlegt? 

De optie is voldoende gekend om 
een principebeslissing te nemen 
indien: 
- bij de uitvoering ervan gebruik 
gemaakt wordt van materialen en 
technieken die gekend zijn of zich in 
een voldoende geavanceerd stadium 
van ontwikkeling bevinden; 
- de mogelijke vestigingsplaatsen 
werden gekarakteriseerd of 
gekarakteriseerd kunnen worden; 
- alle verworven wetenschappelijke 
en technologische kennis voldoende 
geavanceerd wordt bevonden om de 
uitvoering van de optie te kunnen 
voorbereiden; 
- het RD&D dat nog nodig is voor de 
ontwikkeling en de uitvoering van de 
optie en voor het beperken van de 
onzekerheden afgebakend is. 

Ja. Van deze optie wordt 
internationaal erkend dat ze in staat 
is de veiligheid van mens en milieu 
op lange termijn te verzekeren en dit, 
op basis van de huidige kennis ter 
zake. Deze kennis wordt regelmatig 
samengevat in veiligheidsdossiers 
die worden herzien en aanvaard door 
de wetenschappelijke gemeenschap, 
de veiligheidsautoriteiten en door 
peers. Er is echter nog RD&D nodig 
om de onzekerheden te beperken en 
de veiligheidsmarges te vergroten. 
 
Ja. Deze keuze beïnvloedt het 
langetermijnbeheer. 
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Vragen Welk referentiekader gebruikt 
NIRAS om op deze vragen te 

antwoorden? 

C. Berging in een installatie 
gebouwd in een geologische 

formatie 

5.  Steunt deze optie op 
internationale aanbevelingen? 
 
In welk(e) land(en) heeft de regering 
deze optie gekozen? (Wanneer zal 
de optie operationeel zijn?) 

De optie dient het voorwerp te zijn 
van een brede internationale 
consensus. 
 
De optie moet door verschillende 
landen gekozen zijn voor het 
langetermijnbeheer van al hun 
radioactieve afval of een deel ervan.  
 
De uitvoering ervan is aan de gang in 
een aantal landen (steunen op de 
ervaring verworven door andere 
landen op dit gebied). 

Ja. Dit is de optie die internationaal 
wordt aanbevolen. 
 
Duitsland (2013), Finland (2020), 
Frankrijk (2025), Verenigd Koninkrijk 
(?), Zweden (2015), Zwitserland 
(2040), Verenigde Staten (1999). 

Financiële en economische dimensie 

6.  Is het mogelijk de totale kostprijs 
van de optie te berekenen? Met 
welke onzekerheden? 

Een kostenraming is nodig om de 
financiering van het 
langetermijnbeheer te garanderen 
volgens het principe ‘de vervuiler 
betaalt’ (alle kosten moeten integraal 
en met zekerheid gedragen worden 
door de producenten van radioactief 
afval). 
 
Opmerking: Sommige financiële 
onzekerheden zijn geldig voor alle 
opties, bijvoorbeeld: 
- de hoeveelheid afval die moet 
worden overgenomen, 
- de ‘bestemming’ van de verbruikte 
brandstof, 
- de relevantie van de gekozen 
‘discount rate’ 
- de eisen van de bevoegde 
overheid. 
  

Ja. De totale kostprijs van deze optie 
kan worden geraamd (en vandaar de 
berekening van de tarieven voor de 
overname van het afval, rekening 
houdend met de resterende 
onzekerheden). 
 
De berging van het afval van 
categorieën B en C in de Boomse 
klei zou, bijvoorbeeld, ongeveer 
3.5 miljard EUR bedragen indien alle 
verbruikte brandstof opgewerkt zou 
worden (raming 2008). 
 
De belangrijkste onzekerheden 
betreffen, onder meer, de keuze van 
de gastformatie, de uitvoerings-
planning, het al dan niet kunnen 
terugnemen van het afval gedurende 
een te bepalen periode, de duur van 
de controleperiode van de installatie, 
het unieke karakter van het project. 

7.  Dekken de huidige financiële 
mechanismen de redelijkerwijs te 
voorziene kosten verbonden aan de 
uitvoering van de optie? 

De huidige financierings-
mechanismen volstaan om de 
redelijkerwijs te voorziene kosten van 
de uitvoering van de optie te dekken, 
inclusief in geval van stopzetting van 
een activiteit door een producent 
(principe van goed financieel 
beheer). 
 
Er bestaat een fonds gespijsd door 
de producenten van radioactief afval 
en gecontroleerd door een openbare 
instantie. Dit fonds volstaat om de 
redelijkerwijs te voorziene kosten van 
het beheer van radioactief afval te 
dekken.  

Ja. De huidige financiële 
mechanismen dekken de 
redelijkerwijs te voorziene uitgaven, 
op basis van een uitvoeringsplanning 
voor een geologische berging, 
binnen een redelijke termijn. 
Er bestaan tevens mechanismen 
voor de herziening van de provisies, 
om zeker te zijn dat deze laatste 
aangepast zijn aan de technische 
ontwikkelingen van de geologische 
berging. 

 



56  Afvalplan in ontwikkeling – werkdocument 

Vragen Welk referentiekader gebruikt 
NIRAS om op deze vragen te 

antwoorden? 

C. Berging in een installatie 
gebouwd in een geologische 

formatie 

Milieudimensie en veiligheid 

8.  Is deze optie radiologisch veilig 
op korte en op middellange termijn? 
Op lange termijn? 

De optie moet beantwoorden aan 
alle toepasbare nationale en 
internationale normen inzake 
stralingsbescherming. 

Deze optie is radiologisch veilig op 
korte en op middellange termijn. 
(Voor de sluiting van de geologische 
bergingsinstallatie rust de veiligheid 
van mens en milieu op menselijke 
acties.) 
 
Volgens alle veiligheidsdossiers (cf. 
hoger), is deze optie veilig op lange 
termijn. Na sluiting van de 
geologische bergingsinstallatie wordt 
de veiligheid van mens en milieu 
intrinsiek verzekerd door de 
verschillende barrières rond het afval 
(kunstmatige en natuurlijke 
barrières). 

