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Gejaagd 
door de wind
We vergeten wel eens dat Vlaanderen pionier is op het 
vlak van windparken. De windturbines op de strekdam 
van Zeebrugge waren destijds uniek in de wereld. 
Vandaag leveren de windmolens in Europa stroom 
aan 35 miljoen huishoudens, en drie op vier turbines 
in de wereld worden binnen de Europese Unie 
opgericht – de Verenigde Staten, India en China 
volgen op de voet in termen van geïnstalleerd 
vermogen. In Europa was er vorig jaar reeds 
voor meer dan 40.000 megawatt aan molens 
geïnstalleeerd. Opmerkelijk is dat dergelijk 
vermogen uit windenergie pas voor 2010 
voorzien was. We liggen dus een goede 3 
jaar voor op schema, iets wat in geen enkele 
industriële sector wordt nagedaan. 

Duitsland is koploper wat het geïnstalleerd 
vermogen betreft, maar momenteel wordt 
er in Europa het meest geïnvesteerd 
in Spaanse windmolenparken. 
In Vlaanderen draaien er zo’n 110 
windturbines met een gezamenlijk 
vermogen van ongeveer 135 
megawatt. Ondanks hoge 
verwachtingen zit de nearshore en 
offshore windenergie nog altijd in de 
voorbereidende fase. Er is wel de 
550 megawatt die Denemarken, 
het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland op dit ogenblik op zee 
opwekken, maar het is nog altijd 
wachten op de aftrap van de 
grote projecten. In België en 
Nederland leeft alvast het 
voornemen om er in 2008 
mee van start te gaan.
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“Ja, we draaien goed”, bevestigt General 
Service Manager Filip Peeters. “Zowel 
de turbines als ons bedrijf doen het 
uitstekend. Wij zetten trouwens op 
dit moment een derde hoofdgebouw 
neer, van waaruit we binnenkort de 
distributie zullen organiseren van 
de Nike sportuitrustingen, naast de 
reeds bestaande distributielijnen voor 
sportschoenen en sportkleding. Met 
de windmolens voorzien we nu 100% 
in onze stroombehoefte. Ook met het 
toekomstige meerverbruik is rekening 
gehouden: de uitbreiding van de 
bebouwde oppervlakte en de voorspelde 
groei van ons bedrijf werden mee 
ingecalculeerd.”

Koploper in energiebesparing

Filip Peeters: “Nike is in 1994 in 
Laakdal van start gegaan en wij hebben 
sindsdien altijd in een groeicurve 
gezeten. Onze verantwoordelijkheid 
start bij het vertrek van de producten in 
de fabrieken, en loopt tot en met levering 
bij de klant. Vanuit Laakdal nemen wij 
heel Europa, Afrika en het Midden-
Oosten onder onze distributievleugels. 
Dat we daar goed in zijn, heeft niet alleen 
te maken met het beheersen van de 
logistieke processen, maar nog meer 
met het continu verbeteren en innoveren 
van die processen. 

Het ‘stroomproces’ zie ik daar als een 
onderdeel van. Je mag niet vergeten 
dat zowel de hoofdzetel in Amerika als 
de Europese commerciële hoofdzetel 
in Hilversum al enige jaren volledig op 
groene energie draaien. Bovendien zijn al 
onze vestigingen koplopers op het vlak 
van energiebesparing. Daar zit uiteraard 
naast het ecologisch aspect ook een 
economische reflex aan vast: als je 
minder energie of hernieuwbare energie 
verbruikt, word je sowieso goedkoper 
dan de concurrentie die daar geen 
rekening mee houdt.”

‘Just do it’

Filip Peeters: “Duurzaam ondernemen 
is ingebakken in de Nike cultuur. Wij 
hebben in Laakdal al enkele jaren onze 
NECAT vrijwilligers (Nike Environmental 
and Community Action Team) die lokale 
initiatieven ten voordele van het milieu 
organiseren en steunen. Wij printen 
en kopiëren op 100% gerecycleerd 
papier, werken met een systeem voor 
gescheiden afvalophaling, én 96% van 
de schoenen en sportkleding wordt 
aangevoerd via het Albertkanaal, 
waardoor het vrachtverkeer in 
onze omgeving beperkt blijft. Het 
windmolenpark is dus geen alleenstaand 
pronkstuk bij Nike. De keuze om alleen 
nog groene energie te gebruiken 
ligt eigenlijk in een belofte aan het 

Wereldnatuurfonds (WWF) – in het kader 
van hun ‘Climate Savers’-programma – 
om te investeren in energievriendelijke 
projecten. In 1998 hebben wij met het 
WWF de afspraak gemaakt om tegen 
2005 onze uitstoot van broeikasgassen 
met 13% te verminderen. Eerder 
installeerden we al zonneboilers, 
klimaatvriendelijke koelinstallaties en 
energiezuinige verlichting. Nu komt 
daar die groene stroom bij. Allemaal 
initiatieven waarmee we als ‘best 
practice’ fungeren voor de andere 
vestigingen van de groep.” 

Filip Peeters: “Voor alle duidelijkheid, 
wij zijn niet het enige bedrijf in België 
dat economie met ecologie tracht 
te verzoenen. Er zijn er wellicht een 
paar duizend in ons land. Op het 
vlak van windenergie is bijvoorbeeld 
warenhuisketen Colruyt een even 
ambitieuze speler: in hun hoofdzetel 
in Halle levert een windmolen zowat 
25% van de energie voor hun grootste 
opslaghal. En nog dit jaar plant 
Colruyt, in samenwerking met twee 
partners, negen windmolens op het 
industrieterrein in Ieper.”

Geen ‘free lunch’

Filip Peeters: “Er wordt wel eens 
gefluisterd dat subsidie de brandstof is 
waarop windmolens draaien. Voor mijn 

Nike Windfarm 
in Laakdal
Het eerste bedrijf in België dat volledig op windenergie werkt

Je merkt het meteen als je de slagboom onderdoor rijdt van de 64 hectaren 
grote Nike site: hier werkt de wind. Aan de ingang kan je van het elektronisch 
bord netjes de windsnelheid aflezen, alsook de actuele productie en wat op dat 
moment op het net gezet wordt. De zes windturbines, die verspreid over de 
site werden opgesteld, kregen in ieder geval de wind mee sinds ze op 30 juni 
2006 officieel in bedrijf gesteld werden door Minister Kris Peeters. Met een 
totaalvermogen van 9 megawatt hadden de zes turbines eind december al bijna 
10 gigawattuur stroom afgeleverd. 
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part hoef je dat niet te fluisteren, want 
dat is ook zo. Groenestroomopwekking 
is in de regel niet rendabel zonder 
certificaten, ecologiesteun, verhoogde 
investeringsaftrek en dergelijke. 
De kosten van windenergie zijn nog altijd 
hoger dan van energie die opgewekt 
wordt uit fossiele brandstoffen. 

