
 
 

Greenpeace vraagt aan de onderhandelaars om de volgende punten op 
te nemen in het regeerakkoord: 

 
1. Een breed gedragen nationaal energieakkoord  
 
Binnen het kader van dit energieakkoord moeten de vier bevoegde regeringen hun beleid 
maximaal op elkaar afstellen. De hoofdlijnen voor een duurzaam elektriciteitsbeleid zijn 
volgens Greenpeace: 
 

• een stabiele groei van hernieuwbare energie binnen het kader van de bindende 
Europese doelstellingen voor 2030 

• opleggen van energie-efficiëntie, zoals bijvoorbeeld op vlak van verlichting, binnen 
het kader van de bindende Europese doelstellingen voor 2030 

• uitbouw van interconnectie en realisatie van de projecten Nemo, Stevin, Alegro en 
Brabo tegen 2018 -2019 

• opleggen van een strikt demand-management, binnen alle economische sectoren, 
zowel op transmissie- als distributieniveau 

• voldoende capaciteit van flexibele gascentrales, waarbij het gebruik van 
capaciteitsmechanismen zowel in tijd als in omvang tot een minimum wordt beperkt 
en waarbij ook rekening wordt gehouden met de geplande uitbouw van de 
interconnecties 

• een verbetering van het investeringsklimaat voor privé investeerders, afbouw van de 
dominante positie van GDF-Suez en een grotere rol voor coöperaties en prosumers 

• België als voortrekker in de uitbouw van een Europees elektriciteitssysteem 
 
2. Bevoorradingszekerheid op korte termijn verbeteren 
 
De voorstellen van de (ontslagnemende) federale regering zijn onvoldoende ambitieus en 
zijn te sterk gefocust op de winter van 2014-2015, terwijl de uitdaging groot blijft tot 2017, 
dus voor de komende drié winters. De voorstellen moeten daarom aangevuld worden met: 

• een nationaal verlichtingsplan en short-term efficiency 
• een ambitieuzere rol van distributienetbeheerders in demand-side-management - De 

distributienetbeheerders moeten een actievere rol spelen om demand-side-
management te stimuleren bij bedrijven op distributieniveau, alsook in de tertiaire 
sector en bij de huishoudens, o.a. via aggregatoren. 

 
3. Geen levensduurverlenging van de kerncentrales 
 

• Een levensduurverlening van de kerncentrales is volstrekt onaanvaardbaar vanwege 
de toenemende hoge risico's op een nucleair ongeval. Bovendien vormt het een 
bedreiging voor de bevoorradingszekerheid omdat de afhankelijkheid van 
onbetrouwbare kerncentrales in stand wordt gehouden. De aanhoudende onzekerheid 



over de sluiting is ook nefast voor het investeringsklimaat en dreigt nieuwe 
investeringen af te schrikken. 

• Doel 3 en Tihange 2 worden definitief gesloten. 
• De noodplanzones worden uitgebreid en de noodplanning wordt versterkt. 
• Stresstests worden uitgevoerd om de kwetsbaarheid van kerncentrales voor 

terroristische aanslagen en sabotage na te gaan. Op basis hiervan moet de uitbater 
snel de nodige investeringen uitvoeren om de risico's te beperken. 

• Geen nieuwe plutoniumreactor in Mol (Myrrha) 
 
(Bovenstaande punten zijn gebaseerd op de nota's van de milieubeweging die aan de 
federale en gewestelijke onderhandelaars werden overhandigd en is onderbouwd door het 
recent gepubliceerde energiescenario “Onze Energietoekomst”) 
 

http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2014/Our_Energy_Future_Briefing_NL.pdf

