
Profiel van de Commissie Energie 2030 – de Commissie
D’Haeseleer

Inleiding

Federaal minister voor Energie Marc Verwilghen bestelde een studie bij het Federaal
Planbureau om de gevolgen van de kernuitstap in kaart te brengen. Daarnaast heeft
hij een commissie aangesteld die hem moet adviseren over de resultaten van die
studie. Die commissie gaat door het leven onder de naam ‘de Commissie 2030’,
omdat ze als tijdshorizon 2030 heeft, of ook de Commissie D’Haeseleer. De
voorzitter van de commissie is William D’Haeseleer, professor aan de KULeuven. 

Minister Verwilghen omschreef  de opdracht van de studie als volgt: “Het
toekomstige energiebeleid en de plaats van de kernenergie in de energiemix vergen
een aantal belangrijke politieke beslissingen. Daarvoor heb ik een expertengroep
gevraagd een analyse te doen van het Belgische energiebeleid tegen het jaar 2030.
In deze analyse moeten de strategische keuzen van het Belgische energiebeleid op
lange en middellange termijn worden voorgesteld. Ik hoop op basis van deze analyse
de nodige voorstellen te kunnen formuleren aan de regering.”

De samenstelling van de Commissie deed bij heel wat mensen de wenkbrauwen
fronsen. De voorzitter en ondervoorzitter staan bekend als uitgesproken
voorstanders van kernenergie. De objectiviteit van hun analyse lijkt niet
vanzelfsprekend. Ook die van andere leden van de Commissie kan op zijn minst in
vraag worden gesteld. 

Daarom brengen BBL, IEW en Greenpeace in dit dossier een overzicht van de
achtergrond van de Commissie D’Haeseleer. We baseren ons daarvoor op publiek
beschikbare bronnen, uitspraken in de media, publicaties. De focus ligt op het
blootleggen van de links tussen leden van de commissie en de nucleaire industrie.
Het debat over de kernuitstap in België is ontzettend belangrijk, en moet dan ook
kunnen gefundeerd zijn op objectieve informatie. Wij willen met dit dossier de
transparantie van het debat verhogen.
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Professor dr ir William D’Haeseleer

Voorzitter van de Commissie 2030

D’Haeseleer is directeur van het Energie-Instituut en van de afdeling Toegepaste
Mechanica en Energieconversie aan de K.U.Leuven. Het Energie-Instituut ontvangt
werkingsfondsen van onder meer Electrabel, Elia, ESSO Belgium, SPE, Total en
Tractebel. Tot op heden hebben we geen zicht op de omvang van die bijdragen aan
het Energieinstituut, al weten we via via dat ze ‘zeer hoog’ zijn. 

D’Haeseleer was van 1993 tot 1996 diensthoofd van de dienst Mechanische Studies
en manager R&D van het Nucleair Departement Tractebel Engineering. Dat is een
van de grootste Europese engineeringbureaus, dat ook nucleaire engineering in de
portefeuille heeft zitten.

CV:

Dhaeseleer doceert cursussen zoals Thermische Systemen en Energiebeheer,
Energietechnologie en -economie, Hernieuwbare Energie, Kernenergie,
Kernreactorenfysica, Veiligheid in Kerninstallaties, en Fluidummechanica. 
Zijn onderzoek situeert zich in de domeinen Energiebeheer & Rationeel
Energiegebruik, Energiesystemen, Energie & Milieu, en Energiebeleid.