Het probleem is dat de prijs van 
windenergie enkel naar beneden kan 
door te experimenteren. Terwijl je alleen 
kunt experimenteren door op grote 
schaal en voor veel geld windparken te 
bouwen. Ook de netwerkbeheerders 
en het publiek hebben een verant-
woordelijkheid. Windenergie is nu 
eenmaal geen ‘free lunch’, én is alleen 
mogelijk als ook de consumenten de 
juiste waarde ervan inschatten.”

Filip Peeters: “Daar tegenover staat 
dat elke nieuwe windmolen onze 
economie minder afhankelijk maakt 
van de slinkende olievoorraden en de 
stijgende olieprijzen. Bovendien zal 

ons windpark met een productie van 
zo’n 18 gigawattuur per jaar de CO2-
uitstoot met 5.000 ton verminderen. 
Op die manier helpen we op de meest 
directe manier mee aan het behalen 
van de Kyoto-norm. Nog een pluspunt is 
dat windenergie met een aanvaardbare 
inzet van gemeenschapsgeld grote privé 
investeringen genereert. In ons geval 
is het SeeBA Energiesysteme dat de 
investering draagt van ruim 
14 miljoen euro.”

Filip Peeters: “In projecten trachten 
wij met alle stakeholders rekening 
te houden, dus naast economische 
haalbaarheid en rendabiliteit ook met 
inpassing in de omgeving en de buurt.
Daar zijn we in geslaagd dankzij de 
innovatieve projectaanpak, waardoor 
het een financiële nuloperatie is 
geworden.  De Duitse windmolenbouwer 
Seeba, die ons windmolenpark 
uitbaat, verkoopt de groene stroom 
aan het net, vervolgens kopen wij de 
milieuvriendelijke elektriciteit terug van 

het net, én wij compenseren 
het prijsverschil door de 
verhuur van onze gronden 
aan SeeBA.”

Driewieker in 
combinatie met 
vakwerkmast

Filip Peeters: “Wij zijn 
vandaag niet alleen het 
eerste bedrijf in België dat 
volledig op windenergie 
werkt, maar ook het eerste 
bedrijf ter wereld van 
dergelijke omvang dat 
zijn volledige verbruik zelf 
produceert. Ons project 
is een mooi voorbeeld 
van het eerder genoemde 
‘experimenteren met 
windenergie’: 15 jaar geleden 
had je er niet moeten aan 
denken om op jaarbasis 
18 gigawattuur stroom 
te halen uit slechts zes 
turbines. In 2008 zullen er 
in Estinnes (Henegouwen) 
elf turbines geïnstalleerd 

worden van liefst 6 megawatt 
elk. De windturbinetechnologie 
blijft dus sterk evolueren. Destijds 
gingen de windturbinebouwers bij 
de luchtvaarttechnici kijken hoe ze 
aerodynamische wieken moesten 
bouwen, vandaag is het net omgekeerd. 
Nu komen vliegtuigconstructeurs kijken 
naar de molenbouwers om de efficiëntie 
van hun vliegtuigen te verhogen.”

Filip Peeters: “Dat zes windmolens 
een bedrijf met 1.300 medewerkers 
van energie kunnen voorzien, komt 
grotendeels omdat we windmolens 
gebruiken die op dezelfde masten 
staan als hoogspanningspylonen: ze 

zijn doorzichtig en dus lichter, en dat 
maakt het mogelijk om ze 111,5 meter 
hoog te bouwen en te voorzien van 
wieken met een lengte van 39 meter. 
Op die hoogte is er meer wind en is de 
energieproductie optimaal. Dergelijke 
pylonen, vakwerkmasten in het jargon, 
zijn bekend in Duitsland, maar werden op 
onze site voor de eerste keer gebruikt in 
België. Ze zijn ook een pak veiliger dan 
de traditionele paalconstructies: een 
paal kan omvallen, een vakwerkmast 
heeft kreukelzones en stuikt daarom 
loodrecht in elkaar moest er een 
probleem zijn.”

Traagdraaiende 
administratieve molens

Filip Peeters: “De enige tegenwind die 
we bij de realisatie gevoeld hebben, 
kwam – misschien gek genoeg – vanuit 
de hoek van de overheid. Ik heb het dan 
meer specifiek over de lange termijn 
voor de milieu- en bouwvergunningen. 
Het is inmiddels bekend dat het 
verkrijgen van die vergunningen een 
werk van lange adem is. Toen in 2004 
onze bouwvergunning goedgekeurd 
werd, waren er op dat moment nog 76 
aanvragen in behandeling. Daarvan 
werden er uiteindelijk 23 goedgekeurd, 
20 afgekeurd en stonden er begin 
2005 nog 33 op de wachtlijst. Als de 
administratieve molens zo traag draaien, 
dan krijg je natuurlijk het effect dat 
investeerders dergelijke procedures 
eerder gaan ervaren als een schrikbeleid 
dan als een aanmoedigingsbeleid.” 

Filip Peeters: “Inmiddels is deze 
boodschap overgekomen, want in mei 
2006 is er op voorstel van minister 
Peeters en minister Van Mechelen een 
nieuwe ‘Omzendbrief’ verschenen, 
die wél heel wat duidelijkheid biedt 
in verband met bepaalde technische, 
meetbare parameters, maar het blijft 
nog afwachten hoe de overheid met 
deze nieuwe regels zal omspringen. 
Vooral dan voor die aspecten die 
vatbaar zijn voor interpretatie, zoals 
de landschappelijke inpasbaarheid. 
Windenergie is echt wel een ‘schone’ 
zaak: wanneer je de externe kosten 
– luchtvervuiling, gezondheidsschade, 
milieuschade – in rekening brengt van de 
elektriciteitsproductie, dan zal je merken 
dat windenergie één van de goedkoopste 
is om te produceren.”

“Wereldwijd groeit het besef 
dat de eindigheid van de 
grondstofvoorraden én de 
milieueffecten van de tot nu 
toe gangbare energieproductie 
dwingen tot structurele 
veranderingen in de energie-
consumptie en -productie. 
De rationaliteit van de keuze 
voor windenergie ligt echter niet 
in het verleden of het heden, 
maar in de toekomst – een 
duurzame toekomst voor de 
volgende generaties.”

    Luc Hooybergs, General Manager Nike CSC

Dossier Vinçotte in de hoogte

Filip Peeters
General Service Manager, Nike
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Nike is met 24.000 medewerkers actief in 200 landen. 
Opgericht in 1972 door de Amerikanen Bill Bowerman en Phil 
Knight is het bedrijf uit Beaverton (Oregon) in minder dan 30 jaar 
uitgegroeid tot de sport en fitness wereldleider op het gebied van 
schoenen, kleding en uitrusting. Vanuit het hoogtechnologisch 
logistiek centrum in Laakdal worden alle logistieke activiteiten 
tussen 700 fabrieken en 25.000 klanten gecoördineerd voor de 
markten van Europa, Afrika en het Midden-Oosten. In Laakdal zijn 
er ruim 1.300 medewerkers.

