
afgeschreven zijn. De productie van elek-
triciteit is daardoor gemiddeld veel goed-
koper. Experts schatten de eenheidsprijs
voor nucleaire productie op 20 tot 28 eu-
ro per megawattuur, waarbij Electrabel
uiteraard de prijs het hoogst inschat. Dat
zou goed nieuws zijn voor de consumen-
ten, bedrijven en particulieren, als dat
zou betekenen dat deze productie ook
goedkoper zou verkocht worden. Maar
dat gebeurt niet. De eenheidsverkoop-
prijs voor deze elektriciteit ligt rond de
50 euro, zonder distributie en taksen. In-
derdaad: productie 20 euro, bruto ver-
koopprijs 50 euro. Dat is 150 procent
winst. Faut le faire, zouden ze in Frank-
rijk zeggen.
Als we een beetje een normale marktsitu-
atie zouden kennen, zou de elektriciteit
dus veel goedkoper zijn. Het is logisch dat
Suez op de productie van elektriciteit
winst maakt. Maar geen woekerwinst. Als
er voor 20 euro geproduceerd en er tegen
30 euro verkocht wordt, dan is dat al erg
goed. Er zijn niet zo veel bedrijven die
kunnen uitpakken met 50 procent opera-
tionele winstmarge. Alles wat er boven
ligt, is gewoon misbruik van een monopo-
lie.

Aankoopcentrale

We hebben zowel in de Kamer als in de
Senaat een wetsvoorstel ingediend om
hier iets aan te doen. We stellen voor dat
de elektriciteit die wordt opgewekt uit af-
geschreven nucleaire en steenkoolcen-
trales, verplicht wordt gekocht door een
aankoopcentrale aan een redelijke prijs:
de kost plus een meer dan behoorlijke
winstmarge. De elektriciteit wordt terug
verkocht aan de leveranciers in een soort
veiling. Op die manier vermindert de
elektriciteitsfactuur in België structureel
met 1 miljard euro of meer. Met de op-
brengst koopt de centrale de groene-
stroomcertificaten van de windmolens

zen. Vandaag wordt de energiemarkt be-
heerst door contracten met variabele
prijsformule. Een consument die een
overeenkomst voor elektriciteit of gas
sluit, gaat akkoord met een bepaalde be-
ginprijs, maar gaat er ook mee akkoord
dat die prijs maandelijks wordt aange-
past. Hoe dat juist gebeurt, kunnen in
België vermoedelijk wel een twintigtal
mensen uitleggen, maar niet veel meer.
Het prijzenobservatorium stelt in zijn pe-
riodieke verslagen systematisch dat de
mogelijkheid om iedere maand de prijzen
van een bestaande overeenkomst aan te
passen één van de redenen is waarom we
in België gevoeliger zijn aan de stijging
van de energieprijzen. 
De regering heeft beslist om de maande-
lijkse termijn naar drie maanden te bren-
gen en een stijging van de prijzen aan een
vergelijking met de buurlanden te onder-
werpen. Dat is onvoldoende. We moeten
niet de evolutie vergelijken, wel de prij-
zen zelf. Onze elektriciteitsprijzen zijn nu
nog steeds de helft duurder voor gezin-
nen en een derde duurder voor bedrijven
dan in Frankrijk, een land met ongeveer
dezelfde elektriciteitsmarkt. Ten opzich-
te van het gemiddelde van de buurlanden
is het verschil respectievelijk 22 procent
en 15 procent. Als de prijzen vanaf nu met
even veel mogen toenemen, betonneren
we ons kostennadeel. De regering heeft
dus geen beperking op de energieprijzen
aangebracht, ze heeft de hogere prijzen
bestendigd. Daarom is het absolute mini-
mum dat de prijsaanpassingen maar één
keer per jaar mogen gebeuren (zoals de
huurprijs) en dat we de energieprijzen
blokkeren tot ze niet meer boven het ge-
middelde met de buurlanden zitten.
De tweede ingreep gaat veel verder. Bel-
gië kent een bijzonder systeem van elek-
triciteitsvoorziening. Meer dan de helft
van onze elektriciteit komt voort uit
kerncentrales en steenkoolcentrales die
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L A AT  O N Z E  K E R N C E N T R A L ES  W I N D M O L E N S  B E TA L E N
De liberalisering van de energiemarkt is mislukt: u betaalt te veel en Electrabel maakt te veel winst. BRUNO TOBBACK en
JOHAN VANDE LANOTTE hebben een idee om daar iets aan te doen. Laat de overheid voor een correcte prijs de goedkope
stroom van afgeschreven kerncentrales kopen en doorverkopen. En creëer groene stroom met de winst.

