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Groen gas zwaar in het rood
De uitbaters van biogasinstallaties slaan alarm. De winning van groene
elektriciteit uit landbouwresten is onrendabel. Ruim 450 jobs zijn bedreigd.
DAVID ADRIAEN

D

e bedrijven die elektriciteit
produceren uit biogas zitten
in zak en as. Sinds 2010 zijn
al 7 biogasinstallaties failliet
gegaan. Van de 41 overgebleven bedrijven heeft zo goed
als elk acute liquiditeitsproblemen, blijkt uit
een analyse van de jaarrekeningen. ‘Het
zwaard van Damocles hangt iedereen boven
het hoofd’, zegt Tore Content, de voorzitter
van FeBiGa, de federatie van de Belgische
biogasinstallaties.
Enkele jaren geleden leek biogas, het
groene broertje van aardgas, nog een bijzonder beloftevolle niche in de groene-energiesector. In tegenstelling tot zon- en windinstallaties, die enkel produceren als het
weer meezit, kan een biogasinstallatie aangezet worden naargelang de vraag. Biogas
wordt bekomen door het vergisten van organisch materiaal, dat opgeslagen kan worden. Dat organisch materiaal kan bestaan
uit mest, slib, allerlei landbouwafval, resten
van de voedingsindustrie, over afgekeurde
productieloten tot het stof van graan dat in
de havens vrijkomt bij het overladen. De biogassector helpt zo mestoverschotten en afvalbergen wegwerken.

Onzekerheid
Maar na een verdubbeling van het aantal installaties in de periode 2008-2010 hapt de
sector nu naar adem. In enkele jaren tijd is
de markt voor grondstoffen fors veranderd.
Toen Biofer, het bedrijf dat Content leidt, in
2002 begon, kreeg het nog geld om afval van
andere bedrijven aan te nemen. ‘Dat leverde
500.000 euro per jaar op. Nu moeten we
1 miljoen euro bijbetalen om afvalstromen
over te nemen van sommige afvalproducenten’, zegt Content. ‘Dat is alsof een gezin de
vuilniszak buiten zet en 5 euro vraagt om die
te komen ophalen.’
Daarnaast groeide ook de onzekerheid
over de groenestroomcertificaten, het mechanisme waarmee de productie van milieuvriendelijke elektriciteit wordt gesubsidieerd. ‘In tien jaar waren er al twaalf decreetwijzigingen’, zegt Content. Met de
recentste aanpassing van het Vlaams energiedecreet werden ‘de spelregels zelfs en
cours de route gewijzigd’.
Het bedrag waartegen de groenestroomcertificaten kunnen worden ingewisseld, is
variabel, wat onzekerheid schept bij banken
en verzekeraars. ‘Daarnaast krijgen biogasproducenten slechts tien jaar certificaten,
terwijl de ze voor twintig jaar gebouwd worden’, zegt Content.
Frankrijk begint nog maar net met biogas, maar in Vlaanderen, dat al wat ervaring
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Na een verdubbeling van het aantal biogasinstallaties in de periode 2008-2010 hapt de sector nu naar adem. © SOFIE VAN HOOF
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Sinds 2010 zijn al zeven biogasinstallaties failliet gegaan. In Vlaanderen
blijven er nu nog 41 over.

had opgebouwd, worden geen nieuwe installaties meer gebouwd. Bij de laatste installatie in aanbouw werden de werken stilgelegd.
‘De sector vernietigt nu kapitaal, maar
heeft toegevoegde maatschappelijke waarde’, zegt Content. ‘Biogas is een duurzame
energiebron die op piekmomenten kan
worden ingezet, die heel wat minder CO2
uitstoot, én die 1,2 miljoen ton afval ver-

werkt’, zegt Content. Bovendien stelt de sector rechtstreeks en onrechtstreeks bijna 450
mensen tewerk, schat hij.
‘We zijn een kleine niche, maar we worden op één hoop gegooid met grootschalige
biomassacentrales die op pellets draaien’,
zegt Content. Toch zijn de tientallen biogasinstallaties in Vlaanderen samen goed voor
400.000 megawattuur, te vergelijken met
het jaarverbruik van zo’n 120.000 gezinnen.
Hoewel het erg moeilijk zal zijn om de
vergistingsprocessen rendabel te maken,
moeten we die uitdaging aangaan’, vindt
Content. ‘Groen gas uit afval kan ook de basis zijn voor milieuvriendelijke autobrandstoffen of groene chemieproducten.’
Mogelijk moeten de restproducten van
een biogasinstallatie ook beter vermarkt
worden. Ze worden vaak verkocht als bodemverbeteraar voor onder meer de teelt
van champagnedruiven. Content: ‘Zo maken we van afval we een interessant Vlaams
exportproduct.’
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KORT
Biogas of groen gas is een equivalent van aardgas dat ontstaat door
het vergisten van organisch materiaal
(landbouw- en voedingsafval, energiemais, hout of mest).
Biogas wordt nu vooral gebruikt voor
de productie van groene elektriciteit, maar zou ook als gas verkocht
kunnen worden.
Biogasinstallaties kreunen onder de
hoge grondstoffenprijzen en de
lage elektriciteitsprijzen. De sector
vernietigt op dit moment massaal
kapitaal, blijkt uit een studie van de
sectororganisatie FeBiGa.
De aanpassing van de steun die via
groenestroomcertificaten wordt
toegekend, is de sector een doorn in
het oog.
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Essense zakenvrouw
legt hand op
KunstgrasWereld

