Nieuwsbrief 12 – maart 2021
Een korte Nieuwsbrief

voor energie Tinne van der Straeten,
begint hiermee zijn vruchten af te
werpen. Zij doet de belo_e gestand,
dat België tussen 2022 en 2025
volledig uit kernenergie zal stappen.
Ook lange termijn investeringen,
nodig voor een eventuele verlenging
van de loopMjd van kerncentrales, zijn
door Engie gestopt. Hiermee lijkt dus
ook het lot van Doel 3 (uitstap 2022)
en Tihange 2 (uitstap 2023) bezegeld.
Is het dan echt helemaal over? Nou
de deur staat nog op een heel klein
kiertje. Mocht blijken dat de
vervangcapaciteit niet snel genoeg
wordt opgebouwd, dan kan de
regering alsnog eind 2021 een
verzoek tot verlenging van de twee
jongste centrales vragen (Doel 4 en
Tihange 3). Maar dat zijn in geen
geval Doel 3 en Tihange 2. Voor die
centrales is de cirkel wel rond en is
sluiMng aanstaande!

De cirkel is bijna rond!

“Geen ontwikkeling” in
reactor Tihange-2 onzin!

Ruim 3,5 jaar na de grootste
Euregionale mensenke6ng ooit (ca.
50.000 deelnemers!) lijkt de eigenaar
van de Belgische kerncentrales (bijna)
‘om’. Daar geven we graag een extra
Nieuwsbrief voor uit! Want dát
hoopvol nieuws mag geen enkel lid
van onze vereniging onbekend
blijven! Les snel onderstaand arMkel
van Jos Gulikers.
Bepaald niet enthousiast zijn we over
de ‘waak kwaliteit’ van de Belgische
toezichthouder FANC, die o.a.
toezicht houdt op de
scheurtjeskernreactor Tihange-2. Na
een recente inspecMe van de
kernreactor concludeert FANC: Er is
niets verontrustends aan de hand. Dit
in tegenstelling tot onze eigen
analyse. Lees het kriMsch arMkel van
Leo Maathuis.

Engie zet Belgische kerncentrales op
nul. Aldus de kop van een arMkel in de
Belgische krant “De Tijd” van 26
februari jl.
Het energiebedrijf en eigenaar van de
Belgische kerncentrales, Engie boekt
maar liefst 2,9 miljard euro af op de
waarde van het Belgische nucleaire
park. En daarmee nadert België dus
het einde van zijn nucleaire Mjdperk.
Daarmee komen ook de afspraken die
de Belgische regering al eerder hee_
gemaakt over de sluiMng van
kerncentrales steeds dichter bij en
lijkt een heroverweging nauwelijks
nog mogelijk.
Het is een puur economische
beslissing van Engie om deze stap nu
te doen en een bedrag van 2,9 miljard
euro als verlies te nemen, omdat uit
ge s p re k ke n m et d e B e l g i s c h e
overheid is gebleken dat Engie na
2025 niet meer op inkomsten uit de
Belgische kerncentrales hoe_ te
rekenen.
Het beleid van de huidige Belgische
regering, met de Groene minister

Afgelopen december hee_ weer
een (verlate) inspecMe
plaatsgevonden van de
scheurenreactor Tihange 2. Het
oordeel van FANC, de Belgische
atoomwaakhond was – zonder dat
ze het rapport hadden nagelezen –
het standaard antwoord: geen
ontwikkeling van de scheuren.
VSTN hee_ een analyse gemaakt
van het Franstalige rapport en
komt tot de conclusie dat er meer
scheuren (indicaMes worden ze
eufemisMsch genoemd in het
rapport) zijn vastgesteld en dat de
gemiddelde amplitudes zijn
toegenomen. Het rapport gee_
vooral gemiddelden, terwijl het
falen van het reactorvat van een
enkele scheur kan uit gaan. Ter
illustraMe: + 6 (dB) is een
verdubbeling van de afmeMng.
Gezien het aantal open vragen
kunnen eigenlijk geen

overtuigende conclusies getrokken
worden. Onze Engelstalige analyse
wordt bevesMgd door de Duitse
materiaaldeskundige dr Ilse Tweer.
De in de analyse gestelde vragen
zijn voorgelegd aan de direcMe van
FANC. We hebben niet al te grote
verwachMngen van de antwoorden
en we verwachten dat er
vervolgstappen nodig zullen zijn
bij de (Belgische) Federale
Commissie voor de MilieuinformaMe en bij onze eigen
atoomwaakhond, de ANVS.
De analyse is te vinden op de site
van VSTN.

Duw mee. Doe mee!
VSTN telt 300 sympathisanten en 130
leden-met-stemrecht. Wilt u ook lid
of sympathisant worden? Dat kan
door:
1) aanmelding via email adres
stop.Mhange.nl@gmail.com onder
vermelding van naam en adres, en
2) overmaking van een donaMe van
minimaal vijf euro op rekening NL 30
TRIO 0338 9015 90, o.v.v. van Stop
Tihange Nederland.
Is de donaEe voor 2021 al
overgemaakt? Hartelijk bedankt!

Reacties of uitschrijven: stop.tihange.nl@gmail.com
Website: www.stop-tihange.org/nl

