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Hoe kan worden verzekerd dat de
miljarden in het spaarpotje Syna-
tom zullen volstaan en beschikbaar
zullen zijn voor de ontmanteling
van de kerncentrales en de berging
van het hoognucleaire afval?  Dat is
de inzet van onderhandelingen tus-
sen de regering-Michel en de top
van het Franse energiebedrijf Engie. 
Volgens een onderzoek dat

Greenpeace liet uitvoeren door het
consultancybureau Zero Emission
Solutions is het moeilijk de kostprijs
van de ontmanteling van de kern-
centrales en de berging van het nu-
cleaire afval in te schatten. ‘De schat-
tingen variëren van 250 miljoen
euro voor een reactor van 1 gigawatt

in Frankrijk tot 2,4 miljard in het VK’,
zegt Eloi Glorieux van Greenpeace.
Volgens de jongste schattingen

van Niras, de overheidsdienst die
waakt over het nucleaire afval,  zal
10,3 miljard nodig zijn: 5,4 miljard
voor de ontmanteling van de kern-
centrales en 4,9 miljard voor de ber-
ging van het afval. Glorieux zegt dat
die factuur nog kan oplopen. Ook is
de vraag of het geld wel beschikbaar
zal zijn, want 75 procent van het 
Synatom-potje mag Electrabel aan
zichzelf lenen. 
‘De parlementaire Tsjernobyl-

commissie waarschuwde daar in

1991 al voor’, zegt Glorieux. De aan-
beveling was om het nucleaire
spaarpotje in overheidshanden te
brengen, maar het tegendeel is ge-
beurd. Greenpeace pleit er nu voor
van Synatom toch een overheids-
fonds te maken, zoals in het buiten-
land steeds meer gebeurt.
Zo’n overheidsfonds biedt vol-

gens Greenpeace meer zekerheid
dat het geld beschikbaar zal zijn. Al
is er ook het risico dat de overheid in
de verleiding komt het geld te ge-
bruiken om gaten in de begroting te
dichten.
Glorieux benadrukt dat het

spaarpotje in overheidshanden
moet komen, maar dat de verant-
woordelijkheid voor de kosten bij
Engie/Electrabel moet blijven. Al
kun je geen onbeperkte aansprake-
lijkheid vragen. Evenmin is het een
goed idee om Engie vrij te stellen
vanaf een bepaald bedrag. ‘Je zal
werk moeten maken van een zo
maximaal mogelijke aansprakelijk-
heid’, aldus Glorieux.     

Greenpeace pleit ervoor om het
nucleaire spaarpotje Synatom
weg te halen bij Electrabel/Engie
en over te hevelen naar een over-
heidsfonds.

ELEKTRICITEIT
DEZE WINTER
VERZEKERD

Tot eind dit jaar zal er vol-

doende stroom zijn. Dat 

zei minister van Energie

Marie Christine Marghem

(MR) gisteren in de Kamer.

Om zekerheid te hebben

voor januari en februari 

is er wel nog wat nodig.

Marghem zei dat de be-

voorrading onder meer

verzekerd is door een ak-

koord met Duitsland, dat

stroom zal leveren. Het

Vlaams Parlement heeft 

inmiddels ook alles gere-

geld, zodat zonder veel 

papierwerk snel stroom -

generatoren kunnen wor-

den ingezet om eventuele

tekorten op te vangen.
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PIETER BLOMME EN TOBE STEEL

‘Never change a winning team.’ On-
der dat motto maakte Vincent Van
Quickenborne gisteravond bekend
dat hij met dezelfde ploeg verder
doet in Kortrijk. Hij behoudt zijn be-
stuurspartners sp.a en N-VA, terwijl
CD&V, Vlaams Belang en Groen op-
nieuw in de oppositie belanden. 
Van Quickenborne, die met de

lijst Team Burgemeester naar de kie-
zer trok, haalde zondagavond een 
riante overwinning. Met 31 procent
van de stemmen verwierven de libe-
ralen 15 van de 41 zetels in Kortrijk.
In principe had hij aan de zes zetels
van de sp.a genoeg om een nipte
meerderheid te vormen, maar met
de vier zetels van de N-VA erbij heeft
de coalitie wat meer ademruimte.
De vorming van de bestuurs-

ploeg duurde langer dan gedacht.
Even was er sprake van dat Groen
aan boord zou komen ten koste van
de Vlaams-nationalisten, die drie ze-
tels verloren ten opzichte van 2012.
‘Ik heb alle partijen gezien. Er zijn
drie partijen die een programma
hebben dat het meest uitgebreid is
en ambitie toont’, aldus Van 
Quickenborne bij de voorstelling
van zijn stadscoalitie. ‘Het is een

keuze voor Kortrijk, niet tegen iets of
iemand.’
De liberaal ontkrachtte daarmee

de geruchten van eerder op de dag
dat de coalitievorming in Kortrijk
aan die in Gent en Oostende gekop-
peld werd. Groen zou dan mogen
toetreden tot het Kortrijkse bestuur
in ruil voor toegevingen in Gent en
Oostende. Volgens Van Quicken -

borne was er nooit sprake van een
dergelijke koppeling.
De liberalen krijgen in Kortrijk de

burgemeester en vier schepenen. De
N-VA van Vlaams Parlementslid Axel
Ronse mag twee schepenen leveren,
en de sp.a van Philippe De Coene
drie. ‘We gaan eerst onze tijd nemen
om het programma uit te werken en
pas dan kijken we welke partijen

welke bevoegdheid krijgen’, zei Van
Quickenborne.
In die andere West-Vlaamse stad,