ARCADIS Belgium is een multidisciplinair advies- en 
ingenieursbureau dat integrale oplossingen ontwerpt en 
realiseert in de vakgebieden Milieu, Infrastructuur, Ruimtelijke 
Ordening, Bouw, Industrial Consulting en Facility Management. 
Arcadis Belgium, opgericht in 1981, maakt deel uit van de 
internationale beursgenoteerde groep Arcadis. Met een totale 
tewerkstelling van 10.000 medewerkers en een jaaromzet 
van 900 miljoen euro behoort de groep tot de top-10 op 
wereldniveau. 

SeeBA Energiesysteme is de enige windmolengroep in 
de wereld die vakwerkmasten neerzet met een hoogte van meer 
dan 100 meter. Het Duitse SeeBA werd opgericht in 1997, telt 
inmiddels vestigingen in Duitsland, Italië, Polen en België, en 
concentreert zich enerzijds op de ontwikkeling en constructie 
van vakwerkmasten voor windenergie en anderzijds op de 
projectplanning, de realisatie en het beheer van windparken op 
de thuismarkt en op de internationale markt (o.m. Brazilië en de 
Verenigde Staten). Dit jaar voltooit SeeBA in Brandenburg twee 
vakwerkmasten met een hoogte van 160 meter.

In 10 stappen naar windenergie
Historiek en fasering van de Nike Windfarm

 1. Haalbaarheidsstudie: april - oktober 2002
 2. Indiening bouw- en milieuvergunningsaanvraag:  
  november 2002
 3. Goedkeuring milieuvergunning: april 2003
 4. Goedkeuring bouwvergunning: maart 2004
 5. Technische studies, plannen en aanbesteding  
  van grondwerken: maart 2004 - juni 2005
 6. Voorbereidende werken: augustus 2005
  • Grondwerken
  • Demping vijvers
  • Verhardingen aanleggen in steenslag
  • Aanbrengen omheiningen
 7. Funderingen en eerste deel mast: 
  september - november 2005
  • Palen
  • Betonplaten, sokkels
  • Onderste deel van de mast tot 20 meter
 8. Afwerken volledige mast: 
  november 2005 - maart 2006
 9. Plaatsen generatoren: maart - april 2006
 10. Ingebruikneming volledig windmolenpark: 
  juni 2006
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Vinçotte 
Koploper in controles van windmolens

Vinçotte is van dichtbij betrokken bij de bouw van de grote windturbineparken in België: 
van de Ardennen tot de kust zijn de ingenieurs en technische specialisten in de weer om 
zowel het bouwproces te begeleiden als de controles uit te voeren. Meer specifiek gaat het 
dan om de elektrische installaties, de staalstructuur en fundering, de attestatie voor de 
groenestroomcertificaten, geluidsmetingen en hef- en hijstoestellen (van de bouwkranen tot 
de veiligheidsparachute voor wie in geval van nood snel de turbine moet verlaten). De bouw 
van windturbines wordt doorgaans erg snel uitgevoerd, en voor een controleorganisme houdt 
dat een heel bijzondere uitdaging in. Dankzij de ervaring van zijn specialisten kan Vinçotte de 
klant een totaalpakket aanbieden met de garantie dat een veelzijdige opdracht binnen de 24 
uur vervuld is. Hoe dit in de praktijk verloopt, schetsen we graag aan de hand van het 
Nike project. 

Departement burgerlijke bouwkunde

Ir Patrick Zandbergen: “Nike is al sinds 
midden jaren negentig een trouwe 
Vinçotte klant. Via preventie-adviseur 
Sam Lievens is het Duitse SeeBA bij 
ons terechtgekomen voor de controles 
en de indienststelling van het Nike 
windpark. Er zijn in het totaal een vijftal 
departementen van Vinçotte betrokken 
geweest bij de uitvoering. Onze 
hoofdtaak als departement burgerlijke 
bouwkunde was de controle in het kader 
van de zogenaamde 10-jarige aansp
rakelijkheidsverzekering,in dit geval 
aangevraagd door de financierende 
bank. De opdracht concentreert zich 
op de stabiliteit en duurzaamheid van 
de bouwwerken, met het oog op het 
beperken van risico’s in de eindtoestand 
van de constructie. In de praktijk komt 
het erop neer dat wij de stabiliteitsstudie 
van de fundering, opgesteld door 
het engineeringbureau Arcadis, 
verifiëren. Deze studie is uitgevoerd 
op basis van grondsonderingen en 
de berekende krachten uit de studie 
van de staalstructuur. Je kan je 
wellicht voorstellen dat een stalen 
toren van 111,5 meter op een solide 
basis gebouwd moet worden, te meer 
omdat deze toren op die hoogte aan 
windsnelheden moet kunnen weerstaan 
van 210 km/u. In dit geval werd er 
gewerkt met paalfunderingen: per 
hoekpaal van de staalstructuur werden 
er vier palen van elk 15 meter diep in 
de grond geheid. Hierop kwam een 
betonnen sokkel van 1 meter dikte. 
Je hebt bij wijze van spreken al een 
orkaan nodig om een dergelijke 
constructie tegen de grond te krijgen.”

Design review office

Ir Patrick Annaert: “Metalen structuren 
en geraamten, toestellen voor het 
hijsen van lasten en tal van andere 
uitrustingen zijn onderworpen aan 
richtlijnen en normen. Vanuit het Design 
Review Office houden wij ons bezig 
met de technische berekeningsnota’s 
en de inspectie van metaalstructuren 
en hijstoestellen. Het werk dat wij voor 
SeeBA uitgevoerd hebben is perfect 
vergelijkbaar met de opdracht van 
burgerlijke bouwkunde, alleen hebben 
wij de 10-jarige aansprakelijkheid 

op het niveau van staalstructuur 
beoordeeld. Voor een klasse I-inrichting 
(Vlarem) zoals het windturbinepark 
van Nike gelden trouwens heel strikte 
regels. Ons werk kan je eigenlijk in 
drie fasen opdelen: voor, tijdens en 
finale controle. Vooraf verifiëren wij de 
berekeningsnota’s en de bouwplannen 
van constructeur SeeBA. Tijdens de 
werken gaan we na of de conformiteit 
met het oorspronkelijke bouwplan in 
orde is, verifiëren wij de certificaten van 
de materialen en de kalibratie van de 
‘dynamotric keys’, en controleren wij de 
staalkwaliteit (S355), de verticale stand 

