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Het klimaatakkoord van Parijs stelt het zwart op wit: de wereldwijde CO
2
-uitstoot moet 

drastisch naar beneden.  De manier waarop we energie produceren speelt daarbij een 
sleutelrol. We kunnen de klimaatverandering enkel binnen de perken houden als we 
omschakelen naar 100% schone en hernieuwbare energie. Daarom vragen we om volop de 
kaart te trekken van  energiebesparing en hernieuwbare energie. Dit zorgt niet alleen voor 
een minder warm klimaat, maar geeft ons ook propere lucht, groene jobs en een gezondere 
leefomgeving. Niet alleen nu, maar ook  in de toekomst. Niet alleen hier, maar wereldwijd. 

Kernenergie is een vervuilende, onveilige, dure én ondemocratische energievorm. Dat past 
niet in dit toekomstbeeld. Maar kerncentrales stoten zelf toch geen CO

2
 uit, niet? Waarom is 

het dan geen duurzame oplossing? En hoe zit het nu met die Belgische kerncentrales? Waarom 
verzetten de milieuorganisaties zich zo sterk tegen een levensduurverlenging van die oude 
knarren? Dat ontdek je allemaal hier.   

1.        energie voor de toekomst
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Kerncentrales in Doel en Tihange

België beschikt over twee kerncentraleparken: in Doel (met vier kernreactoren) en in Tihange 

(met drie kernreactoren). De oudste kernreactoren in Doel en Tihange startten op in 1975, de 
jongste in 1985 (zie Tabel 1). 

De wet op de kernuitstap

Met de wet op de kernuitstap van 2003 kozen de Belgische beleidsmakers ervoor om de 
kerncentrales stapsgewijs te sluiten. Volgens deze wet moeten de reactoren in Doel en Tihange 

dicht van zodra ze 40 jaar in gebruik zijn (merk op: bij de ontwikkeling van de kerncentrales 
hadden de ontwerpers zelfs maar een levensduur van 30 jaar voor ogen). Concreet moesten 
alle Belgische kerncentrales sluiten tussen 2015 en 2025. 

Het geknoei van onze regeringen

Ondanks die wet besliste de vorige regering in 2012 om kerncentrale Tihange 1 tien jaar langer 

stroom te laten produceren.(1) 

Onze huidige regering doet er een schep bovenop en verlengde eind 2015 ook de levensduur 

van de oudste kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met tien jaar. En de nucleaire gekte gaat nog 
verder: de centrales van Doel 3 en Tihange 2, die weliswaar nog niet afgeschreven zijn maar 

1.        Kernenergie in belgië

Capaciteit (MW) Datum in 
gebruikname

Sluiting volgens 
wet op de 

kernuitstap 2003

Nieuwe 
sluitingsdatum

Doel 1 392 15 februari 1975 2015 2025

Doel 2 433 1 december 1975 2015 2025

Doel 3 1006 1 oktober 1982 2022 2022

Doel 4 1008 1 juli 1985 2025 2025

Tihange 1 962 1 oktober 1975 2015 2025

Tihange 2 1008 1 februari 1983 2023 2023

Tihange 3 1015 1 september 1985 2025 2025

Tabel 1 - Leeftijd en sluitingsdatum van Belgische kerncentrales
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maandenlang stillagen nadat er duizenden scheurtjes waren ontdekt in de reactorvaten, 
mochten eind 2015 ook weer stroom produceren.(2) 

Zo komt het dat zowel de ‘scheurtjescentrales’ als alle centrales die volgens de oorspronkelijke 
wet op de kernuitstap dicht moesten in 2015, momenteel nog ‘up and running’ zijn (zie Tabel 
1). We staan hiermee terug bij af: in plaats van de sluiting van de centrales over tien jaar te 
spreiden en zo kernenergie geleidelijk uit te faseren, zullen volgens de nieuwe regels alle 
centrales nu tussen 2022 en 2025 sluiten. Dit betekent dat op amper vier jaar tijd een zeer groot 
deel van de Belgische elektriciteitsproductie dichtgaat. Dat is een bijzonder moeilijke opdracht. 
Het is dus nog maar de vraag of de kernuitstap in 2025 wel echt zal gebeuren. Sommige 
beleidsmakers (onder wie energieminister Marghem) hebben daar al openlijk twijfels bij. 

Figuur 1 - - Door de levensduurverlenging van de drie oudste kernreactoren krikt onze regering het nucleaire productiepark op. 
Dit kost niet alleen handenvol geld, maar zet ook een rem op de overstap naar hernieuwbare energie die noodzakelijk is om de 

klimaatverandering tegen te gaan.  
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2.        7 redenen om komaf te maken met 
kernenergie

1. Kernenergie is niet veilig

De rampen in Tsjernobyl en Fukushima tonen de enorme risico's van kernenergie aan en leren 
dat zeer strikte veiligheidsvereisten een absolute noodzaak zijn. Toch doen onze ministers 
het omgekeerde: ze houden krampachtig vast aan verouderde kernreactoren en zwakken 
tegelijkertijd de veiligheidseisen af. Het risico op ongevallen wordt zo jaar na jaar groter. 