Oostende, is er nog geen akkoord.
Gisteren was er een nieuw manoeu-
vre van kandidaat-burgemeester
Bart Tommelein (Open VLD). Hij
kondigde aan dat na CD&V ook de
N-VA zich vastklikt aan Open VLD.
Daardoor is een coalitie zonder Bart

Tommelein niet langer mogelijk. 
Met CD&V en N-VA heeft Tomme-

lein wel nog geen meerderheid. Die
formatie mist twee zetels. Maar door
hun lot aan elkaar te verbinden
wordt de druk op Groen opgevoerd.
Tegelijk kan Groen veel binnen -
halen vanuit die positie. Misschien
zelfs de sjerp? ‘Zolang er geen defi-
nitief akkoord is, is alles mogelijk’,
luidt het in groene kringen.
Groen houdt voorlopig de boot af.

Kopman Wouter De Vriendt wil een
paars-groene coalitie, omdat hij naar
eigen zeggen het programma van
zijn partij niet kan realiseren met de
N-VA. Tommelein wil geen paars-
groene coalitie, omdat hij niet in een
bestuur wil met de Stadslijst van Jo-
han Vande Lanotte, de verliezer van
de verkiezingen in Oostende. Van-
daag zien Tommelein en De Vriendt
elkaar om van gedachten te wisselen.
Ook in Gent worden de gesprek-

ken voortgezet. Daar blijft de kwes-
tie van de burgemeesterssjerp over
de onderhandelingen hangen. Er is
afgesproken om met vier partijen -
rood, Groen, Open VLD en CD&V -
een coalitie te vormen. Filip Wat-
teeuw (Groen) en Mathias De Clercq
(Open VLD) nemen de leiding van
de onderhandelingen. Beiden zijn
nog altijd kandidaat-burgemeester.
De sp.a steunt Watteeuw, CD&V De
Clercq. In kringen van onderhande-
laars wordt erop gewezen dat Mieke
Vanhecke (CD&V) weleens van
kamp zou kunnen switchen als ze
meer gedaan krijgt van Groen.

In Kortrijk heeft Vincent Van
Quickenborne (Open VLD) een
akkoord om zijn huidige coali-
tie met sp.a en N-VA voort te 
zetten. Van Quickenborne blijft
de burgemeester.

Dit is een keuze voor
Kortrijk, niet tegen 
iets of iemand.

BURGEMEESTER KORTRIJK

VINCENT VAN QUICKENBORNE

TWEEDE
RONDE 
IN ANTWERPEN

De Antwerpse burgemeester

Bart De Wever zal Open VLD,

CD&V, sp.a en Groen uitnodigen

voor een tweede gespreksronde

met het oog op een coalitievor-

ming, de PVDA en het Vlaams

Belang niet meer. De gesprek-

ken vinden pas volgende week

plaats. ‘De voorbije dagen heb ik

alle partijen die vertegenwoor-

digd zullen zijn in de gemeente-

raad van klein naar groot ont-

vangen voor een luisterronde’,

stelt De Wever in een medede-

ling. ‘Deze eerste ronde maakt

duidelijk dat verdere gesprek-

ken in het formatieproces met

de PVDA en het Vlaams Belang

onnodig zijn, omdat een coalitie

met deze partijen niet tot de

mogelijkheden behoort.’

Vincent Van Quickenborne sleept vier schepenen en de burgemeester in de wacht voor Open VLD. 
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FUNCTIE

VOORNAAM NAAM

De Tsjernobyl-commis-
sie waarschuwde al 
in 1991 dat er te weinig
geld in de nucleaire
spaarpot zat.

GREENPEACE

België valt voor het eerst uit de top 20 in het lijstje van het Wereld Eco-
nomisch Forum met de meest slagkrachtige economieën. Ook in een
gelijksoortige lijst van de zakenschool IMD en van de Wereldbank, die
vooral bureaucratische rompslomp meet, zakken we dit jaar.

België zakt in economische lijstjes

BELGIË BOERT ACHTERUIT IN ECONOMISCHE HITPARADE
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Van Quickenborne behoudt coalitie in Kortrijk

‘Nucleaire spaarpot best in overheidshanden’
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