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Raad van Bestuur van 25 november 2011
De Raad van Bestuur van Electrabel, in zitting bijeen vandaag, heeft een
analyse gemaakt van de toestand die voortvloeit uit de recente wendingen
met betrekking tot het luik energie in het ontwerp regeerakkoord.
Unaniem beschouwt de Raad van Bestuur dat door voor te stellen om terug
te komen op de beslissing om de levensduur van de kerncentrales Doel1-2
en Tihange 1 met tien jaar te verlengen en door het niveau van de bijdrage
ten laste van de nucleaire sector op te trekken tot € 550M, de Belgische
Staat totaal zou voorbijgaan aan de verbintenissen genomen ten aanzien
van de Groep in het Protocolakkoord van 22 oktober 2009, waar de Groep
steeds al zijn verbintenissen is nagekomen.
De Raad betreurt dat de oproep tot dialoog en overleg niet gehoord werd.
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Tegen midden 2012 zal de Raad de nucleaire strategie van Electrabel in
België bestuderen. Die zal gebaseerd zijn op de eindrapporten die opgesteld
zullen worden door de Federale Agentschap voor Nucleaire Controle in het
kader van de weerstandstesten evenals op basis van de beslissingen die de
Regering zal nemen volgend op het aangekondigde uitrustingsplan. Maar
ruimer ook op basis van het totale economische plaatje van de nucleaire
activiteit gezien de investeringen die deze zal noodzaken.
Tot slot houdt de Raad er aan te onderlijnen dat de onderneming en de
Raad blijven open staan voor dialoog met de Belgische overheden om
maatregelen te vinden die ten goede komen aan alle partijen en in de eerste
plaats aan het geheel van haar klanten in België.
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