draait tegenwoordig gemiddeld
maar 30 uur per maand, lang niet
genoeg om rendabel te zijn. In
februari zijn ze nog eens langs de
kassa gepasseerd toen de Fransen
stroom nodig hadden voor hun
verwarming, maar voor de rest
was het erg kalm. De centrale in

de prijs van de grondstof (gas) om
elektriciteit mee te produceren hoog
is en de elektriciteitsprijs laag”, zegt
Jeroen Brouwers, woordvoerder
van Essent. Toch zijn het net de
gascentrales die Wathelet wil aanmoedigen. Want ze kunnen ingezet
worden op momenten dat er geen

treuzelen met de bouw. Daarom
wil Wathelet hen steunen door een
veiling op poten te zetten. Wie wint,
krijgt een gegarandeerd rendement,
een financiële compensatie voor
eventueel verlies. Energieregulator CREG moet de compensatie
vastleggen. “Maar dit moet nog

markt”, vindt Brouwers. “In
Nederland is er trouwens al
genoeg energie uit gascentrales
beschikbaar, daar kan België
gebruik van maken. Het heeft
toch geen zin dat we straks aan
beide kanten van de grens met te
veel capaciteit zitten?”
LC

gische stations spoorwegmaatschap
vanaf september br
stations. In onder m
Leuven openen zake
“C’est du Pain” . NS
winkels openen in 20
NMBS-Groep baat ze
uit, maar verhuurt d
ruimten in de stations

Financiën wil 126 miljoen euro terugvorderen van EU
BRUSSEL - België heeft van februari 2008 tot december 2010 zowat
126 miljoen euro aan douanerechten teveel betaald aan Europa. Dat
komt door een programmeerfout. Als de regering dit onweerlegbaar
kan aantonen, zal Europa het bedrag terugbetalen.
Tussen 2008 en 2010 zijn er wellicht dubbeltellingen gebeurd.
“Dat komt door een programmeerfout”, aldus Kamerlid Luc
Van Biesen (Open Vld).

“Een onafhankelijk bureau moet
nu een audit van de elektronische
douaneaangifte uitvoeren. Volgens informatie van minister van
Financiën Steven Vanackere is de
procedure voor de aanduiding van
een auditbureau al in gang gezet en
Bereid
Europa is bereid om deze som wordt eerstdaags de aanbesteding
terug te storten, maar niet gepubliceerd zodat auditbureaus
zomaar. De voorwaarde voor die zich geroepen voelen zich kunterugbetaling is dat België zwart nen aanbieden. Tegen eind oktober
op wit kan aantonen dat dit be- zou de minister een bureau moeten
drag tot op de eurocent klopt en aangeduid hebben.”
dat er inderdaad een fout in het De doorlichting van het elektrocomputersysteem was geslopen.” nisch systeem zal volgens Luc Van

■ Recordaantal dru
gearresteerd - D
in 2011 1.031 drug
-fabrikanten laten a
record, bericht De Tij
het jaarverslag van de
In 2010 waren er 883
in 2009 676. Ook op
maar liefst 309 can
ontmanteld werden.
dat er 291, in 2009 1

Biesen al snel enkele maanden
duren. Ten vroegste tegen half december worden de eerste resultaten
verwacht.
Financiën verklaarde eerder al dat
de boekhoudkundige module van
de elektronische douaneaangifte
sinds 2011 functioneert zoals het
hoort.

Begroting

“De 126 miljoen euro is niet mee opgenomen in de begroting van 2012.
Als Europa volgend jaar terugstort,
dan betekent dit een behoorlijke
meevaller voor de begroting van
2013”, besluit Luc Van Biesen.
DCA

Luc Van Biesen (Open Vld).
Foto Belga

	
  

■ Parlementslid sch
dicaptenplaats ze
man uit Haren die al m
op het opfrissen van
tenparkeerplaats voo
woensdagochtend s
van Brussels parleme
De Open Vld’ster sta
uit de mouwen en
parkeerplaats eigenh
blauw. (b)

