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Electrabel nodigt de Regering uit voor een
constructieve discussie rond de verschillende
energiedossiers.
Energie staat in het middelpunt van de actualiteit en de debatten : de
prijzen, de nieuwe indexeringsparameters, bevoorradingszekerheid, de
toekomst van de kernenergie. In dat kader roept Electrabel op tot
rationaliteit en een constructieve dialoog met de overheid.
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In 2009 hebben de Belgische Staat en de Groep GDFSUEZ een
Protocolakkoord getekend waarbij beide partijen zich engageerden op
een reeks punten. Dat Protocol en de verbintenissen die hieraan
voorafgingen, voorzien de verlenging van de levensduur van de
kerncentrales Doel 1 en 2 en Tihange1 ( mede-eigendom 50% EDF) in
een globaal kader waarbij de voordelen van de nucleaire
elektriciteitsproductie ten goede komen aan de gehele Belgische
maatschappij:
De Belgische Staat, onder de vorm van een nucleaire bijdrage
tussen de 215 en 245 miljoen euro voor de jaren 2010-2014
De industriële afnemers, via een langetermijn deelname in de
nucleaire elektriciteitsproductie (trekkingsrechten)
De huishoudens met prijsmaatregelen
En belangrijke investeringen en jobcreatie
Electrabel is haar verbintenissen steeds nagekomen. De Regering van
haar kant heeft beslist Doel 1 en 2 te sluiten en spreekt er op heden over
om eenzijdig de nucleaire bijdrage aanzienlijk te verhogen tot 550
miljoen euro.
Electrabel wenst een constructieve dialoog aan te gaan met de
vertegenwoordigers van de Belgische Staat op basis van het
Protocolakkoord van 2009 : dit betekent met name maatregelen ten
voordele van de klanten en de betaling van een aanzienlijke nucleaire
bijdrage, bovenop de vennootschapsbelasting en de diverse andere
belastingen die Electrabel betaalt. Niet het één of het ander maar wel
degelijk het geheel van de elementen die zijn voorzien in het
Protocolakkoord uit 2009. Dit alles in een context waarin prijsdaling voor
de consument een prioriteit is zowel voor de Regering als voor Electrabel.
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Electrabel is een verantwoordelijke onderneming :
1. Verantwoordelijk inzake nucleaire veiligheid, de absolute prioriteit waar
geen plaats is voor enige twijfel. Electrabel werkt met een groep erkende
experten (Areva, Oak Ridge National Laboratory, Universiteiten,…) om op
ondubbelzinnige wijze de situatie in de reactorvaten van Doel 3 en
Tihange 2 te verklaren. Dit met het oog op, wanneer daar alle garanties
voor verenigd zijn, het formuleren van een voorstel tot heropstart.
2. Verantwoordelijk ten aanzien van haar klanten door hen
bevoorradingszekerheid te garanderen evenals een hoog niveau van
dienstverlening (erkend door de regulatoren) en innovatie. Electrabel
exploiteert lokaal een eigen gediversifieerd productiepark dat dicht bij
haar klanten staat en dat de noden van haar klanten dekt. Voor aardgas
beschikt de onderneming, zoals destijds gevraagd door de autoriteiten,
over lange termijncontracten die niet onderhevig zijn aan de volatiliteit
van de korte termijn markten.
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3. Verantwoordelijk ook als investeerder, vooraanstaande economische
speler, referentie werkgever voor 7000 medewerkers, filiaal van een
grote Groep, GDF SUEZ, die een historische plaats inneemt in ons land en
die terecht garanties vraagt om verder te kunnen investeren en nieuwe
activiteiten te ontwikkelen in België. Een stabiel wettelijk en regulatoir
kader is een essentiële voorwaarde voor elke economische speler.
Electrabel heeft dit steeds aangevoerd en verdedigt bijgevolg haar
belangen.
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