9.  Is deze optie controleerbaar op 
korte en op middellange termijn? Op 
lange termijn?   

Een optie is controleerbaar indien de 
goede werking van de installaties 
rechtstreeks of onrechtstreeks kan 
worden gecontroleerd. 

Tijdens de operationele fase van de 
berging is deze optie controleerbaar. 
Na sluiting kan de goede werking 
van de installatie onrechtstreeks 
worden gecontroleerd (bijvoorbeeld 
door monitoring van de omgeving 
van de installatie). 

10.  Moet deze optie gecontroleerd 
worden om de langetermijnveiligheid 
van mens en milieu te garanderen? 

Om de lasten voor de toekomstige 
generaties te beperken, dient de 
langetermijnveiligheid zo weinig 
mogelijk afhankelijk te zijn van 
controles. 

Nee. Deze optie moet niet 
gecontroleerd worden na sluiting van 
de bergingsinstallatie. 

11.  Waarop steunt de 
langetermijnveiligheid van mens en 
milieu in deze optie (= waarvan is ze 
afhankelijk?) 

De veiligheid steunt op robuuste 
funderingen, waarover weinig 
onzekerheid bestaat. 

De veiligheid steunt enerzijds op de 
complementariteit van de 
kunstmatige en natuurlijke barrières. 
Op lange termijn zijn het de 
natuurlijke barrières die de veiligheid 
verzekeren (vastzetten van de 
radioactieve stoffen). 

12.  Welke zijn de belangrijkste 
onzekerheden met betrekking tot 
deze optie? 

Er bestaan twee types van 
onzekerheden: die welke beperkt 
kunnen worden door RD&D of door 
het nemen van beslissingen en de 
andere, niet reduceerbare 
onzekerheden genoemd. 
 
De niet reduceerbare onzekerheden 
zijn verbonden aan: 
1. niet te voorziene ontwikkelingen of 
gebeurtenissen (zoals een verstoring 
door menselijke activiteiten) en aan 
de evolutie van de maatschappij. 
2.  de beperkte wetenschappelijke 
kennis, bijvoorbeeld over het 
langetermijngedrag van de 
kunstmatige en natuurlijke barrières. 
    

Onzekerheden verbonden aan de 
beperkte wetenschappelijke kennis 
van het gedrag op zeer lange termijn 
van de kunstmatige en natuurlijke 
barrières.  
 
Aangezien het langetermijngedrag 
van de barrières niet nauwkeurig kan 
worden geraamd, zijn de 
veiligheidsanalyses gebaseerd op 
pessimistische hypotheses en 
scenario’s. 
De onderzoeks- en 
ontwikkelingsprogramma’s zijn 
gericht op het beperken van deze 
onzekerheden. 

Vragen Welk referentiekader gebruikt 
NIRAS om op deze vragen te 

antwoorden? 

C. Berging in een installatie 
gebouwd in een geologische 

formatie 
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Maatschappelijke en ethische dimensie 

13. Zal het afval in deze optie in 
België beheerd worden?   

Voorkeur voor een beheer op 
nationaal grondgebied, zoals 
aanbevolen door internationale 
overeenkomsten en door de 
Belgische wet. 

Ja. 

14.  Stemt deze optie overeen met 
het huidig Belgisch wettelijk en 
institutioneel kader?  

De uitvoering ervan is niet verboden 
door internationale verdragen noch 
door het huidig Belgisch wettelijk en 
institutioneel kader. 

Ja. 

15.  Leidt deze optie tot een 
verbetering, op termijn, van de 
huidige toestand inzake het 
afvalbeheer? 

De optie moet leiden tot een 
verbetering van de huidige 
veiligheidssituatie van de plaatsen 
waar het afval momenteel beheerd 
wordt. 
Ze moet het tevens mogelijk maken 
het sluitend beheersysteem te 
optimaliseren (bijvoorbeeld 
acceptatiecriteria vastleggen, RD&D 
oriënteren).  

Ja. Men gaat van een door de mens 
gecontroleerd systeem over op een 
systeem waar de tussenkomst van 
de mens niet langer nodig is om de 
langetermijnveiligheid te garanderen. 

16.  Is deze optie flexibel? Tot in 
welk stadium van uitvoering ervan?  

Een optie is flexibel als de 
verschillende stappen van de 
uitvoering en de stappen die ertoe 
leiden, omkeerbaar zijn waardoor het 
beheer geheroriënteerd kan worden 
gedurende een min of meer lange 
periode (beslissingsflexibiliteit). 

Ja, tot aan de sluiting van de 
bergingsinstallatie.  
 

17.  Is het afval terugneembaar in 
deze optie? 

Zoals de wet bepaalt, is een 
oplossing voor het 
langetermijnbeheer een oplossing 
waarbij het niet de bedoeling is het 
afval te terug te nemen. Het kan 
echter wenselijk of mogelijk zijn het 
afval te terug te nemen gedurende 
een periode waarvan de duur moet 
worden bepaald. 

Het terugnemen van het afval wordt 
steeds moeilijker naarmate de 
bergingsinstallatie gedeeltelijk en 
vervolgens volledig wordt gesloten. 

18.  Welke zijn de voor- en nadelen 
van deze optie voor de toekomstige 
generaties? 

De optie mag geen buitensporige 
lasten opleggen aan de toekomstige 
generaties (intergenerationele 
billijkheid). 

Voordeel: de toekomstige generaties 
moeten zich niet meer actief 
bezighouden met het beheer van het 
radioactieve afval (de veiligheid 
wordt intrinsiek verzekerd door het 
systeem). 
 
Nadelen:  
- weinig flexibiliteit na sluiting van de 
bergingsinstallatie, de toekomstige 
generaties kunnen niet meer (of zeer 
moeilijk) ‘terugkeren’; 
- moeilijkheid om de restenergie van 
de verbruikte brandstof te terug te 
nemen (indien deze als afval wordt 
beschouwd en geborgen); 
- mogelijke risico’s, verbonden aan 
de aanwezigheid van een site met 
radioactief afval in de ondergrond, 
worden overgedragen aan de 
toekomstige generaties. 

