file_0.jpg

file_1.wmf

 Copyright © 2017 gopress. Alle rechten voorbehouden
Kernuitstap uitstellen? Enkel als overheid financieel risico draagt
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Het langer openhouden van de kerncentrales kost 1 tot 1,3 miljard, berekende Engie. De energiereus wil van de Belgische regering de garantie dat hij die investering terugverdient. Maar het antwoord is njet, zelfs bij de N-VA.

Brussel ‘Als de elektriciteitsprijzen instorten, moet onze investering beschermd zijn.’ Pierre Mongin, adjunct-directeur bij de Franse energiegroep Engie, vroeg deze week bij de voorstelling van de resultaten de garantie dat het bedrijf de investeringen kan terugverdienen die nodig zijn om de levensduur van de jongste kerncentrales - Doel 4 en Tihange 3 - te verlengen.
Die kostprijs zou 1 tot 1,3 miljard euro bedragen en het bedrijf is niet zomaar bereid die last te dragen. Het vraagt een bescherming tegen de schommelingen van de elektriciteitsprijzen. Als de prijs zodanig stijgt dat Engie Electrabel in België buitensporige winsten maakt met de kerncentrales, is er voor Mongin geen probleem om die winst af te romen. Maar als de elektriciteitsprijzen instorten, vraagt het bedrijf dat zijn investering in de verlenging van de kerncentrales wordt gewaarborgd, volgens de principes van een ‘contract of difference’.
Windmolens
Dat komt wel dicht in de buurt van het huidige Vlaamse steunmechanisme voor hernieuwbare energie, dat investeerders een minimumrendement voor zonnepanelen of windmolens garandeert, los van de elektriciteitsprijs. Het verschil met een ‘contract of difference’ is dat dit werkt in twee richtingen. Als de elektriciteitsprijs sterker stijgt, is Engie bereid een deel van de nucleaire winst af te dragen. Dat gebeurt ook nu al, via het afromen van de winsten op de kerncentrales.
In de meerderheid is er weinig animo voor het voorstel, zelfs niet bij de voorstanders van de verlenging van kerncentrales. ‘Dit is de mening van Engie, maar die directeur spreekt alleen voor zichzelf’, reageert federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR).
Ook de N-VA reageert afwijzend. ‘Mocht ik Engie zijn, dan zou ik de lat ook zo hoog leggen’, zegt Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy. ‘Maar we mogen daar niet intrappen. Wij gaan bijvoorbeeld toch ook niet opdraaien voor de gevolgen als er een panne optreedt in hun centrales.’ Gryffroy is nog altijd voorstander van een verlenging van de kerncentrales, maar het rendement dat Engie daarop krijgt, moet beperkt blijven.
Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) ziet in het Engie-standpunt een bijkomend argument om de kernuitstap te behouden. ‘Dit bewijst dat een kerncentrale verlengen ook niet zo vanzelfsprekend is’, zegt hij. ‘Wat Engie voorstelt, is dat de overheid gaat gokken op de toekomstige energieprijs. Zij krijgen zekerheid over hun investering, de onzekerheid is voor de overheid, die dan niet weet op hoeveel inkomsten uit nucleaire verlenging ze kan rekenen. Als we dan toch steun moeten toekennen, kunnen we beter kiezen voor de technologieën van de toekomst.’
Energiepact op komst
Een akkoord over het Energiepact is intussen niet veraf meer. Een bevestiging van de kernuitstap zal daar niet instaan, wel de principes voor het steunmechanisme voor gascentrales en afspraken over een gedetailleerde monitoring van alle stappen die nodig zijn om tegen 2025 die centrales gebouwd te krijgen. De N-VA dringt vooral aan op een meer gedetailleerd tijdspad, met tussentijdse doelstellingen waarmee geverifieerd kan worden of België tijdig klaar zal raken.