van de toren (vanuit twee perspectieven), 
de horizontale stand van de fundering, 
metaalvermoeiing en montagemethodes. 
Tijdens de finale controle wordt de hele 
structuur volgens een stappenplan 
in haar totaliteit beoordeeld. Voor de 
montage van de vakwerkmast werden 
door SeeBA twee methodes toegepast, 
die je gemakshalve de prefabmethode 
en de manuele methode zou kunnen 
noemen. In het eerste geval werd de 
mast in ‘verdiepingen’ van 20 meter 
hoogte geprefabriceerd op de grond, 
waarna deze vervolgens met een kraan 
omhoog werden gehesen. Een prachtige 

en snelle techniek, 
met slechts één 
nadeel: je moet over 
voldoende plaats 
beschikken om de 
hijskraan te plaatsen. 
Vandaar dus de 
tweede methode, 
waarbij de mast 
zijde per zijde en 
verdiep per verdiep 
werd opgebouwd. 
Hiervoor waren 
Oostenrijkse 
monteurs ingehuurd, 
die zowat zes tot 

acht maanden per jaar in de masten van 
skiliften ‘hangen’. Ervaring te over dus. 
Om een idee te geven van het staal dat 
in Laakdal verzet werd, kan ik alvast 
vertellen dat elke mast een structuur 
heeft van 175 ton. Op de top van die 
mast staat dan nog een turbine van 56 
ton, waarop een driewieker bevestigd is 
van 32 ton. “

SeeBA vakwerkmasten 

• Gegalvaniseerde stalen structuur op een beperkte   
 betonnen fundering 
• Eenvoudig te demonteren en te recycleren
• Veilige constructie omwille van de kreukelzone
• Transparantie met achterliggende omgeving
• Lage productiekost: minder verbruik van staal (-60%)
• Hoger rendement omwille van een hogere mast
• Beperkt geluidsniveau: geluidsarme generatoren, lager  
 geluidsniveau door de maststructuur en de hoogte



31VinçotteKroniek

Groenestroomcertificaten: 
de doorbraak van hernieuwbare energie
Wat vooraf gaat

In 2001 keurden de Europese 
Raad en het Europees Parlement 
de Europese Richtlijn 2001/77/EG 
goed betreffende de bevordering 
van elektriciteitsopwekking uit 
hernieuwbare energiebronnen 
op de interne elektriciteitsmarkt. 
Tegen 2010 moet het aandeel van 
hernieuwbare energiebronnen in het 
Europees bruto binnenlands verbruik 
op 12% gebracht zijn en moet het 
aandeel van elektriciteit op basis 
van hernieuwbare energiebronnen 
in het totale elektriciteitsverbruik 
opgetrokken zijn tot 22%. De richtlijn 
legt indicatieve streefcijfers vast voor 
elke Europese Lidstaat. Ze bepaalt hoe 
groot het aandeel van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen moet zijn 
in het bruto elektriciteitsverbruik 
in 2010. Voor België bedraagt dat 
cijfer 6%. 

Aangezien in België de gewesten 
bevoegd zijn voor hernieuwbare 
energiebronnen, hebben die hun 
eigen doelstellingen geformuleerd, in 
overeenstemming met de indicatieve 
streefcijfers van de Europese richtlijn. 
Het Vlaamse decreet van 20 december 
2002 bepaalt voor het Vlaams Gewest 
dat in 2010 de productie van groene 
stroom 6% moet bedragen van de 
elektriciteitsleveringen. Het Waals 
Gewest heeft 8% vooropgesteld. 
De lidstaten hebben de vrijheid om zelf 
de middelen te kiezen die zij wensen 
in te zetten om die doelstellingen te 
halen. Het marktmechanisme van 
groenestroomcertificaten lijkt het 
meest acceptabel voor de doorbraak 
van hernieuwbare energie op de 
vrijgemaakte elektriciteitsmarkt. Vele 
landen verkiezen daarom het systeem 
van de groenestroomcertificaten. 
België heeft gekozen voor een 
combinatie van een systeem van 
groenestroomcertificaten en een 
systeem van minimumprijzen voor de 
productie van groene stroom. 

1 Certificaat per 1.000 Kwh

Groenestroom komt voort uit 
hernieuwbare energiebronnen zoals 
onder meer windenergie, zonne-
energie, waterkracht, getijdenenergie, 
geothermie, biogas, dierlijke mest en 
biomassa. Voor de elektriciteit die in 
die installaties wordt geproduceerd, 
ontvangt de groenestroomproducent, 
die door de gewestelijke regulator 

erkend is, groenestroomcertificaten, 
meer bepaald 1 certificaat per 1.000 
kWh. Producenten kunnen deze 
groenestroomcertificaten verkopen aan 
de elektriciteitsleveranciers, die op hun 
beurt op het einde van het jaar aan de 
regulator de nodige certificaten moeten 
kunnen voorleggen. Kunnen ze dat niet, 
dan moeten ze een administratieve 
boete betalen voor elk ontbrekend 
certificaat. Sinds 31 maart 2005 is 
het bedrag van die boete vastgelegd op 
125 euro per ontbrekend certificaat. 
Deze administratieve boetes worden 
gestort in het Fonds Hernieuwbare 
Energiebronnen, dat dienst doet als 
subsidiekraan voor de projecten van 
hernieuwbare energie. 

Speculatieve markt 

Ludo Schelstraete: “De markt voor 
groenestroomcertificaten is nog 
een jonge markt, waar de vraag 
naar groenestroomcertificaten, van 
overheidswege opgelegd, het aanbod 
overstijgt. Voor het beperkte aanbod 
groenestroomcertificaten kunnen 
vele redenen aangehaald worden: 
investeringen worden uitgesteld 
vanwege de minder goede economische 
situatie, de trage aflevering van de 
nodige bouw- en milieuvergunningen 
of de lange en onzekere vergunnings-
procedure die investeerders 
afschrikt. Dat onderaanbod van 
groenestroomcertificaten drijft de 
prijzen de hoogte in, soms tot boven het 
bedrag van de boete in het geval van 
niet-naleving van de quota. Bovendien is 
de markt voor groenestroomcertificaten 
een speculatieve financiële (want, 
weinig liquide) markt. Daar komt ook nog 
bij dat groenestroomcertificaten vrij 
verhandelbaar zijn en gedurende vijf jaar 
geldig blijven. De eigenaars kunnen dus 
certificaten aankopen, ze achterhouden 
en wachten op hogere boetes vooraleer 
de certificaten terug op de markt 
te brengen.”

De rol van vinçotte

Ludo Schelstraete: “Omdat het hier 
om een milieumaterie gaat – en dus om 
een gewestelijke bevoegdheid – werden 
in België drie vergelijkbare maar toch 
verschillende systemen ingevoerd. 
Het uiteindelijke doel van elk systeem 
is de besparing in de uitstoot van CO2 
te verrekenen voor elke installatie 
waarvoor de eigenaar of de exploitant 
groenestroomcertificaten wenst te 

verkrijgen. Om daarvoor in aanmerking 
te komen, moet de installatie uitgerust 
zijn met meet- en registratieapparatuur. 
Die uitrusting is in de meeste gevallen 
eigendom van de producent.”