Andere vragen?     
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Optie D: Berging in diepe boringen 

Vragen Welk referentiekader gebruikt 
NIRAS om op deze vragen te 

antwoorden? 

D. Berging in diepe boringen 

Technische en wetenschappelijke dimensie 

1.  Is deze optie van toepassing op al 
het afval? 

De keuze van één of meer opties 
moet het langetermijnbeheer van het 
afval van categorieën B en C 
verzekeren. 

Ja, in principe. 
In de praktijk is deze optie enkel 
realistisch voor geringe 
afvalhoeveelheden (zoals 
ingekapselde stralingsbronnen). 

2.  Welk type van installaties is nodig 
om deze optie uit te voeren?  

Niet van toepassing. Talrijke diepe boringen tot een diepte 
van enkele kilometers (enkele 
honderden boringen zouden nodig 
zijn voor de geplande afvalvolumes). 

3.  Is het met deze optie mogelijk het 
beheersysteem sluitend te maken?  

De uitvoering van de optie moet het 
mogelijk maken het beheersysteem 
sluitend te maken. De term ‘sluitend’ 
betekent dat alle stappen van het 
beheer van het afval gekend zijn, 
inclusief de laatste.  

Ja. Alle stappen van het beheer 
kunnen worden bepaald. 

4.  Is deze optie voldoende gekend 
om een beslissing ten gunste van 
deze optie te nemen? 
 
Is deze beslissing een 
principebeslissing die de te nemen 
richting voor het langetermijnbeheer 
vastlegt? 

De optie is voldoende gekend om 
een principebeslissing te nemen 
indien: 
- bij de uitvoering ervan gebruik 
gemaakt wordt van materialen en 
technieken die gekend zijn of zich in 
een voldoende geavanceerd stadium 
van ontwikkeling bevinden; 
- de mogelijke vestigingsplaatsen 
werden gekarakteriseerd of 
gekarakteriseerd kunnen worden; 
- alle verworven wetenschappelijke 
en technologische kennis voldoende 
geavanceerd wordt bevonden om de 
uitvoering van de optie te kunnen 
voorbereiden; 
- het RD&D dat nog nodig is voor de 
ontwikkeling en de uitvoering van de 
optie en voor het beperken van de 
onzekerheden afgebakend is. 

Ja, wat de technologie van de diepe 
boringen betreft. 
De grootste onzekerheid betreft de 
karakterisering van de geologische 
omgeving op zeer grote diepte, om te 
kunnen evalueren of ze in staat is het 
afval in te sluiten en te isoleren. 
 
Ja. Deze keuze beïnvloedt het 
langetermijnbeheer. 

5.  Steunt deze optie op 
internationale aanbevelingen? 
 
In welk(e) land(en) heeft de regering 
deze optie gekozen? (Wanneer zal 
de optie operationeel zijn?) 

De optie dient het voorwerp te zijn 
van een brede internationale 
consensus. 
 
De optie moet door verschillende 
landen gekozen zijn voor het 
langetermijnbeheer van al hun 
radioactieve afval of een deel ervan.  
 
De uitvoering ervan is aan de gang in 
een aantal landen (steunen op de 
ervaring verworven door andere 
landen op dit gebied). 

Enkele landen (bijvoorbeeld Zuid-
Afrika) hebben deze optie ontwikkeld 
en uitgevoerd voor zeer specifiek 
afval geproduceerd in geringe 
hoeveelheden, zoals ingekapselde 
stralingsbronnen. 
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Vragen Welk referentiekader gebruikt 
NIRAS om op deze vragen te 

antwoorden? 

D. Berging in diepe boringen 

Financiële en economische dimensie 

6.  Is het mogelijk de totale kostprijs 
van de optie te berekenen? Met 
welke onzekerheden? 

Een kostenraming is nodig om de 
financiering van het 
langetermijnbeheer te garanderen 
volgens het principe ‘de vervuiler 
betaalt’ (alle kosten moeten integraal 
en met zekerheid gedragen worden 
door de producenten van radioactief 
afval). 
 
Opmerking: Sommige financiële 
onzekerheden zijn geldig voor alle 
opties, bijvoorbeeld: 
- de hoeveelheid afval die moet 
worden overgenomen, 
- de ‘bestemming’ van de verbruikte 
brandstof, 
- de relevantie van de gekozen 
‘discount rate’ 
- de eisen van de bevoegde 
overheid. 
  

Ja, maar de kostprijs werd niet 
berekend. De kostprijs zal in principe 
lager zijn dan de kostprijs van optie 
C. Er zijn echter grote onzekerheden 
verbonden aan de kosten van de 
karakterisering van de geologische 
omgeving en de vereiste kwaliteit 
voor de technische barrières (vaten 
in metaal van zeer hoge kwaliteit). 

7.  Dekken de huidige financiële 
mechanismen de redelijkerwijs te 
voorziene kosten verbonden aan de 
uitvoering van de optie? 

De huidige financierings-
mechanismen volstaan om de 
redelijkerwijs te voorziene kosten van 
de uitvoering van de optie te dekken, 
inclusief in geval van stopzetting van 
een activiteit door een producent 
(principe van goed financieel 
beheer). 
 
Er bestaat een fonds gespijsd door 
de producenten van radioactief afval 
en gecontroleerd door een openbare 
instantie. Dit fonds volstaat om de 
redelijkerwijs te voorziene kosten van 
het beheer van radioactief afval te 
dekken.  

Ja. De huidige financiële 
mechanismen en de 
herzieningsmechanismen blijven van 
toepassing. 
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Vragen Welk referentiekader gebruikt 
NIRAS om op deze vragen te 

antwoorden? 

D. Berging in diepe boringen 

Milieudimensie en veiligheid 

8.  Is deze optie radiologisch veilig 
op korte en op middellange termijn? 
Op lange termijn? 

De optie moet beantwoorden aan 
alle toepasbare nationale en 
internationale normen inzake 
stralingsbescherming. 

