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Onderwerp:                    Informatie over de kerncentrale van Doel    De rechtbank van eerste aanleg heeft 

het verzoek van "Stop nucléaire" ongegrond verklaard

Verzoek “Stop kernenergie” 
ongegrond verklaard

Geachte, 

In het kader van transparante communicatie en onze samenwerking, geef ik u 
graag iets meer toelichting bij recente mediaberichtgeving over onze 
kerncentrales.

De Voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft 
vandaag, 9 maart 2016, haar beslissing bekend gemaakt in het kader van de 
vordering tot staken in milieuaangelegenheden, ingediend door de VZW ‘Stop 
kernenergie’. Electrabel neemt akte van dit arrest. De rechtbank verklaart deze 
eis als niet gegrond.

Met betrekking tot de vraag van de VZW aan de rechtbank om de definitieve 
sluiting en ontmanteling van de reactoren van Doel 3 en Tihange 2 op te leggen, 
oordeelt de rechtbank dat dit niet tot haar bevoegdheid behoort. Zij preciseert dat 
dit louter tot de bevoegdheid van de administratie behoort.

Met betrekking tot de vraag van de VZW aan de rechtbank om de opschorting te 
eisen van de exploitatie van de reactoren van Doel 3 en Tihange 2, stelde de 
rechtbank niet enkel vast dat Electrabel voldoet aan de eisen van het 
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), maar merkt het 
bovendien op dat het FANC, op basis van uitgebreide onderzoeken 

� Uitsluit dat er waterstofinsluitsels gevormd werden tijdens de exploitatie 

van de reactor 

� Uitsluit dat de waterstofinsluitsels groter worden gedurende de 

levensduur van de reactoren 



� Uitsluit dat er een verhoogd effect van verbrossing is door de 

aanwezigheid van waterstofinsluitingen 

� Uitsluit dat de structurele integriteit van reactorvaten aangetast wordt.

Na te hebben vastgesteld dat het FANC rekening heeft gehouden met de 
afwijkende mening van één van de geraadpleegde experts, oordeelt de 
rechtbank bovendien dat het FANC niet kan worden verweten dat zij bij 
haar beslissing dat er geen nucleair risico is, geen rekening hield met het 
strikte respect van het voorzorgsbeginsel, en geen rekening hield met 
wetenschappelijke waarschijnlijkheden.

Tenslotte vervolgt de rechtbank dat de onafhankelijkheid van het FANC in het 
kader van dit dossier niet in twijfel kan worden getrokken, en dat de opschorting 
van de exploitatie van de reactoren enkel en alleen besloten werd door 
Electrabel, daar waar de heropstart toegelaten werd onder de autoriteit van het 
FANC. 

Electrabel neemt akte van deze ondubbelzinnige uitspraak, die toelaat om het 
debat te objectiveren. Electrabel herhaalt haar bereidheid om transparant te 
communiceren over al haar activiteiten. Het bedrijf blijft haar initiatieven hierrond 
en de dialoog verderzetten.

Met vriendelijke groeten,

Els De Clercq 
Manager Nucleaire Communicatie 
Kerncentrale Doel 
BU Benelux 
els.declercq@engie.com 
Tel. + 32 3 202 21 08 
GSM + 32 473 78 16 14 
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