
De belangrijkste eisen van Greenpeace België voor de 
federale verkiezingen 2010

1. De energierevolutie: kernenergie vervangen door 
hernieuwbare energiebronnen en energiebesparingen

De afbouw van de kernenergie

a. Greenpeace ziet geen enkele reden om de wet van 2003, die voorziet in de 
geleidelijke sluiting van de kerncentrales, ter discussie te stellen. De redenen die 
aan  de  grondslag  liggen  van  de  wet  van  2003  blijven  bestaan,  terwijl  de 
voorwaarden die in diezelfde wet worden gesteld zullen worden gehaald: de oudste 
drie  reactoren kunnen perfect  zonder  bevoorradingsproblemen in  2015 gesloten 
worden.

b.  Volgens  de nucleaire  industrie  is  kernenergie  nodig  als  overgangstechnologie 
naar  een  echt  duurzaam  energiesysteem.  Gecentraliseerde  en  weinig  flexibele 
stroomopwekking via kernenergie of steenkoolcentrales staat echter precies die 
overgang naar hernieuwbare energiebronnen in de weg . 

c. Het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol moet worden omgevormd tot een 
Studiecentrum  tegen Kernenergie,  waar  oplossingen  worden  gezocht  voor  de 
talrijke problemen van de nucleaire erfenis (kernafval, decontaminatie radioactief 
besmette terreinen, proliferatie,...). Het Myrrha-project, dat er op gericht is een 
nieuwe generatie kernreactoren te ontwikkelen, moet geschrapt worden. 

d.  Niets kan een overhaaste beslissing in verband met het bergen van het 
hoog radioactief  afval  in diepe kleilagen verantwoorden. NIRAS moet het 
onderzoek  naar  geologische  berging  verder  zetten,  maar  ook  uitbreiden  naar 
andere opties, zoals verlengde bovengrondse opslag. In ieder geval moet elke optie 
de recuperatie van het geborgen afval waarborgen.

Investeren in hernieuwbare energiebronnen

a.  De  realisatie  in  België  van  het  20-20-20-plan  van  de  Europese  Unie  is  een 
absoluut minimum. De huidige plannen gaan minder ver dan die van tien andere 
Europese landen die niet geaarzeld hebben om ambitieuzer te zijn dan het 20-20-
20-plan. België gaat momenteel uit van 14% hernieuwbare energie in 2020, maar 
een recente  studie  heeft  aangetoond  dat  een  doelstelling  van  18% 
hernieuwbare energie (en 25% voor elektriciteit) perfect haalbaar is, als 
er daartoe een politieke wil bestaat.

b. In deze context moet de productiecapaciteit van de offshore windenergie 
5.800  MW bereiken  in  2020,  wat  alleen  maar  mogelijk  is  met een  tweede 
productiezone  in  de  Noordzee.  Hiervoor  moet  Elia  de  opdracht  krijgen  het 
netwerk  en  de  koppelingen  verder  uit  te  bouwen  (door  middel  van  een 
“stopcontact”  op  zee).  België  moet  dus  een  voortrekkersrol  spelen  in  de 
ontwikkeling van een stroomnetwerk in de Noordzee.
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c.  Het stroomproductiepark  moet  worden  gemoderniseerd  om  het 
vermogen, de efficiëntie en de flexibiliteit ervan te verhogen: hiervoor zijn 
investeringen nodig in  “slimme netwerken” en moet er bijkomende infrastructuur 
worden  aangelegd,  o.a.  een  betere  transport-  (hoogspanningslijnen)  en 
opslagcapaciteit, alsook een duidelijk beleid in de richting van een daadwerkelijke 
integratie met de buurlanden.

d.  Wat betreft de niet-hernieuwbare elektriciteitsbronnen dient er geïnvesteerd te 
worden in nieuwe efficiënte installaties met de minste milieu-impact, zoals STEG of 
warmtekrachtcentrales, die  als  flexibele  bronnen  kunnen  worden  ingezet, 
waardoor  op  het  elektriciteitsnetwerk  voorrang  kan  worden  gegeven  aan  de 
hernieuwbare energiebronnen.

