AfvalPLAN
NIRAS werkt al geruime tijd aan een oplossing voor het langetermijnbeheer van radioactief afval van de categorieën
B en C (hoogactief en langlevend afval). In 2009 zal dit ingepast worden in het kader van de wet van 13 februari 2006
betreffende planmatige milieubeslissingen. Na een brede maatschappelijke consultatie en na afloop van de wettelijke
procedure zal de regering over alle elementen beschikken om oordeelkundig te kunnen beslissen.

Duurzaam en veilig beheer
van radioactief afval
Het NIRAS Afvalplan belangt ons allen aan

Waar gaat het over?
NIRAS stelt in 2009 een Afvalplan op voor het langetermijnbeheer
van hoogactief en langlevend radioactief afval (categorieën B en C).
Duurzaam beheren van radioactief afval wil zeggen : mens en

Voor het langetermijnbeheer van radioactief afval van catego-

leefmilieu zowel vandaag als morgen beschermen tegen de ri-

rie A opteerde de regering in 1998 voor een definitieve

sico's van radioactief afval.

oplossing (berging). In 2006 besloot ze tot oppervlakteberging

Voor het langetermijnbeheer van radioactief afval onderschei-

in Dessel. Deze oplossing wordt nu door NIRAS uitgewerkt in

den we drie categorieën, met verschillende risiconiveaus :

het kader van een geïntegreerd project (technische studies, ver-

• cat. A = laag- en middelactief kortlevend afval

gunningen, tot stand brengen van toegevoegde waarde op lo-

• cat. B = laag- en middelactief langlevend afval

kaal niveau, dialoog met de betrokken bevolking, beheer van

• cat. C = hoogactief afval

de omgeving, enz.).

Verantwoordelijk beheer veronderstelt voor iedere categorie

Voor het langetermijnbeheer van afval van de categorieën B

een aangepaste aanpak.

en C is daarentegen nog geen enkele beslissing genomen.

Wanneer we spreken over “langetermijnbeheer” hebben we

NIRAS wenst deze situatie te doen evolueren. In 2009 stelt ze

het in het geval van het afval categorie A over enkele honder-

een Afvalplan op om het in 2010 voor te leggen aan de rege-

den jaren. Voor de categorieën B en C spreken we over hon-

ring. NIRAS zal de bevolking betrekken bij het hele ontwikke-

derdduizenden, zelfs miljoenen jaren.

lingsproces van het Afvalplan.

1

NIROND 2009-03

AfvalPLAN
Wie is NIRAS en wat wenst ze ?
NIRAS wenst een beslissing over de strategie voor
het langetermijnbeheer van radioactief afval van de categorieën B en C.
NIRAS, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte

Dit plan zal alle beschikbare gegevens bevatten en mogelijke

splijtstoffen, is de openbare instelling die het radioactieve afval

alternatieven analyseren om de regering in staat te stellen

en de overtollige splijtstoffen in België beheert. NIRAS heeft

een beslissing te nemen die de strategie voor de toekomst

daartoe een afvalbeheersysteem ontwikkeld dat wetenschap-

uitstippelt.

pelijke en technische oplossingen biedt die de mens en het leef-

NIRAS zal deze beslissing vervolgens concreet ten uitvoer bren-

milieu beschermen en tegelijk economisch verantwoord en

gen in het kader van een door de regering goed te keuren

maatschappelijk gedragen zijn.

stapsgewijs besluitvormingsproces.

Het wetenschappelijk en technisch onderzoek van de laatste

Een van de principes die daarbij een belangrijke rol spelen,

25 jaar, zowel nationaal als internationaal, stelt NIRAS vandaag

is dat de toekomstige generaties geen overmatige lasten

in staat een Afvalplan op te stellen voor het langetermijnbe-

mogen dragen van het afval dat de huidige generaties hebben

heer van het afval van de categorieën B en C.

geproduceerd.

Inhoud van het Afvalplan
In het Afvalplan zullen de belangrijke dimensies
van het langetermijnbeheer aan bod komen.