De langetermijnveiligheid zou 
moeten kunnen worden verzekerd; er 
is echter nog geen enkele 
omvangrijke veiligheidsevaluatie 
uitgevoerd. 
 
Er bestaat ook geen brede 
internationale consensus die 
aangeeft dat deze optie de 
langetermijnveiligheid kan 
verzekeren voor belangrijke 
afvalvolumes. 

9.  Is deze optie controleerbaar op 
korte en op middellange termijn? Op 
lange termijn?   

Een optie is controleerbaar indien de 
goede werking van de installaties 
rechtstreeks of onrechtstreeks kan 
worden gecontroleerd. 

Tijdens de operationele fase is deze 
optie controleerbaar. Na sluiting van 
de boringen is het mogelijk 
onrechtstreeks te controleren 
(bijvoorbeeld door monitoring van de 
omgeving van de boringen). 

10.  Moet deze optie gecontroleerd 
worden om de langetermijnveiligheid 
van mens en milieu te garanderen? 

Om de lasten voor de toekomstige 
generaties te beperken, dient de 
langetermijnveiligheid zo weinig 
mogelijk afhankelijk te zijn van 
controles. 

Nee. Deze optie moet niet worden 
gecontroleerd na sluiting van de 
boringen. 

11.  Waarop steunt de 
langetermijnveiligheid van mens en 
milieu in deze optie (= waarvan is ze 
afhankelijk?) 

De veiligheid steunt op robuuste 
funderingen, waarover weinig 
onzekerheid bestaat. 

Het geheel van geconditioneerd 
afval, kunstmatige barrières en 
natuurlijke barrières, waarbij een 
groter gewicht wordt toegekend aan 
de kunstmatige barrières. 

12.  Welke zijn de belangrijkste 
onzekerheden met betrekking tot 
deze optie? 

Er bestaan twee types van 
onzekerheden: die welke beperkt 
kunnen worden door RD&D of door 
het nemen van beslissingen en de 
andere, niet reduceerbare 
onzekerheden genoemd. 
 
De niet reduceerbare onzekerheden 
zijn verbonden aan: 
1. niet te voorziene ontwikkelingen of 
gebeurtenissen (zoals een verstoring 
door menselijke activiteiten) en aan 
de evolutie van de maatschappij. 
2.  de beperkte wetenschappelijke 
kennis, bijvoorbeeld over het 
langetermijngedrag van de 
kunstmatige en natuurlijke barrières. 
    

Onzekerheden verbonden aan de 
beperkte wetenschappelijke kennis 
van het gedrag op zeer lange termijn 
van de kunstmatige en natuurlijke 
barrières. 
Onzekerheden verbonden aan de 
mogelijkheid om het insluitings- en 
isoleringsvermogen van de 
geologische omgeving op grote 
diepte te karakteriseren. 



Afvalplan in ontwikkeling – werkdocument  61 

 

Vragen Welk referentiekader gebruikt 
NIRAS om op deze vragen te 

antwoorden? 

D. Berging in diepe boringen 

Maatschappelijke en ethische dimensie 

13. Zal het afval in deze optie in 
België beheerd worden?   

Voorkeur voor een beheer op 
nationaal grondgebied, zoals 
aanbevolen door internationale 
overeenkomsten en door de 
Belgische wet. 

Ja. 

14.  Stemt deze optie overeen met 
het huidig Belgisch wettelijk en 
institutioneel kader?  

De uitvoering ervan is niet verboden 
door internationale verdragen noch 
door het huidig Belgisch wettelijk en 
institutioneel kader. 

Ja. 

15.  Leidt deze optie tot een 
verbetering, op termijn, van de 
huidige toestand inzake het 
afvalbeheer? 

De optie moet leiden tot een 
verbetering van de huidige 
veiligheidssituatie van de plaatsen 
waar het afval momenteel beheerd 
wordt. 
 
Ze moet het tevens mogelijk maken 
het sluitend beheersysteem te 
optimaliseren (bijvoorbeeld 
acceptatiecriteria vastleggen, RD&D 
oriënteren).  

Ja, zie optie C. 

16.  Is deze optie flexibel? Tot in 
welk stadium van uitvoering ervan?  

Een optie is flexibel als de 
verschillende stappen van de 
uitvoering en de stappen die ertoe 
leiden, omkeerbaar zijn waardoor het 
beheer geheroriënteerd kan worden 
gedurende een min of meer lange 
periode (beslissingsflexibiliteit). 

Enkel tot aan de sluiting van de 
boringen. 

17.  Is het afval terugneembaar in 
deze optie? 

Zoals de wet bepaalt, is een 
oplossing voor het 
langetermijnbeheer een oplossing 
waarbij het niet de bedoeling is het 
afval te terug te nemen. Het kan 
echter wenselijk of mogelijk zijn het 
afval te terug te nemen gedurende 
een periode waarvan de duur moet 
worden bepaald. 

Het terugnemen van het afval is 
moeilijk en beperkt en dit vanaf het 
moment dat het afval geplaatst 
wordt. 

18.  Welke zijn de voor- en nadelen 
van deze optie voor de toekomstige 
generaties? 

De optie mag geen buitensporige 
lasten opleggen aan de toekomstige 
generaties (intergenerationele 
billijkheid). 

Zie optie C. 

Andere vragen?     

 



62  Afvalplan in ontwikkeling – werkdocument 

Optie E: Wachten om geavanceerde nucleaire technolo gieën te kunnen gebruiken 

Vragen Welk referentiekader gebruikt 
NIRAS om op deze vragen te 

antwoorden? 

E. Wachten om geavanceerde 
nucleaire technologieën te kunnen 

gebruiken 

Technische en wetenschappelijke dimensie 

1.  Is deze optie van toepassing op al 
het afval? 

De keuze van één of meer opties 
moet het langetermijnbeheer van het 
afval van categorieën B en C 
verzekeren. 