Electrabel maakt op kernenergie
150 procent winst. Faut le faire

JOHAN VANDE LANOTTE
BRUNO TOBBACK
Wie? Resp. senaatfractievoorzitter en
kamerfractievoorzitter voor de SP.A.
Wat? De uraniumtaks is een slechte manier
om overheidsinkomsten te halen uit kern-
energie.
Waarom? Het dreigt elektriciteit nog duur-
der te maken voor de consument.

De uitdaging voor het energiebeleid
van de komende tien jaar is even verre-
gaand als eenvoudig: kunnen we aan on-
ze energiebehoefte blijven voldoen met
voldoende zekerheid van bevoorrading,
met stabiele prijzen en gegarandeerde
veiligheid? De afgeleide vraag is of we
kunnen rekenen op de marktwerking om
dit te realiseren? Ons antwoord op beide
vragen is ja, maar niet zonder de energie-
markt eerst te herdenken.
Het energiebeleid is de voorbije weken
meer dan ooit actueel geweest. De drama-
tische gebeurtenissen in Japan hebben
de onzekerheid over de veiligheid van
kernenergie versterkt. De stijgende ener-
gieprijzen zijn al geruime tijd een bron
van bekommernis voor velen, niet in het
minst voor de werkgevers, gezien de im-
pact op de competitiviteit via hun ener-
giefactuur en die van hun werknemers.
De stop-and-gopolitiek rond de kernuit-
stap brengt de zekerheid van bevoorra-
ding in gevaar. De uitbouw van alterna-
tieve energie gaat gepaard met stijgende
distributietarieven. Al deze ontwikkelin-
gen hebben aanleiding gegeven tot heel
wat uitspraken. Onze minister van Ener-
gie, Paul Magnette (PS), verklaarde dat de
liberalisering van de energiemarkt is
mislukt. Dat is maar een gedeeltelijke
waarheid. Want dat België hogere ener-
gieprijzen kent dan onze buurlanden is
niet van alle tijden. Kijken we maar naar
de cijfers. In 2007 kostte de elektriciteit
in België 12,3 cent per kilowattuur. In de

ons omringende landen, Nederland,
Frankrijk en Duitsland was dat net iets
meer: 12,5. In 2010 zijn de cijfers omge-
keerd: 14,5 cent bij ons, 11,9 in de buur-
landen. Bij ons een massale stijging, bij
de buurlanden een daling. In de eerste
maanden van 2011 is dit nog verergerd.
Dat geldt ook voor gas: in 2007 betaalden
we voor gas in België 10,3 euro per giga-
joule, in de buurlanden 12,5 euro. De
buurlanden waren dus duidelijk duurder.
In 2010 is dat verschil al weggewerkt: in
België steeg de gasprijs tot 11,7 euro, in de
buurlanden daalde de prijs tot 11,8. 

Marktwerking faalt

De liberalisering mag dan al mislukt zijn,
maar zolang SP.A in de regering zat, wer-
den de prijzen onder controle gehouden.
Sindsdien is dat niet meer het geval. Bo-
vendien is het ritme van investeren in
elektriciteitsproductie ernstig vertraagd.
De marktwerking zou alles oplossen,
maar heeft gefaald. Wat is het alterna-
tief ?
We maken even de redenering a contra-
rio:
1. Zonder nieuwe investeringen in ener-
gieproductie kunnen we onze bevoorra-
dingszekerheid niet op peil houden.
2. Het huidige aandeel van energie in het
budget is te hoog voor bedrijven en gezin-
nen. Evenmin is het mogelijk om in Bel-
gië veel meer te gaan betalen voor onze
elektriciteit en gas.
3. De stijgende inflatie en de automati-
sche koppeling van de lonen is op van-
daag geen win-winscenario, maar een
lose-losescenario: loonsverhogingen kos-
ten de bedrijven geld en geven de werkne-
mers geen extra koopkracht.
4. Kernenergie is niet de meest duurza-
me noch de goedkoopste productievorm
zolang er geen oplossing is voor het nu-
cleair afval.
5. Er zal geen marktwerking ontstaan zo-
lang de productie en distributie door één
grote speler wordt beheerst.
We denken dat een aantal fundamentele
ingrepen in ons energie- en prijzenbeleid
wel tot een oplossing kunnen leiden. We
gaan in op twee mogelijkheden.
In de eerste plaats moeten we aandacht
besteden aan het bestaand mechanisme
van prijsaanpassing van de energieprij-

De windmolens op de Noordzee kunnen gebaat zijn bij een uitgestelde kernuitstap. © hh