• studeerde in 1980 af als burgerlijk ingenieur elektrotechniek-werktuigkunde,
optie energie in 1980

• studeerde in 1982 af als burgerlijk ingenieur kernwetenschappen
• studeerde in 1983 af als Master of Science in Electrical Engineering aan de

University of Wisconsin-Madison (UW-M), USA
• behaalde daar in 1988 zijn doctoraat, met onderzoek aangaande

transportverschijnselen in stellaratorplasma's
• Van 1988 tot 1993, verbleef hij in Duitsland als 'Scientific Staff Member' van

het NET Team in het Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching-bei-
München

• Van 1993 tot 1996 was hij actief bij Tractebel Engineering, waar hij
diensthoofd was van de dienst Mechanische Studies, alsook Research &
Development Manager van het Nucleair Departement. Na er eerst deeltijds
colleges te hebben verzorgd, is hij vanaf oktober 1996 voltijds werkzaam aan
de K.U.Leuven

• Fulbright Fellow
• Euratom Fellow
• In 1989 was hij 'Visiting Assistant Professor' aan het Rennselaer Polytechnic

Institute in Troy, New York
• Op dit moment is hij



o Voorzitter van Cogen Vlaanderen;
o Voorzitter van het KVIV genootschap Energie
o Voorzitter van het 'Belgian Nuclear higher Education Network (BNEN)'
o Voorzitter van het European Energy Institute 

AMPERE-Rapport

Hij was actief lid van de AMPERE-commissie, die in 2000 een negatief rapport uitgaf
over de kernuitstap. 

Dat rapport kreeg internationaal zware kritiek omdat het zware methodologische
fouten bevatte. Het Wuppertalinstituut, een Duits wetenschappelijk
onderzoekscentrum, maakte in een analyse brandhout van het AMPERE-rapport.
Kritieken waren onder meer de fouten in de berekening van vraag- en aanbod, de
onderschatting van de mogelijkheden van hernieuwbare energie en het niet in
rekening brengen van vraag-gerelateerde maatregelen (energiebesparing).

D’Haeseleer nam in 2002, net als Streydio, als expert van de premier aan de
interkabinettenvergaderingen over de wet op de kernuitstap1. Wat zijn politieke
onafhankelijkheid toch in een bedenkelijk daglicht stelt.

MARKANTE UITSPRAKEN IN DE PERS

Het Nieuwsblad 27 februari 1999
,,Met kernenergie is de CO2-uitstoot nihil”

De Morgen 7 maart 2002
‘Over 30 jaar betaalt de volgende generatie de prijs van deze domme beslissing',
zegt professor William D'Haeseleer van de KU Leuven.

‘We zijn momenteel voor 57 procent van onze energiebevoorrading afhankelijk van
de kerncentrales van Doel en Tihange", zegt de hoogleraar. "Ik vraag me echt af hoe
we die kernenergie in een tijdsspanne van dertig jaar volledig zullen kunnen
uitschakelen en vervangen door andere bronnen.

De Standaard, 28 februari 2002

D’Haeseleer vindt het niet verstandig als de regering anno 2002 al zou beslissen om
vanaf 2015 alle Belgische kerncentrales te sluiten. ,,De nucleaire piste moet
opengehouden worden. Dat was ook het standpunt van de Ampère-commissie'', stelt
hij.

De Tijd, 30 januari 2005
‘Misschien had onze vorige regering ook eerst wat grondiger de gevolgen van de
nucleaire uitfasering moeten bestuderen’.

                                                
1  http://www.lucbarbe.be/images/pdf/13deuitstapuit.pdf 



Pierre Klees

Pierre Klees is zijn carrière begonnen als nucleair ingenieur bij het Franse Acec,
waar hij een lange loopbaan heeft uitgebouwd. Zijn drukke carrière eindigde hij als
CEO van Biac. Zijn ervaring met energie beperkt zich tot de nucleaire sector.

Markante uitspraken

In een artikel voor l’Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de
Belgique, september 2004

Le recours à l’énergie nucléaire pour, d’une part, combler le déficit énergétique
bientôt ouvert par la défaillance du pétrole et du gaz et pour respecter nos
obligations dans le cadre du protocole de Kyoto acceptées en 1997 d’autre part,
n’est pas un choix mais un impératif.

...

Il est curieux de constater que les articles de presse les plus alarmants sur les
changements climatiques attendus annoncent les pires catastrophes sans
mentionner le seul remède, soit le recours à l’énergie nucléaire. Est-ce la crainte de
s’écarter du politiquement correct ?

