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Brussel, 29 oktober 2011
Electrabel heeft via de media kennis genomen van de verschillende interpretaties
die gisterenavond werden gegeven aan de beslissingen die zouden genomen zijn
door de onderhandelaars op het vlak van energiebeleid en meer bepaald met
betrekking tot de toekomst van kernenergie in ons land.
De onderneming betreurt de indruk van grote verwarring die hieruit voortvloeit.
In een materie die fundamenteel is voor de nationale economie, is het van het
grootste belang dat duidelijke beslissingen worden genomen en
gecommuniceerd. Het gaat er om om aan de huidige of potentiële operatoren en
aan hun personeel, een duidelijk perspectief te geven om hun activiteiten en
investeringen te kunnen plannen. Het betreft hier immers de voorbereiding van
projecten die in België al of niet nodig zullen zijn om de bevoorradingszekerheid
te garanderen.
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Op vraag van de bevoegde overheden werden de voorbije tien jaar talrijke
studies uitgevoerd over de beschikbare productiecapaciteit in België. Deze
studies zetten amper twee jaar terug de vorige regering er toe aan om de
levensduur van de kerncentrales Doel 1&2 en Tihange 1 met tien jaar te
verlengen.
Vandaag beslissen de resultaten van een zoveelste studie over de nood aan
bijkomende capaciteit af te wachten of kiezen voor korte termijn oplossingen,
zoals een verlenging van de kerncentrales met “één of twee jaar”, zou werkelijk
schadelijk en onrealistisch zijn.
De keuzes die gemaakt worden, moeten ook definitief zijn. Het betreft immers
een sector waar reeds belangrijke investeringen gedaan werden (Electrabel heeft
de voorbije vijf jaren meer dan 500 miljoen euro geïnvesteerd in de eenheden
Doel 1&2 en Tihange 1) en waar bijkomende investeringen op korte termijn
zullen moeten beslist worden (een levensduurverlenging vereist 1 000 miljoen
euro aan nieuwe investeringen, zonder de investeringen mee te rekenen die
kunnen voortvloeien uit de analyse van de weerstandstesten door de
veiligheidsautoriteiten) teneinde de veiligheid en de werking van de installaties
nog verder te verbeteren.
De onzekerheid die blijft wegen op deze investeringen zorgt ook al voor hogere
kosten en zou kunnen leiden tot het niet tijdig realiseren er van.
De beslissing rond de nucleaire toekomst is zonder enige twijfel een politieke
keuze waar Electrabel volledig los van staat. Maar de eventuele beslissing om de
drie oudste centrales te sluiten, zal door de overheid moeten worden toegelicht,
zeker voor wat betreft de gevolgen die hieruit voortvloeien:
• een stijging van de import van elektriciteit in de komende jaren; daar
waar België een structureel netto importland geworden is, en dus een
nog grotere afhankelijkheid van de omringende landen;
• een negatieve impact op de CO2-balans van het land, gezien de
kerncentrales zullen vervangen worden door thermische centrales;
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•

een zekere stijging van de productiekosten voor elektriciteit en zeer
waarschijnlijk een stijging van de elektriciteitsprijs, zoals dit ook is
gebleken in Duitsland, vermits de vervangingsmachines economisch
minder performant zullen zijn.

Tot slot wil Electrabel er aan herinneren dat, al staat de onderneming voor
100% in voor de uitbating van de eenheden Doel 1&2 en Tihange1, zij slechts
beschikt over 25% van de productie van deze eenheden. Van de 2 000 MW die
deze eenheden vertegenwoordigen, is ongeveer een kwart van EDF en ongeveer
40% ( 800 MW) van EON, dit, op vraag van de Regering en met het oog op een
grotere concurrentie in ons land. Ook staat 10% (200MW) vandaag ter
beschikking van het consortium BlueSky, een consortium van elektro-intensieve
klanten, met de bedoeling hun concurrentiepositie te versterken. Dit consortium
heeft vorige week trouwens ook al haar bezorgdheid geuit over het sluiten van
de centrales. Het sluiten van de centrales zal ook een impact hebben op de
voorgaande elementen die nochtans op uitdrukkelijk verzoek van de overheden
zijn gerealiseerd.
Welke beslissingen er ook worden genomen Electrabel zal, net zoals in het
verleden, de genomen beslissingen naleven en alle maatregelen nemen om haar
klanten, industriële, professionele en residentiële, te blijven bevoorraden.
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