De lessen van Tsjernobyl en Fukushima 

De aanwezigheid van kerncentrales op zich brengt grootschalige veiligheidsrisico's met zich 
mee. De kernrampen in Tsjernobyl en Fukushima zijn tekenende voorbeelden van de schaal en 
impact van deze risico's. De impact van deze rampen op de gezondheid van de omwonenden 
en op het leefmilieu is enorm. Miljoenen mensen werden blootgesteld aan grote hoeveelheden 

radioactieve stoffen, tienduizenden stierven aan de gevolgen.(3) 

Bij blootstelling aan radioactieve straling wordt het celweefsel in ons lichaam aangetast. Dit 
leidt tot het ontstaan van kanker, tumoren of erfelijke aandoeningen. De meeste dodelijke 
slachtoffers bij de ramp in Tsjernobyl stierven door ziektes gerelateerd aan een te hoge 
stralingsdosis.(4)

Naast de kernrampen in Tsjernobyl vinden er wereldwijd regelmatig incidenten plaats in 
kerncentrales. Deze blijven echter vaak onder de radar.(5)  In sommige gevallen, zoals in 2002 
in de Davis Besse-kerncentrale in Ohio, werd een grote kernramp op het nippertje en eerder 
toevallig vermeden.

Voorstanders van kernenergie relativeren de risico's en schatten de kans op een ernstige 
kernramp in België “bijzonder klein” in. Wetenschappelijk onderzoek wijst echter uit dat 
de kans op een zwaar kernongeval 200 keer hoger is dan verwacht en dat inwoners  van 
West-Europa globaal gezien de grootste kans lopen slachtoffer te worden van radioactieve 
besmetting.(6)

Gezien de enorme omvang en impact die een kernramp met zich mee zou brengen, willen we 

dan zelfs maar een “bijzonder klein” risico nemen? 

Bij ons in België betekent de levensduurverlenging van de oudste kerncentrales dat daar nog 
eens onaanvaardbare extra veiligheidsrisico's bijkomen.

Belgische kerncentrales behoren tot de oudste ter wereld

Het risico op ongevallen in onze verouderde kerncentrales neemt jaar na jaar toe. De 

eerste ouderdomsverschijnselen in kernreactoren beginnen zich na ongeveer 20 jaar te 

manifesteren. Dit wil zeggen dat alle reactoren in Doel en Tihange hier op dit moment al 
mee te maken hebben. Verouderingsfenomenen kunnen leiden tot het falen van cruciale 
veiligheidscomponenten en zijn niet altijd detecteerbaar bij inspecties.(7)
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De oudste Belgische kerncentrales, Tihange 1 en Doel 1, werden gebouwd in de tijd dat 

ABBA voor het eerst op de radio te horen was. De technologie van dit type kerncentrales 

is verouderd, het gebruik ervan vereist dus extra veiligheidsmaatregelen. Dit bleek uit 
veiligheidstesten (“stresstesten”)(8) die in 2012 (vlak na de kernramp in Fukushima) door Europa 
opgelegd werden. Een kritische, onafhankelijke analyse van de resultaten van deze stresstests 
door nucleaire veiligheidsexperten beval zelfs de onmiddellijke sluiting van Doel 1, Doel 2 en 
Tihange 1, omdat de risico's te groot zouden zijn.(9) (10) Maar: in plaats van de centrales te sluiten, 
besliste onze regering om hun levensduur met 10 jaar te verlengen.

Scheurtjescentrales

In 2012 werden in Doel 3 en Tihange 2 scheurtjes gevonden in de dikke stalen wand van het 

reactorvat. De centrales werden een jaar stilgelegd voor onderzoek, maar in 2013 (nog voor 
het beëindigen van alle testen) werden ze weer opgestart. Enkele maanden later gingen ze 
opnieuw dicht, omdat testen wezen op 'verbrossing': de reactorvaten verloren aan sterkte bij 
hoge temperaturen. In februari 2015 kwamen nog eens duizenden nieuwe scheuren aan het 
licht. Bovendien bleken de scheurtjes groter dan eerst gedacht. In totaal troffen onderzoekers in 
de kernreactor Tihange 2 niet minder dan 3.000 scheurtjes aan, in Doel 3 maar liefst 13.000.

Toch gaf het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) eind 2015 groen licht voor de 
heropstart van de scheurtjesreactoren. Dit terwijl uitbater Electrabel en FANC tot op vandaag 
niet met zekerheid kunnen zeggen wat de oorzaak is van de scheurtjes in de reactorvaten. Er is 
ook geen garantie dat deze scheurtjes onder de hoge druk en het constante kernsplijtingsproces 
niet verder evolueren.(11) (12) Een reactorvat is een cruciaal onderdeel voor de veiligheid van een 

kernreactor. Als de integriteit hiervan niet 100 procent in orde is, dan is een definitieve sluiting 

de enige optie. Dat was ook de conclusie van een onafhankelijk onderzoek begin 2016.(13) 

Doel is het meest dichtbevolkte kerncentralepark van Europa

In België zijn de risico's die kernenergie met zich meebrengt extra groot door de hoge 
bevolkingsdichtheid. Doel is het meest dichtbevolkte kerncentralepark van Europa: in een 
straal van 75 km rond Doel wonen maar liefst 9 miljoen mensen.(14) Een kernramp in Doel zou 

miljoenen mensen blootstellen aan radioactieve straling en het failliet van België betekenen.
(15) Ook voor onze buurlanden vormen de haperende Belgische kerncentrales een dreiging. 
Duitsland en Nederland maken zich zorgen, Aken en Maastricht kondigden al aan dat ze de 
sluiting van Tihange juridisch willen afdwingen.(16) 