De Morgen 26 april 2003

Grote hoeveelheden energie transformeren uit uranium, een materie die veelvuldig in
de natuur voorkomt en verder geheel onbruikbaar is behalve als ballast voor de kiel
van een schip, vond ik een fantastische ervaring. Vooral om die energie onder
controle te leren houden, want dat is niet zo makkelijk. Maar dat hebben we zeer
goed gedaan. België was recordhouder in nucleaire energie, zeker wat Europa
betreft, maar ik denk zelfs in de hele wereld.

"Onder zware druk van de groenen hebben we na het ongeluk in Tsjernobyl de
activiteiten van kerncentrales moeten afbouwen en nu worden ze gesloten. Zolang
de groenen in de regering zitten, komt er geen geld vrij voor kernenergie. Zij doden
dus de economie, puur op ideologische basis zonder te weten wat kernenergie
precies is.
...
Zolang mijn kinderen en kleinkinderen leven en misschien nog een generatie na hen,
zal er nog voldoende energie zijn, daarna is de toekomst onvermijdelijk aan de
kernenergie en als wij er geen hebben, zullen de Verenigde Staten klaarstaan om
ons te bevoorraden.



CV

Ukkel, 20 juni 1933

Belg

Gehuwd met drie kinderen

Opleiding
1956 Burgerlijk Ingenieur Elektro-Mechanica, ULB
Bijkomende studies in Nucleaire Bouwkunde en Management, Westinghouse
Learning Corp. en MIT (USA)

Stages in het Kerncentrum van Mol en vorming in de Nucleaire Centrale van Yankee
in Massachusetts (USA)

Ervaring
1956 - 1957 Diverse functies zoals werfingenieur, projectingenieur en projecthoofd

ACEC en de Nucleaire Divisie
1971 - 1976 Commercieel Directeur Westinghouse Electric Nuclear Europe
1985 - 1986 Directeur-Generaal 'Groupe Transports' ACEC
1986 - 1987 Directeur-Generaal ACEC
1987 - 1989 Gedelegeerd Bestuurder - Directeur Generaal, Voorzitter Directiecomité
ACEC

1989 - 1992 Bestuurder, Directeur-Generaal en Vice-Voorzitter van het
Directiecomité
ACEC-Union Minière

1993 - 1998 Gedelegeerd Bestuurder - CEO BATC (Brussels Airport Terminal
Company)

1998 - 2003 CEO BIAC (Brussels International Airport Company)
2003 Executive President BIAC

Andere diverse mandaten :

Voorzitter van de raad van bestuur van De Post
Voorzitter Alcatel-Etca
Bestuurder Trasys nv
Bestuurder AXA-Royale Belge nv
Bestuurder ACI Europe
Voorzitter van de Fondation des Administrateurs



Jean-Marie Streydio

Burgerlijk scheikundig ingenieur

Emeritus gewoon hoogleraar van de "Université Catholique de Louvain" en van de
"Facultés universitaires Saint Louis" te Brussel

Gewezen ondervoorzitter van het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol

Erevoorzitter van NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte
Splijtstoffen) (voorzitter tot 2004)

Co-voorzitter van de Commissie Ampère (2000)

Ondervoorzitter Raad van Bestuur Belgoprocess

Op 12 juli 2006 vergund met de persoonlijke titel van baron (staatsblad 20 juli 2006)

Uitgesproken pro-nucleair en actief lobbyist. Ging na de publicatie van het Ampère-
rapport het land door om de onhaalbaarheid van de kernuitstap, en de wenselijkheid
van nieuwe kernenergie te verkondigen. Bijvoorbeeld referentie naar presentatie voor
KVIV (http://www.kviv75jaar.be/energie/pdf/3-CO2-Streydio.pdf#search=%22jean-
marie%20streydio%22), of voor de MR in Tihange in juni 2006. Of naar zijn bijdrage
op de hoorzittingen van het Vlaams parlement2 en die in de Senaat3 over energie in
2005. Streydio nam in 2002, net als D’Haeseleer, als expert van de premier aan de
interkabinettenvergaderingen over de wet op de kernuitstap4. Wat zijn politieke
onafhankelijkheid in een bedenkelijk daglicht stelt.