Organisatie van de markt en steun aan de investeringen in de 
offshore windenergie

a. De offshore windenergie is nog een relatief nieuwe technologie en heeft dan ook 
financiële  steun nodig  om zich  te  ontwikkelen:  deze  steun  wordt  volledig 
gecompenseerd door  alle  voordelen en positieve aspecten die  deze energiebron 
biedt. Het weigeren van deze financiële ondersteuning, onder het mom dat hij een 
te hoge kostprijs zou inhouden voor de consument, met name voor de industrie, is 
niet correct als men rekening houdt met het feit dat de offshore windenergie op 
termijn de prijs van de elektriciteit zal doen dalen als gevolg van het “merit 
order effect”. Het is  vooral  onrechtvaardig wanneer men het vergelijkt  met alle 
voordelen waarvan de kernenergie heeft kunnen genieten, zonder hierbij rekening 
te houden met de negatieve aspecten, zoals de indekking tegen potentiële risico’s 
die wordt becijferd op 50€/MWh.

b.  Het  is  dus  aan  de  volgende  regering  om  een  einde  te  maken  aan  de 
“stranded benefits” waarvan Suez-Electrabel heeft genoten en vervolgens deze 
bedragen  vergoed  te  krijgen  en  dit zonder  levensduurverlenging  van  de 
kerncentrales. Hierdoor kan de toekomstige regering een einde maken aan 
de onrechtmatige inkomsten waarvan Suez-Electrabel heeft genoten door het 
versneld  afbetalen van haar  centrales  en aan de oneerlijke  concurrentie  die  zij 
hierdoor  heeft  kunnen  voeren  in  vergelijking  met  de  nieuwe  spelers  op  de 
geliberaliseerde  markt.  Bovendien  moet  de  regering  middelen  vrijmaken  om 
hernieuwbare  energiebronnen  zoals  de  offshore  windenergie  te 
ontwikkelen. Deze vrij te maken middelen worden geschat op 2,3 miljard euro per 
jaar.

c.  Het  terugvorderen  van  deze  “stranded  benefits”  moet  zonder  meer 
worden opgelegd, zonder onderhandelingen. 
Er  zijn  allerlei  alternatieven  mogelijk,  zoals  bijvoorbeeld  de  invoering  van  een 
“single buyer” die ook de taak zou hebben om te strijden tegen de te dominante 
positie van Suez-Electrabel op de markt.
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2.  Ambitieus zijn in de strijd tegen de klimaatsverandering

Bovenop  wat  het  memorandum  van  de  milieuverenigingen  aanbeveelt, 
dringt  Greenpeace  erop  aan  dat  er  snel  een  wettelijk  kader  komt  dat  de 
doelstellingen  vastlegt  wat  betreft  de  vermindering  van  de  uitstoot  van 
broeikasgassen  (BKG’s)  op  lange  termijn  (-80  tot  -95%  in  2050),  alsook  de 
doelstellingen op middellange termijn (-40% in 2020), wat in dezelfde lijn ligt als 
de aanbevelingen van het intergouvernementeel  panel  voor  klimaatsverandering 
(IPPC).  Dit  stappenplan moet  vergezeld  gaan van een inspanningsverdeling per 
sector en van een gecoördineerd klimaatsactieplan om de doelstelling op korte en 
middellange termijn (2020) in België te realiseren.
Om  de  betreffende  doelstellingen  te  bereiken  laat  dit  plan  ook  geen  nieuwe 
steenkoolcentrales  -  zoals  die  waarvoor  de  Duitse  energiereus  E.ON  in  de 
Antwerpse haven een milieuvergunning heeft aangevraagd in mei 2010 - toe in 
België. 

3. Een duurzaam transportbeleid uitbouwen

a.  Naast  de  aanbevelingen  van  het  algemene  memorandum  wil  Greenpeace 
benadrukken dat het absoluut noodzakelijk is een einde te maken aan de fiscale 
voordelen  voor  bedrijfswagens, te  beginnen  met  het  privé-gebruik.  De 
luchtvaart ,  die  door  een  sterke  groei  steeds  problematischer  wordt  in  het 
klimaatverhaal , moet hoger worden belast.

b. Op Europees niveau is het van cruciaal belang dat België, met name in het 
kader  van  zijn  voorzitterschap  van  de  EU,  de  commissie  ertoe  aanzet  een 
groenboek op te stellen in verband met doelstellingen voor een klimaatneutrale 
transportsector tegen 2050. Alsook een witboek over het “transportbeleid tot in 
2020” dat in grote mate gebaseerd moet zijn op de aanbevelingen van dit 2050-
groenboek. Tenslotte moet er in 2011 werk gemaakt worden van een herziening 
van de regelgeving  in  verband met  de  CO2-uitstoot  van nieuwe auto's. 
Bovendien moet elke  steun aan de autosector afhankelijk worden gemaakt 
van een grotere energie-efficiëntie van de geproduceerde voertuigen.

