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Greenpeace eist een nieuwe wet  
die de nucleaire provisies veiligstelt in een  

“Nationaal Fonds van de Nucleaire 
Voorzieningen” 

________________________________ 
 
Hoewel de kernuitstap keer op keer ter discussie wordt gesteld, is over de invoering 
van kernenergie in ons land op één enkele ministerraad beslist, zonder enig 
parlementair, laat staan maatschappelijk debat. Het geloof in de nieuwe technologie 
was zo groot dat de ogen gesloten werden voor ‘randverschijnselen’, die men nadien 
wel zou oplossen. Eén van die ‘randverschijnselen’, het radioactief afval, is vandaag 
echter uitgegroeid tot een immens probleem waarvoor geen veilige oplossing 
bestaat. Hoe en waar men het zal bergen, hoeveel dit zal kosten en wie dit zal 
betalen, blijven vooralsnog onbeantwoorde vragen.  
 
Greenpeace Belgium liet het studiebureau Zero Emission Solutions (ZES) een 
kritische analyse maken van Synatom, de vennootschap die verondersteld 
wordt de nodige fondsen aan te leggen voor de ontmanteling van de 
kerncentrales in Doel en Tihange en het langetermijnbeheer van het kernafval.  
 
Op basis van dit rapport komen we tot een aantal vaststellingen en conclusies. 
 
1. Vaststellingen 
 
Synatom is in handen van Engie-Electrabel 
 
+ De “Belgische Vennootschap voor Kernbrandstoffen Synatom” werd opgericht in 
1969 met als doel de gehele splijtstofcyclus te beheren en voorzieningen aan te 
leggen om de kosten van de ontmanteling en het beheer van het kernafval te dekken. 
Alle aandelen van Synatom zijn in handen van Engie-Electrabel, behalve één 
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“golden share” in handen van de staat. Het is dus de producent van het afval die het 
fonds mag beheren. 
 
+ De eigenaars van de kerncentrales moeten jaarlijks het Synatom-fonds spijzen. 
75% van de in het Synatom-fonds aangelegde voorzieningen worden echter opnieuw 
uitgeleend aan Engie-Electrabel, die ze mag investeren in haar eigen activiteiten. Het 
Synatom-fonds wordt grotendeels gefinancierd door de interestbetalingen op deze 
leningen. Engie-Electrabel is dus niet alleen eigenaar van het fonds, maar gebruikt 
ook zelf opnieuw de meeste middelen die er inzitten. 
 
Totale kostprijs voor ontmanteling en afvalbeheer is onbekend, maar stijgt 
 
+ De kostprijs voor de ontmanteling van de nucleaire sites van Doel en Tihange is 
nog niet gekend. Er is dan ook nog maar weinig ervaring met de ontmanteling van 
grote kernreactoren. De schattingen van de kostprijs door de Europese Commissie 
variëren sterk van land tot land: van 250 à 350 miljoen €/GWe (1 GWe of 1.000 MWe 
komt overeen met één grote kernreactor in Doel of Tihange) in Frankrijk, Zweden en 
Finland, over 1,4 miljard €/GWe in Duitsland tot zelfs 2,7 miljard €/GWe in het 
Verenigd Koninkrijk. Echter, in alle landen worden de voor ontmanteling 
noodzakelijke provisies gaandeweg steeds hoger geschat en stijgen de 
geschatte kosten sneller dan de inflatie.  
 
+ Voor België schat de Europese Commissie de kostprijs voor ontmanteling op 1,6 
miljard €/GWe. Gelet op het gezamenlijk vermogen van het Belgisch nucleair park 
van 5,9 GWe, brengt dit de door Europa geschatte kostprijs voor ontmanteling 
van de Belgische kerncentrales op 9,44 miljard € (enkel ontmanteling, zonder 
langetermijnbeheer van het radioactief afval). 
 
+ NIRAS gaat uit van een lagere totale kostprijs. In zijn recentste rapport over de 
inventaris van de nucleaire passiva (periode 2013-2017) schat het de totale 
kostprijs op 10,328 miljard €, waarvan 5,403 miljard € voor de ontmanteling van 
de kerncentrales en 4,925 miljard € voor de geologische berging van het 
kernafval in de ‘Boomse’ kleilagen.  
 
+ In februari 2018 werd de ‘Boomse’ kleilaag echter opgegeven als enige mogelijke 
gastformatie wegens niet diep (amper 200m) en dik (amper 100m) genoeg. NIRAS 
gaf aan dat berging in andere en diepere geologische gastformaties de kostprijs 
van de ondergrondse berging zou kunnen verdubbelen. Een groot deel van het 
onderzoek naar de geschiktheid van de ‘Boomse’ kleilaag, dat gedurende meer dan 

 

 

 



30 jaar werd gevoerd, zal moeten worden overgedaan in andere geologische 
gastformaties. Bovendien heeft NIRAS geen rekening gehouden met het historische 
radiumafval in Olen, waarvan een belangrijk deel logischerwijze samen met het B- en 
C-afval zal moeten geborgen worden.  
 
Fondsen Synatom zijn momenteel niet toereikend en onvoldoende beschermd 
 
+ Volgens het Synatom jaarverslag van 2016 bedragen de totale reserves 9,2 
miljard €, waarvan 4,2 miljard € voor de ontmanteling en 5 miljard € voor de 
berging. Vergeleken met de recentste schattingen door NIRAS is er voor de 
ontmanteling dus een tekort van bijna 1,3 miljard €. Voor de reserves van het beheer 
van het kernafval zou er geen tekort zijn. Voor 2018 wordt een totale reserve geschat 
van 11,088 miljard €, waarvan 4,909 miljard € voor ontmanteling en 6,179 miljard € 
voor het kernafvalbeheer.  
 
