
“2009 was eens te meer een goed 
jaar voor Duvel Moortgat”, luidt het 
in het activiteitenverslag. 

De beursgenoteerde brouwer 
zag zijn nettowinst dan ook met 
meer dan 2 miljoen euro toene-
men tot 14,873 miljoen euro. Er 
zijn twee duidelijke oorzaken voor 
dit succes. 

Duvel zet zijn opmars als een 
van de populairste speciaalbieren 
verder in binnen- en buitenland. 
Het bekende blond bier verstevig-
de in 2009 zijn positie als sterkste 
merk binnen de groep, met een glo-
bale omzetstijging van 6,8%. 

De niet-Belgische markten 
waren goed voor 45% van de ge-
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Na vijftien jaar van onafgebro-
ken groei moest de binnenvaart in 
2009 een stap achteruitzetten. De 
trafiek in tonnage zakte met 14,1%, 
in zogenaamde tonkilometer ging 
er 15,5% af. Dat blijkt uit de defi-
nitieve cijfers van Promotie Bin-
nenvaart Vlaanderen (PBV). Uit-
eindelijk klokte 2009 voor de bin-
nenvaart af op 61,388 miljoen ton 
en 3,87 miljard tonkilometer. Door 
een overcapaciteit zagen de binnen-
vaarders de vrachtprijzen met 30% 
tot  60% teruglopen. 

0 De directie van Belgocontrol is niet 
te spreken over de conclusies van een 
audit die staatssecretaris Schouppe 
liet uitvoeren over de werking van 
het luchtverkeerscentrum. De audit 
is vernietigend over de leiding van 
Belgocontrol. Dit autonoom over-
heidsbedrijf wordt een slecht be-
stuur verweten en een gebrek aan 
een strategische visie. Het bedrijf 
verkeert ook in financieel gevaarlijk 
water, onder meer een gevolg van de 
te hoge kosten en de te lage produc-
tiviteit. 

0 The Brussels Airport Company, de 
uitbater van de luchthaven op Zaven-
tem, verwacht dat de aangekondig-
de driedaagse staking van het ca-
binepersoneel van British Airways 
(BA) niet zo veel impact zal hebben 
op de nationale luchthaven. “Er zal 
ongetwijfeld wel een aantal vluch-
ten niet worden uitgevoerd.” Dat 
zegt Jan Van der Cruysse van Brus-
sels Airport. Vrijdag mislukten de ul-
tieme gesprekken tussen de directie 
van BA en de vakbonden van het ca-
binepersoneel. 

0Er is slechts één kandidaat die vol-
doet aan de criteria om de luchtha-
ven van Deurne te mogen uitbaten. 
Het gaat om het Franse Egis Projects 
uit Guyncourt. Dezelfde maatschap-
pij is trouwens ook kandidaat voor 
de uitbating van de luchthavens van 
Wevelgem en Oostende. De Vlaamse 
regering is voorstander om het uitba-
ten van de regionale luchthavens uit 
te besteden aan privépartners. Voor 
Deurne leverde dat één geldige kan-
didaat op: het Franse Egis.
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Dat heeft minister van Financiën 
Didier Reynders gezegd aan Luk Van 
Biesen (Open VLD).

Reynders laat de voorwaarde 
vallen onder druk van Europa. Die 
vond de maatregel discriminerend 
voor bouwondernemingen uit an-
dere landen, die in ons land geen 
registratie aanvroegen. 

De Bouwunie is niet te spreken 
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over de gevolgen. “Op deze manier 
verliest de reguliere geregistreerde 
aannemer zijn concurrentieel voor-
deel tegenover een malafide baas.

De organisatie vindt dat er min-
stens iets anders in de plaats moet 
komen om te vermijden dat mala-
fide bouwbedrijven een nog groter 
marktaandeel gaan inpikken van de 
reguliere bouwbedrijven. Ze denkt 
daarbij aan het koppelen van de ver-
laagde BTW-tarieven aan het gun-
nen van de opdracht aan een bedrijf 
zonder fiscale schulden. Dat is mak-
kelijk na te gaan in openbare fiscale 
gegevensbanken.  

De Groep Concentra is onder meer 
de uitgever van Gazet van Antwerpen.
De redactie van de krant nam in ok-
tober 2009 haar intrek in het nieuwe 
gebouw. Ook de activiteiten van Ra-
dio Nostalgie en Linkeroever Uitge-
vers zijn er ondergebracht.

De grote prijs ging naar het gemo-
derniseerde woon- en werkcomplex 
Flash Design Tower in Boom.

