GEMEENTE UKKEL
Gemeenteraad

Mondelinge vraag van mevr. Ledan: Anticipatie van het nucleaire risico door de gemeentelijke overheden.
Mevr. Ledan herinnert eraan dat de nucleaire ramp van Fukushima al vijf jaar geleden gebeurd is en de
ramp van Tsjernobyl bijna dertig. Omwille van de leeftijd en de staat van bepaalde kerncentrales, zowel in
Frankrijk als in België, betreurt de Autorité de sûreté nucléaire française (ASN) het gebrek aan bewustzijn
voor de risico's en wordt er aangeraden zich voor te bereiden op een eventueel risico op een vergelijkbare
ramp zoals in Fukushima. Het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft half januari een aanbeveling gemaakt rond de verdeling van jodiumpillen in heel België. In een context waarin de terroristische bedreiging tegenover kerncentrales meer mogelijk is dan ooit, zou mevr. Ledan informatie hierover van de gemeentelijke overheden willen vragen.
Heeft de gemeente deelgenomen aan debatten en beslissingen in het kader van de invoering van een
nationaal of gewestelijk noodplan? Heeft dit noodplan lokale specifieke eigenschappen?
In geval van een kernramp, wat zijn de middelen waarover de gemeente beschikt om de burger te informeren, en meer specifiek het personeel van scholen, kinderdagverblijven en elke gemeentelijke instelling
onder haar verantwoordelijkheid, over de nodige maatregelen in dergelijke omstandigheden en over het
gezondheidsrisico van een dergelijk incident?
Wat zijn de genomen of overwogen maatregelen om deze personen op een regelmatige basis te informeren, buiten een gezondheidscontext, over de risico's van een dergelijk incident en de te nemen voorzorgen bij alarmfases (zoals bij een risico op brand) en, indien dit nog niet zo is, binnen welke termijn wordt
dit overwogen?
Wat is de huidige voorraad aan jodium, beschikbaar voor het personeel van deze instellingen, en voor
de gemeente in het algemeen, om een bescherming te kunnen bieden tegen de gevolgen van een eventueel
incident waarbij radioactiviteit vrij zou komen?
De voorzitter antwoordt dat de gemeente Ukkel een nood- en interventieplan heeft ontwikkeld om
elke mogelijke ramp aan te kunnen. Dit plan bestaat en is van kracht sinds de goedkeuring ervan door de
gemeenteraad van 28 oktober 2010. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende
de nood- en interventieplannen voorziet het Ukkelse plan de samenstelling van een veiligheidscel, samengesteld uit een vertegenwoordiging van de gemeente en de hulpdiensten. De gemeentelijke afvaardiging bestaat uit de burgemeester, de gemeentesecretaris, de verantwoordelijke preventieambtenaar, de OCMWvoorzitter, de HR-directrice en alle hoge ambtenaren die hun bijdrage hierin kunnen leveren. De afvaardiging
van de hulpdiensten (D1, D2, D3, D4, D5) is georganiseerd zoals een militaire structuur: D1 hulpacties, D2
psychosociale hulp, D3 relatie met de federale en zonale politie, D4 contacten tussen de gemeente, de Civiele Bescherming en Defensie en D5 communicatie in geval van een ongeval.
Bij een ramp kunnen twee crisiscentra reageren. Het eerste centra bevindt zich in de collegezaal. Indien dit om welke reden ook niet operationeel is, zal een tweede crisiscentrum in het commissariaat van de
Georges Marlowsquare de taak overnemen. Beide centra zijn verbonden met de federale overheidsdienst
(FOD) Binnenlandse Zaken en andere instanties via alle nodige communicatiemethoden.
