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INES, internationale graadmeter
Binnen de nucleaire industrie geldt sinds 1990 de INES-schaal als maatstaf voor storingen en incidenten. De INES-
schaal is er voor nucleaire en radiologische gebeurtenissen in kerncentrales; transportgebeurtenissen of gebeurtenissen 
met radioactieve bronnen in onder meer ziekenhuizen. Zoals de schaal van Richter wordt gebruikt om aardbevingen in 
te schalen, wordt de INES-schaal internationaal gehanteerd om de ernst van storingen in nucleaire installaties aan te 
duiden. De INES-schaal kent zeven niveau’s, van één tot zeven. Wat daaronder valt, wordt met INES=0 omschreven en 
heeft geen veiligheidsrelevantie.

INES waardenniveau’s
De waarde-0 staat voor een afwijkende gebeurtenis 
zonder veiligheidsrelevantie. De waarden 1, 2 en 3 
worden incidenten genoemd. Daarbij zijn er geen 
gevolgen voor de werknemers of de omgeving. Bij 
schaal 4 kunnen er veiligheidsrisico’s optreden binnen 
de centrale, bijvoorbeeld door het vrijkomen van radio-
actieve stoffen binnen de gebouwen. Vanaf schaal 5 kan 
een ongeval gevolgen hebben voor de directe omgeving 
van de centrale. Schaal 7 is een zeer ernstig ongeval 
met een hoge uitstoot van radioactieve stoffen naar de 
omgeving van de kerncentrale. Fukushima en Tsjernobyl 
zijn ingedeeld in schaal 7.

Vaker voorkomende storingen
Typische storingen die vaker kunnen optreden, zijn defecten
aan reserveveiligheidssystemen die tijdens periodieke 
testen aan het licht komen. Ook bedrijfsstoringen waarbij 
de energieproductie korte tijd wordt onderbroken komen 
voor. Tenslotte zijn er procedurele tekortkomingen die 
kunnen worden gemeld als storing of incident.

Verantwoordelijkheden van EPZ en de overheid
EPZ onderzoekt zelf bij elke storing wat de oorzaak en 
de ernst van het gevolg is. Op basis van dit onderzoek 
doet EPZ een voorstel voor de INES-indeling. EPZ 
publiceert deze voorlopige INES-meldingen al voor ze 
definitief zijn.

Het is echter de overheid (de Autoriteit Nucleaire 
Veiligheid en Stralingsbescherming) die, op grond van 
de EPZ-rapportage en op basis van eigen onderzoek, 
de definitieve INES-beoordeling doet. De Autoriteit 
Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ziet 
er ook op toe, dat verbeteringsmaatregelen naar 
aanleiding van storingen adequaat worden uitgevoerd. 
Jaarlijks rapporteert de Autoriteit Nucleaire Veiligheid 
en Stralingsbescherming aan de Tweede Kamer over 
de opgetreden storingen in alle Nederlandse nucleaire 
installaties.

Wat gebeurt er na een INES-melding?
Bij EPZ richten alle werkprocessen zich op het voorkomen 
van onveilige situaties. Volgens internationale standaards 
registreert en analyseert EPZ alle bedrijfservaringen en 
daarmee ook alle storingen en incidenten. Intern worden 
medewerkers aangemoedigd om deze incidenten te 
rapporteren, ook al zijn ze nog zo onbetekenend. Het 
doel van deze systematische en integrale aanpak is 
helder: het voortdurend verbeteren van de veiligheid. 
Want van fouten kun je leren.

EPZ participeert in de World Association of Nucleair 
Operators (WANO), een organisatie waar vrijwel alle 
kerncentrales in de wereld bij zijn aangesloten. Binnen 
WANO worden informatie over INES-meldingen en andere 
bijzonderheden gedeeld en centraal geanalyseerd. 
Jaarlijks ontvangt EPZ zo honderden rapporten die 
allemaal beoordeeld worden op relevantie voor Borssele. 
Geregeld zendt EPZ zelf ook rapportages aan dit wereld-
wijde netwerk.
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INES=1 melding, 12 mei 2015

Veroudering accu-sets noodstroomvoorziening sneller dan 
voorzien
Op dinsdag 12 mei 2015 is tijdens een periodieke test gebleken dat de accu-sets in één van de noodstroomvoorzieningen
van de kerncentrale niet meer aan alle gestelde eisen voldoen. De stroomcapaciteit bleek weliswaar voldoende, echter, 
meerdere accu’s verouderen sneller dan volgens het door de fabrikant aangegeven tempo. 

EPZ heeft besloten geen ontheffing aan te vragen bij de toezichthouder Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralings-
bescherming (ANVS) om onder deze omstandigheden tot aan de onderhoudsstop in bedrijf te blijven, maar de 
kerncentrale eerder uit bedrijf te nemen. De accu’s worden vervangen.

