
 

Beste werknemers van de Belgische nucleaire sector, 
 

 
Onze burgerbeweging 100TWh voert al jaren campagne voor een pragmatische energiemix waarin 
kernenergie een prominente plaats krijgt. En de laatste tijd zien we tot onze vreugde dat een groeiend deel 
van de bevolking er net zo over denkt en de verlenging van onze reactoren eist. We willen hen 
vertegenwoordigen in alle maatschappelijke debatten, vooral in de media, waar de houding ook begint te 
veranderen... 
 
Hoewel dit deel van de bevolking nu in de meerderheid is, wordt het nog te weinig gesteund en verdedigd 
door onze politieke vertegenwoordigers. Dit zal niet blijven duren, want deze gekozen vertegenwoordigers 
zullen naar hun kiezers moeten luisteren ! 
 
Daarom willen wij u aanmoedigen om uw werk voort te zetten met de energie en het professionalisme die wij 
dagelijks zien. 
 
Wij weten dat de samenleving verder geëlektrificeerd zal worden en dat zij niet zonder een stuurbare, 
betrouwbare en goedkope energiebron als kernenergie zal kunnen. Zodra ze afstand nemen van de 
ideologieën van de milieuactivisten in de achterhoede, zullen onze leiders tot bezinning komen. En we zien 
dat sommigen dat reeds beginnen te doen in de debatten in de media. 
 
We weten ook dat onze Belgische kerncentrales dankzij uw professionele inzet tot de veiligste ter wereld 
behoren. En dat ondanks de flauwekul verspreid door de milieubewegingen, onze installaties niet oud zijn, 
maar state-of-the-art. Zelfs de Franse experts die ze inspecteren zijn verbaasd! 
 
Wij verzekeren u dat wij uw persoonlijke investering waarderen in een Franse gasgroep die de Belgische 
nucleaire vloot heeft geërfd door een gebrek aan visie van onze politici. Deze groep heeft echter geen oog 
voor wat zij voor ons betekent, en wij vinden dat zij niet de nodige erkenning geeft aan de voortreffelijkheid 
van uw werk. 
 
Maar we zijn niet tevreden met woorden. 
 
Wij hebben ook besloten uw belangen, die ook onze belangen zijn, te verdedigen door twee rechtszaken 
aan te spannen: één tegen de vervanging van de nucleaire vloot door twee gasgestookte centrales en één 
tegen de strategie van de regering die onze bevoorradingszekerheid in gevaar brengt. Dankzij deze acties 
zijn we ervan overtuigd dat we een stopzetting van de ontmanteling van Doel3 en Tihange2 kunnen 
verkrijgen, ook al is de rechtbank in kort geding het niet eens met de Vereniging Vincotte Nucléaire, die 
hetzelfde vroeg, maar op andere gronden. 
 
We zijn ook blij dat de politiek begint te reageren, en met name op het wetsvoorstel van Marie-Christine 
Marghem, dat oproept tot intrekking van de wet-Deleuze uit 2003, die de stopzetting van de nucleaire 
elektriciteitsproductie in 2025 voorschrijft. Vandaag heeft dit voorstel nog geen alternatieve meerderheid 
gekregen, maar met de dag neemt het aantal parlementsleden dat het steunt toe. Dit is een situatie die een 
jaar geleden ondenkbaar zou zijn geweest! 
 
Al deze acties zullen uiteindelijk leiden tot meer dan de verlenging van 2 reactoren voor 10 jaar! 
 
Hou vol, verlaat je bedrijf niet, zelfs als deze je niet steunt! 
 
Maar aarzel niet om in uw persoonlijke naam lid te worden van onze vereniging. 
 
Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar, het volgende jaar zal beslissend zijn voor onze 
strijd! 
 
Voor de VZW 100TWh, 
Henri MARENNE. 


