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Een beslissing die vragen oproept
Electrabel heeft kennis genomen van de inhoud van de beslissingen die de
onderhandelaars gisterenavond genomen hebben met betrekking tot de toekomst
van kernenergie in ons land. De onderhandelaars hebben de wet van 2003 en dus
het principe van een kernuitstap vanaf 2015, bevestigd. De exacte timing van de
sluiting van deze eenheden zou evenwel pas vastgelegd worden na een nieuw
uitrustingsplan dat binnen de zes maanden na de aanstelling van de nieuwe
regering moet worden opgemaakt.
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Deze beslissing is verrassend gezien alle studies die rond dit thema in ons land
gevoerd werden (Commissie Ampère, Commissie Energie 2030, of recenter; de
Gemix Commissie van internationale experten) en ook de prospectieve studies van
de CREG en de federale administratie, die op vraag van de federale overheid
gedaan werden, tot dezelfde conclusies zijn gekomen. Conclusies die de regering in
2009 heeft doen beslissen om de levensduur van de nucleaire centrales Doel 1 en
2, en Tihange 1 met 10 jaar te verlengen. Deze verlenging was een van de
essentiële bestanddelen van het globaal akkoord dat gesloten werd tussen de
Belgische staat en GDF SUEZ en gepaard ging, na lange en grondige studies, met
een jaarlijkse bijdrage, tussen 215 en 245 M EUR ten laste van de nucleaire sector
en dit voor de jaren 2010 tot 2014.
Eén van de mogelijkheden die gisteren geopperd werd, bestond erin de sluiting van
de betrokken eenheden met 1 tot 3 jaar uit te stellen, opdat eventuele
investeringen in vervangingscapaciteit gedaan zouden kunnen worden.
Een dergelijk idee gaat geheel voorbij aan de industriële realiteit en de vereisten op
het vlak van de nucleaire veiligheid en is bijgevolg compleet onrealistisch. Immers,
heel wat wezenlijke onderdelen van een kerncentrale – voornamelijk de controle- en
aansturingsuitrustingen - worden onderworpen aan kwalificatieprocedures voor een
periode beperkte tot veertig jaar. Op het einde van deze periode moeten deze
onderdelen vervangen worden. Dit vereist aanzienlijke investeringen die enkel
gerechtvaardigd zijn in geval van een voldoende lange levensduurverlenging van
ten minste tien jaar. Voor zover wij weten, heeft geen enkele internationale
instantie voor nucleaire veiligheid ingestemd om van deze eis af te zien, zonder dat
deze investeringen gerealiseerd werden. Er kan daarom geenszins sprake zijn van
een verlenging van een paar maanden of jaren.
Bovendien druist de beslissing in tegen wat de opeenvolgende Belgische regeringen
aan Electrabel gevraagd hebben; namelijk om Doel 1 & 2 en Tihange 1 open te
stellen voor EDF en een derde speler, in casu E.ON, om de concurrentie in België te
bevorderen. Ook op verzoek van de Belgische overheid werd een deel van de
productiecapaciteit van deze eenheden ter beschikking gesteld van de electro-

Electrabel n.v.
Regentlaan 8 – 1000 Brussel
Fax + 32 2 511 65 99

1/2

PERSBERICHT
intensieve industrie, die in België proportioneel veel belangrijker is dan in de
omringende landen, om hun concurrentiepositie in België te vrijwaren.
Electrabel zal zich schikken naar de genomen beslissingen door met onmiddellijke
ingang de nodige equipes aan te stellen om het project van de sluiting van de
betrokken eenheden in 2015 voor te bereiden. Tezelfdertijd zal ze haar
medewerkers, partners en onderaannemers informeren over de praktische gevolgen
van deze beslissing. Tot slot zullen de diverse mogelijkheden bekeken worden om
de investeringen voorzien in het kader van de levensduurverlenging, zijnde om en
bij 1 miljard euro, anders in te zetten, dit met oog op het blijven garanderen van de
bevoorradingszekerheid van alle Electrabel-klanten; onder meer door een beroep te
doen op de centrales waarover de Groep GDF SUEZ momenteel beschikt in Europa.
Electrabel zal de maatregelen die zullen worden genomen tot in detail onderzoeken
en behoudt zich het recht voor om haar belangen te beschermen wat betreft de
verbintenissen die de Belgische Staat ten aanzien van de Groep is aangegaan in het
kader van het protocol van 2009.
Tot slot, en dit spreekt voor zich, zal Electrabel de nodige maatregelen blijven
nemen om de uitbating van de betrokken eenheden in alle veiligheid te blijven
garanderen tot aan de sluiting er van, onder meer in functie van de resultaten van
de weerstandstesten die momenteel worden onderzocht door het Federale
Agentschap voor Nucleaire Controle.
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