BERICHT aan Belga
Brussel, 26 november 2012

Bijdrage van 550 miljoen euro ten laste van
de nucleaire producenten
De Regering heeft voor 2012 beslist een bijdrage te heffen van 550
miljoen euro ten laste van de nucleaire producenten, hetzij een bijdrage
die meer dan verdubbelt ten opzichte van de bijdrage van 2011.
GDF SUEZ en Electrabel stellen vast dat deze unilaterale beslissing ingaat
tegen het protocolakkoord dat werd getekend op 22 oktober 2009
tussen de Belgische Staat en GDF SUEZ en dat een bedrag had voorzien
tussen 215 en 245 miljoen euro voor de jaren 2010-2014.
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Electrabel stelt bovendien vast dat het bedrag van 550 miljoen op geen
enkele economische realiteit is gebaseerd en geen rekening houdt noch
met de brutale degradatie van de Europese energiemarkten noch met de
onbeschikbaarheden van Doel 3 en Tihange 2 de afgelopen 6 maanden.
Een dergelijke bijdrage is onbestaand in Frankrijk en in Nederland en het
niveau van de contributie, zoals beslist door de Belgische regering, is
hoger dan de Duitse nucleaire bijdrage.
GDF SUEZ en Electrabel betreuren dat de verschillende initiatieven om
een constructieve dialoog op te starten met de autoriteiten tot op heden
niets hebben opgeleverd. Op een moment waarop ons land nood heeft
aan stimulansen voor ondernemers en investeerders, beschouwen zij
deze historische boete, die unilateraal werd opgelegd aan één van de
grootste werkgevers van het land, als een negatief signaal voor de
economische wereld.
Ter herinnering: Electrabel is één van grootste bijdrageplichtigen in het
land en produceert elektriciteit in België dankzij een park dat zich dicht
bij haar klanten bevindt. Dit productiepark wordt al sterk getroffen door
talrijke belastingen, taksen en heffingen waar vandaag nog een bijdrage
van 550 miljoen euro aan toegevoegd wordt.
Electrabel is, net als GDF SUEZ, een rigoureuze en verantwoordelijke
onderneming die steeds een belangrijke lokale speler in de Belgische
economie is willen blijven. GDF SUEZ en Electrabel zullen hun rechten en
standpunt laten gelden via de voorziene procedures, zoals iedere
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industrieel begaan met de continuïteit van zijn activiteiten en de
belangen van zijn klanten en medewerkers.
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