Veiligheidseisen worden afgezwakt

Terwijl het veiligheidsrisico jaarlijks toeneemt, zwakt het Federaal Agentschap voor Nucleaire 

Controle (FANC) de veiligheidseisen van onze kerncentrales af. (17)

In 2009 eiste de wetenschappelijke raad van het FANC nog dat Doel 1 en Doel 2 moesten voldoen 
aan het veiligheidsniveau van het nieuwste type kerncentrales, zoals in aanbouw in Frankrijk 
en in Finland. In 2014 zwakte het FANC die eis af tot het veiligheidsniveau van de “veiligste 
reactoren in België”: Doel 4 en Tihange 3. Dit zijn centrales die amper tien jaar na Doel 1 en Doel 
2 opstartten en nauwelijks veiliger zijn dan die alleroudste knarren. 

In 2015 gaf het FANC de goedkeuring voor een levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2. Heel 

wat maatregelen die het FANC eerst nodig achtte voor een veilige uitbating, krijgen jaren 

uitstel of zijn plots niet meer nodig. Hoe houdt dat steek, centrales nu laten draaien en de 
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bijhorende veiligheidsmaatregelen pas vijf jaar later doorvoeren? 

Kernenergie is gelinkt aan atoomwapens

Een bijproduct van de meeste kerncentrales is plutonium-239, de grondstof voor kernwapens. 

Hoewel de meeste landen zeggen dat ze opwekking van kernenergie en het militair gebruik 
van plutonium strikt gescheiden houden, kan niet worden uitgesloten dat het geproduceerde 
plutonium in wapens wordt gebruikt.(18) Zowat alle landen die illegaal atoomwapens 
hebben ontwikkeld, deden dit onder het mom van ‘civiele’ nucleaire programma’s. Volgens 
het VN-klimaatpanel IPCC zouden bij een grootschalige toepassing van kernenergie om 
klimaatverandering te voorkomen de veiligheidsrisico’s “enorm” zijn.

Ook de reactoren van een mogelijk nieuw type kernenergie (de ‘4de generatie’ of Gen. IV), waar 
ingenieurs al tevergeefs decennia aan sleutelen, kennen een groot risico voor de ontwikkeling 
van kernwapens.  Een uitgebreide briefing van Greenpeace over dit type van kernenergie vind 
je hier.
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2. Kernenergie blokkeert de overstap  
naar hernieuwbare energie

De kerncentrales staan de verdere groei van hernieuwbare energie in de weg. Door de 

verlenging van de levensduur van Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 zullen er meer momenten zijn 

waarop er te veel energie geproduceerd wordt in België. Het gevolg: windmolens zullen 

stilgelegd worden. 

Bovendien leidt het overaanbod kernenergie er ook toe dat de rentabiliteit van flexibele 
gascentrales daalt. Deze gascentrales produceren een flexibele vorm van energie, en hebben 
we in een overgangsperiode nodig als aanvulling op de productie van energie uit hernieuwbare 
bronnen zoals zon en wind. 

De technische kant: 'basislast' versus 'variabel'

Kernenergie is een onflexibele energievorm. Dit wil zeggen dat een kerncentrale niet zomaar 
stilgelegd kan worden als de energievraag lager is en/of de productie van hernieuwbare 
energie hoger is (bijvoorbeeld door veel wind). De reacties die plaatsgrijpen in een kernreactor 
(het splijten van de atoomkernen van uraniumdeeltjes) gaan dag en nacht door. Hierdoor levert 
een kerncentrale een constante hoeveelheid stroom aan het elektriciteitsnet, dat stroom vanuit 
de elektriciteitscentrales naar de eindgebruikers brengt (zie de constante curve in Figuur 2). 
Deze constante input aan elektriciteit wordt de “basislast” (baseload) genoemd.

Figuur 2 - Deze grafieken uit het ontwikkelingsplan van ELIA illustreren hoe er in de zomermaanden in 2020 (en dit zelfs zonder een 
levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2) regelmatig situaties van overcapaciteit op het elektriciteitsnet dreigen voor te komen. 

Hierdoor bestaat de kans dat we windmolens moeten afschakelen.
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In tegenstelling tot kerncentrales is de hoeveelheid stroom die hernieuwbare energiebronnen 

aan het elektriciteitsnet leveren, niet steeds even groot (zie pieken en dalen in Figuur 2). 
Hoeveel energie een windmolen op een bepaald moment opwekt, hangt af van de hoeveelheid 
wind. En een zonnepaneel zal meer stroom aan het elektriciteitsnet leveren op zonnige dagen 
dan op bewolkte dagen. Daarom zijn windmolens en zonnepanelen voorbeelden van variabele 
energiebronnen. 