Ludo Schelstraete: “Voor een correcte 
verrekening van al die energie hebben de 
Vlaamse en Waalse overheid 
(respectievelijk VREG en CWaPE) 
erkende instellingen belast met de 
controle. Gezien het beperkte aantal 
installaties heeft de bevoegde instantie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(BIM) besloten de controles zelf uit te 
voeren. Ook Vinçotte krijgt een aantal 
controletaken toegewezen. Wij moeten 
er onder meer op toezien dat de 
volgende drie soorten energie correct 
verrekend worden: de geproduceerde 
elektriciteit, de benutte warmte en de 
‘primaire’ groene energie. Het is onze 
taak om na te gaan of de meetketen 
nergens onderbroken wordt tussen de 
sensoren op de installatie en de 
eindwaarden, op basis waarvan het 
aantal uit te reiken groenestroom-
certificaten vastgelegd wordt. 
Afhankelijk van de eisen van de overheid 
worden ook andere, meer administratief 
getinte, aspecten gecontroleerd. 
De waarnemingen worden opgenomen 
in een rapport, zodat de overheid de 
modaliteiten voor de uitreiking van 
groenestroom-certificaten exact kan 
vastleggen aan de hand van de 
periodieke meetstaten van de 
energieproducent in kwestie.”
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“Wij moeten onze energie 
steken in het behalen van 
doelstellingen, eerder dan in 
het bepalen van doelstellingen.”
“Ik ben niet in de politiek gegaan om te zwijgen”, is zonder twijfel de betere opening 
voor een kritisch interview. Zèker als die uitspraak uit de mond komt van een 
Vlaamse excellentie. In dit geval Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare 
werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. Terwijl hij zijn stoel dichter bij de tafel trekt, 
trekt hij meteen ook van leer tegen de elektriciteitsprijzen, die – zoals de Unizo-
man in hem zegt – de concurrentiepositie van onze bedrijven ondermijnen. Rake 
klappen worden er ook uitgedeeld als hij het heeft over de vrije energiemarkt en 
haar uitgeholde bevoegdheden. Hoe het met het Vlaams energiebeleid verder 
moet, doceert Peeters ons met een uitgebreide dossierkennis in zes stellingen.  

Interview met Vlaams minister van energie Kris Peeters

De properste energie is de 
energie die niet verbruikt wordt

Kris Peeters: “We zijn voor bijna 100% 
afhankelijk van het buitenland voor 
onze energiebevoorrading, én daarmee 
bevinden we ons in een zeer kwetsbare 
positie. Vlaanderen heeft dus meer dan 
genoeg redenen om de ogen goed uit te 
wrijven als het over energiebevoorrading 
gaat. Olie en gas hebben we niet in onze 
bodem. Ook de ruimte voor windmolens, 
het reliëf voor waterkracht en het 
aantal zonuren is beperkt. En vanaf 
2015 volgt misschien de sluiting van 
de kerncentrales. De situatie in het 
Midden-Oosten en de energiegulzigheid 
van China voorspellen ook al niet veel 
goeds. Als je weet dat in de zomer van 
2004 meer dan 6.000 bedrijven in 
Bejing een week verplichte vakantie 
kregen om stroom te sparen, dan besef 
je dat de producenten in China de vraag 
eenvoudigweg niet kunnen volgen. 
Minder leuk detail voor ons is dat China 
zoveel energie verbruikt dat de prijzen 
op de internationale energiemarkten 
sterk gestegen zijn en volgens alle 
waarnemers hoog zullen blijven. We zijn 
met andere woorden op een belangrijk 
keerpunt aangekomen: onze welvaart 
hangt steeds meer af van de mate 
waarin we onze samenleving kunnen 
laten functioneren met minder input van 
energie, en op termijn met hernieuwbare 
energiebronnen.” 

Inzetten op ‘negawatts’

Kris Peeters: “Ik heb altijd gepleit 
voor een ambitieus mààr realistisch 
energiebesparingsbeleid. Ambitieus, 
om de doelstellingen te halen van 
het Vlaams regeerakkoord, de 
Energiebeleidsnota, de Vlaamse 
Klimaatconferentie en de Europese 
energierichtlijnen. Realistisch, om het 
evenwicht te bewaken tussen kosten en 
baten. Ik wil iedereen sensibiliseren voor 
het belang van rationeel energiegebruik 
(REG): de goedkoopste kWh is immers 
de niet-verbruikte kWh. Met andere 
woorden, we moeten niet spelen 
om de megaWatts, maar inzetten 
op ‘negaWatts’: de energie die we 
uitsparen. Uit een recente enquête 
bij 1001 gezinnen blijkt dat 93% van 
de Vlamingen energiebesparing een 
belangrijk thema vindt. De belangrijkste 
beweegredenen voor een zuiniger 
levenswijze zijn van financiële aard. 
Bekommernis om het milieu komt 
op de tweede plaats. We willen wel 
besparen, maar alleen als dit ons zo 
weinig mogelijk inspanningen kost. 
Om het energieverbruik in de toekomst 
te beperken, kiest de Vlaming voor 
kleine maatregelen, zoals de aanschaf 
van energiezuinige toestellen of het 
gebruik van spaarlampen. Het isoleren 
van muren en vloeren en andere 
zwaardere inspanningen worden nog 
onvoldoende overwogen. Uit diezelfde 
enquête kwam trouwens naar voren 

dat te weinig mensen op de hoogte zijn 
van energiebesparende investeringen 
waar subsidies aan gekoppeld zijn. 
Wij streven in ieder geval een verdere 
vermindering na van het energieverbruik 
van de gezinnen met 7,5% tegen 2010 
in vergelijking met 1999.”

Trek zelf de conclusie

Kris Peeters: “Bij verschillende 
doelgroepen initiëren en ‘belonen’ 
we rationeel energiegebruik, door de 
energieprestatieregelgeving (thermische 
isolatie en energieprestatiecertificaat 
voor nieuwe en gerenoveerde 
gebouwen), het benchmarkconvenant 
(energie-intensieve bedrijven die de 
inspanning willen leveren om tegen 
2012 tot de wereldtop te behoren 
op het vlak van energie-efficiëntie), 
het auditconvenant (engagement 
van bedrijven voor een audit van het 
energiebesparingspotentieel) en door 
de invoering van groenestroom- en 
warmtekrachtkoppelingcertificaten. 
Wie logisch meedenkt, kan 
zelf de conclusie trekken: met 
rationeel energiegebruik en 
warmtekrachtkoppeling beperken 
we de vraag, met hernieuwbare 
energiebronnen ‘vergroenen’ we het 
aanbod. Beide zijn noodzakelijk, in 
combinatie met het gebruik van de 
traditionele elektriciteitsproductie. “ 