Nee. De geavanceerde nucleaire 
technologieën kunnen niet worden 
toegepast op het bestaande en 
toekomstige ultieme afval, of het nu 
gaat om historisch afval, afval 
geproduceerd in het huidige 
nucleaire programma (d.w.z. B-afval 
en verglaasd C-afval). Deze 
technologieën zullen bovendien ook 
ultiem afval produceren. 

2.  Welk type van installaties is nodig 
om deze optie uit te voeren?  

Niet van toepassing. Opslaginstallaties voor het 
bestaande en toekomstige afval (cf. 
optie A) en voor verbruikte brandstof, 
in afwachting van de uitvoering van 
de geavanceerde nucleaire cycli. 
 
(De geavanceerde nucleaire 
technologieën vereisen de bouw van 
een aantal installaties die de gehele 
kerncyclus omvatten). 

3.  Is het met deze optie mogelijk het 
beheersysteem sluitend te maken?  

De uitvoering van de optie moet het 
mogelijk maken het beheersysteem 
sluitend te maken. De term ‘sluitend’ 
betekent dat alle stappen van het 
beheer van het afval gekend zijn, 
inclusief de laatste.  

Nee. Deze optie moet vergezeld 
gaan van een optie van 
langetermijnbeheer voor het ultieme 
afval (bestaand en toekomstig afval).  
 
Deze optie zou het echter op termijn 
mogelijk moeten maken een 
belangrijk deel van de radioactieve 
stoffen in de verbruikte brandstof te 
recycleren (met name door recyclage 
van de actiniden). 
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Vragen Welk referentiekader gebruikt 
NIRAS om op deze vragen te 

antwoorden? 

E. Wachten om geavanceerde 
nucleaire technologieën te kunnen 

gebruiken 

4.  Is deze optie voldoende gekend 
om een beslissing ten gunste van 
deze optie te nemen? 
 
Is deze beslissing een 
principebeslissing die de te nemen 
richting voor het langetermijnbeheer 
vastlegt? 

De optie is voldoende gekend om 
een principebeslissing te nemen 
indien: 
- bij de uitvoering ervan gebruik 
gemaakt wordt van materialen en 
technieken die gekend zijn of zich in 
een voldoende geavanceerd stadium 
van ontwikkeling bevinden; 
- de mogelijke vestigingsplaatsen 
werden gekarakteriseerd of 
gekarakteriseerd kunnen worden; 
- alle verworven wetenschappelijke 
en technologische kennis voldoende 
geavanceerd wordt bevonden om de 
uitvoering van de optie te kunnen 
voorbereiden; 
- het RD&D dat nog nodig is voor de 
ontwikkeling en de uitvoering van de 
optie en voor het beperken van de 
onzekerheden afgebakend is. 

De geavanceerde nucleaire 
technologieën zijn in ontwikkeling en 
zouden operationeel moeten zijn 
tegen 2040-2060. 
 
Nee. De keuze van deze optie 
beïnvloedt het langetermijnbeheer 
van het bestaande en toekomstige 
ultieme afval niet. Het huidige beheer 
kan er dus niet mee worden 
geoptimaliseerd. 

5.  Steunt deze optie op 
internationale aanbevelingen? 
 
In welk(e) land(en) heeft de regering 
deze optie gekozen? (Wanneer zal 
de optie operationeel zijn?) 

De optie dient het voorwerp te zijn 
van een brede internationale 
consensus. 
 
De optie moet door verschillende 
landen gekozen zijn voor het 
langetermijnbeheer van al hun 
radioactieve afval of een deel ervan.  
 
De uitvoering ervan is aan de gang in 
een aantal landen (steunen op de 
ervaring verworven door andere 
landen op dit gebied). 

De landen die geavanceerde 
nucleaire technologieën ontwikkelen, 
doen dit voor een betere recyclage 
van de toekomstige verbruikte 
brandstoffen. 

Financiële en economische dimensie 

6.  Is het mogelijk de totale kostprijs 
van de optie te berekenen? Met 
welke onzekerheden? 

Een kostenraming is nodig om de 
financiering van het 
langetermijnbeheer te garanderen 
volgens het principe ‘de vervuiler 
betaalt’ (alle kosten moeten integraal 
en met zekerheid gedragen worden 
door de producenten van radioactief 
afval). 
 
Opmerking: Sommige financiële 
onzekerheden zijn geldig voor alle 
opties, bijvoorbeeld: 
- de hoeveelheid afval die moet 
worden overgenomen, 
- de ‘bestemming’ van de verbruikte 
brandstof, 
- de relevantie van de gekozen 
‘discount rate’ 
- de eisen van de bevoegde 
overheid. 
  

Nee, want de kostprijs hangt af van 
de langetermijnoptie die gekozen 
wordt voor het ultieme afval en van 
de datum waarop deze wordt 
uitgevoerd. 
 
(De kosten met betrekking tot de 
opslag en de recyclage van de 
verbruikte brandstof zijn voor 
rekening van de eigenaar van deze 
brandstof.) 
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Vragen Welk referentiekader gebruikt 
NIRAS om op deze vragen te 

antwoorden? 

E. Wachten om geavanceerde 
nucleaire technologieën te kunnen 

gebruiken 

7.  Dekken de huidige financiële 
mechanismen de redelijkerwijs te 
voorziene kosten verbonden aan de 
uitvoering van de optie? 

De huidige financierings-
mechanismen volstaan om de 
redelijkerwijs te voorziene kosten van 
de uitvoering van de optie te dekken, 
inclusief in geval van stopzetting van 
een activiteit door een producent 
(principe van goed financieel 
beheer). 
 
Er bestaat een fonds gespijsd door 
de producenten van radioactief afval 
en gecontroleerd door een openbare 
instantie. Dit fonds volstaat om de 
redelijkerwijs te voorziene kosten van 
het beheer van radioactief afval te 
dekken.  