De opbrengst van De Nacht van de 
KMO wordt dit jaar geschonken aan de 
Antwerpse organisatie Hero-Rats die 
in Afrika ratten opleidt om landmijnen 
in oorlogsgebied op te sporen.  
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consolideerde omzet. Tien jaar ge-
leden was dat nog maar 15%. De 
buitenlandse verkopen overtro!en 
daarmee voor het eerst de kaap van 
de 50 miljoen euro. De belangrijkste 
exportlanden zijn Nederland, Frank-
rijk, het Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten. 

Ook de andere merken presteer-
den goed. Naast Duvel brouwt Duvel 
Moortgat onder meer de luxepils Ve-

dett, de abdijbieren van Maredsous, 
de Chou!ebieren en de fruitbieren 
van Liefmans, het Tsjechische Ber-
nad en het Amerikaanse Omme-
gang. 

Vorig jaar werd voor 15,9 miljoen 
euro geïnvesteerd. In 2010 heeft Du-
vel opnieuw voor 15,6 miljoen inves-
teringen gepland. In Puurs wordt on-
der meer een nieuwe afvullijn voor 
vaten van 20 liter gebouwd. Er wordt 
ook een bezoekerscentrum geopend.
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KERNCENTRALE
in de tuin
Geïnteresseerden kunnen hun droom waarmaken en 
desnoods zelf een kerncentrale in hun achtertuin neerpoten. 
Het Amerikaanse bedrijf Hyperion levert centrales die 
nauwelijks groter zijn dan een betonnen buis van een 
regenput. Enkele nadelen: de centrale levert elektriciteit voor 
20.000 gezinnen, moet na vijf jaar worden vervangen en kost 
om en bij de, euhm, 20 miljoen euro.

Grote markt
Hyperion verwacht dat het in het begin 4.000 eenheden kan afzetten.
Dit komt overeen met 100 gigawatt aan energie.
Dit is gelijk aan de huidige capaciteit van kernenergie in de VS.
Hyperion mikt op juni 2013 om de centrale in gebruik te nemen.
De eerste centrales zijn besteld door Tsjechië en Roemenië.

•
•
•
•
•

Elektriciteit uit een kernbatterij is redelijk duur 
(7,25 eurocent/kWh). 
Dit is in de VS vijfmaal zo duur als de huidige prijs 
van elektriciteit.
De Hyperion is daarom geschikt voor afgelegen 
gebieden.
Of als waterzuiveraar in ontwikkelingslanden.

•

•

•

•

De ‘batterij’ werkt met laagwaardig 
uraniumhydride.
Dit is een verbinding tussen uranium 
en waterstof.
Waterstofatomen remmen de 
snelle neutronen af die vrijkomen bij 
kernsplitsing.
Bij die splitsing komt 
hitte vrij.

•

•

•

•

Bij stijgende hitte komt waterstof vrij.
Dit remt de kernsplitsing af.
Hierdoor verbindt waterstof opnieuw 
met uranium.
De kernsplitsing begint opnieuw.
Het geheel wordt gekoeld met 
kalium.
Dit verdampt pas 
op 760 °C. 

•
•
•

•
•

•

Omhulsel

Geen water als 
koelmiddel: kan niet te 
heet worden.
Geen bewegende 
onderdelen in de kern.
Afgesloten module die 
nooit op het terrein 
wordt geopend.
Kan belangrijke rol in 
de ruimtevaart spelen.

•

•

•

•

Voordelen

Bij stijgende hitte komt waterstof vrij.
Dit remt de kernsplitsing af.
Hierdoor verbindt waterstof opnieuw 

Pijpen om hitte 
te transfereren

Hittepijpen

Uranium
hydridebrandstof

en koelmiddel
Omhulsel

Opslag waterstof

Het systeem is geschikt om olie uit teerzanden 
te halen.
Hiervoor is veel energie nodig.
Nu gebeurt dit met (duur) aardgas.
Hyperion kan dit 70% goedkoper.
Verscheidene oliebedrijven hebben al 
een kernbatterij besteld.
Hyperion heeft al meer dan 100 orders binnen.
Nucleaire onderzeeërs (foto) gebruiken al jaren 
minicentrales om energie op te wekken.
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Olie uit teerzanden

Afval

2m

21m

De minicentrale brandt in vijf tot tien jaar 
de helft van het uranium op.
Hierdoor ontstaat tien- tot veertigmaal 
minder afval dan in een klassieke 
kerncentrale.
De module wordt dan uitgegra-
ven en in het bedrijf verwerkt.
Er blijft nog afval ter grootte 
van een voetbal over.

•

•

•

•

De minicentrale neemt in 
vergelijking met een klassieke 
centrale weinig ruimte in.
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