Dossier Vinçotte in de hoogte
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Beter een mix van 
energiebronnen dan 
afhankelijkheid van één

Kris Peeters: “Ter illustratie verwijs 
ik graag naar de gasperikelen tussen 
Rusland en Oekraïne van begin vorig jaar. 
Al bij al was dat incident een politieke 
speldenprik tussen twee buurlanden, 
maar met een grote paniekreactie als 
gevolg bij de afnemers van Russisch 
gas. België haalt weliswaar vooral gas 
uit Noorwegen en Nederland, maar 
de reactie van deze landen op het 
gasincident heeft ons toch wakker 
geschud. Noorwegen kon de landen in 
nood niet helpen omdat het al aan de 
maximale gasproductie zit, en Nederland 
waarschuwde voor prijsstijgingen indien 
het deze landen uit de nood zou moeten 
helpen. Zo weten we meteen hoe ver 
Vlaanderen staat, mochten dergelijke 
incidenten escaleren. Er hoeft geen 
verdere uitleg bij om duidelijk te maken 
hoe kwetsbaar we zijn als we al te 
afhankelijk worden van één brandstof 
of van één buitenlandse leverancier. 
Anders gezegd, geen monocultuur van 
Russisch, Nederlands of Noors aardgas 
en ook geen combinatie van Franse 
nucleaire elektriciteit en Oosterse 
fossiele brandstoffen. Mochten we de 
kant uitgaan van een te zeer beperkte 
brandstofmix, dan vrees ik voor een 
nieuwe energiecrisis met aardgas als 
katalysator in de plaats van olie. “

Duurzaam maar niet duur

Kris Peeters: “We moeten eerlijk 
durven zijn: rationeel energiegebruik is 
ontzettend belangrijk, en hernieuwbare 
energiebronnen hebben daar zeker 
hun aandeel in, maar met die zaken 
alleen zullen we het niet redden. Tenzij 
we bereid zijn om terug te keren naar 
een lager comfortniveau. Momenteel 
consumeren we in België ongeveer 93 
terawattuur elektriciteit en produceren 
we zo’n 85 terawattuur, waarvan 
26% uit gas en 55% nucleair. Als we 
de toename van het stroomverbruik 
tegen 2025 gemiddeld zouden kunnen 
beperken tot 1%, dan zitten we met 
een verbruik in 2025 van ongeveer 
110 terawattuur. Met die verwachte 

stijging van het stroomverbruik én 
ondanks de maximale inzet van alle 
mogelijke vraagbeheersende middelen 
en milieuvriendelijke productie, zal 
er een belangrijke energievraag 
overblijven. Vlaanderen heeft dus nood 
aan voldoende importcapaciteit en 

aanvullende productiefaciliteiten. 
Voor die beide zaken wil ik als een goede 
huisvader kunnen rekenen op een goede 
mix van energiedragers en betrouwbare 
leveranciers. Alleen op die manier 
zullen we de energievoorziening kunnen 
waarborgen tegen maatschappelijk 
aanvaardbare prijzen en kosten. 
Dus beschikbaar en berekenbaar, 
spaarzaam en duurzaam, maar niet 
te duur. “

De kogel is nog niet door 
de koeltoren

Kris Peeters: “Wellicht is kernenergie 
op termijn vervangbaar. Maar wat wij 
ons dan moeten afvragen is tegen welke 
sociale, economische en ecologische 

kost dit kan gebeuren? 
Ik ben niet contra 
hernieuwbare energie en 
ook niet pro kernenergie, 
maar nucleaire 
elektriciteitsproductie 
kan je daarom niet bij 
voorbaat afwijzen. 
Om baseload (een blok 
van 24 uur per dag 
van gelijk vermogen) 

te verzekeren tegen een betaalbare 
prijs en zonder afhankelijk te worden 
van een beperkt aantal buitenlandse 
leveranciers, is een scenario zonder 
nucleaire centrales onrealistisch. 
Tussen haakjes, in Nederland is de 
kerncentrale Borssele ook al langer open 

Kris Peeters
Vlaams minister van energie

 “Onze welvaart hangt steeds meer 
af van de mate waarin we onze 
samenleving kunnen laten functioneren 
met minder input van energie, 
en op termijn met hernieuwbare 
energiebronnen.”
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dan voorzien: de sluitingsdatum van 
2003 werd inmiddels opgeschoven naar 
2013.”

Kris Peeters: “De realiteit is ook dat 
België op het vlak van milieuvriendelijke 
energie in de staart van het Europese 
peloton zit. Met de invoering van 
een indirecte steunmaatregel als de 
groenestroomcertificaten is er nu meer 
interesse voor duurzame energie en 
beginnen de investeringen op gang 
te komen. Door het optrekken van de 
groenestroomdoelstelling tot 12% 
tegen 2015 slaan we voor Vlaanderen 
twee vliegen in één klap. Enerzijds 
verlagen we de uitstoot van broeikasgas 
én daarmee ook de drempel om ‘Kyoto 
te halen’. Anderzijds waarborgen we 
de voorzieningszekerheid, want we 
helpen mee aan het overbruggen van de 
kloof tussen productie en consumptie 
van elektriciteit, waardoor we minder 
afhankelijk zijn van buitenlandse 
bronnen. Het is alvast een goede zaak 
dat de drie projectontwikkelaars voor 
windturbineparken in het Belgische deel 
van de Noordzee gaan samenwerken 
onder de koepel van het Belgian North 
Sea Wind Energy Platform (BNSWEP). 
De drie windturbineprojecten zullen 
straks goed zijn voor 3,6% van de 
elektriciteitsproductie in België. In het 
totaal draait het om 162 windmolens 
met een gezamenlijk vermogen van 
846 megaWatt, samen goed voor 
de stroomvoorziening van 860.000 
gezinnen gedurende één jaar.” 

Geen levering aan de klant 
zonder bevoorrading van 
het land

Kris Peeters: “Zelfs al hebben we 
een gezonde energiemix, dan nog 
moet er gezorgd worden voor genoeg 
beschikbare én betaalbare stroom. Dat 
kan gedeeltelijk gebeuren door invoer. 
Maar dat moet vooral, en bij voorkeur 
volledig, door stroomopwekking op eigen 
bodem. Op die manier hebben we een 
effectieve garantie voor de bevoorrading 
van bedrijven en de levering aan 
gezinnen. Tegelijk kunnen we daarmee 
de investeringen en jobs handhaven, en 
hebben we meer greep op de kostprijs en 
op de milieu- en veiligheidsvoorschriften 
in centrales. Natuurlijk mag je niet uit 
het oog verliezen dat ‘energie’ in een 
Europese competitie gespeeld wordt. 
Commissievoorzitter Barroso merkte 
onlangs nog op dat energie de motor 
van de Europese integratie zal zijn. 
Volledig akkoord, maar laten we ons 
dan ook bezinnen over onze plaats in 
dat Europees verhaal. Eén punt van 
bezinning wil ik toch vooruitschuiven: 
onze Belgische elektriciteits- en 
aardgasnetten moeten we nog 
beter aansluiten op de buitenlandse 
netten, door de verbindingen met alle 
buurlanden te versterken. Zo kunnen 
we met een mix van energiebronnen 
én ook met een mix van landen werken. 
Zeebrugge kan in het uitbouwen van een 
internationaal aardgasnetwerk absoluut 
een leidinggevende rol spelen. Of dat 
in de huidige constellatie moet, is een 
andere (federale) discussie.”