Basislast = blokkage

Het probleem: basislast-bronnen en variabele bronnen gaan niet samen. De basislast die 
de kerncentrales constant leveren, 'bezetten' het elektriciteitsnet. Op momenten dat er meer 
energie geproduceerd wordt dan verbruikt (en als deze overcapaciteit niet naar het buitenland 
geëxporteerd kan worden), moeten er dus energiecentrales stilgelegd worden. Omdat je 

een kerncentrale niet zomaar even kunt uitzetten, zijn de gascentrales en hernieuwbare 

energiebronnen de dupe. Dit betekent dat op momenten dat mensen weinig elektriciteit 
verbruiken, bijvoorbeeld 's nachts of in de zomer, windmolens in de toekomst stilgelegd 
moeten worden (zie Figuur 2).

Kortom: de basislast op het elektriciteitsnet die de kerncentrales produceren, blokkeert 
het gebruik en van flexibele energiebronnen, zoals windturbines en zonnepanelen, en ook 
gascentrales.

Naar 100% hernieuwbaar

Op die manier komen we nooit aan de 100% hernieuwbare energie die nodig is om de 
klimaatverandering te counteren. 

Voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen is het cruciaal dat de basislast uit 
het elektriciteitssysteem verdwijnt en dat ons elektriciteitsnet flexibel wordt. Dit bevestigen 
hoogspanningsnetbeheerder ELIA(19) en energieregulator CREG(20). 

Kerncentrales moeten plaats maken voor hernieuwbare energiebronnen, in een tussenfase 

aangevuld met flexibele gascentrales. Daarnaast moeten we onze vraag meer opschuiven 
in functie van de productie, bijvoorbeeld door elektrische auto's op te laden wanneer de 
wind waait, en zal opslag helpen om overtollige elektriciteit op te slaan om te gebruiken op 
momenten van schaarste.

En wat als...

En wat als er technieken zouden ontwikkeld worden die het mogelijk maken om kerncentrales 
flexibel te laten inspelen op de variabele energievraag?(21)  

De bestaande kerncentrales zouden in zeer beperkte mate hun stroomproductie een beetje 
kunnen bijregelen, maar hier komen belangrijke technische en veiligheidsbeperkingen bij 
kijken. 

Bovendien zouden zulke ‘flexibele kerncentrales’ in de toekomst zeer moeilijk rendabel 
blijven en bieden dus geen oplossing. Kernenergie is immers een kapitaalintensieve en dure 
energievorm. In een systeem met meer hernieuwbare energie zouden de nucleaire centrales zo 
weinig stroom kunnen produceren dat de rendabiliteit ervan in het gedrang komt. 
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3. Kernenergie biedt geen antwoord op de 
klimaatopwarming

Geen tijd 

Momenteel staan kerncentrales wereldwijd slechts in voor 2% van het globale energieverbruik 
en 10,8% van het elektriciteitsverbruik. Om de CO

2
-uitstoot wereldwijd met slechts 4% te laten 

dalen tegen 2050, zijn er dubbel zoveel kerncentrales nodig.(23) Dat betekent dat er de komende 
35 jaar elke twee weken een nieuwe kernreactor gebouwd zou moeten worden. 

Dit is onrealistisch. Het duurt gemiddeld 10 jaar om 1 kernreactor te bouwen. Die tijd is 

er niet: de uitstoot van broeikasgassen moet tegen 2050 met 40 tot 70% dalen om de 
klimaatverandering te beperken tot 2°C. 

Bovendien blijven de kosten van kernenergie stijgen, terwijl hernieuwbare energie jaar na jaar 
goedkoper wordt. Een grote versnelling in de bouw van kerncentrales zit er dus niet aan te 
komen.(24)

Deze aanpak is wél effectief

Ook in België kunnen we de kerncentrales sluiten én tegelijk de CO
2
-uitstoot naar beneden 

halen. Het is perfect mogelijk om het aandeel kernenergie te vervangen door hernieuwbare 
energie: de vier sleutels om onze elektriciteitsbevoorrading elk uur van het jaar te garanderen, 
zijn 1) energiebesparing, 2) een flexibelere vraag, 3) energieopslag en 4) een sterkere 

interconnectie met het buitenland.

De elektriciteitsproductie heeft in ons land slechts een aandeel van 20% van de totale CO
2
-

uitstoot. Het leeuwendeel is voor rekening van transport, gebouwen, industrie en landbouw. 
In deze sectoren ligt nog een enorm potentieel om de Belgische CO

2
-uitstoot terug te dringen. 

Energie besparen is hier de sleutel. 

Kernenergie is niet oneindig beschikbaar

Uranium, de brandstof die gebruikt wordt voor het splijtingsproces in kernreactoren, is (net 

als fossiele branstoffen) een eindige energiebron. Moest alle elektriciteit in de hele wereld 
via kernenergie worden opgewekt, dan was de voorraad uranium die we economisch kunnen 
ontginnen binnen de twee à drie jaar opgebruikt. Ook gaat de ontginning, de behandeling en 
het transport van uranium gepaard met een aanzienlijke CO

2
-uitstoot. 

Bovendien zijn we voor onze aanvoer van uranium afhankelijk van het buitenland. De 
ontginning van het goedje veroorzaakt ook nog eens grote problemen: het leefmilieu wordt 
ernstig vervuild, er ontstaan letterlijk bergen radioactief afval, en mensenrechten worden 
systematisch geschonden.