Misleidende
reclame Belgacom
veroordeeld

De Essense zakenvrouw Anne-Marie
Baeyaert neemt de verdeler van
kunstgras KunstgrasWereld over.
Dat doet ze via het vehikel Carpe
Verde. De overnameprijs is niet bekend. KunstgrasWereld staat in voor
het ontwerp, de voorbereiding van
de ondergrond, de plaatsing van
de tussenlaag en de uiteindelijke
aanleg en afwerking van het kunstgras. De fusie- en overnameboetiek
SDM adviseerde Ludo Devaux, de
eigenaar van KunstgrasWereld, bij
de deal.

Het telecomconcern Belgacom
heeft drie aparte veroordelingen opgelopen voor misleidende vergelijkende reclame ten aanzien van zijn
concurrent VOO, de kabelmaatschappij in Wallonië en Brussel.
Belgacom zegt dat het in beroep
gaat tegen de uitspraak van de handelsrechtbank. Het bedrijf laat weten dat het intussen ook al de nodige aanpassingen gedaan heeft om te
vermijden dat het een dwangsom
van 5.000 euro per inbreuk zou
moeten betalen.

Een werknemer telt de nog weinig resterende telegrammen in het Central Telegraph Office in Calcutta. Gisteren werd na 160 jaar de telegramdienst stopgezet vanwege de sterk gedaalde inkomsten. © EPA

In België spelen
acht bankiers in
miljoenenliga
STEFAAN MICHIELSEN

In de Belgische banksector verdienden acht mensen in 2011 meer dan
1 miljoen euro. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Bankenautoriteit (EBA). Zes van hen behoorden
tot het management van een bank,
de twee anderen werkten in de divisie ‘investment banking’. Hun gemiddelde vergoeding bedroeg
1,44 miljoen euro, waarvan iets meer
dan de helft variabel. In 2010 telde
de Belgische banksector nog 13 bankiers die meer dan 1 miljoen euro
verdienden.
Internationaal gezien valt in de
Belgische banksector niet het grote
geld te rapen. In de Nederlandse
banksector waren er in 2011 36 bankiers die een salaris ontvingen van
meer dan 1 miljoen euro, in Luxemburg 10. In Ierland, waar de banken
als gevolg van de bankencrisis in
zware problemen kwamen, waren
21 bankiers die meer dan 1 miljoen
euro in hun loonzakje vonden. In
Cyprus waren dat er vier. Hun gemiddelde salaris - 1,6 miljoen euro lag hoger dan dat van de Belgische
grootverdieners in de banksector.
De rangschikking wordt aangevoerd door het VK. Daar werden
2.436 bankiers geteld die meer dan
1 miljoen verdienden. Ruim driekwart van hen werkte in de divisie
‘investment banking’ van hun bank.
Hun bonussen waren gemiddeld
een viervoud van hun vaste salaris.
In 2010 was dat nog een zevenvoud.
De Europese Bankenautoriteit
(EBA) baseerde zich voor haar rapport op cijfers die ze kreeg van de
nationale bankentoezichthouders.
Het rapport geeft enkel cijfers per
Europese lidstaat, niet per individuele bank of bankier.
MILJOENENVERDIENERS
IN BANKSECTOR

Aantal

Gemiddeld
salaris*

2.436

1,44

Duitsland

170

1,84

Frankrijk

162

1,59

Spanje

125

2,44

96

1,65

Nederland

36

1,48

Denemarken

33

1,47

Ierland

21

1,83

Luxemburg

VK

Italië

10

1,66

België

8

1,44

Cyprus

4

Bron: EBA
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12,4 miljard
De Canadese supermarktketen Loblaws neemt voor
12,4 miljard Canadese dollar
(9,1 miljard euro) de drogisterijreus Shoppers Drug Mart over.
Shoppers heeft in Canada meer
dan 1.200 vestigingen.

1,60
(*: in miljoen euro)
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Lid Colruyt-familie
verkoopt stevig
pakket aandelen
Piet Colruyt, een lid van de familie
achter de warenhuisketen Colruyt
en bestuurder, heeft dit jaar al drie
keer een groot pakket aandelen verkocht. Dat leverde hem samengeteld ruim 6,8 miljoen euro op, zo
blijkt uit publieke gegevens van de
beurswaakhond FSMA. Piet Colruyt
verkocht in april 120.000 Colruytaandelen voor 4,4 miljoen euro, in
mei en juli deed hij telkens 30.000
aandelen van de hand. Het is niet
bekend hoeveel aandelen hij nu nog
heeft.