Hij blijft ook hardnekkig het potentieel voor hernieuwbare energie inschatten op 8 à
9% van de elektriciteitproductie tegen 2020 (zoals opgenomen in het
Ampèrerapport). Terwijl uit projecties van Vito blijkt dat we in 2010 al boven 6%
zullen zitten, en het potentieel voor 2020 18% bedraagt.

Opmerkelijke uitspraken

Het Laatste Nieuws  18 september 2002

                                                
2  http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2004-2005/g359-1.pdf 
3  http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/50/1910/50K1910004.pdf 
4  http://www.lucbarbe.be/images/pdf/13deuitstapuit.pdf 

http://www.kviv75jaar.be/energie/pdf/3-CO2-Streydio.pdf#search="jean-marie streydio"
http://www.kviv75jaar.be/energie/pdf/3-CO2-Streydio.pdf#search="jean-marie streydio"


“Prof. Jean-Marie Streydio ging nog een stapje verder en noemt kernenergie 'de best
beschikbare technologie' om op grote schaal elektriciteit te produceren.” 

La lettre de confrontations Europe, dec 2003 – jan 2004

En Finlande l’installation de stockage se visite en famille, et en Belgique Jean-Marie
Streydio est « fier » qu’ « il n’y ait pas de manifestations quand les transports de
déchets sont annoncés dans la presse ».

Vlaams parlement, Maatschappelijk debat energievoorziening in Vlaanderen, 30 mei
2005

Over de subsidies aan de nieuwe kernreactor in Finland: “Het is goed voor de Finnen
dat ze gesteund worden door de Fransen, maar dat is irrelevant voor de situatie hier.
Het is een goede zet.”



Pierre Tonon

Pierre Tonon is de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle (sinds 1 april 2000). Hij vertegenwoordigt de minister voor Binnenlandse
Zaken in Raad van bestuur FANC. Als zittend lid van de RvB deelde hij in de klappen
toen het FANC in opspraak kwam door interne malfuncties, en de organisatie van de
nucleaire controle.

Belangrijker is zijn functie (zeker tot 2004) als bestuurder van Belgonucleaire, een
bedrijf waar onder andere Tractebel en Electrabel een belangrijk aandeel in hebben
en dat eind van het jaar de boeken toedoet.

Verder heeft Pierre Tonon heeft nog een aantal functies in organisaties van
ingenieurs (ORI) en als gedelegeerd bestuurder van Ellyps NV, een
ingenieursbureau gespecialiseerd in grootschalige werken.



Johan Albrecht

Johan Albrecht is een Gentse milieueconoom die weinig te koop loopt met zijn
mening over kernenergie. Algemeen pleit hij voor hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie. Af en toe laat hij zich echter kritisch uit over de kernuitstap, zoals in
zijn cursussen aan de universiteit (Albrecht, J. (2002) De Belgische kernuitstap:
hoe te evalueren?; cursus milieueconomie) , of in een enkel interview. 

Een directe link met de kernindustrie heeft hij naar ons weten niet, tenzij via Etienne
Davignon, momenteel vice-voorzitter van Suez-Tractebel, Fortis en Umicore.
Davignon zetelt in de Raad van Advies van Itinera Institute, de recent opgericht
liberale denktank waar Albrecht ‘senior fellow’ is.

Hij studeerde algemene economie (Universiteit Gent) en bio-ethiek (Oxford
University). Zijn onderzoeksinteresses gaan naar milieubeleid, institutionele
economie en biotechnologie. In 2000 schreef hij ‘Biotechnologie en Genetische
Manipulatie. Tussen Hype en Hysterie’ en in juni 2002 verschijnt onder zijn redactie
‘Instruments for Climate Policy : Limited versus Unlimited Flexibility (Edward Elgar)’.
Als adviseur werkte hij recent voor organisaties zoals OVAM, VMM (coauteur MIRA-
T 2001), VIB en OESO.