4.  Bescherming van de laatste oerbossen, met de nadruk 
op het regenwoud in de Democratische Republiek Congo 

a. Op Belgisch niveau benadrukt Greenpeace de  verantwoordelijkheid van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking in verband met de bescherming van 
de wouden in het Congobekken, het tweede grootste tropisch regenwoud 
ter  wereld. Gezien de rol  die  deze bossen  spelen in de bescherming van de 
biodiversiteit,  de  economische  ontwikkeling  van  de  lokale  bevolking  en  de 
bescherming van het klimaat, moet het behoud ervan een absolute topprioriteit 
zijn.

b.  Op Europees  niveau verwachten  we   van  België  dat  het  tijdens  zijn 
voorzitterschap borg zal  staan voor een sterke en ambitieuze wetgeving die de 
invoer van illegaal gekapt hout en houtproducten zal tegengaan. Bovendien moet 
België  een geloofwaardig  en  ambitieus  REDD-mechanisme  (Reducing 
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Emissions from Deforestation and Degradation)  blijven verdedigen in  het 
kader  van  de  internationale  klimaatonderhandelingen,  dit  in  zijn  algemeen 
klimaatplan opnemen en hiervoor de nodige financiële middelen vrijmaken.

c.  Met betrekking tot  biobrandstoffen is  het  van cruciaal  belang dat  België  op 
Europees  niveau  de  integratie  verdedigt  van  een  ILUC-factor  in  de 
broeikasgassenbalans (“Indirect  Land Use Changes”,  indirecte  wijzigingen van 
het landgebruik, bijvoorbeeld het omzetten van bossen naar plantages). Hiermee 
moet België ook rekening houden bij het opstellen van een nationaal plan om de 
Europese hernieuwbare energiedoelstellingen te bereiken en bij het definiëren van 
criteria voor biomassa. 

d. België moet er bij de Europese Commissie op aandringen beleidsmaatregelen te 
koppelen  aan  de  resultaten  van  de  geplande  studie  met  betrekking  tot  de 
voetafdruk van de EU op de wereldwijde ontbossing en bosdegradatie. 

5. Duurzame landbouw

a.  Bij  de  beoordeling  van  toelatingsaanvragen  voor  ggo's  moet  de  Belgische 
regering  zich  laten  leiden  door  een  strikte  toepassing  van  het 
voorzorgsbeginsel. Absolute veiligheid voor mens en milieu dient de voornaamste 
prioriteit te zijn. Het huidige EU-toelatingssysteem voor ggo's wordt geplaagd door 
fundamentele gebreken: het functioneert slecht en de vereisten van de bestaande 
Europese ggo-wetgeving worden niet naar behoren geïmplementeerd.

b.  Dat  is  met  name  het  geval  voor  de  beoordeling  van  de  milieurisico's,  die 
momenteel onvoldoende rekening houdt met potentiële langetermijneffecten voor 
het  milieu.  In  2008  besloot  de  Europese  Raad  Milieu  unaniem  dat  de 
milieurisicobeoordeling moest worden versterkt, maar sindsdien is er niets 
veranderd. De nieuwe Belgische regering moet ervoor zorgen dat de conclusies van 
de raad in de praktijk worden omgezet. 

c. Het op de markt brengen en de teelt van ggo's heeft verregaande implicaties 
voor ons landbouw- en voedselsysteem. Landbouwers worden geconfronteerd met 
hogere  kosten  voor  de  aankoop  van  zaaigoed  .  Biologische  en  conventionele 
productieketens moeten zich wapenen tegen ggo-besmetting. Bij  de beoordeling 
van toelatingsaanvragen moet ook de socio-economische impact van ggo's in 
rekening worden gebracht.  

d.  Zolang niet is voldaan aan deze twee vereisten, kunnen geen nieuwe 
ggo's  worden  toegelaten  in  Europa.  Op  grond  van  het  voorzorgsbeginsel 
vaardigt  de  Belgische  regering  een  verbod  uit  op  de  teelt  van  de  twee  ggo's 
waarvan de teelt op grond van de gebrekkige procedure werd toegelaten: de maïs 
MON810  –  reeds  verboden  in  Duitsland,  Frankrijk,  Luxemburg,  Oostenrijk, 
Hongarije en Griekenland – en de aardappel Amflora.
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