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Met zijn kerstboodschap schuift N-VA-voorzitter Bart De Wever de discussie over de kernuitstap op de lange baan. Hij denkt niet dat de regeringspartijen deze legislatuur nog een akkoord zullen vinden over de sluiting van de kerncentrales. Zijn coalitiepartners zijn serieus in hun wiek geschoten, maar blijven geloven dat ze N-VA nog kunnen overtuigen dat er wél alternatieven zijn om de kerncentrales in 2025 te vervangen.
De vier energieministers die van plan waren om hun Energiepact na de kerstvakantie met de nodige cijfers te reanimeren, kunnen zich de moeite besparen. Tenminste, als het aan N-VA-voorzitter Bart De Wever ligt.
In een eindejaarsinterview op Newsmonkey.be zegt De Wever dat de “regeringsonderhandelingen van 2019 het pleit zullen beslechten over de vervanging van de kerncentrales”. Hij wil niet dat de kerncentrales vervangen worden door gascentrales. En hij vreest dat de consument meer zal moeten betalen voor zijn energie. “Daar doe ik niet aan mee”, zegt De Wever. “Ik zal dat in de verkiezingscampagne in 2019 ook uitleggen aan de mensen.”
Volgens De Wever kunnen die dan kiezen tussen de analyse van N-VA en de analyse van de andere partijen. Maar volgens CD&V-voorzitter Wouter Beke is dat een valse keuze. “Het geeft de indruk dat we in het ene geval niets moeten doen en in het andere geval moeten gaan investeren. Terwijl we altijd zullen moeten investeren.”
Dichter bij eigen doel
De uitspraken van De Wever zetten nog maar eens kwaad bloed bij de coalitiepartners. Want hoe langer N-VA de beslissing over de energie-omschakeling uitstelt en investeerders geen garantie geeft over hernieuwbare energiebronnen, hoe dichter de partij bij haar eigen doel komt: de kerncentrales langer openhouden omdat er onvoldoende alternatieven zijn.
Premier Charles Michel (MR) had twee weken geleden nog maar gezegd “dat hij het Energiepact door niemand zou laten torpederen”. Vandaag zwijgt hij, net als zijn energieminister Marie-Christine Marghem.
Haar Vlaamse collega Bart Tommelein (Open VLD) zegt zich te baseren op het regeerakkoord. “Daarin staat dat er een Energiepact moet worden afgesloten.
Ik voer dat uit, niet op basis van De Wevers verkiezingsprogramma voor 2019, wel op basis van de resolutie van het Vlaams Parlement, de stroomversnelling en de bestaande wetgeving.” Lees: allemaal documenten waarin de kernuitstap in 2025 is afgesproken en mee ondertekend werden door N-VA, weliswaar met de garantie op bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid.
Open VLD en CD&V blijven erop rekenen dat ze het Energiepact nog zodanig kunnen stofferen met cijfers dat de tegenargumenten van N-VA geen steek meer houden. “N-VA zal de realiteit moeten onderkennen”, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). “Wachten tot 2019, zoals De Wever zegt, is heel onverstandig. Want niet kiezen kost nog veel meer geld dan waar hij voor vreest.”
De kans lijkt echter onbestaande dat de energie-experten en de regeringsleden van N-VA pakweg eind januari na een herschreven Energiepact een andere lijn zullen aanhouden dan de horizon die hun partijvoorzitter nu schetst. “Als zij dan niet akkoord willen gaan met de cijfers die op tafel zullen komen, dan zullen zij het zijn die met een alternatief moeten komen”, zegt Willem-Frederik Schiltz (Open VLD). “Zij zijn het die van gedacht veranderd zijn over de kernuitstap. Niet wij.”

