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De productie van kernenergie in
België moet behouden blijven

Als de kerncentrales sluiten,
zal het moeilijk zijn om andere
energiebronnen voor België te
ontwikkelen die continu aan onze
noden kunnen voldoen

63% VOOR

Belangrijkste criteria voor de
selectie van energiebronnen:

79%

78% van de Belgen
is akkoord

6 op 10 Belgen

HOE SLECHTER
MEN ZICH
GEÏNFORMEERD
VOELT OVER
KERNENERGIE,
HOE MINDER
MEN ER
VOORSTANDER
VAN IS

vindt dat de productie van

75%

kernenergie meer voordelen

Beperken van de uitstoot van
schadelijke gassen en CO2

61%

De
energieprijs

voorstander
van combinatie
kernenergie en
hernieuwbare energie

dan nadelen heeft

25%
50%

De 3 belangrijkste voordelen
van kernenergie:

van de Belgen is voorstander van de bouw
van nieuwe kerncentrales
van de Belgen is voorstander van de
bouw van nieuwe kerncentrales indien
de elektriciteitsbevoorrading in gevaar
zou komen

De 3 belangrijkste bezorgdheden
tegenover kernenergie:

24%

13%

12%

40%

33%

27%

Constante
beschikbaarheid

Prijs

De
milieuvriendelijkheid

Risico op
ongevallen

Afval

De negatieve
invloed op
het milieu

“

tot de strijd tegen de

66%

van de Belgen:
Bijna

Feit: kerncentrales stoten
weinig CO2 uit, wat bijdraagt

Veiligheid van
de energiecentrales

HET AANDEEL VAN KERNCENTRALES
IN DE ENERGIEPRODUCTIE
MOET AFNEMEN

”

1 Belg op 2 is akkoord

klimaatverandering

De kans op eventuele
pannes of stroomonderbrekingen zal stijgen als de
kerncentrales
stopgezet worden

74%
64%

44%
is akkoord

65% VAN DE
BELGEN VOELT ZICH
ONVOLDOENDE
GEÏNFORMEERD
OVER KERNENERGIE

van de Belgen
is akkoord
van de tegenstanders van kernenergie
is akkoord

51%

is akkoord met de beslissing van de
huidige regering voor een verlenging
van Doel 1 en Doel 2 tot 2025.
Slechts 30% van de Belgen is het niet
eens met die beslissing.

De Belgen overschatten het aandeel van
kernenergie en dat van hernieuwbare energie:

35%
42%

denkt dat het aandeel van kernenergie
in de energiemix 60% of hoger is
denkt dat hernieuwbare energie meer dan
20% van de energiemix vertegenwoordigt

75%

van de Belgen is overtuigd van een
stijging van de elektriciteitsprijzen als
gevolg van het stopzetten van de
productie van kernenergie

