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Camembert-
oorlog is 
voorbij
na meer dan 20 jaar onenig-
heidzijn er afspraken over de
productie van camembert-
kaas. officieel hoort camem-
bert uit normandië te komen,
waar de kaas op ambachtelijke
wijze wordt geproduceerd. Hij
draagt het officiële ‘aoP
Camembert’-stempel. maar
ook multinationals produceren
camembert. op de verpakking
staat ‘Camembert fabriqué en
normandie’. na drie maanden
overleg is overeengekomen
dat minimaal 30 procent van
de melk van normandische
koeien moet komen. de boe-
ren stemden ermee in dat ook
een gepasteuriseerde kaas het
aoP-stempel kan krijgen. 
(JVH)

‘Donald Trump
wil dealers
executeren’

de amerikaanse president
donald Trump heeft zich vol-
gens de nieuwsdienst axios
opnieuw uitgesproken voor de
executie van drughandelaars.
Volgens axios zei het ameri -
kaanse staatshoofd over drug-
handelaars onder meer: “Wist u
dat de Chinezen en de
filipino’s geen drugsprobleem
hebben. Ze doden de dealers
eenvoudigweg.” Trump stelt
drugshandelaars op één lijn
met seriemoordenaars. Volgens
zijn adviseur Kellyanne Conway
is het standpunt van Trump
“genuanceerder”. Hij gewaagt
“enkel” van drugszaken en 
-dealers op grote schaal, die
duizenden doden op hun
geweten hebben. (BelGa)

Zelf injecteren
bij behandeling
vruchtbaarheid

aan het UZ Brussel kunnen
vrouwen voortaan zichzelf
injecteren bij een vruchtbaar-
heidsbehandeling. “Door het
gebruik van nieuwe medicatie
voor ovariumstimulatie,
rekovelle, kunnen we bij in-
vitrofertilisatie de dosering
aan elke patiënte aanpassen.
na bloedafname en gewichts-
bepaling wijst een algoritme uit
welke de beste dosering is om
tot de 10 à 15 goede eicellen te
komen die we nodig hebben”,
zegt prof. Herman Tournaye
van het UZ Brussel. Bovendien
voert de patiënte de injecties
met rekovelle zelf uit, en ook
dat zorgt ervoor dat de patiënte
de regie voor haar behandeling
in eigen handen heeft. (BelGa)

Tommelein
schuift
gasdeadline op

de periode waarin gezinnen
niet afgesloten mogen worden
van elektriciteit en aardgas
wordt met een maand ver-
lengd, tot eind maart. dat heeft
Vlaams minister van energie
Bart Tommelein (open Vld)
beslist. “Zo voorkomen we dat
mensen die het al moeilijk
hebben letterlijk in de kou
komen te zitten.” de
distributienet beheerders
mogen klanten van 
1 december tot 1 maart niet
afsluiten van elektriciteit of
aardgas. door de aanhoudende
koude en op basis van de
weersverwachtingen heeft
energieminister Tommelein nu
beslist die pe riode te verlengen
tot eind maart. (dB)

Houten klaas

Praten doet de bruidegom niet
vaak – dat is misschien een 
nadeel. Maar voor de rest? Hij is
groot, mooi gebruind, stevig

gebouwd, blijft altijd rustig en
je kunt er een huis op bouwen.
Welke vrouw wil er nu geen
boom als man? De afgelopen

dagen hebben een reeks Mexi-
caanse vrouwen alvast ‘ja’ 
gezegd tegen hun houten
klaas. De bruiloften willen 

de aandacht te vestigen op het
probleem van de illegale hout-
kap. ongeveer een derde van
het landoppervlak van Mexico

is bedekt met bos maar door 
de illegale houtkap sneuvelen
er steeds meer bomen. (JVH) 
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Winst Engie Electrabel
door uitstel kernuitstap: 

Groenestroombedrijven zouden tegelijk flinke verliezen lijden

Jeroen van HorenbeeK

De kernuitstap uitstellen zou Engie
Electrabel elk jaar 850 miljoen euro
opleveren en bedrijven die investeren 
in zonnepanelen, windmolens en
gascentrales elk jaar 321 miljoen euro
kosten. Dat heeft het federaal Planbureau
berekend. De instelling waarschuwt dat
groene projecten dan ‘uitgesteld of zelfs
geannuleerd’ zouden worden.