Kiezen voor 100% hernieuwbare energiebronnen is de enige optie om op lange termijn een 
antwoord te bieden op de klimaatverandering.
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Kernenergie kan niet tegen klimaatopwarming

De energiebron die ons volgens sommigen moet redden van de klimaatopwarming, is zelf 
niet bestand tegen hoge temperaturen. Tijdens een hittegolf in 2009 moest Frankrijk enkele 
kerncentrales buiten dienst stellen, omdat het rivierwater dat gebruikt wordt voor de koeling 
van de centrales te warm geworden was. 

Ook in België is de koeling van de centrales van Tihange en Doel een probleem als de 

temperatuur van het rivierwater te hoog oploopt. Dat dreigt heel wat problemen te 
veroorzaken, aangezien onderzoek een grotere kans op hittegolven voorspelt voor onze 
contreien. In België zou in 2050 één op de twee zomers een sterke hittegolf kennen. 
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Waarom kernenergie het klimaat niet gaat redden

1. KERNCENTRALES TELLEN NAUWELIJKS MEE

2. KERNENERGIE IS DUUR EN SPEELT EEN STEEDS KLEINERE ROL

Kerncentrales tellen nauwelijks mee  als 
we naar de energieproductie wereldwijd 
kijken: ze staan in voor 2 procent van het 
energieverbruik.

Het bouwen van 1 nieuwe reactor kost 
meer dan 8 miljard euro en wordt 
steeds duurder door de strengere 
veiligheidseisen. 

Om de CO
2
-uitstoot wereldwijd met (maar) 

4% te doen dalen tegen 2050, zijn er 
dubbel zoveel kerncentrales nodig. Dat 
betekent dat er de komende 35 jaar elke 
twee weken een nieuwe kernreactor ge-
bouwd moet worden.

Het duurt gemiddeld 10 jaar om 1 kernreac-
tor te bouwen. Die tijd is er niet: de uitstoot 
van broeikasgassen moet tegen 2050 met 
40 tot 70 % dalen om de klimaatverander-
ing te beperken tot 2°C.

2%

8.000.000.000

14% 10 jaar = =  x2

7%
Sinds 1996 is het aandeel van kernenergie 
in de elektriciteitsproductie met 7% 
gedaald.

3. GROENE ENERGIE WORDT STEEDS GOEDKOPER EN GROEIT SPECTACULAIR

50% = 2050

x45 =
Ondertussen worden zonne- en wind-
energie steeds goedkoper. De kostprijs 
van zonnepanelen daalde tussen 2010 en 
2015 met 66%, die van wind met 30%.

Hernieuwbare bronnen produceren vandaag 45 
keer meer elektriciteit dan tien jaar geleden en 
dubbel zoveel als kernenergie. En de kloof wordt 
breder. Tussen 2004 en 2014 groeide kernenergie 
met 11 GW, wind en zon met bijna 500 GW.

4. KERNENERGIE IS 
NIET COMPATIBEL 

Kerncentrales leveren constant elektriciteit 
en bezetten met hun stroom het net. Hier-
door is er geen plaats voor de variabele 
hernieuwbare energie en moeten windmo-
lens stilgelegd worden. Vasthouden aan 
nucleair = blokkeren van hernieuwbaar

6. ENERGIEBESPARING 
IS DE SLEUTEL

De sleutel om de klimaatverandering te 
tackelen is energiebesparing, niet het
opwekken van meer kernenergie. 
Slim omgaan met energie = tot 50 
procent minder CO

2
-uitstoot tegen 2050.

5. KERNENERGIE KAN 
NIET TEGEN 
KLIMAATVERANDERING

De reactoren moeten voortdurend 
afgekoeld worden met water. Dat water 
wordt door de klimaatverandering 
warmer en schaarser.  Daardoor worden 
de reactoren onbetrouwbaarder

HO2

+500Gw

infographic © 2015  Bond Beter Leefmilieu. Concept: mapsandmachines. Icons: Robert Beerwerth, Jaime Carrion, Stefan Kovac & misirlou from the Noun Project

66% + 30%

In deze infografiek vind je alles mooi samengevat.
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4. Kernenergie is vervuilend

Gevaarlijk radioactief kernafval

Bij de productie van kernenergie wordt giftig, hoogradioactief afval gevormd. In België alleen 
al produceren de kerncentrales jaarlijks 120 ton kernafval. 

Volgens de nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) zullen 
de Belgische kernreactoren in totaal 4.500 m3 hoogradioactief afval produceren als ze 40 jaar 
blijven draaien. Bij een levensduurverlenging is dit nog meer.(25)

Dit kernafval blijft honderdduizenden jaren (tot 240.000 jaar) lang gevaarlijke radioactieve 

stralen uitzenden. Deze straling tast ons celweefsel aan en veroorzaakt afwijkingen zoals 
kanker. 

Na een halve eeuw onderzoek is er nog steeds geen bevredigende oplossing gevonden voor het 
kernafvalprobleem. De meest genoemde oplossing is de bouw van ondergrondse bunkers, om 
het hoogradioactieve materiaal voor lange tijd diep onder de grond op te slaan. Het is echter 
onmogelijk met zekerheid te zeggen of een gebied op een termijn van honderdduizenden jaren 
droog en geologisch stabiel zal blijven. Daarnaast is het ook moeilijk om de betrouwbaarheid 
en veiligheid van de bunkers zelf te waarborgen gedurende deze tijdspanne. De oudste 
menselijke constructies die we vandaag kennen zijn slechts 10.000 jaar oud, de Egyptische 
piramides maar 5.000 jaar. Ten slotte is ook het kostenplaatje van de bewaking en het 
onderhoud van deze opslagplaatsen over zo een gigantische tijdsperiode onrealistisch.

