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Brussel, 29 december 2011  
 

Electrabel, Groep GDF SUEZ, overhandigt 
rapport langetermijnuitbating van de 
kerncentrales van Doel 1&2 en Tihange 1 

 
 
Electrabel voerde de voorbije vierentwintig maanden een diepgaand en 
systematisch onderzoek naar alle noodzakelijke voorwaarden 
verbonden aan een langere termijnuitbating van de kerncentrales van 
Doel 1&2, en Tihange 1, en onderzocht in het bijzonder de nucleaire 
veiligheidsaspecten. De resultaten van dit onderzoek werden 
overhandigd aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. 
 
In september 2009 publiceerde het Federaal Agentschap Nucleaire Controle 
(FANC) een strategienota “Long term operation van Belgische 
Kerncentrales: Doel 1/2 en Tihange 1”. De doelstelling van deze nota is om 
de algemene voorwaarden vast te leggen die de verdere uitbating van de 
kerncentrales van Doel 1/2 en Tihange 1 toelaat, in het geval er een politiek 
akkoord komt opdat de bestaande kerncentrales langer dan 40 jaar 
uitgebaat mogen worden. Er werd eveneens aan Electrabel gevraagd om 
tegen eind 2011 een voorstel tot actieplan te overhandigen. 
 
Dit actieplan houdt ook rekening met de resultaten van de 
weerstandstesten, die in opdracht van de Europese Commissie werden 
uitgevoerd na de gebeurtenissen in Fukushima, in maart 2011. 
 
Begin januari 2012 zullen de rapporten op de website van het FANC en van 
Electrabel gepubliceerd worden. 
 
Tegen midden 2012 zal de Groep GDF SUEZ haar nucleaire strategie in 
België herbekijken op basis van de eindrapporten die opgesteld zullen 
worden in het kader van de weerstandstesten evenals op basis van de 
conclusies van het aangekondigde uitrustingsplan. Maar ruimer zal er ook 
gekeken worden naar de totale economiciteit van deze investeringen en dit 
rekening houdend met de beslissingen die effectief genomen zullen worden. 
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