Een duurzame oplossing integreert
deze vier dimensies
Technische en
wetenschappelijke
dimensie

Financiële en
economische
dimensie

Maatschappelijke
en ethische
dimensie

Dimensie
milieu en veiligheid

Een duurzame oplossing voor het langetermijnbeheer moet de

Het Afvalplan zal de mogelijke opties voor het langetermijn-

volgende dimensies integreren :

beheer van het radioactief afval van de categorieën B en C

• de technische en wetenschappelijke dimensie

voorstellen. Bij het Afvalplan wordt tevens, zoals wettelijk ver-

• de financiële en economische dimensie

eist, een Federaal Strategic Environmental Assessment of SEA

• de dimensie milieu en veiligheid

(een milieueffectenrapport op het niveau van de strategie)

• de maatschappelijke en ethische dimensie

gevoegd waarin alle mogelijke opties worden beoordeeld
volgens elk van deze dimensies.
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De bevolking betrekken
NIRAS wil de bevolking betrekken bij het besluitvormingsproces.
Om de bevolking te betrekken wordt een maatschappelijke

deze keuzes en voor het besluitvormingsproces dat moet wor-

consultatie georganiseerd die verder gaat dan de formele as-

den toegepast voor de geleidelijke en voorzichtige uitvoering

pecten waarin de wetgeving voorziet.

van de gekozen beheeroptie.

NIRAS wil peilen naar wat er leeft in de samenleving. Het Af-

Deze betrokkenheid van de bevolking wordt georganiseerd

valplan moet immers ook een afdoend antwoord bieden op de

volgens een gestructureerd en transparant proces. De resulta-

vragen en de bekommernissen die leven bij de bevolking.

ten van de maatschappelijke consultatie zullen NIRAS helpen

Het gaat dus om een betrokkenheid van de bevolking die be-

bij het verder uitschrijven en verfijnen van het Afvalplan en

palend is voor de te maken keuzes, voor de motivering van

het SEA.

Wat houdt de maatschappelijke consultatie in?
3 pijlers: een website, een reeks Dialogen en een Interdisciplinaire Conferentie.
1 NIRAS Website

Op een gestructureerde manier wordt een dialoog gevoerd

De NIRAS Website is de draaischijf voor de dialoog met de

zodat alle deelnemers het woord krijgen en er naar hen wordt

bevolking. Op www.niras-afvalplan.be zal alle informatie be-

geluisterd. Tijdens een NIRAS Dialoog zullen de aanwezigen in

schikbaar zijn over het Afvalplan en hoe het tot stand komt.

eigen naam spreken, vanuit hun persoonlijke ervaring, al dan

Iedereen kan er alle documenten downloaden en vragen stel-

niet in combinatie met het specifieke perspectief van hun or-

len. Men kan er zijn bekommernissen, bemerkingen en inzich-

ganisatie. Het opzet van de consultatie is de dialoog, met an-

ten delen met NIRAS.

dere woorden : “samen denken”, “samen een visie opbouwen”.

Men heeft ook de gelegenheid om punten aan te geven

Het gaat er niet om debatten pro of contra te voeren, maar wel

die nog bijkomend in het SEA zouden moeten worden opge-

samen de krijtlijnen uit te tekenen voor een langetermijnbe-

nomen.

heer die door een zo groot mogelijk aantal mensen gedragen

De website bevat ook alle praktische informatie over de Dialo-

wordt.

gen en de Interdisciplinaire Conferentie van NIRAS.

De aanwezigen hebben daarnaast de mogelijkheid aspecten
voor te stellen die volgens hen in het SEA zouden moeten wor-

2 NIRAS Dialogen

den behandeld.