Door vandaag te kiezen voor kernenergie, zadelen we toekomstige generaties op met grote 
hoeveelheden gevaarlijk afval, dat honderdduizenden jaren lang hun welzijn en gezondheid zal 
hypothekeren.

Uraniumwinning schaadt het milieu

Uranium is de belangrijkste input voor de kernreacties. Bij het splijten van de atoomkernen 
van uranium in een kerncentrale komt een grote hoeveelheid warmte vrij. Deze warmte wordt 
gebruikt om water te verhitten. De gevormde stoom drijft een turbine aan, die op haar beurt 
een generator aandrijft waarin elektriciteit wordt opgewekt.

De ontginning van uranium veroorzaakt heel wat milieuproblemen en hangt wereldwijd ook 
samen met schendingen van de mensenrechten.(26) 

Het erts wordt in open steengroeven of ondergrondse mijnen ontgonnen. Vervolgens wordt 
het uranium behandeld via een reeks van chemische processen. Daarvoor zijn heel wat giftige 

chemicaliën nodig, die vaak in het milieu terechtkomen. Het resultaat van deze chemische 
behandeling is een gele, deegachtige koek. Deze yellow cake wordt verder geraffineerd, 
chemisch bewerkt en ten slotte verrijkt, zodat de concentratie aan uranium-235 voldoende 
hoog wordt. In zijn natuurlijke vorm bevat uranium immers amper 0,7% uranium-235, terwijl 
een kerncentrale een brandstof nodig heeft die 3 tot 5% uranium-235 bevat. Tussen al die 
stappen door wordt het materiaal diverse keren getransporteerd, op internationale schaal. De 

ontginning, verrijking en het transport van uranium gaan dan ook gepaard met de uitstoot 

van CO
2
.

Uranium wordt over de hele wereld gewonnen. De grootste producent is Kazachstan met 
22% van de productie wereldwijd. Maar ook Canada (13%), Australië (6%) en Niger (5%) zijn 
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belangrijke producenten.(27) Daarna volgen Rusland (4%) en Namibië (4%). 

Daarnaast heeft de ontginning van uranium ook een belangrijke sociale impact. Toeval of 
niet: veel van de sites waar uranium gewonnen wordt of werd, liggen in gebieden waar de 

bevolking al kwetsbaar is: de Inuit in Canada, de Aboriginals in Australië en de Toearegs in 
Niger. Voor deze mensen betekent de aanwezigheid van uraniummijnen en -industrie een 
bedreiging en een schending van hun rechten. Voor de bouw van de mijnen worden hele 
dorpen vernield of gedwongen te verhuizen en worden rivieren omgeleid. Landbouw- en 
natuurgebieden worden onvruchtbaar. 

Ook de gezondheid van de lokale volkeren boet er bij in. De isotopen in het natuurlijk 
uranium en de afgeleide producten als radon en radium zijn gevaarlijk en kunnen leiden tot 
kanker, vruchtbaarheidsproblemen en genetische afwijkingen. Ook de enorme hoeveelheden 
mijnresiduen bevatten giftige chemische stoffen die een impact hebben op de gezondheid van 
de omwonenden. 



waarom kernenergie een slecht idee is 16

5. Kernenergie is niet nodig voor onze 
bevoorradingszekerheid

Het licht blijft ook zonder kernenergie branden

Hebben we Doel 1 en Doel 2 nodig om het licht te laten branden? Een analyse van 
energieregulator CREG leert ons dat de vrees voor een stroomuitval o.a. doordat Doel 3 en 

Tihange 2 stillagen in de winter van 2014-2015 absoluut niet nodig was.(28) 

Ook voor de winter van 2015-2016 verwacht de energieregulator geen problemen. Als de 
scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2 opnieuw opstarten, wacht ons zelfs een teveel aan 
capaciteit. Een rapport van ELIA, dat werd vrijgegeven vlak na de definitieve beslissing om Doel 
1 en Doel 2 langer open te houden, bevestigt dit. Het argument van de regering dat we Doel 1 
en 2 wel moesten verlengen om onze elektriciteitsbevoorrading te verzekeren, houdt dus geen 
steek. Maar tegelijk fnuiken we elke nieuwe investering in elektriciteitsproductie door blijvend 
onzekerheid te creëren over de kernuitstap , stelt de CREG.

Belgische kerncentrales vallen voortdurend stil

De Belgische kerncentrales behoren tot de minst beschikbare ter wereld. Dat blijkt uit de 
jaarlijkse ranglijst van de internationale kernenergiewaakhond IAEA. Deze lijst is gebaseerd 
op de “Unplanned Capability Loss-factor” oftewel de duur dat kerncentrales buiten bedrijf zijn 
door ongeplande gebeurtenissen. Deze internationaal erkende indicator geeft een zeer goed 
beeld van de betrouwbaarheid van een kerncentrale.

