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Einde van kernenergie — Ende der Atomkraft  

www.eindekernenergie.be   —   www.findunucleaire.be 
Wat volgt is een uittreksel uit de statuten van de vereniging “Fin du nucléaire”  

De vereniging heeft tot maatschappelijk doel om zo vlug mogelijk een einde te 
maken aan het gebruik van kernenergie voor civiele en militaire doeleinden, 
zowel in België als in Europa. Concreet gaat het om:  
- De onmiddellijke stopzetting van de vijf Belgische reactoren waarvan de 

kans op ernstige ongevallen bijzonder hoog is: de reactoren Tihange 2 en 
Doel 3 (hun vaten vertonen duizenden scheurtjes) en en Tihange 1, Doel 1 
en Doel 2 (de drie oudste reactoren – meer dan 40 jaar).  

- De onmiddellijke terugtrekking van de Amerikaanse atoomwapens op 
Belgische bodem  

- De kernontwapening  
- De opheffing van het akoord uit 1959 dat de Wereldgezondheidsorganisatie 

(WGO – WHO) afhankelijk maakt van het Internationaal 
Atoomenergieagentschap (IAEA), de officiële atoomlobby.  

In dit kader zal de vereniging elk initatief nemen of ondersteunen dat de 
bedoeling heeft om een eind te maken aan de institutionele en juridische 
bepalingen die een geprivilegieerd en compleet ongerechtvaardigd statuut en 
werkwijze toekennen aan de productie van nucleaire elektriciteit.  
Zij zal daartoe alle rechts- en cassatiewegen gebruiken om de strikte naleving 
te garanderen van de juridische normen die de de nucleaire industrie in België 
en in het geheel van de Europese Unie bepalen.  

Om haar doel te bereiken zal de vereniging gebruik maken van informatieve en 
educatieve activiteiten, acties op het terrein, steun aan andere organisaties en 
ieder ander middel dat zich aandient naargelang de omstandigheden.  
In deze optiek en in die van een duurzame maatschappij en van de strijd tegen 
de opwarming van de aarde, zal de vereniging een een reflectie ontwikkelen 
over het gebruik van energie in België en in de EU, waar het gemiddeld 
nettoverbruik van energie het equivalent van 15 liter aardolie (150 kWh) per 
dag per inwoner overschrijdt, wat uiteraard onhoudbaar is.  
De leden geven het mandaat aan de vereniging om in hun naam hun recht op 
een gezond en veilig milieu te verdedigen, zowel voor henzelf als voor de 
toekomstige generaties. 

info@findunucleaire.be - T. : 04.277.06.61 
Om lid te worden: zie ommezijde. 
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Lid worden van Fin du nucléaire VZW 
Via onderstaand formulier of bij voorkeur 
via de website www.eindekernenergie.be  

Ik wens lid te worden en verbind mij ertoe om een jaarlijkse bijdrage van 
minimaal 5 € en maximaal 100 € te betalen (bedrag naar keuze), te storten op 
het rekeningnummer van de vereniging: BE55 0689 3115 3244 

Indien mogelijk wordt gevraagd om voor een doorlopende opdracht te kiezen 
(jaardag: tussen 1 januari en 31 maart) 

Naam: _________________________________________________ 

Voornaam: ______________________________________________ 

Straat : __________________________________ Nummer : ______ 

Postcode: _______  Gemeente: _______________________________ 

Bedrag (€) : ________ 

e-mail:  ________________________________________________ 

Telefoon: _______________________________________________ 

Opmerkingen:  ___________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Datum en handtekening : 
 
 
 
 

Document scannen en opsturen naar adhesion@findunucleaire.be ou met de 
post: 

Fin du nucléaire VZW 
Rue de la Charrette 141 
4130 Esneux 
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