Naar een
echte markt
voor
elektriciteit
en gas
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De wereldgemeenschap, Amerika,
Europa en de Arabische Liga hebben
hun zegen gegeven aan het bombarde-
ren van Libië. Dit in het kader van een
rechtvaardige, noodzakelijke en wettige
oorlog. Leve de toepassing van het res-
ponsability to protect-beginsel. Alle Bel-
gische politieke neuzen staan in dezelf-
de richting. Links en rechts reiken el-
kaar de hand in dit humanitair gebeu-
ren. Nicolas Sarkozy vertolkt het
universele geweten en wijst de weg. Het
is een moment van glorie. Een oorlog
van het goede tegen het kwaad. Profici-
at. Applaus.
De recente ontwikkelingen in het Mid-
den-Oosten en Noord-Afrika (MENA),
vooral de geweldloze vrijheidsstrijd in
Tunesië en Egypte zijn hartverheffend
en ontroerend. We kunnen hier zeer veel
van leren. De regio kent een tweede on-
afhankelijkheidsstrijd, een bevrijding
van interne dictaturen en van externe
inmenging. Tijdens een internationale
conferentie aan de UGent over ‘De ver-
dediging van opvoeding in tijden van be-
zetting en oorlog’, in het begin van deze
maand, eisten Iraakse deelnemers dat er
een einde komt aan de buitenlandse di-
recte en indirecte bezetting van hun
land en van de regio.
De oorlog in Libië geeft me een gevoel
van onbehagen. Ik ben ertegen. Ik kan
niet mee applaudisseren. Het is de vijfde

keer, in de 21ste eeuw, dat het democrati-
sche Westen in het MENA bommen gooit
om onze problemen op te lossen. We
bombardeerden Afghanistan, Irak, Li-
banon, Gaza en nu Libië. In de eerste
vier bomoperaties vielen veel slachtof-
fers (ook bij de burgerbevolking ). Mate-
riële en menselijke randschade en leed
zijn nu eenmaal de prijs die betaald
wordt om onze doelstellingen te berei-
ken. Deze vier interventies hadden geen
succes en waren wel zeer duur. Het zijn
voorbeelden van een gebuisd veilig-
heidsbeleid. Maar nu zou het lukken? Ik
geloof dit niet. Oorlog is meestal de
vroedvrouw van meer oorlog en van
meer leed.

De keerzijde van deze oorlog is weinig
hoopgevend.
1. Deze oorlog maakt deel uit van het
westers reactief en reactionair beleid
ten aanzien van het MENA. De controle
over het MENA is tot nu toe verzekerd
door gewapend geweld in te zetten, be-
vriende dictaturen te steunen en niet-
bevriende democratisch verkozen groe-
pen te sanctioneren. Voorts doen econo-
mische sancties hun werk, de lucratieve
verkoop van wapens, het leveren van pa-
ramilitaire hulp aan de oppositie in Li-
bië, dubbele standaarden, de onder-
drukking en de kolonisatie van de Pales-
tijnse gebieden door de vingers zien en
zondebokken opvoeren.
De oorlog in Libië voelt goed, omdat het
Westen de rol speelt van de goede ridder
en tijdelijk de aandacht kan afwenden
van de eerder vermelde dissonanties.
Zal dit nu allemaal veranderen?
2. Het buitenlands beleid van het Wes-
ten komt meestal op een weinig demo-
cratische wijze tot stand. Zowel in de VS

als in verschillende landen in Europa,
wordt het hoofdzakelijk bepaald door
particuliere belangengroepen, zoals het
militair-industrieel complex en de olie-
belangen. En wat het Israëlisch-Pales-
tijns conflict betreft door de Israëlische
lobby’s en conservatieve evangelisten
die geloven dat de Messias hen zal ko-
men verlossen in een nieuw Eretz Yisra-
el. Ik geloof dat de Messias slechts zal ko-
men als daar eerst vrede komt. Wapens
zijn een remedie geworden tegen veel
kwalen, zoals massavernietigingswa-
pens, politiek terrorisme, niet-bevrien-
de dictaturen, werkloosheid en het ver-
lies van controle over oliebronnen en
-prijzen.
3. De aanpak van de conflicten is reac-
tief. Conflictpreventie en duurzame vre-
desopbouw blijven abstracties. Meestal
worden maatregelen genomen om
symptomen, zoals terrorisme, te onder-
drukken. De oorzaken (kolonisatie, bin-
nenlandse onderdrukking, directe en in-
directe bezetting, armoede) worden niet
aangepakt.
4. Deze oorlog wordt aangekleed door
spindoctors. Wie is die ‘wereldgemeen-
schap’? De BRIC-landen hebben zich
onthouden. De Arabische Liga werd
aangepord om de interventie in Libië te
steunen. De meeste lidstaten van de Liga
zijn zwak en afhankelijk van westerse
steun. Zij opteren voor de lichte versie
van deze no-flyzone. Qatar stuurt vier
vliegtuigen. Turkije en andere landen
hadden wellicht alternatieve oplossin-
gen kunnen aanreiken, maar ze werden
niet uitgenodigd in de Parijse club van 8.
5. Het is een onvoorbereide oorlog. De
resolutie is een diplomatieke rorschach-
test en zit vol spitsvondige onzin. Welke
rebellen gaan we steunen in deze bur-
geroorlog? Hoe zal de Libische bevol-
king reageren op de bombardementen?
Waarom denken we dat het vliegverbod
de burgers zal beschermen? Welk regi-
me wensen in de toekomst? Waarom
aandacht voor Libië en niet voor andere
landen waar mensenrechten worden ge-
schonden? Zal het doden van Arabieren
ons imago verbeteren? Waar is de oor-
logsverklaring? Vertegenwoordigt de ge-
sprekspartner in Cyrenaica het natio-
naal belang van Libië.
Ik hoop dat ik ongelijk heb. Moge de ope-
ratie Harmattan een succesvolle uitzon-
dering worden in het droeve verhaal van
militaire interventies in het MENA.