De voorzitter vermeldt het bestaan van een procedure voor de inwerkingtreding van de gemeentelijke
crisisfase en een telefoondoorschakeling die meerdere keren per jaar wordt getest, zowel overdag, 's avonds
als in het weekend. Er is eveneens een specifieke telefoondoorschakeling voorzien voor de psychosociale
interventie bij slachtoffers. Er is eveneens een evacuatie- en transportprocedure naar plaatsen waar slachtoffers opgevangen kunnen worden. Momenteel zijn er zo 6 plaatsen: de sportzaal Jacques Van Offelen, de
zaal Sint-Job, de zaal Zwartebeek, zaal 1180 en de turnzalen van de scholen Messidor en Eglantiers.

Sinds de aanslagen in Parijs is het Ukkelse crisiscentrum in vooralarm. Dit houdt in dat, indien de huiszoeking in Vorst in de zone Neerstalle in Ukkel plaats zou vinden, wat maar enkele honderden meters verwijderd is, de voorzitter onmiddellijk het crisiscentrum geactiveerd zou hebben, meer nog wegens de nabijheid
van scholen in de omgeving ervan. In enkele minuten tijd zou elke verantwoordelijke aan de telefoon zitten
in de collegezaal. Voor ongevallen met de infrastructuur beschikt elk gebouw over een veiligheidscontactpersoon: dit is een ambtenaar die specifiek bevoegd is voor de veiligheid van het gebouw waarin hij of zij werkt.
Aangezien de nucleaire veiligheid een federale kwestie is, beschikt de gemeente in dit domein niet
over een bijzondere bevoegdheid. Op basis van de inlichtingen die de voorzitter bij de bevoegde instanties
heeft opgevraagd, wordt er momenteel gewerkt aan een update van de nucleaire noodplannen, met gesprekken tussen de betrokken actoren, in het bijzonder het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, de
minister van Volksgezondheid en de federale overheidsdiensten bij de gouverneurs. Enkele van de onderwerpen zijn de rol van de overheden op verschillende machtsniveaus, de onmiddellijke activering van de
verschillende crisisstructuren, ongeacht de aard van het incident, de onderverdeling van de zones in blokken,
het signalement van incidenten door de exploitanten, de alarmering en kennisgeving van de bevolking en de
internationale context inzake uitwisseling van informatie en bijstand. Wanneer dit plan terug up-to-date zal
zijn, zal een nieuw KB de modaliteit ervan vastleggen. Zolang dit KB er nog niet is, blijft het oude nucleaire
noodplan van toepassing op het Belgische grondgebied, vastgelegd door het KB van 17 oktober 2003. De
zones voor noodplanning, incl. de gebieden waarin jodium reeds op voorhand verdeeld werd, blijven ongewijzigd. Het gaat concreet over zones rond nucleaire installaties waarin eventuele acties tot bescherming van
de bevolking voorbereid werden door de overheden en de verschillende interventiediensten. In een perimeter tot 20 km rond de centrales van Doel, Tihange, Mol, Borsele en Chooz en 10 km rond de centrale van
Fleurus kunnen burgers en gemeenschappen preventief jodium halen bij apothekers. Voor het hele Belgische
grondgebied werd de voorraad verspreid buiten deze zones om deze snel te kunnen verplaatsen naar een
zone met een mogelijk nucleair incident. Elke apotheek van het land beschikt bovendien over een voldoende
voorraad grondstoffen om snel nieuwe jodiumpillen te kunnen aanmaken om indien nodig een noodvoorraad aan te kunnen leggen.
Mevr. Ledan bedankt de voorzitter voor zijn antwoord. Uit een kleine zelf uitgevoerde test door leden
van haar partij is gebleken dat bepaalde apotheken helemaal niet over de nochtans voorziene voorraad beschikten. Kan de gemeente verzekeren dat de Ukkelse apotheken voldoende op de hoogte zijn van de geldende bepalingen hierover? Kent het college overigens de datum waarop de update van het noodplan voltooid zal zijn?
De voorzitter zal naar de Ukkelse apotheken een brief hierover sturen en geeft aan dat hij geen kennis
heeft van de datum waarop het nieuwe noodplan voltooid zal zijn. Hij herinnert eraan dat het oude plan
intussen nog steeds van kracht blijft.

