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UPDATE Het laten weglopen van de smeerolie in Doel 4 is een manuele, bewuste handeling.
Dat heeft de topman van de nucleaire regulator FANC, Jan Bens vandaag verklaard. Of er
kwade wil in het spel is, is nog niet duidelijk. Het FANC, Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle heeft wel een aantal eisen aan uitbater Electrabel opgelegd en nam ook
contact op met de instantie die veiligheidsscreenings doet van het personeel.
"Er is een manuele, bewuste handeling geweest om de olie te laten weglopen. Omdat we
vermoedens hebben van kwaadwillig opzet, is het parket van Dendermonde er bijgehaald",
zegt Bens, die vroeger zelf baas van de kerncentrale was.
"Er zijn vele camera's op de site, maar die zien niet alles. Er zijn enkele honderden mensen
die toegang hebben tot de technische zone, waar de feiten plaatsvonden. Het parket leidt nu
het onderzoek met onze bijstand. Er moet nog gestart worden met de ondervraging van het
personeel."
Verstrengd toezicht
Bens kwam vandaag zelf naar de centrale van Doel om overleg te plegen met de directie.
Daarbij werden ook extra maatregelen door het FANC opgelegd aan uitbater Electrabel. "Ik
kan daar niets over zeggen, tenzij dat het toezicht intern verscherpt wordt en dat er gerekend
wordt alertheid", stelt Bens nog.
Hij sluit overigens niet uit dat er onder de honderden personen die toegang hebben tot de
technische zone er ook werknemers zijn die ook in de gevoeligere, nucleaire zone binnen
kunnen. De centrale is wel ingedeeld in verschillende zones, waartussen werknemers of

onderaannemers zich moeten identificeren met een badge.
Het FANC heeft verder ook contact opgenomen met Nationale Veiligheidsoverheid, de
instantie die veiligheidsonderzoeken uitvoert bij personeel en onderaannemers en daarvoor
machtigingen aflevert.
Ondervraging personeel
"Gisteren lagen alle opties open, maar we gaan er nu van uit dat de feiten toch door één of meerdere
personen uitgevoerd zijn", aldus woordvoerster Nele Scheerlinck. "Of dat per vergissing of bewust
gebeurde, is nog niet duidelijk."
Volgens magistraat Jurgen Coppens van het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, werd
een proces-verbaal opgesteld en is er een opsporingsonderzoek opgestart. "Wij sluiten niks uit. Maar
het gaat om erg recente feiten, dus voor resultaten van het onderzoek is het nog veel te vroeg."
Reactor Doel 4 viel dinsdag uit na een vermoedelijke daad van sabotage. Dat meldt VTM en wordt
bevestigd door het FANC.