Geen mededinging of 
prijsverlaging zonder 
marktwerking en kostendaling

Kris Peeters: “Als we dan energie 
besparen en betrekken uit verschillende 
bronnen en landen stelt zich de 
vraag van de prijs. Wij beschikken 
nauwelijks over hefbomen, gezien 
de markten voor steenkool, aardgas, 
petroleum en uranium internationaal 
georganiseerd zijn. Een andere 
vaststelling is dat de Belgische gas- en 
elektriciteitsmarkt gekenmerkt wordt 
door een hoge concentratiegraad. Om 
de energiefactuur betaalbaar te houden 
is er dringend behoefte aan meer 
mededinging en marktwerking.”

Pax electrica II

Kris Peeters: “Door de ‘unbundling’ 
(splitsing commercieel gedeelte en 
netwerkgedeelte) is de markt weliswaar 
gedeeltelijk vrijgemaakt, maar waar we 
nu als overheid werk van moeten maken, 
is het organiseren van een ‘level playing 
field’ voor de productie/import en de 
handel; een markt waar alle spelers 
dezelfde spelregels hanteren. 
Een dergelijke bijkomende inspanning 
helpt om de marktcontrole in te dijken, én 
zet tegelijk de deuren open voor nieuwe 
marktspelers, waardoor de economische 
voordelen van de geliberaliseerde 
energiemarkt ten goede kunnen komen 
van de consument. Concreet denk ik 
onder meer aan meer mededinging op 
het vlak van de kleinhandel in aardgas, 
en ook aan nieuwe marktspelers voor 
bijkomende aardgasopslag. De recente 
Pax Electrica II, die de federale regering 
onderhandelde met Suez, heeft alvast 
de belofte van Suez opgeleverd ook een 
derde buitenlandse speler op de markt 
toe te laten waarmee het energieactiva 
kan ‘swappen’. In diplomatieke kringen 
spreekt men over ‘confidence building 
measures’ wanneer de internationale 
verhoudingen verstoord zijn. Wel, voor 
onze Belgische energiemarkt hebben 
we nood aan CBM’s ten opzichte van de 
mededingers, de overheid en de klanten.”
 

Een samenhangende 
energiepolitiek kan niet 
zonder een duidelijke 
bevoegdheidsverdeling

Kris Peeters: “De Belgische 
elektriciteits- en aardgasmarkten zijn 
niet alleen deels geliberaliseerd maar 
gedeeltelijk ook gedefederaliseerd. 
Productie, import, opslag, 
transmissie, transit en transport zijn 
federaal. Rationeel energiegebruik, 
warmtekrachtkoppeling, hernieuwbare 
energiebronnen en distributie zijn 
regionaal. Toch bestaan er nog tal van 
onduidelijkheden en betwistingen. 

Nuclear & Unclear 
Een anagram heet zoiets, of hoe je ‘onduidelijkheid’ op gepaste wijze kunt 
omschrijven. Kris Peeters: “Rond kernenergie mogen we geen zwart-wit 
verhaal nastreven. De vele uiteenlopende visies maken de besluitvorming 
er niet gemakkelijker op. Ik ben ervan overtuigd dat we moeten kiezen 
voor een evenwichtig en/en-beleid eerder dan voor een of/of-beleid. Onze 
energiepolitiek moet én ecologisch, én sociaal, én economisch verantwoord 
zijn. Een energiebeleid dat niet economisch is, brengt de concurrentiekracht 
van onze bedrijven in het gedrang. Een energiebeleid dat niet ecologisch 
is, schaadt ons leefmilieu. En een energiebeleid dat niet sociaal is, maakt 
van energie een luxeproduct dat onbereikbaar wordt voor mensen die in 
armoede leven. Ons beleid moet zonder meer een verantwoord evenwicht 
impliceren tussen deze drie elementen: én economisch én ecologisch én 
sociaal in plaats van of economisch of ecologisch of sociaal. Er zijn op dit 
moment ook voldoende studies voorhanden die deze visie onderschrijven. 
Het rapport ‘World Energy Outlook 2006’ van het Internationaal Energie 
Agentschap stelt dat ‘kernenergie een belangrijke rol kan spelen in het 
minder afhankelijk worden van ingevoerd gas en een effectieve oplossing 
biedt voor de hoge CO2-uitstoot’. In eigen land verwijs ik naar de Commissie 
2030  (commissie-D’Haeseleer) die de aanbeveling maakt dat ‘België de 
optie voor kernenergie moet openhouden en de sluiting van de centrales 
moet herzien’. Het rapport stelt voorts dat de toepassing van het post-
Kyotobeleid erg duur zal zijn als België de kernenergie vaarwel zegt. Twee 
jaar geleden zei Minister Verwilghen – die deze studie bestelde – in Le 
Soir dat men het dossier opnieuw op tafel moest durven leggen indien de 
Commissie 2030 kernenergie zou steunen. We’ll see.”

Dossier Vinçotte in de hoogte
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Hoe kan het ook anders: een 
gewestelijke overheid die niet over een 
samenhangend bevoegdheidspakket 
beschikt, kan geen samenhangend 
beleid voeren.”

Te afhankelijk van de 
federale overheid

Kris Peeters: “Ik ben vragende partij 
om de stroom- en aardgasmarkt nog 
verder en optimaler te liberaliseren: 
niet alleen in de zin van concurrentie, 
máár ook in de zin van regulering 
en regionalisering. We zijn vaak te 
afhankelijk van de federale overheid. 
Het lijkt me ook logisch dat het 
toezicht op de distributienettarieven 
overgedragen wordt van de federale 
regulator naar de regionale regulatoren, 
aangezien de regionale overheden op 
dit ogenblik al bevoegd zijn voor de 
kwalitatieve en sociale aspecten van 
de distributie. De staatshervorming 
van 2007 zal de ideale gelegenheid 
zijn om de energiebevoegdheden te 
herverkavelen. De grondwet hoeft niet 
eens gewijzigd te worden om energie 
over te hevelen naar de deelstaten: 
een aanpassing van artikel 6 van de 
bijzondere wet van 1980 volstaat. 
Ons dossier is klaar voor een Pax 
Electrica III. Het uitgangspunt bij de 
onderhandelingen moet zijn welke 
energiebevoegdheden we nog federaal 
willen houden. Behalve de transit, 
moeten alle bevoegdheden naar de 
deelstaten.” 