In zijn cursus uit 2002“De Belgische kernuitstap: hoe te evalueren?” toont Albrecht
zich bijzonder kritisch tov de vervroegde sluiting van de kerncentrales. 

In verschillende landen wordt de levensduur verkort bij de politieke beslissing
van een nucleaire phase-out. Technisch redenen voor een vervroegde sluiting
zijn er niet. Deze vervroegde phase-out betekent dan ook kapitaalderving.
Men maakt geen gebruik meer van kapitaal dat nog op een economisch
verantwoorde manier kan gebruikt worden.

Daarbij gaat Albrecht voorbij aan het feit dat er wel degelijk technische
redenen zijn om kerncentrales te sluiten. De veiligheid van de centrales gaat
er, in de loop van de jaren, op achteruit. Meer over de veiligheid van
verouderende kerncentrales via 

http://www.greenpeace.org/raw/content/belgium/nl/press/reports/kerncentrales
-houdbaarheid.pdf

http://www.greenpeace.org/raw/content/belgium/nl/press/reports/kerncentrales-houdbaarheid.pdf
http://www.greenpeace.org/raw/content/belgium/nl/press/reports/kerncentrales-houdbaarheid.pdf


Jacques De Ruyck

burgerlijk elektrotechnisch-werktuigkundig ingenieur, gewoon hoogleraar aan de Vrije
Universiteit Brussel, specialist inzake hernieuwbare energie. Geen duidelijke banden
met kernindustrie, noch publiek uitgesproken mening over kernenergie.

Op 12 juli 2006 vergund met de persoonlijke titel van baron (staatsblad 20 juli 2006)



Professor dr ir Ronnie Belmans (geen vast lid Commissie 2030, maar wel
collega van D’Haeseleer)

Ronnie Belmans is onderdirecteur van het Energie Instituut van de KU Leuven. Het
Energie-Instituut ontvangt werkingsfondsen van onder meer Electrabel, Elia, ESSO
Belgium, SPE, Total en Tractebel.

Belmans is voorzitter van de raad van bestuur van Elia, de Belgische
transmissienetbeheerder. Electrabel, de uitbater van de Belgische kerncentrales,
heeft een belang van 27,45% in Elia.

Markante uitspraken

De Tijd 19/07/2006

'Stop met het terugkijken naar het verleden en geef nieuwe investeerders een kans.
Durf de optie te nemen om de kerncentrales open te houden, doe de nodige
investeringen om de levensduur te verlengen van 40 naar 60 jaar.

'Ik hoor niemand die tegen kernenergie is, behalve een paar fundi's maar die heb je
in elk dossier.'

'We hebben in België zeven centrales: drie in Tihange, vier in Doel. Die zorgen voor
55 procent van de elektriciteitsvoorziening en je ziet ze niet staan. De impact van het
nucleaire op het milieu is extreem laag: een paar hectare grond en een kubieke
meter afval per jaar per kerncentrale van 1.000 megawatt. Dat moet men tegen de
mensen durven zeggen.’

Voka SnelBERICHT, 18/04/2005

Belmans: “Ik pleit met klem voor het terugdraaien van de voorgenomen uitstap uit
kernenergie. Wie verkondigt dat we zelf geen kernenergie moeten produceren en al
onze elektriciteit maar moeten invoeren, doet aan boerenbedrog. Ik vermoed echter
wel dat de volgende federale regering zal beslissen om de uitstap terug te draaien. In
andere landen denkt men al luidop over nieuwe investeringen in kernenergie. Finland
bouwt nieuwe kerncentrales, de Engelse regering heeft een studie besteld over de
bouw van een tiental centrales en ook Italië overweegt nieuwe centrales. Wij kunnen
niet achterblijven.”

De Morgen 30/03/2003



“Als de CO2-uitstoot een probleem is, dan is er maar één technologie met toekomst
en dat is de nucleaire."