Het is onmogelijk te weten of de 
financiële mechanismen de 
redelijkerwijs te voorziene kosten 
dekken, aangezien men niet weet 
wat er met het ultieme afval van het 
huidige nucleaire programma zal 
gebeuren (zie optie A).  
 
Het uitstellen van de uitvoering van 
een langetermijnoplossingen leidt tot 
bijkomende onzekerheid omtrent de 
validiteit van de 
financieringsmechanismen. 

Milieudimensie en veiligheid 

8.  Is deze optie radiologisch veilig 
op korte en op middellange termijn? 
Op lange termijn? 

De optie moet beantwoorden aan 
alle toepasbare nationale en 
internationale normen inzake 
stralingsbescherming. 

Deze optie kan leiden tot de 
productie van toekomstig afval dat 
minder omvangrijk is, minder warmte 
produceert en minder radiotoxisch is 
dan het ultieme afval geproduceerd 
in het huidige nucleaire programma; 
ze moet echter worden aangevuld 
met een andere optie voor het 
langetermijnbeheer van het 
(bestaande en toekomstige) ultieme 
afval om de langetermijnveiligheid te 
verzekeren. 

9.  Is deze optie controleerbaar op 
korte en op middellange termijn? Op 
lange termijn?   

Een optie is controleerbaar indien de 
goede werking van de installaties 
rechtstreeks of onrechtstreeks kan 
worden gecontroleerd. 

Ja. De opslag in afwachting van de 
uitvoering van de geavanceerde 
nucleaire technologieën is 
controleerbaar.  
 
Na uitvoering van de geavanceerde 
nucleaire technologieën zal de 
controleerbaarheid die zijn van de 
optie van langetermijnbeheer die 
gekozen zal worden voor het ultieme 
afval.  

10.  Moet deze optie gecontroleerd 
worden om de langetermijnveiligheid 
van mens en milieu te garanderen? 

Om de lasten voor de toekomstige 
generaties te beperken, dient de 
langetermijnveiligheid zo weinig 
mogelijk afhankelijk te zijn van 
controles. 

Niet van toepassing. Zie andere 
opties. 

11.  Waarop steunt de 
langetermijnveiligheid van mens en 
milieu  in deze optie (= waarvan is ze 
afhankelijk?) 

De veiligheid steunt op robuuste 
funderingen, waarover weinig 
onzekerheid bestaat. 

Niet van toepassing. Zie andere 
opties. 
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Vragen Welk referentiekader gebruikt 
NIRAS om op deze vragen te 

antwoorden? 

E. Wachten om geavanceerde 
nucleaire technologieën te kunnen 

gebruiken 

12.  Welke zijn de belangrijkste 
onzekerheden met betrekking tot 
deze optie? 

Er bestaan twee types van 
onzekerheden: die welke beperkt 
kunnen worden door RD&D of door 
het nemen van beslissingen en de 
andere, niet reduceerbare 
onzekerheden genoemd. 
 
De niet reduceerbare onzekerheden 
zijn verbonden aan: 
1. niet te voorziene ontwikkelingen of 
gebeurtenissen (zoals een verstoring 
door menselijke activiteiten) en aan 
de evolutie van de maatschappij. 
2.  de beperkte wetenschappelijke 
kennis, bijvoorbeeld over het 
langetermijngedrag van de 
kunstmatige en natuurlijke barrières. 
    

Beslissingsonzekerheid omtrent de 
toekomst van het ultieme afval. 
 
Wat de geavanceerde technologieën 
zelf betreft, zijn er belangrijke 
onzekerheden omtrent:  
- het geproduceerde secundaire 
afval, 
- het recyclage- en 
transmutatierendement dat zal 
worden bereikt op industriële schaal. 

Maatschappelijke en ethische dimensie 

13. Zal het afval in deze optie in 
België beheerd worden?   

Voorkeur voor een beheer op 
nationaal grondgebied, zoals 
aanbevolen door internationale 
overeenkomsten en door de 
Belgische wet. 

Zie optie A voor het ultieme afval van 
het huidige nucleaire programma. 

14.  Stemt deze optie overeen met 
het huidig Belgisch wettelijke en 
institutionele kader?  

De uitvoering ervan is niet verboden 
door internationale verdragen noch 
door het huidig Belgisch wettelijk en 
institutioneel kader. 

Niet op dit ogenblik. Deze optie 
impliceert een wijziging van het 
Belgisch institutioneel kader (onder 
meer het opheffen van het 
moratorium op de opwerking van 
verbruikte brandstof en de wet op de 
uitstap uit de kernenergie).  
 
Zie optie A voor het ultieme afval. 

15.  Leidt deze optie tot een 
verbetering, op termijn, van de 
huidige toestand inzake het 
afvalbeheer? 

De optie moet leiden tot een 
verbetering van de huidige 
veiligheidssituatie van de plaatsen 
waar het afval momenteel beheerd 
wordt. 
 
Ze moet het tevens mogelijk maken 
het sluitend beheersysteem te 
optimaliseren (bijvoorbeeld 
acceptatiecriteria vastleggen, RD&D 
oriënteren).  

Geen verbetering voor het bestaande 
en toekomstige ultieme afval. 
 
Pas na uitvoering van de 
geavanceerde nucleaire 
technologieën zal het 
langetermijnbeheer van het 
toekomstige ultieme afval verbeteren 
(omdat het minder actiniden en 
mogelijk minder splijtingsproducten 
zal bevatten) (2100). 

16.  Is deze optie flexibel? Tot in 
welk stadium van uitvoering ervan?  

Een optie is flexibel als de 
verschillende stappen van de 
uitvoering en de stappen die ertoe 
leiden, omkeerbaar zijn waardoor het 
beheer geheroriënteerd kan worden 
gedurende een min of meer lange 
periode (beslissingsflexibiliteit). 

Zie optie A voor het ultieme afval van 
het huidige nucleaire programma. 
 
Voor de huidige en toekomstige 
verbruikte brandstof worden nieuwe 
beheermogelijkheden gecreëerd 
door recyclage van de actiniden. 
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Vragen Welk referentiekader gebruikt 
NIRAS om op deze vragen te 

antwoorden? 