In 2014 lagen de Belgische kerncentrales 29% van de tijd onverwacht stil. Wereldwijd vallen 
kerncentrales gemiddelde 3% van de tijd onverwacht uit. In de periode 2012-2014 scoorden de 
Belgische kerncentrales het slechtst van alle landen met een factor van 20,5%. Dat kernenergie 

in België vandaag géén betrouwbare en zekere energiebron is, staat met andere woorden 
volledig buiten kijf. 

De uitschakeling van Doel 3 en Tihange 2 door vermeende scheurtjes in het reactorvat, is een 
van de redenen dat we niet op onze kerncentrales kunnen rekenen. Maar onze kerncentrales 
kenden daarnaast nog tal van andere problemen.(29) 

Zo was er de laatste jaren de sabotage van Doel 4 (die ook vandaag nog niet opgehelderd is), 
een brand in een transformator van Doel, een lekkende lasnaad in Doel 3, een alternator die het 
liet afweten, en ga zo maar door.  
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6. Kernenergie is duur

Een kerncentrale bouwen is een financieel risico

Kernenergie is geen economisch interessante keuze. Uit studies van onder meer Citibank en het 
Internationaal Atoomagentschap blijkt dat de bouw en het beheer van een nieuwe kerncentrale 
enorme technologische en financiële risico's met zich meebrengt. Dit is o.a. te wijten aan de 
hoge constructiekosten, de waarschijnlijke vertragingen bij de bouw en de onzekerheid over 
de energieprijzen. De analyse 'New Nuclear – the economics say no' van de Citibank Groep 
concludeert dat “sommige van de risico's die ontwikkelaars lopen zo groot en variabel zijn, dat 
zelfs elk van die risico's afzonderlijk de grootste energiemaatschappij op de knieën zou kunnen 
krijgen.”

De weinige voorbeelden van nieuwe kerncentrales die reeds in aanbouw zijn, zoals Olkiluoto 
3 in Finland, zijn tekenend. In 2004 werd gestart met de bouw van deze nieuwe centrale die 
vanaf mei 2009 elektriciteit zou moeten produceren. Maar door bijkomende vertragingen 
zal er voor 2018 geen elektriciteitsproductie zijn. Bovendien lopen de kosten van de centrale 
torenhoog op. Terwijl bij de opstart sprake was van een investering van drie miljard euro, is er 
nu al meer dan 8 miljard euro gebudgetteerd.

De economische toekomst van kernenergie in geliberaliseerde markten is dan ook bijzonder 
onzeker. Omdat voor de bouw van een kerncentrale enorm veel kapitaal nodig is, kunnen 

nieuwe centrales enkel met royale staatssteun gebouwd worden. 

Engeland bevestigt. In 2014 gaf de Europese Commissie toestemming aan het Verenigd 
Koninkrijk om stevige subsidies toe te kennen aan Électricité de France (EDF) voor de bouw van 
een nieuwe kerncentrale. De Engelsen mogen hierdoor gedurende 35 jaar een fikse toeslag op 
hun energiefactuur verwachten.(30)

Hernieuwbare energie wordt steeds goedkoper

Kernenergie is de enige energietechnologie die in de loop der jaren duurder in plaats van 
goedkoper werd, ze heeft een 'negatieve leercurve' zoals Figuur 3 illustreert.

Figuur 3 - Gemiddelde en minimum- en maximumbouwkost voor een kernreactor voor het jaar van de oplevering voor de VS en 
Frankrijk, tegenover de cumulatieve afgewerkte capaciteit (bron: climateprogress)
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Ondertussen worden zonne- en windenergie steeds goedkoper. Zonnepanelen kunnen vandaag 
in Vlaanderen al zonder subsidies. Wereldwijd daalde de kostprijs van zonnepanelen tussen 
2010 en 2015 met 66%, die van wind met 30%.

Verschillende studies tonen aan dat hernieuwbare energie de toekomstgerichte en financieel 
interessantste keuze is voor een CO

2
-vrij elektriciteitssysteem.(31)

Oude kerncentrales betekenen geen lagere stroomfactuur

Een levensduurverlenging van onze kerncentrales zorgt niet voor een lagere energiefactuur, 
althans niet voor de kleine consumenten zoals gezinnen en kmo's.

De prijsvorming van energie is complex 
en gebeurt op Europees gekoppelde 
energiemarkten. De hoogte van de 
energieprijs is niet alleen afhankelijk 
van de verschillende bronnen die 
de energie leveren, maar ook van 
de mate van koppeling met de 
buurlanden, de concurrentie tussen 
verschillende spelers enzovoort. Het 
is wel duidelijk dat de combinatie van 
een zeer grote hoeveelheid basislast 
aan elektriciteit (kernenergie in 
België en bruinkool in Duitsland) in 
combinatie met een groeiend aandeel 

zonne- en windenergie, die gratis energie leveren, zorgt voor sterk dalende prijzen op de 
groothandelsmarkt van elektriciteit. 