CV

Geboren in Duffel op 19 mei1956
Getrouwd sinds 1977, met één dochter en één zoon.
Opleiding:

• 'Burgerlijk Werktuigkundig-Elektrotechnisch Ingenieur' (Master in
electromechanical engineering, option electrical energy) 1974-1979 KULeuven

• 'Doctoraat' Toegepaste Wetenschappen, 1984 KU Leuven
• Speciaal Doctoraat 1989 KU Leuven
• Habilitierung van de RWTH in Aachen, 1993 

Werkervaring:
• Assistent aan de KULeuven, bij de groep Electrical Energy in the Department

of Electrical Engineering 1/10/1979-30/9/1985
• 'Postdoctoraal Onderzoeker Fonds voor Wetenschappelijke Onderzoek 1985-

1993
• Von Humboldt Fellowship, 1988-1989
• Professor McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada, 1989-1990 
• Professor at the Electric Energy Division of the Electrical Engineering

Department 1991-
• Hoofd Dept electrical engineering 1999-2003
• Chairman of the board of directors of Elia, the Belgian Transmission System

Operator (since 01/06/2002) 
• Visiting professor at Imperial College of Science and Technology, London,

since 01/10/1999 (http://www.ic.ac.uk)

http://www.ic.ac.uk/


Parlementaire vraag van Bart Martens, 7 juli 2005

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 7 JUILLET 2005 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI
(Suite)

Demande d'explications de M. Bart Martens au ministre de l'Économie, de l'Énergie,
du Commerce extérieur et de la Politique Scientifique sur «l'étude concernant
l'approvisionnement énergétique» (nº 3-949)

De heer Bart Martens (SP.A-SPIRIT). - De minister gaf opdracht tot het uitvoeren van
een studie naar de energiebevoorrading van België tegen 2030. De opdracht voor
deze studie werd gegeven aan het Federaal Planbureau en aan een comité van
academici.

Op 30 mei organiseerde het kabinet van de minister de eerste vergadering van het
uitgebreide panel academici die de studie zal begeleiden. Blijkbaar werd gekozen
voor verschillende comités: een permanent comité, voorgezeten door professor
D'Haeseleer en met vice-voorzitter Pierre Klees, en diverse tijdelijke comités en
panels.

Het Energie-instituut van de KUL, waaraan professor D'Haeseleer verbonden is, telt
onder zijn leden Electrabel en Tractebel. Zowel D'Haeseleer als Klees zijn bovendien
uitgesproken voorstanders van kernenergie, waarbij ze populistische argumenten
niet schuwen. Zo reageerde professor D'Haeseleer op de beslissing van de federale
regering om de kerncentrales na 40 jaar uitbating te sluiten met de stelling dat het
gaat om gemanipuleerde cijfers, dat de energierekening hoger zal worden in plaats
van lager, dat de milieugevolgen zullen maken dat ons land de Kyoto-normen
waarschijnlijk niet zal halen, dat er risico's zullen zijn op stroomuitval, enz.

Volgens D'Haeseleer reageert de academische wereld vernietigend op het besluit
van de regering om de kerncentrales te sluiten en betaalt, volgens een interview in
De Morgen van 7 maart 2002, de volgende generatie over 30 jaar de prijs van deze
domme beslissing. Pierre Klees gaat er dan weer van uit dat kernenergie sowieso
onvermijdelijk is. In De Morgen van 26 april 2003 zegt hij het volgende: `Zolang mijn
kinderen en kleinkinderen leven en misschien nog een generatie na hen, zal er nog
voldoende energie zijn, daarna is de toekomst onvermijdelijk aan de kernenergie en
als wij er geen hebben, zullen de Verenigde Staten klaarstaan om ons te
bevoorraden.' De heer Klees gaat er daarbij gemakshalve van uit dat de
uraniumvoorraden oneindig zijn, wat uiteraard niet het geval is. De huidige reserves
zouden, aan het huidige verbruiksritme, onze kerncentrales nog 40 à 60 jaar kunnen
bevoorraden.