+ Dit geld is vandaag echter niet direct beschikbaar, vermits Synatom in 2017 
75% van het fonds voor tien jaar heeft uitgeleend aan Engie-Electrabel. Gedurende 
de looptijd van die lening worden enkel interesten betaald. De kapitaalsaflossingen 
vinden pas in hun geheel plaats bij afloop van de lening. Dit houdt natuurlijk risico’s in 
wanneer moederbedrijf Engie haar dochter Electrabel ondertussen zou leeggezogen 
hebben. Zo keerde Electrabel vorig jaar, ondanks negatieve financiële resultaten 
gedurende drie jaar op rij, een dividend van 1,6 miljard € uit aan Engie. De uitlening 
van drie kwart van de reserves aan één enkel bedrijf getuigt bovendien van een 
slechte risicospreiding. 
 
+ NIRAS erkent de problemen en stelt in haar recentste rapport over de inventaris 
van de nucleaire passiva: “Hoewel de huidige mechanismen het bestaan van de 
huidige nucleaire voorzieningen voldoende lijken te verzekeren, garanderen ze niet 
op relatief bevredigende wijze de toereikendheid van deze voorzieningen en hebben 
ze nauwelijks betrekking op de beschikbaarheid ervan”.  
 
+ De regering onderzoekt of het Engie verantwoordelijk kan stellen indiende 
reserves van Synatom onvoldoende blijken te zijn. De vraag blijft hoe waterdicht 
een dergelijke overeenkomst is en welke andere toegevingen daarvoor moeten 
gedaan worden, bijvoorbeeld rond de levensduurverlenging van de kernreactoren. 
 
+ Minister Marghem bereidt momenteel een wijziging van de Synatom-wet voor, 
die er voornamelijk zou uit bestaan dat de rol van de Commissie voor Nucleaire 
Voorzieningen wordt versterkt en er bijkomende garanties komen indien Synatom 

 

 

 



middelen uitleent aan Engie-Electrabel. De nucleaire operator verzet zich hier echter 
al geruime tijd met hand en tand tegen. 
 
 
2. Conclusies 
 
Gelet op de stijgende rekening voor de ontmanteling van de kerncentrales en het 
langetermijnbeheer van het radioactief afval enerzijds, en de beperkte 
bereidwilligheid van Engie-Electrabel om zijn verantwoordelijkheid hierin te nemen 
anderzijds, dreigen uiteindelijk de burgers – huidige en toekomsite generaties – 
hier grotendeels voor op te zullen draaien. De nucleaire operatoren hebben altijd 
beweerd dat kernenergie goedkope stroom leverde en dat de kostprijs voor de 
ontmanteling en het kernafvalbeheer integraal gedekt was. Vandaag is duidelijk dat 
die goedkope kernenergie een mythe is en dat de nucleaire kilowattuurprijs absoluut 
niet de volledige kosten voor ontmanteling en kernafvalbeheer dekte.  
 
De fondsen die wel opgebouwd zijn, zijn bovendien onvoldoende beschikbaar en 
beschermd. Voor Greenpeace kunnen de voorzieningen voor ontmanteling en 
afvalbeheer niet langer bij Synatom behouden blijven. Wetswijzigingen die enkel 
voorzien in het wijzigen van de beleggingspolitiek van Synatom, met meer garanties 
dat er enkel in veilige activa kan belegd worden en met een strengere controle door 
de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen, zijn onvoldoende. Ook het opleggen 
van regels van goed bestuur of ‘corporate governance’ is te vrijblijvend.  
 
Greenpeace pleit er bijgevolg voor dat de nucleaire provisies worden 
overgedragen naar een nieuw op te richten “Nationaal Fonds van de Nucleaire 
Voorzieningen”. Het “de vervuiler betaalt”-principe blijft daarbij bestaan, vermits de 
operatoren van de kerncentrales verantwoordelijk blijven om het fonds te spijzen. Het 
beheer van dit nieuwe fonds wordt echter volledig onttrokken aan Engie-Electrabel.  
 
De provisies voor de ontmanteling van de kerncentrales moeten onmiddellijk na 
de oprichting van het Nationaal Fonds van de Nucleaire Voorzieningen worden 
overgeheveld van Synatom naar het nieuwe fonds. Wat de provisies voor het 
kernafvalbeheer betreft, moet de nieuwe wet opleggen dat de voorzieningen van 
alle reeds ontladen kernbrandstof (die momenteel op de sites van Doel en Tihange 
opgeslagen ligt) ook onmiddellijk naar het nieuwe Fonds moeten worden 
overgeheveld. Het overmaken van het geld voor het langetermijnbeheer van de 
gebruikte kernbrandstof die nog tot 2025 uit de reactoren zal ontladen worden, wordt 
gekoppeld aan het moment van ontlading. Vanaf dan is namelijk duidelijk over welke 

 

 

 



hoeveelheden het gaat. Dit houdt in dat het moratorium op opwerking van gebruikte 
kernbrandstof definitief gemaakt wordt. 
 
Er bestaat nog heel wat onzekerheid over de strategie en technologie voor zowel 
ontmanteling als geologische berging. Daarom moeten de schattingen voor de voor 
ontmanteling en berging noodzakelijke fondsen rekening houden met een veel 
grotere onzekerheidsmarge. De door de kernenergieproducenten gestorte 
bedragen moeten bijgevolg verhoogd worden. 
 
 
 
 

 

 

 