Een toekomstgericht 
energiebeleid zal duurzaam 
zijn of niet zijn

Kris Peeters: “Energievoorziening en 
bescherming van het klimaat moeten 
hand in hand gaan. Als we die twee 
doelen niet goed op elkaar afstemmen, 
lopen we het risico onze economische, 
veiligheids- en ontwikkelingsdoelen niet 
te halen. Als minister van ‘Energie’ én van 
‘Leefmilieu’ mag ik gerust stellen dat een 
geïntegreerd energie- en milieubeleid de 
beste garantie is voor het bereiken van 
een duurzamere energiehuishouding 
omdat het de verschillende belangen, 
zoals het macro-economisch beleid, 
het investeringsklimaat, duurzame 
energiebronnen, innovatie en 
verbetering van natuurwaarden, in 
één strategie kan verenigen in plaats 
van deze steeds uit te vergroten en 
onderwerp te maken van strijd.”

De uitstootarme economie

Kris Peeters: “Via het Kyoto Protocol 
zijn de geïndustrialiseerde landen 
de verplichting aangegaan om hun 
broeikasgasemissies in de periode 
2008-2012 met gemiddeld 5% te 

reduceren ten opzichte van 1990. 
Het is uiteraard noodzakelijk dat de 
aangegane verbintenissen uitgevoerd 
worden – ‘pacta sunt servanda’. 
Het Vlaams gewest engageerde zich om 
haar uitstoot van broeikasgassen tegen 
2008-2012 met 5,2% te verminderen 
in vergelijking met 1990. Onze meest 
recente cijfers laten zien dat de uitstoot 
van broeikasgassen in Vlaanderen in 
2005 is gedaald tot ca 89,5 Mton CO2-
eq. In 2004 stootte Vlaanderen nog 
bijna 91 Mton CO2-eq uit. Dit betekent 
dat de uitstoot in 2005 + 1,9% bedraagt 
ten opzichte van 1990. Ter vergelijking, 
in 2004 was dat + 3,6% en in 2003 
bedroeg de uitstoot nog + 4,1% ten 
opzichte van 1990.”

Kris Peeters: “Vlaanderen zit dus 
op koers. Volgens de prognoses kan 
80% van ons objectief gerealiseerd 
worden met inspanningen op eigen 
bodem. De resterende 20% kunnen 
we kostenefficiënter elders realiseren 
door milieuvriendelijke projecten van 
nationale bedrijven in het buitenland 
te steunen, die recht geven op 
verhandelbare emissierechten. 
Tot 2006 was 37 miljoen euro voorzien. 

Het Vlaams gewest investeert 
voornamelijk in internationale 
emissierechtenfondsen zoals dat van 
de Europese Bank voor Wederopbouw 
en Herontwikkeling. Op federaal niveau 
ondertekende minister van Leefmilieu, 
Bruno Tobback, recentelijk het eerste 
Clean Development Mechanisms-
contract, waarmee emissierechten 
aangekocht werden die voortvloeien 
uit de nieuwe geothermische 
elektriciteitscentrale van het bedrijf 
LaGeo in El Salvador. In een eerste 
fase heeft de federale ministerraad 
9,3 miljoen euro vrijgemaakt voor de 
aankoop van emissierechten.” 

 
Hernieuwbaar belgië

Kris Peeters: “Hoe langer, hoe meer 
wordt de uitstoot van broeikasgassen 
een doorslaggevende maatstaf om 
bestaande activiteiten en bijkomende 
initiatieven te beoordelen. We mogen 
ons echter niet laten verleiden om alles 
wat CO2 met zich meebrengt defensief 
af te wijzen. Integendeel. Dit dient de 
aanleiding te zijn om proactief in te 
spelen op alle opportuniteiten die zich 
aandienen om CO2-emissiereducties te 
realiseren. Geert Noels, hoofdeconoom 
van Petercam, maakte vorig jaar in 
Trends de volgende zinnige opmerking: 
‘In plaats van de zaken af te wachten, kan 

ons land beter een leidende rol trachten 
te spelen in het energievraagstuk. 
Kunnen wij onze universiteiten en 
bedrijven niet mobiliseren om de handen 
in elkaar te slaan? Een dichtbevolkte 
regio met energie-intensieve sectoren, 
dat is voor energietechnologie zoals 
destijds de druk op een dunbevolkte 
regio zonder telecominfrastructuur om 
draadloze communicatietechnologie te 
ontwikkelen.’ Hij maakte hierbij allusie 
op het Finse Nokia. Nu zijn uitspraak is 
correct, alleen vind ik ze gedateerd, want 
er is op dit moment bij onze bedrijven 
en onderzoeksinstellingen nogal wat 
knowhow aanwezig met betrekking 
tot hernieuwbare energieproductie 
(windmolens en waterkracht), 
energie-efficiënte energieproductie 
(WKK en brandstofcellen) en nieuwe 
energiedragers (waterstof).” 

Kris Peeters: “Het onderzoekscentrum 
IMEC in Leuven boekt grote 
vooruitgang in de ontwikkeling van 
hoogtechnologische materialen voor de 
productie van elektriciteit op basis van 
zonne-energie. Of kijk bijvoorbeeld naar 
de glastuinbouw: door de introductie 
van het systeem van gesloten serres 

met een warmtecollector, 
kan de glastuinbouw 
van een belangrijke 
energiegebruiker 
evolueren naar een 
energieleverancier, die 
daarenboven als één 
van de enige sectoren 

CO2 verbruikt in zijn productieproces. 
Ook tal van andere bedrijven trekken 
de kar van de energierevolutie: Treco 
Energy Systems uit Overijse pakt uit met 
hoogtechnologische WKK-installaties 
en Photovoltech produceert in Tienen 
fotovoltaïsche cellen. Zo zijn er nog 
veel meer bedrijven. Zij realiseren 
nu hun winsten door investeringen 
in moderne energietechnologieën, 
dankzij Kyoto. Een ambitieus Vlaams 
klimaatbeleid helpt dus niet enkel het 
globale klimaatprobleem aanpakken, 
maar is vandaag ook het vliegwiel van 
de modernisering van onze economie. 
Deze energierevolutie, want daar gaat 
het eigenlijk over, biedt ongelooflijke 
mogelijkheden voor tal van sectoren. 
Vroeg of laat zijn aardolie, aardgas en 
uranium uitgeput en moeten we de stap 
naar hernieuwbare energiebronnen 
zetten. Hoe sneller we overschakelen 
naar een energiezuinige en koolstofarme 
samenleving, hoe beter.”

 “Ik ben niet contra hernieuwbare energie 
en ook niet pro kernenergie, maar 
nucleaire elektriciteitsproductie kan je 
daarom niet bij voorbaat afwijzen.”




