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Belgische nucleaire taks. Reactie GDF SUEZ
GDF SUEZ heeft kennis genomen van de beslissingen die de
onderhandelaars van de toekomstige regering hebben genomen inzake het
luik energie.
1.

De Groep stelt vast dat door terug te komen op de levensduurverlening
met 10 jaar voor de centrales Doel1-2 en Tihange1 en door het
opleggen van een nucleaire bijdrage van 550 M€, de Belgische Staat
voorbij gaat aan de verbintenissen die zij is aangegaan ten aanzien van
de Groep in het Protocolakkoord. Akkoord dat op 22 oktober 2009 in
naam van de Belgische Staat ondertekend werd door de Eerste Minister
en de Minister van Energie. De Groep herinnert er aan dat deze
overeenkomst niet enkel bindend is voor haar, maar ook voor de
Belgische Staat en dat GDF SUEZ steeds al haar verbintenissen heeft
gerespecteerd.
Zoals reeds aangekondigd, zal GDF SUEZ deze maatregelen met alle
mogelijke rechtsmiddelen betwisten, inbegrepen op grond van de
internationale verdragen die door België werden ondertekend en die er
op gericht zijn in België gemaakte investeringen te beschermen.
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Tegen midden 2012 zal de Groep haar nucleaire strategie in België
herbekijken op basis van de eindrapporten die opgesteld zullen worden in
het kader van de weerstandstesten evenals op basis van de conclusies
van het aangekondigde uitrustingsplan. Maar ruimer zal er ook gekeken
worden op basis van de totale economiciteit van deze investeringen en
dit rekening houdend met de beslissingen die effectief zullen genomen
worden.
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2.

Met een nucleaire taks van 550 M/EUR per jaar, legt België de sector
een bijdrage op die meer dan twee keer zo hoog is als in Duitsland,
waar ook deze heffing door de Duitse operatoren werd betwist.

3.

Overigens onderschrijft GDF SUEZ de doelstelling om de Belgische
elektriciteitsprijzen aan de residentiële klanten af te lijnen op het
gemiddelde van de prijzen in de omringende landen. Het spreekt voor
zich dat deze afstemming enerzijds vereist dat de prijzen die in rekening
worden gebracht voor de vergelijking reële prijzen zijn en geen prijzen
die kunstmatig onder de marktprijs worden gehouden en anderzijds dat
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die vergelijkingen niet scheefgetrokken worden door externe factoren,
zoals bijvoorbeeld een overdreven hoog en disproportioneel fiscaal
regime ten opzichte van de andere landen opgenomen in de
vergelijking.
4.

In het huidige economische klimaat moeten bedrijven meer dan ooit
hun activiteiten kunnen uitoefenen in een juridisch, reglementair en
regulatoir kader dat voldoende stabiel en voorspelbaar is. Dit geldt zeker
voor sectoren als de energiesector, die van nature nood heeft aan grote
investeringen die enkel rendabel zijn over tientallen jaren. Door
beslissingen die genomen werden na lange onderhandelingen en op
basis van gedetailleerde en diepgaande studies, amper twee jaar later
terug in vraag te stellen, geeft de Belgische Staat een bijzonder negatief
signaal aan huidige en potentiele investeerders.
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