
NIEUWS - KEEP THE LIGHTS ON
Er is geen enkel goed argument voor de kernuitstap. Integendeel, er zijn vandaag veel goede
argumenten om ten minste twee kernreactoren in België open te houden.

De multidisciplinaire groep "Keep The Lights On" heeft vanuit zes verschillende perspectieven de
totale impact bestudeerd van de verlenging van twee kernreactoren (Plan B) in vergelijking met een
vervanging door gasgestookte centrales (Plan A). In de analyses wordt rekening gehouden met
nieuwe elementen, met name de stijging van de gas- en CO2-prijzen, het langer openhouden van alle
kerncentrales in Nederland en Frankrijk, en de geopolitieke spanningen. De vele argumenten die
pleiten voor een verlenging van de levensduur van ten minste twee reactoren met ten minste 10 jaar
staan op onze website. Sommige van de argumenten wijzen op duidelijk kwantificeerbare voordelen,
andere op duidelijke voordelen maar van die aard dat ze moeilijk nauwkeurig te kwantificeren zijn en
waarvoor onze groep beschikbaar is om het werk voort te zetten. Elk argument is nuttig op zichzelf.
Alle analyses samen tonen echter onomwonden aan dat een verlenging de betere beslissing is.

Vandaag zoomen we in op het circulariteitsbeginsel :

t

Een levensduurverlenging past perfect in de circulaire logica.

Een circulaire economie, zoals o.a. door Europa in de Green Deal en de taxonomie gepromoot, gaat
uit van het principe dat je de globale milieuimpact over de hele levenscyclus van een goed moet in
rekening brengen en niet slechts één momentopname. Wij hebben dit thema al behandeld in
nieuwsitem #2 Do No Significant Harm. Het levenseinde van een goed is een belangrijk aspect

binnen een circulaire wereld. Vandaag heeft iedereen ondertussen begrepen dat, eerder dan het
goed gewoon bij het vuilnis te zetten, het beter is te recycleren, het nog beter is te repareren en het
ideaal is te hergebruiken. Levensduurverlenging van een goed kan dankzij effectief onderhoud en
doelgerichte herstellingen ervoor zorgen dat er niets nieuws hoeft gebouwd te worden. Op die
manier zorg je voor een drastische vermindering van de impact op je omgeving.

Op dezelfde manier geldt dat principe voor de levensduurverlenging van onze kernreactoren. 60 jaar
is vandaag de nieuwe internationale norm (in de VS gaat dat al tot 80 jaar). Het FANC bevestigt dat
dit volledig veilig kan. De circulaire logica erachter is eenvoudig : een groot deel van de kost voor het
milieu ligt achter ons, de centrales staan er, het elektriciteitsnet ligt er en de ontmanteling zal op een
gegeven moment sowieso nodig zijn, maar liefst zo laat mogelijk dus.

Klik hier voor de volledige analyse.

Klik hier om de petitie mee te tekenen.
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