Federaal energieminister Marie Christine
Marghem (MR) vroeg eind december aan eco-
noom Johan Albrecht (UGent) en het federaal
Planbureau om de economische gevolgen van de
kernuitstap te berekenen. Sinds de kerstdagen ligt
de centrumrechtse coalitie overhoop over de slui-
ting van de zeven Belgische kerncentrales. Volgens
de wet op de kernuitstap moeten die tegen 2025
allemaal dicht. N-VA wil de twee nieuwste kern-
centrales Doel 4 en Tihange 3 langer openhou-
den.

De studie van econoom Albrecht kreeg de afge-
lopen dagen veel aandacht, onder meer door een
stomme fout in het besluit. Maar ook in de studie
van het Planbureau staat belangrijk cijfermateri-
aal voor de discussie. Volgens de instelling zou de

kernuitstap uitstellen Engie Electrabel, de uitbater
van Doel 4 en Tihange 3, jaarlijks 850 miljoen euro
opleveren. Als de kerncentrales langer openblij-
ven, kan het Frans-Belgische energiebedrijf
stroom produceren onder de marktprijs. Zelfs als
de nucleaire productiekosten zouden verdubbe-
len, een worstcasescenario, dan nog zou een ver-
lenging jaarlijks 580 miljoen euro opleveren.

Lage marktprijs
Waar er winnaars zijn, bijten er ook verliezers in
het stof. In dit geval zouden dat de energiebedrij-
ven zijn die investeren in groene energie en in gas-
centrales. Als de oude, afgeschreven kerncentrales
langer openblijven, houden die de marktprijs
namelijk laag. Hierdoor krijgen nieuwe projecten
rond zonnepanelen, windmolens en gascentrales
– waar nog hoge investeringskosten aan zijn ver-
bonden voor de bouw – het heel moeilijk om ren-
dabel te kunnen produceren.

“Het Planbureau toont aan waar wij al jaren
voor waarschuwen: door te aarzelen met de kern-
uitstap, ondermijn je de groene ontwikkelingen
van de toekomst”, zegt Kristof Calvo (Groen). “Zo
jaag je de investeringen weg uit ons land.”

Concreet zouden de producenten van zonne-
energie jaarlijks 10 miljoen euro verliezen, de pro-
ducenten van windenergie 34 miljoen euro en de

eigenaars van gasgestookte centrales liefst 277
miljoen euro. Ook het Planbureau is gealarmeerd
door deze bedragen. In het rapport waarschuwt
de instelling dat de verliezen “de energieoverscha-
keling kunnen vertragen aangezien investeringen
in flexibele en koolstofarme technologieën in
België – die dringend noodzakelijk zijn – hieronder
te lijden zullen hebben en uitgesteld of zelfs gean-
nuleerd kunnen worden”.

Nucleaire heffing
Volgens Bert Wollants, de energiespecialist van
N-VA, kan het ook anders. De Belgische staat zou
een deel van de winsten van Engie Electrabel kun-
nen afromen, via de nucleaire heffing. “De inkom-
sten uit die belasting kunnen we dan gebruiken
om de stroomfactuur van gezinnen en bedrijven
te drukken. En om groene investeringen aan te
moedigen.” Voor de kerncentrales Doel 1 en 2, die
eigenlijk in 2015 moesten sluiten maar nog altijd
draaien, ontvangt de staatskas jaarlijks 20 miljoen
euro van Engie Electrabel. “Maar Doel 1 en 2
waren kleine centrales, voor Doel 4 en Tihange 3
kan de opbrengst hoger zijn”, benadrukt Wollants.

Calvo gelooft hier niet in. “Het mag duidelijk
zijn: de winsten van een verlenging verdwijnen
in de zakken van Engie Electrabel. En de verliezen
dragen we als samenleving, want als de kerncen-
trales openblijven, zullen extra subsidies voor
zonnepanelen, windmolens en gascentrales nood-
zakelijk zijn.”

Engie Electrabel houdt zich traditioneel buiten
de discussie over de kernuitstap. Het is aan de
politiek om te beslissen wat er met de Belgische
kerncentrales gebeurt, daarna kan er onderhan-
deld worden over een mogelijke verlenging, is al
jaren de redenering van de bedrijfsleiding. Als er
een verlenging komt voor Doel 4 en Tihange 3,
zal Engie Electrabel sowieso enkele honderden
miljoenen euro’s moeten investeren in een facelift
voor de installaties. 
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