In de studie over Kernenergie en Maatschappelijk Debat van de aan het Vlaams
Parlement verbonden viWTA, wordt de heer Klees vermeld als belangrijkste lid van



de pro-nucleaire lobby in de jaren tachtig, dit in verband met de beslissing over het al
dan niet bouwen van een achtste kernreactor. Als men aan zulke voorstanders van
kernenergie vraagt wat ze vinden van de uitstap uit kernenergie, dan kan men even
goed aan een kalkoen vragen wat hij van kerstmis vindt.

Kernenergie zal een van de belangrijke vraagstukken in de studie zijn. Het is dus de
vraag in hoeverre de onafhankelijkheid van de uitvoerders en van het permanent
comité gegarandeerd is. Deze onafhankelijkheid bepaalt in belangrijke mate de
geloofwaardigheid en dus de bruikbaarheid van de resultaten. Het risico bestaat dat
de ervaring met de Commissie-Ampere herhaald wordt en dat een rapport wordt
afgeleverd dat achteraf in verschillende peer reviews zwaar wordt bekritiseerd en dus
zijn geloofwaardigheid verliest.

Ondertussen maken talrijke studies, onder andere van het Federaal Planbureau, het
Fraunhofer-instituut, het consultantbureau 3E en de Universiteit Antwerpen, duidelijk
dat er op middellange termijn een belangrijk potentieel bestaat voor
energiebesparing en voor hernieuwbare energie. Het beleid om dat potentieel te
realiseren, blijft echter achterwege.

Wat is de opportuniteit van de studie die de minister besteld heeft, gelet op de
beschikbare studies en de lopende planningscyclus voor de productiemiddelen die
op basis van de nieuwe elektriciteitswet moeten worden opgemaakt?

Hoe wordt de onafhankelijkheid van de studie gegarandeerd? Welke garanties op
onafhankelijkheid worden er ingebouwd? Vindt de minister de studie geloofwaardig
onder het huidig voorzitterschap van het permanent comité? Heeft de minister zicht
op de financiële bijdrage van Electrabel aan het Energie-instituut van de KUL? Welke
andere kandidaturen voor het voorzitterschap werden in overweging genomen?

Hoe zal de studie worden getoetst worden aan het maatschappelijk debat? De
vertegenwoordiger van de minister verklaarde op 15 juni in de Algemene Raad van
de CREG dat een dergelijk debat zou worden georganiseerd. Op welke manier en op
welk tijdstip in het studietraject zal dit gebeuren en hoe zal rekening worden
gehouden met de resultaten van het maatschappelijk debat? Hoe zullen de CREG en
de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling bij de studie worden betrokken?

Hoe verantwoordt de minister een scenario met nieuwe nucleaire capaciteit in België
voor 2030? Kan de minister ook toelichten waar en wanneer precies deze nieuwe
capaciteit eventueel zal worden voorzien?

Wat is de relatie tussen deze studie en andere lopende studies op federaal en
gewestelijk niveau? Om de overheidsmiddelen zo efficiënt mogelijk te besteden is
het op elkaar afstemmen van de verschillende studies en overleg tussen de
betrokkenen niet meer dan logisch. Hoe zal dat gebeuren?

De heer Marc Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en
Wetenschapsbeleid. - Mijn antwoord bevat drie onderdelen. Het eerste betreft de
studie over de energiebevoorrading. Ik had de gelegenheid om daarover van
gedachten te wisselen met mijn Europese collega's en met de Europees commissaris



voor energie. Zij zijn het er unaniem over eens dat die studie werkelijk baanbrekend
en vernieuwend mag worden genoemd, en wel om twee redenen; in de eerste plaats
omwille van de alomvattende benadering van het energiebeleid. Het gaat immers
niet alleen over het nucleaire aspect of over hernieuwbare energie. Alle aspecten van
het energiebeleid komen erin aan bod: gas, petroleum, elektriciteit, duurzame
ontwikkeling, milieudoelstellingen, Kyoto-doelstellingen, energie en transport, ook de
vraag en besparing. Nooit tevoren combineerde een studie al deze elementen binnen
een Belgische context. Ook in Europa is dat nog niet gebeurd. De Europees
commissaris voor energie is er voorstander van om in alle Europese landen een
dergelijke studie te laten uitvoeren.