Via de Dialogen wil NIRAS voeling krijgen met de vragen en
bekommernissen van de bevolking. Welke vragen zijn essen-

3 NIRAS Interdisciplinaire Conferentie

tieel en dienen een antwoord te krijgen in het Afvalplan? Welke

NIRAS wil ook in dialoog gaan met wetenschappers en

waarden of overtuigingen liggen aan de basis van die vragen

deskundigen die werken rond de milieuproblematiek op lange

en bekommernissen en dienen tevens een basis te zijn voor de

termijn waarover veel onzekerheid bestaat. Daarom organiseert

antwoorden die zullen worden gegeven en voor de beslissingen

NIRAS een interdisciplinaire Conferentie.

die worden genomen?
Om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren, zal NIRAS een
rechtstreekse dialoog aangaan met personen die betrokken zijn
bij diverse maatschappelijke groeperingen en met iedereen die

De werkzaamheden en de resultaten van de Dialogen en van

zich persoonlijk betrokken voelt.

de Conferentie zullen openbaar worden gemaakt.
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Waar en wanneer gebeurt de maatschappelijke consultatie?
1 De NIRAS Website www.niras-afvalplan.be is online sinds januari 2009.
2 De NIRAS Dialogen worden tussen 18 april en 16 mei 2009 gehouden in het MCE,
Waterleidingsstraat 118, 1050 Brussel.

3 De NIRAS Interdisciplinaire Conferentie zal plaatsvinden op donderdag 30 april 2009 in het MCE,
Waterleidingsstraat 118, 1050 Brussel.
Voor de organisatie en de begeleiding van de Dialogen en de Interdisciplinaire Conferentie
doet NIRAS beroep op een team externe onafhankelijke deskundigen.

Welke informatie vindt u op www.niras-afvalplan.be
Iedereen heeft toegang tot volledige informatie, in een begrijpelijke taal.
• NIRAS publiceert een reeks fiches die inleidende informatie
geven over het tot stand komen van het Afvalplan en het

ken tot het ontwerp van het Afvalplan: het Ontwerpplan.

SEA, de achtergronden, de principes, de te nemen beslis-

• De wettelijke procedure start wanneer NIRAS het ontwerp-

singen en de te maken keuzes, enz. Ze zullen iedereen in

register van het SEA voor advies voorlegt aan het door die

staat stellen de inhoud, de stapsgewijze aanpak van het

wet opgerichte Adviescomité. De wettelijke procedure voor-

beheer op lange termijn en de context van het Afvalplan

ziet tevens in een latere fase een raadpleging van diverse in-

beter te begrijpen.

stanties en van de bevolking gedurende 60 dagen. Na het

• NIRAS start in 2009 met een 'Afvalplan-in-ontwikkeling'

•

lijke consultatie, de tekst 'Afvalplan-in-ontwikkeling' uitwer-

doorlopen van de wettelijke procedure wordt het Ontwerp-

dat als uitgangspunt dient voor de maatschappelijke consulta-

plan definitief afgewerkt tot een Afvalplan. Dat plan wordt

tie. Het 'Afvalplan-in-ontwikkeling' concentreert zich op het

aan de regering overhandigd. Het zal op dat ogenblik ook

langetermijnbeheer van het afval van de categorieën B en C.

beschikbaar zijn op de website.

Daarnaast wordt een ontwerpregister van het SEA opge-

• Iedereen zal tevens de documenten kunnen raadplegen die

steld. Het ontwerpregister is de lijst met aspecten die zullen

de basis vormen voor het Afvalplan: technische rapporten,

worden onderzocht tijdens de studie van de milieueffecten.

beschrijving van de huidige situatie, wetteksten, internatio-

De maatschappelijke consultatie door NIRAS gaat de door de

nale rapporten, enz. Deze documenten zijn veeleer technisch

wet van 13 februari 2006 vastgelegde procedure vooraf.

en zijn beschikbaar in de oorspronkelijke taal (Engels, Frans

NIRAS zal, op basis van de resultaten van de maatschappe-

of Nederlands).

Wilt u meer weten?
Aarzel niet ons te contacteren. Wij geven u graag meer uitleg.
• Zet een bericht op de NIRAS Website : www.niras-afvalplan.be
• Stuur een mailtje naar info@niras-afvalplan.be
• Schrijf naar NIRAS Afvalplan, Kunstlaan 14 - 1210 Brussel
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