E. Wachten om geavanceerde 
nucleaire technologieën te kunnen 

gebruiken 

 17.  Is het afval terugneembaar in 
deze optie? 

Zoals de wet bepaalt, is een 
oplossing voor het 
langetermijnbeheer een oplossing 
waarbij het niet de bedoeling is het 
afval te terug te nemen. Het kan 
echter wenselijk of mogelijk zijn het 
afval te terug te nemen gedurende 
een periode waarvan de duur moet 
worden bepaald. 

Zie optie A voor het ultieme afval van 
het huidige nucleaire programma. 

18.  Welke zijn de voor- en nadelen 
van deze optie voor de toekomstige 
generaties? 

De optie mag geen buitensporige 
lasten opleggen aan de toekomstige 
generaties (intergenerationele 
billijkheid). 

Voordelen:  
- de verbruikte brandstof zal energie 
produceren via recyclage van de 
actiniden,  
- de toekomstige generaties kunnen 
beslissen over de optie die gekozen 
moet worden voor het beheer van 
het ultieme afval. 
 
Nadelen:  
- het probleem van het bestaande en 
toekomstige ultieme afval wordt 
overgedragen aan de toekomstige 
generaties; 
- onzekerheden omtrent de planning 
voor de uitvoering van de 
geavanceerde nucleaire 
technologieën; 
- financiële onzekerheden 
(aangezien de kostprijs van het 
beheer van het afval niet kan worden 
geraamd). 

Andere vragen?     
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 Optie F: Multinationale optie 

Vragen Welk referentiekader gebruikt 
NIRAS om op deze vragen te 

antwoorden? 

F. Multinationale optie  

Technische en wetenschappelijke dimensie 

1.  Is deze optie van toepassing op al 
het afval? 

De keuze van één of meer opties 
moet het langetermijnbeheer van het 
afval van categorieën B en C 
verzekeren. 

Ja, zie optie C. 

2.  Welk type van installaties is nodig 
om deze optie uit te voeren?  

Niet van toepassing. De studies inzake de multinationale 
optie focussen op de optie van 
geologische berging. Zie optie C voor 
de nodige installaties. 
 
(De internationale belangstelling om 
een optie B te ontwikkelen op 
multinationale schaal is zeer gering. 
Met deze multinationale optie B 
wordt dus geen rekening gehouden 
in de antwoorden op de andere 
vragen.) 

3.  Is het met deze optie mogelijk het 
beheersysteem sluitend te maken?  

De uitvoering van de optie moet het 
mogelijk maken het beheersysteem 
sluitend te maken. De term ‘sluitend’ 
betekent dat alle stappen van het 
beheer van het afval gekend zijn, 
inclusief de laatste.  

Ja, zie optie C. 

4.  Is deze optie voldoende gekend 
om een beslissing ten gunste van 
deze optie te nemen? 
 
Is deze beslissing een 
principebeslissing die de te nemen 
richting voor het langetermijnbeheer 
vastlegt? 

De optie is voldoende gekend om 
een principebeslissing te nemen 
indien: 
- bij de uitvoering ervan gebruik 
gemaakt wordt van materialen en 
technieken die gekend zijn of zich in 
een voldoende geavanceerd stadium 
van ontwikkeling bevinden; 
- de mogelijke vestigingsplaatsen 
werden gekarakteriseerd of 
gekarakteriseerd kunnen worden; 
- alle verworven wetenschappelijke 
en technologische kennis voldoende 
geavanceerd wordt bevonden om de 
uitvoering van de optie te kunnen 
voorbereiden; 
- het RD&D dat nog nodig is voor de 
ontwikkeling en de uitvoering van de 
optie en voor het beperken van de 
onzekerheden afgebakend is. 

Ja vanuit technisch oogpunt (cf. optie 
C). Nee vanuit politiek, juridisch en 
maatschappelijk oogpunt. 
 
Ja. Deze keuze beïnvloedt het 
langetermijnbeheer. 
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Vragen Welk referentiekader gebruikt 
NIRAS om op deze vragen te 

antwoorden? 

F. Multinationale optie  

5.  Steunt deze optie op 
internationale aanbevelingen? 
 
In welk(e) land(en) heeft de regering 
deze optie gekozen? (Wanneer zal 
de optie operationeel zijn?) 

De optie dient het voorwerp te zijn 
van een brede internationale 
consensus. 
 
De optie moet door verschillende 
landen gekozen zijn voor het 
langetermijnbeheer van al hun 
radioactieve afval of een deel ervan.  
 
De uitvoering ervan is aan de gang in 
een aantal landen (steunen op de 
ervaring verworven door andere 
landen op dit gebied). 

Deze optie is niet uitgesloten door de 
internationale aanbevelingen. 
 
Verscheidene landen met een 
beperkt nucleair programma 
bestuderen de mogelijkheid en de 
voorwaarden die moeten worden 
vervuld om deze optie eventueel te 
ontwikkelen.  
 
Terughoudendheid van de landen 
waar een principebeslissing werd 
genomen. 

Financiële en economische dimensie 

6.  Is het mogelijk de totale kostprijs 
van de optie te berekenen? Met 
welke onzekerheden? 

Een kostenraming is nodig om de 
financiering van het 
langetermijnbeheer te garanderen 
volgens het principe ‘de vervuiler 
betaalt’ (alle kosten moeten integraal 
en met zekerheid gedragen worden 
door de producenten van radioactief 
afval). 
 
Opmerking: Sommige financiële 
onzekerheden zijn geldig voor alle 
opties, bijvoorbeeld: 
- de hoeveelheid afval die moet 
worden overgenomen, 
- de ‘bestemming’ van de verbruikte 
brandstof, 
- de relevantie van de gekozen 
‘discount rate’ 
- de eisen van de bevoegde 
overheid. 
  

De raming van de kostprijs van een 
multinationale installatie hangt af van 
een groot aantal elementen die nog 
niet gekend zijn (planning, plaats, 
grootte van de installatie,...). 
 
