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Op 18 oktober stelde vice-premier Milquet op een energiecongres zeer terecht dat de 
kerncentrales langer moeten openblijven. Dit is ondertussen ook het standpunt van CD&V en 
VLD en van MR. Ook minister Onkelinx stelde begin dit jaar dat het handhaven van de 
uitstap wellicht onhoudbaar zou zijn en PS-Senator Lizin diende een wetsvoorstel in om de 
uitstap met minstens tien jaar te verlaten. De enige die blijft vasthouden aan de uitstap is 
Energieminister Paul Magnette, die het dossier heel bewust op de lange baan schuift en op die 
manier op zijn eentje de hele regering gijzelt.   

Zo wordt het standpunt van de regering afhankelijk gemaakt van een studiegroep van 
internationale experten, die een ‘ideale energiemix’ moeten voorschrijven voor het land. Het 
is absoluut niet zeker in welke richting deze studie zal gaan; bovendien dreigt de studie pas 
klaar te zijn tegen eind 2009, zodat de begroting en de beleidsbeslissingen voor 2010 er geen 
rekening meer mee kunnen houden. Dit betekent opnieuw enorm veel tijdverlies. Ook mist de 
regering een kans om aanzienlijke begrotingswinsten te boeken door middel van deze 
verlengde levensduur. 

Minister Magnette vertraagt nu ook de beloofde beslissingen van de regering ter 
ondersteuning van het belangrijke Myrrha-project in Mol. Dit is zeer vreemd want in de 
kranten van 21 maart en 5 april jl. lazen we dat de federale regering uitdrukkelijk een budget 
zou uittrekken hiervoor. Dit baanbrekende onderzoeksproject van het SCK moet leiden tot de 
ontwikkeling van de kerncentrales van de vierde generatie. Indien niet zeer spoedig beslist 
wordt tot subsidiëring (volgens de mensen van het SCK moet die beslissing nog in 2008 
vallen), verdwijnt heel dit onderzoek samen met de wetenschappers naar het buitenland.    

Desondanks wordt ook deze beslissing nu door minister Magnette afhankelijk gemaakt van de 
mening van buitenlandse experten. De beslissing tot steun voor het Myrrhaproject wordt door 
de minister letterlijk als voorbarig bestempeld. Hiermee dreigt heel onze knowhow inzake 
kernenergie te worden ondergraven. Het lijkt op een bewuste sabotage-operatie. 

  

1. Kan de Eerste Minister duidelijkheid geven over de doelstellingen, opdracht en timing 
van de commissie van experts die eerstdaags wordt opgericht? Klopt het dat zij haar 
rapport pas tegen eind 2009 moet klaar hebben, zodat er geen beleidsbeslissingen meer 
genomen kunnen worden vóór de opmaak van de begroting van 2010?  

2. Houdt de opmaak van deze studie in dat er voordien hoe dan ook geen beslissing kan 
vallen over de verlengde levensduur van de kerncentrales, ondanks het feit dat er 
daarvoor gepleit wordt bij de vijf meerderheidspartijen en dat de minister van Energie 
ter zake helemaal alleen staat?  

 



3. Kan de Eerste Minister verduidelijken welke beloftes in het voorjaar werden gedaan 
aan het SCK inzake de federale ondersteuning van het Myrrha-project? Door wie en 
namens wie gebeurde dit? Waarom werden deze belangrijke beloftes ongedaan 
gemaakt? Spreekt de minister van Energie ter zake namens de hele regering?    

4. Tegen wanneer moet ten laatste een definitieve beslissing tot ondersteuning genomen 
worden, als we willen vermijden dat het Myrrha-project verhuist naar elders? 

5. Werd of wordt de opdracht voor een externe buitenlandse evaluatie van het 
Myrrhaproject overlegd binnen de regering? Wat houdt de opdracht in? Tegen 
wanneer moet het rapport klaar zijn en wanneer wil de regering hierover ten laatste 
beslissen? Betekent één en ander dat zo’n belangrijke strategische keuze voor onze 
energievoorziening definitief afhankelijk wordt gemaakt van het standpunt van 
experten uit Frankrijk? 

6. Vlaams Minister-President Peeters engageerde zich om de federale regering te 
bewegen dit project naar Mol te halen. Werd over deze belangrijke problematiek de 
voorbije maanden gesproken met het Vlaams Gewest? Bestaat er enig bezwaar dat de 
Vlaamse overheid de financiering hiervan zou overnemen? Wordt een splitsing van de 
bevoegdheden inzake kernenergie overwogen? 
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