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Alles verandert
Welcome to Belgium, the international leader in electric intelligence!
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Is het technologisch mogelijk om de kerncentrales
te sluiten zoals momenteel voorzien?
Welke vervangcapaciteit is nodig om bij de nucleaire phase-out
de bevoorradingszekerheid te garanderen?
In welke mate kan een sterke vermindering van de vraag
de behoefte aan vervangcapaciteit beperken?
Wat is de economische meerkost van de investeringen
in vervangcapaciteit?
Hoe komt die vervangcapaciteit tot stand;
via de vrije marktwerking of door overheidsbeslissingen?
Is het huidige beleid adequaat? Is een aanpassing
van het beleid noodzakelijk?
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van broeikasgassen – van de kernuitstap?
Biedt goedkope invoer vanuit de buurlanden niet
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