De industriële grootverbruikers profiteren van deze lagere energieprijzen, in tegenstelling 

tot de kleine consument zoals u en ik. De industrie koopt haar elektriciteit rechtstreeks 
op de groothandelsmarkt, of onderhandelt voordelige energiecontracten met grote 
energieproducenten zoals de nucleaire producent Electrabel. Daarnaast is de industrie 
grotendeels vrijgesteld van de bijdragen die wij betalen voor de ondersteuning van 
hernieuwbare energie. Die bijdragen vormen voor de kleine consument het leeuwendeel van de 
energiefactuur en blijven jaar na jaar stijgen.(32) 

Door de lage energieprijzen op de energiemarkten wordt vandaag geen enkele nieuwe 
energiecentrale meer gebouwd zonder steun. Niet alleen hernieuwbare energie heeft 
steun nodig om rendabel te zijn, ook gascentrales komen aankloppen voor subsidies. De 
levensduurverlenging van de kerncentrales zal zorgen voor een verdere neerwaartse druk 
op de energieprijzen op de groothandelsmarkt. Gas en hernieuwbare energie gaan hierdoor 
meer steun nodig hebben. Wie gaat die extra steun betalen? Niet de industrie, wel de kleine 
consumenten.(33) (34) (35)

Doel 1 en 2 openhouden kost de burger handenvol geld

Het geld dat nodig is om de levensduur van Doel 1 en 2 te verlengen, zijn kosten op het 
sterfhuis. Het oplappen van Doel 1 en Doel 2 zou 700 miljoen euro kosten. In Tihange 1 

investeert Electrabel meer dan 600 miljoen. Dit geld kan veel beter geïnvesteerd worden in 

duurzame alternatieven die al op korte termijn renderen. 

Figuur 4 - Gemiddelde year-ahead future prijs voor elektriciteit, per jaar (in €/
MWh) Bron: CREG, 2015, NOTA (Z)160114-CDC-1506 over “de opvallende evoluties 

op de Belgische groothandelsmarkten elektriciteit en gas in 2015”
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De grote winnaar in dit verhaal is Electrabel, die onrechtmatige winsten maakt door de 

uitbating van afgeschreven kerncentrales.(36) (37) Bovendien bedong Electrabel in de politieke 
achterkamers afspraakjes met de regering. Zo krijgt de energiegigant (door een inperking 
van de nucleaire taks(38)) zijn investeringen terugbetaald én strijkt het bedrijf een mooie 
schadevergoeding op als de regering besluit de levensduurverlenging ongedaan te maken. 
Elke andere heffing op de eigendom of uitbating van de kerncentrales wordt uitgesloten. Een 
nucleaire brandstoftaks naar Duits model wordt dus onmogelijk. 

Bovendien is de vergoeding volledig aftrekbaar van de vennootschapsbelasting en recupereren 
de uitbaters zo een groot deel ervan. Voor Tihange 1 gaat het zelfs zo ver dat Electrabel 
eenzijdig kan beslissen om die kerncentrale te sluiten als de centrale niet rendabel meer is. 

Maar als het de regering is die die beslissing neemt, dan moet ze een schadevergoeding 
betalen. De genereuze voordelen ruiken sterk naar staatssteun en dreigen een schending van 
de Europese concurrentieregels te vormen, onder andere volgens de Raad van State.

De Raad van State liet overigens ook al herhaaldelijk verstaan dat dergelijke afspraken niet 
thuis horen in een conventie. Dergelijke ingrijpende beslissingen moeten onze beleidsmakers 
regelen met een wet, niet met politiek handjeklap. 
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7. Kernenergie is geen democratische energievorm

De burger heeft nooit iets te zeggen gehad over de kernenergie in ons land. Eerst gebeurde 
de beslissing om kerncentrales te bouwen zonder enig democratisch debat. Vervolgens 
regelden de  opeenvolgende regeringen de levensduurverlenging van die centrales telkens in 
de achterkamers van de politiek. Publieke inspraak of inspraak van het parlement kwam er 
nauwelijks aan te pas: denk maar aan minister Marghem die lange tijd weigerde het akkoord 
met Electrabel vrij te geven. 

Kernenergie kan alleen functioneren in een grootschalig gecentraliseerd systeem. Door 
de sterke link met kernwapens en de veiligheidsrisico's is de informatie over kernenergie 
geheim en zit de kennis geconcentreerd bij een beperkt aantal spelers. Dat betekent: 
machtsconcentratie, schimmige besluitvorming en onheldere informatie.

Het goede nieuws is dat het nucleaire regime de laatste jaren meer en meer onder grote druk 
staat. Burgers eisen transparantere besluitvorming. Bovendien kunnen consumenten dankzij 

hernieuwbare energie nu ook meer en meer zelf elektriciteit produceren en het energiebeleid 

zelf in handen nemen.



waarom kernenergie een slecht idee is 21

In opdracht van Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF werkte 
het studiebureau 3E een alternatief energiescenario uit voor België. 
De studie 'Our Energy Future' toont hoe we de kernuitstap kunnen 
realiseren én de CO

2
-uitstoot doen dalen op een betaalbare manier. 

Zo kunnen we tegen 2030 54% van de Belgische elektriciteit uit 
hernieuwbare elektriciteit halen. Tegen 2050 kan Europa haar 
elektriciteit volledig hernieuwbaar opwekken. Daarvoor moeten we 
niet alleen volop de kaart trekken van hernieuwbare energie maar 
ook veel meer energie besparen. De verschillende Europese landen 
moeten daarbij ook meer en meer verbonden worden door een 
goed uitgebouwd Europees elektriciteitsnetwerk. 

> www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/26/428
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