De kerncentrale Borssele is uitgerust met tal van noodstroomvoorzieningen. Eén van deze systemen bestaat uit de 
genoemde accu-sets. Deze kunnen de kerncentrale enkele uren van stroom voorzien als na een stroomonderbreking 
ook alle noodstroomgeneratoren falen.  

De kerncentrale heeft twaalf van deze accu-sets, elk opgebouwd uit meerdere accu’s. Elke vijf jaar wordt vastgesteld of 
de accu-sets nog voldoende energie kunnen leveren, maar ook of er sprake is van versnelde achteruitgang. Elke set moet 
minimaal één uur lang stroom kunnen leveren voor de bediening van de centrale. Voorschrift is dat voor vollast bedrijf 
alle accu-sets aan alle gestelde eisen moeten voldoen. Uit de uitvoerde test blijkt dat er in meerdere sets accu’s zijn die 
sneller verouderen dan is toegestaan. Alle accu-sets kunnen nog steeds veel meer energie leveren dan is voorgeschreven 
omdat zij veel groter zijn dan is vereist. Hoewel de capaciteit van alle sets voldoende is (minimaal 1 uur stroom), 
voldoen door de versnelde veroudering enkele toch niet aan de in de Technische Specificaties gestelde eisen. 

Vanwege de invloed op de veiligheid is deze melding vastgesteld als INES=1

Voor een overzicht van alle noodstroomvoorzieningen van kerncentrale Borssele:
http://epz.nl/kernenergie/veiligheid/ontwerp-kerncentrale/noodstroom
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INES=0 melding, 20 mei 2015

Langer dan gepland in bedrijfstoestand met verlaagd 
waterpeil
Op 20 mei 2015 werd het waterpeil in de reactor volgens voorschrift verlaagd zodat het reactorvatdeksel van het 
reactorvat gehesen kon worden. De kerncentrale was op dat moment uit bedrijf voor de jaarlijkse onderhoudsperiode 
en splijtstofwissel. Na het constateren van een afwijking in de hijsinstallatie werd het hijsen van het reactorvatdeksel 
onderbroken. 

Voor deze hijswerkzaamheden in het reactorgebouw wordt een kraan gebruikt. Na enkele centimeters hijsen van het 
reactorvatdeksel liepen de hijskabels van de kraan tegen het hijsblok. Uit voorzorg werd niet verder gehesen en is het 
deksel weer teruggeplaatst. Er is een inspectie aan de kraan uitgevoerd door de leverancier en de keuringsinstantie 
waarna de hijswerkzaamheden zijn hervat. 

Om de splijtstof te kunnen wisselen is het nodig het deksel van het reactorvat te verwijderen. 
Volgens voorschrift wordt vóór het openen van de reactor het waterpeil in de reactor verlaagd 
tot net onder het deksel. Daarna kan het deksel van de reactor getild worden met gelijktijdige 
verhoging van het waterpeil. De kerncentrale heeft als gevolg van het stilleggen van de hijswerk-
zaamheden circa 12 uur langer dan gepland in deze bedrijfstoestand gestaan. De bedrijfs-
toestand waarin het waterpeil in de reactor is verlaagd wordt altijd zo kort mogelijk gehouden. 
Water in de reactor is namelijk het koelmiddel dat er voor zorgt dat de restwarmte van de 
splijtstof wordt afgevoerd. Deze afwijking ten opzichte van de planning in deze bedrijfstoestand 
is daarom door EPZ aan de overheid gemeld. 

De kerncentrale heeft meerdere onafhankelijke systemen en watervoorraden die in deze bedrijfs-
toestand in staat zijn de splijtstofelementen te koelen. Vanwege de zeer geringe veiligheids-
relevantie is deze melding ingediend als INES=0. 
De oorzaak van de afwijking bij de kraan wordt nader onderzocht.
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INES=0 melding, 27 mei 2015

Kalibratie doorstroommeting onterecht uitgevoerd
Tijdens de jaarlijkse splijtstofwisselperiode werd op 27 mei 2015 een doorstroommeting in het reserve noodkoelwater-
systeem gekalibreerd. Door een planningsfout heeft de kalibratie onder andere dan de voorgeschreven omstandigheden 
plaatsgevonden. 

De kalibratie mag volgens voorschrift alleen tijdens een specifieke bedrijfstoestand worden uitgevoerd, namelijk tijdens 
het ontladen of herladen van de reactor. De meting is op dat moment namelijk niet vereist. De kalibratie heeft geleid tot 
een onbeschikbaarheid van de meting van ongeveer tien minuten op een moment dat hij formeel wel beschikbaar had 
moeten zijn. 

De kerncentrale was op het moment van kalibreren uit bedrijf voor de jaarlijkse onderhoudsperiode en splijtstofwissel. 
De onbeschikbaarheid van de meting had geen gevolgen voor de werking van de reservekoelsystemen. Vanwege de zeer
geringe veiligheidsrelevantie is deze melding vastgesteld als INES=0. 
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