De studie kijkt bovendien ook ver in de toekomst vooruit. De huidige indicatieve
plannen en programma's beslaan maximaal 10 jaar. Met deze studie kijken we 25
jaar vooruit.

In de tweede plaat is dit ook een wetenschappelijke studie, wat inhoudt dat ze
objectief en onafhankelijk moet zijn, gebaseerd op feiten of gegevens die toetsbaar
zijn. Ik heb vertrouwen in het huidige voorzitterschap. De onafhankelijkheid wordt
gewaarborgd door drie elementen: naast de voorzitter is er ook een vice-voorzitter;
het panel bestaat uit experts uit binnen- en buitenland. Zij werken mee aan de
analyse en staan samen garant voor een objectief resultaat; deze studie wordt, na de
eerste fase medio 2006, aan een grondige review onderworpen door tal van externe
panels. Het gaat hier om een echte peer review. Voor uw collega in de Kamer,
mevrouw Gerkens, waren dat ook een heel belangrijke elementen.

Ik heb geen informatie over de financiële bijdragen aan het Energie-instituut van de
KUL. Dit instituut werd niet aangesproken voor deze studie. Vragen over de
financiële bijdrage moeten aan het Instituut worden gericht.

Het verheugt me dat de heer Martens informeert naar de bijdrage van de CREG aan
deze studie. Zoals reeds talloze malen aangekondigd, wordt medio 2006 een ruim
debat gepland. Een eerste draft wordt dan voorgelegd aan panels van `kritische
lezers'. Eén van die panels zal samengesteld zijn uit de regulatoren, waaronder de
CREG.

Het panel experts zal, op basis van de input van de kritische lezers, de draft
herwerken en uitdiepen. Daarnaast wens ik nog een groot parlementair debat te
organiseren over de politieke oriëntering. Experts kunnen zich immers niet uitspreken
over de politieke oriëntering. Ze kunnen hoogstens scenario's vooropstellen.

Het is te vroeg om me hier over scenario's uit te spreken. Specialisten en
wetenschappers moeten die scenario's uitwerken en analyseren. Ik wens eerst de
objectieve resultaten te zien alvorens conclusies te trekken.

Er is duidelijk afgesproken met het panel experts dat wordt rekening gehouden met
alle nieuwe gegevens, input, analyses en studies die in de loop van het onderzoek
verspreid worden vanuit andere bronnen. Zelf vind ik dat een parlementair debat over
de aanbevelingen die zullen voortvloeien uit de studie, mogelijk moet zijn.



De heer Bart Martens (SP.A-SPIRIT). - Ik ben het met de minister eens dat in studies
als deze moet worden gekeken naar de langere termijn, dus verder dan de termijn
van 5 of 10 jaar voor de indicatieve plannen. Ook moet in dergelijke studies zowel
aandacht gaan naar de vraagzijde als naar de aanbodzijde. Ook moeten in de studie
alle aspecten van de energievoorziening worden opgenomen zoals milieuaspecten,
bevoorrading en zekerheid.

Ik blijf het moeilijk hebben met de onafhankelijkheid van de personen achter de
studie. De minister wijst erop dat ook buitenlandse experts werden uitgenodigd en
dat naast de voorzitter ook andere leden een stempel dragen. Mij lijkt het alleszins
aangewezen dat de voorzitter onafhankelijk is, wat hier niet het geval is. Professor
D'Haeseleer heeft een leerstoel die minstens gedeeltelijk door Electrabel en
Tractebel wordt gefinancierd en hij is een voorstander van kernenergie. Het is
positief dat de verschillende regulatoren, de maatschappelijke actoren en het
parlement zullen worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de studie.

Mme la présidente. - M. Martens pourrait peut-être proposer d'organiser un débat en
la matière, par exemple pendant le mois d'octobre ou de novembre. Ce débat est en
effet très important.

(La séance est levée à 21 h 20.)
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