In principe zal de kostprijs lager zijn 
dan in het geval van een nationale 
optie C (schaaleffect), maar de niet-
technische kosten (zoals de kosten 
verbonden aan de diensten en de 
toepassing van het 
wederkerigheidsprincipe) kunnen erg 
oplopen. 

7.  Dekken de huidige financiële 
mechanismen de redelijkerwijs te 
voorziene kosten verbonden aan de 
uitvoering van de optie? 

De huidige financierings-
mechanismen volstaan om de 
redelijkerwijs te voorziene kosten van 
de uitvoering van de optie te dekken, 
inclusief in geval van stopzetting van 
een activiteit door een producent 
(principe van goed financieel 
beheer). 
 
Er bestaat een fonds gespijsd door 
de producenten van radioactief afval 
en gecontroleerd door een openbare 
instantie. Dit fonds volstaat om de 
redelijkerwijs te voorziene kosten van 
het beheer van radioactief afval te 
dekken.  

Ja. De huidige financiële 
mechanismen en de 
herzieningsmechanismen blijven van 
toepassing. 
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Vragen Welk referentiekader gebruikt 
NIRAS om op deze vragen te 

antwoorden? 

F. Multinationale optie  

Milieudimensie en veiligheid 

8.  Is deze optie radiologisch veilig 
op korte en op middellange termijn? 
Op lange termijn? 

De optie moet beantwoorden aan 
alle toepasbare nationale en 
internationale normen inzake 
stralingsbescherming. 

Zie optie C. 

9.  Is deze optie controleerbaar op 
korte en op middellange termijn? Op 
lange termijn?   

Een optie is controleerbaar indien de 
goede werking van de installaties 
rechtstreeks of onrechtstreeks kan 
worden gecontroleerd. 

Zie optie C. 

10.  Moet deze optie gecontroleerd 
worden om de langetermijnveiligheid 
van mens en milieu te garanderen? 

Om de lasten voor de toekomstige 
generaties te beperken, dient de 
langetermijnveiligheid zo weinig 
mogelijk afhankelijk te zijn van 
controles. 

Zie optie C. 

11.  Waarop steunt de 
langetermijnveiligheid van mens en 
milieu in deze optie (= waarvan is ze 
afhankelijk?) 

De veiligheid steunt op robuuste 
funderingen, waarover weinig 
onzekerheid bestaat. 

Zie optie C. 

12.  Welke zijn de belangrijkste 
onzekerheden met betrekking tot 
deze optie? 

Er bestaan twee types van 
onzekerheden: die welke beperkt 
kunnen worden door RD&D of door 
het nemen van beslissingen en de 
andere, niet reduceerbare 
onzekerheden genoemd. 
 
De niet reduceerbare onzekerheden 
zijn verbonden aan: 
1. niet te voorziene ontwikkelingen of 
gebeurtenissen (zoals een verstoring 
door menselijke activiteiten) en aan 
de evolutie van de maatschappij. 
2.  de beperkte wetenschappelijke 
kennis, bijvoorbeeld over het 
langetermijngedrag van de 
kunstmatige en natuurlijke barrières. 
    

Zie optie C. 

Maatschappelijke en ethische dimensie 

13. Zal het afval in deze optie in 
België beheerd worden?   

Voorkeur voor een beheer op 
nationaal grondgebied, zoals 
aanbevolen door internationale 
overeenkomsten en door de 
Belgische wet. 

Door het wederkerigheidsprincipe 
zou een multinationale oplossing 
zowel op Belgisch grondgebied als in 
het buitenland kunnen worden 
uitgevoerd. 

14.  Stemt deze optie overeen met 
het huidig Belgisch wettelijk en 
institutioneel kader?  

De uitvoering ervan is niet verboden 
door internationale verdragen noch 
door het huidig Belgisch wettelijk en 
institutioneel kader. 

Ja (maar deze optie is niet 
aanbevolen door de internationale 
overeenkomsten en de Belgische 
wet).  
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Vragen Welk referentiekader gebruikt 
NIRAS om op deze vragen te 

antwoorden? 

F. Multinationale optie  

15.  Leidt deze optie tot een 
verbetering, op termijn, van de 
huidige toestand inzake het 
afvalbeheer? 

De optie moet leiden tot een 
verbetering van de huidige 
veiligheidssituatie van de plaatsen 
waar het afval momenteel beheerd 
wordt. 
 
Ze moet het tevens mogelijk maken 
het sluitend beheersysteem te 
optimaliseren (bijvoorbeeld 
acceptatiecriteria vastleggen, RD&D 
oriënteren).  

Ja, zie optie C, maar er komt een 
moeilijk te beheren onzekerheid bij 
omtrent de uitvoeringsplanning. 
 
(Er dient opgemerkt dat het 
wederkerigheidsprincipe kan leiden 
tot een verhoging van het afval dat 
op een site moet worden beheerd, 
door het accepteren van buitenlands 
afval.) 

16.  Is deze optie flexibel? Tot in 
welk stadium van uitvoering ervan?  

Een optie is flexibel als de 
verschillende stappen van de 
uitvoering en de stappen die ertoe 
leiden, omkeerbaar zijn waardoor het 
beheer geheroriënteerd kan worden 
gedurende een min of meer lange 
periode (beslissingsflexibiliteit). 

Zie optie C. 

17.  Is het afval terugneembaar in 
deze optie? 

Zoals de wet bepaalt, is een 
oplossing voor het 
langetermijnbeheer een oplossing 
waarbij het niet de bedoeling is het 
afval te terug te nemen. Het kan 
echter wenselijk of mogelijk zijn het 
afval te terug te nemen gedurende 
een periode waarvan de duur moet 
worden bepaald. 

Zie optie C. 

18.  Welke zijn de voor- en nadelen 
van deze optie voor de toekomstige 
generaties? 

De optie mag geen buitensporige 
lasten opleggen aan de toekomstige 
generaties (intergenerationele 
billijkheid). 

Zie optie C. 

Andere vragen?     

 

 


