
Het debat over het Belgische ener-
giebeleid is fel gemediatiseerd. De
veiligheid van onze kerncentrales
staat daarbij centraal. Sommige
wetenschappers mengen zich open-
lijk in de discussie, anderen timme-
ren in de schaduw via de weten-
schappelijke weg aan de ondersteu-
ning van het energiebeleid. De vraag
die primeert, is hoe we kunnen ko-
men tot een veilige en duurzame
energievoorziening.

De uitspraken over het energie-
beleid die in de media opgetekend
worden, gaan al te vaak kort door de
bocht. Sloganeske uitspraken trek-
ken nu eenmaal de aandacht van het
publiek. De media zoeken de scherpe
tegenstellingen, waardoor nuance
ontbreekt. Dat is begrijpelijk, maar
het leidt ertoe dat geïsoleerde
meningen een te groot gewicht krij-
gen. Het publiek wordt zo meege-
trokken in een verhaal gebaseerd op
buikgevoel. De burger heeft recht op
genuanceerde en transparante
communicatie, zeker als het gaat
over de vaak complexe resultaten
van wetenschappelijk onderzoek.
Een grondig debat in de luwte is
misschien niet mediatiek, maar wel
essentieel. We moeten het debat op-

nieuw op een gepaste wijze en met
oog voor wetenschappelijke funde-
ring voeren.

Transitie

Over het energiebeleid bestaat in
België en elders in Europa geen een-
stemmigheid. De doelstellingen zijn
nochtans eenvoudig: de energievoor-
ziening moet betrouwbaar, betaal-
baar en duurzaam zijn. Het energie-
systeem, en in het bijzonder de elek-
triciteitsproductie, is als motor van
de economie een basiscomponent
van onze welvaart. Lange tijd reali-
seerde de sector de nodige bevoor-
radingszekerheid tegen ‘aanvaard-
bare’ kosten en schappelijke prijzen.
Maar de gerelateerde milieulasten
werden minimaal in rekening ge-
bracht. Dat laatste kan niet meer. De
klimaatverandering dwingt ons om,
op relatief korte termijn, een revolu-
tionaire transitie te maken naar een
energievoorziening met minimale
impact op klimaat en milieu.

De vraag is nu hoe de energie-
bevoorrading er tijdens de transitie
en daarna moet uitzien. Moeten we
naar een systeem met uitsluitend
hernieuwbare bronnen (lees zonne-
en windenergie), of is er ook nood

aan CO2-vrije elektriciteitsproductie
uit kernenergie? We moeten de
hoger vermelde doelstellingen goed
en correct evalueren, maar terzelf-
dertijd rekening houden met alle
kosten die gepaard gaan met het
minimaliseren van de veiligheids-
risico’s en het beperken van de nega-
tieve impact op gezondheid en mili-
eu door pollutie, broeikasgassen en
radiologische impact.

Zo’n complex debat moeten we
niet voeren met korte, mediatieke
interventies, los van een al dan niet
aanwezige consensus. Die eenzijdige
commentaren focussen doorgaans
op een deel van het vraagstuk en bie-
den geen perspectief op een totaal-
oplossing die betrouwbaar, betaal-
baar en duurzaam is. De rapporte-
ring van een te gekleurd en eenzijdig
perspectief leidt tot desinformatie.
Van wetenschappers wordt verwacht
dat ze zich bewust zijn van de beper-
king van het eigen perspectief. Net
daarom werken ze in het systeem van
peer review, waarbij de ene weten-
schapper de inzichten van de andere
uitdaagt. Zo komen ze tot een vol-
doende uitgekristalliseerd resultaat
dat aanvaard wordt door de weten-
schappelijke gemeenschap.

Fanc

In de geliberaliseerde Europese
energiemarkt tekent de wetgever het
kader uit waarbinnen bedrijven hun
energiemix kunnen realiseren. Het is
evident dat de veiligheid van de bur-
ger daarbij boven aan de agenda
staat, maar ook de zorg voor een tran-
sitie naar een meer duurzaam ener-
giesysteem. Daarbij vertrouwen we
als samenleving op de transparante
en doordachte werking van compe-
tente controleorganen. Zo baseren
we ons voor de nucleaire veiligheid
op het Fanc, dat een beroep doet op
experts uit binnen- en buitenland.

Het Fanc is een belangrijke scha-
kel om het debat rond de veiligheid
van kernreactoren op te volgen, dat
ver voorbij de berichten in de media
gaat. Het draagt als onafhankelijk or-
gaan de verantwoordelijkheid om de
veiligheid van de burger en de omge-
ving te garanderen. Het bundelt de
input van experts uit de wetenschap-
pelijke wereld rond nucleaire veilig-
heid en respecteert de peer review en
het wetenschappelijk tegenspreke-
lijk debat. Voor het breed maat-
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schappelijk debat over de economi-
sche en sociale aspecten van het
energiebeleid ontberen we trouwens
gelijkaardige instellingen.

We roepen daarom alle betrokken
wetenschappers op om het tegen-
sprekelijk wetenschappelijk debat
niet kort te sluiten met geïsoleerde
verklaringen in de pers. Het gaat hier
niet om het individuele gelijk. We
moeten samen werken aan een we-
tenschappelijk draagvlak, zodat we
verstandige keuzes kunnen maken
bij de ontwikkeling van een veilige
en duurzame energievoorziening.
We distantiëren ons van al te enge
perspectieven en tendentieuze uit-
spraken die inspelen op de emotie
van de burger, en die zo de uitkomst
van het wetenschappelijke debat
naast zich neerleggen. We pleiten
voor een grondige, open en eerlijke
evaluatie, zodat de beslissingen ge-
stoeld zijn op feiten en vertrekken
van een geïntegreerde visie op be-
trouwbaarheid, betaalbaarheid en
duurzaamheid.
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