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Aangenomen Resolutie
Geen uitstel meer voor Belgische kernuitstap
Overal in Europa sporen de Groenen aan tot een radicaal betere energie-efficiëntie en tot de overstap
van kernenergie op hernieuwbare energie. Maar sommige landen stellen de kernuitstap uit. Daardoor
loopt de veiligheid van vele Europese burgers onaanvaardbare risico’s.
In vele Europese landen heerst bezorgdheid om de levensduurverlenging van kerncentrales. Heel wat
incidenten in kerncentrales in onder meer Spanje, Frankrijk, België of Nederland illustreren glashelder
dat de beslissing om de levensduur van de nucleaire installaties te verlengen onverantwoord is.
Vele Belgen, maar ook Nederlanders, Luxemburgers, Duitsers en burgers van andere EU-landen zijn
bijzonder ongerust over hoe de Belgische (nucleaire) autoriteit reageert op de veiligheidsnormen voor
de kerncentrales van Doel en Tihange en hoe ze mogelijke veiligheidsrisico’s van scheurtjes in de
kernreactoren, lekken tot in het nucleaire deel van de installatie, of onverklaarbare sabotage opvolgt.
Dat de kernramp van Tsjernobyl werd gedetecteerd in Zweden, op een afstand van meer dan 1.000 km,
herinnert ons eraan dat kernveiligheid in ieder Europees land voor alle Europeanen belangrijk is. Het is
geen toeval dat het Zweedse parlement, waar de Groenen meeregeren, op 16 mei besliste om de
plaatselijke ontginning van uranium te staken.
Recent nog, meer bepaald begin mei 2018, deed er zich een lek voor in Doel 1. Dit is geen
opzichzelfstaand incident; de afgelopen jaren haalden lekken en scheurtjes herhaaldelijk het nieuws 1.
Maar telkens deden die zich voor in de niet-nucleaire delen van de centrale; dit keer deed het incident
zich voor in het nucleaire deel. Ondanks deze evidente veiligheidskwesties bleven de opeenvolgende
Belgische regeringen in het verleden heel ambigu over de sluiting van de verouderde kerninstallaties.
Ze bepleitten uitstel van de kernuitstap en deden bitter weinig om investeringen in hernieuwbare energie
aan te moedigen. Op donderdag 17 mei herhaalde Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen en
voorzitter van de grootste partij binnen de federale regering, zijn kritiek op een kernuitstap, die hij als
“niet realistisch” beschouwt. Dat ondanks de Belgische wet die een volledige kernuitstap in 2025
voorziet. Die wet kwam er in 2003 toen de Groenen meeregeerden.
Daarom roept de Europese Groene Partij dat de Belgische regering op tot
1. Het onmiddellijk sluiten van Doel 3 en Tihange 2 die volgens internationale kernspecialisten
grote veiligheidsrisico’s inhouden,
2. Het nemen van de beslissing om de levensduur van de kerncentrales die nu nog in werking zijn,
voorgoed niet meer te verlengen,
3. Zich er opnieuw toe te verbinden de wet op de kernuitstap in België tegen 2025 zoals het
Belgische parlement in 2003 besloot, uit te voeren en gelijktijdig de netto CO-uitstoot van
energieproductie overeenkomstig de klimaatdoelstellingen terug te schroeven
en dat andere Europese regeringen gelijkaardige doortastende stappen nemen om zo snel mogelijk
uit kernenergie te stappen.
/ In geval van twijfel tussen deze tekst en de originele Engelse versie, zal de Engelse versie gelden.
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