De keerzijde van de oorlog 
De eensgezindheid over de oorlog tegen Libië stemt LUC REYCHLER toch niet
hoopvol over de afloop. Hij ziet te veel mislukkingen in het verleden en te veel
contradicties in de westerse aanpak.

LUC REYCHLER
Wie? Emeritus professor internationale
betrekkingen, conflictpreventie en duurza-
me vredesopbouw aan de KU Leuven.
Wat? Het Westen kan voor het Midden-
Oosten en Noord-Afrika niet bepaald een
succesvol palmares voorleggen.
Waarom? Omdat de aanpak in de regio er
geen is van preventie of oorzaakbestrijding.
Bovendien is hij doorgaans door economi-
sche motieven geïnspireerd, niet door
democratische.

Oorlog is meestal 
de vroedvrouw van
meer oorlog en van
meer leed

Paardekooper. P.C. Paardekoop-
er, geboren in 1920, is niet meer
van de jongsten, maar hij is ook
niet ‘wijlen’ (DS 28 maart).
Tsunami. De tsunami trof Japan
op vrijdag 11 maart, niet op 4
maart (DS 28 maart).
Deborsu. Het boek van Christop-
he Deborsu (DS 26 maart) heet
Dag Vlaanderen! Hoe Walen écht
leven en denken. Het telt 400
bladzijden, kost in de boekhandel
22,50 euro en is uitgegeven bij
Borgerhoff & Lamberigts.

CORRECTIES &
AANVULLINGEN

op zee. Met andere woorden, via de aan-
koopcentrale verminderen we structu-
reel de kost voor elektriciteit en kunnen
we vermijden dat de vernieuwing en de
diversificatie van de energieproductie de
consument op kosten jaagt. De oude in-
stallaties betalen de vernieuwing, niet de
consument. Dat zal voor de particulieren
en de bedrijven een duidelijk verschil ma-
ken. Ondertussen wordt ook een echte
markt gecreëerd met meerdere sterke
spelers, zowel in productie als in distri-
butie. Op het moment dat de vernieuwing
van de energieproductie ver gevorderd is
en er een competitieve markt is ontstaan,
schaffen we de aankoopcentrale weer af.
De SP.A heeft mee de wet gemaakt die de
kernuitstap oplegde. In die wet werd de
levensduur van de centrales op 40 jaar ge-
bracht. De aankoopcentrale zorgt er voor
dat de opbrengst van de wet naar de con-
sument gaat. Een gezin kan een oude wa-
gen wat langer laten lopen en op die ma-
nier geld sparen. Dat geld kan ze dan ge-
bruiken om wat later een nieuwe, zuinige,
veilige en propere wagen te kopen. Op
vandaag blijft de consument de afbetaal-
de auto verder betalen én begint hij al de
nieuwe te betalen. De aankoopcentrale
maakt een einde aan die situatie. De aan-
koopcentrale is beter dan een belasting
op uranium. Er zijn twee bezwaren tegen
zo’n belasting. De eerste is dat de prijs
daardoor sowieso niet daalt, mogelijks
zelfs stijgt. De regering belast de super-
winst, maar de energiegebruiker blijft te
veel betalen. Er ontstaat geen marktwer-
king die de prijzen naar beneden drukt.
Het tweede bezwaar is dat de kost voor de
vernieuwing van de energie door de con-
sument gedragen blijft als de opbrengst
van zo’n uraniumtaks dient om de begro-
ting aan te zuiveren.
Toen de liberalisering op Europees ni-
veau werd beslist, waren we daar geen
voorstander van. Maar de Europese Unie
liet ons geen keuze, niet in het doel, nau-
welijks in de middelen. Nu iedereen het
erover eens is dat de liberalisering is mis-
lukt, is het tijd om de energiemarkt her-
uit te vinden. Een aankoopcentrale kan
de prijs drukken, de investering in duur-
zame en veilige alternatieven stimuleren
en de marktmacht in productie en distri-
butie herverdelen. © Tom Goovaerts
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