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Tussen 2008 en 2010 zijn er wel-
licht dubbeltellingen gebeurd. 
“Dat komt door een program-
meerfout”, aldus Kamerlid Luc 
Van Biesen (Open Vld).

Bereid
Europa is bereid om deze som 
terug te storten, maar niet 
zomaar. De voorwaarde voor 
terugbetaling is dat België zwart 
op wit kan aantonen dat dit be-
drag tot op de eurocent klopt en 
dat er inderdaad een fout in het 
computersysteem was geslopen.”

 ■Nicht PS-kopstuk wil op N-
VA-lijst - Canan Kir (30), de nicht 
van Brussels staatssecretaris en PS-
stemmenkanon Emir Kir, wil bij de 
gemeenteraadsverkiezingen graag 
voor N-VA opkomen in de Brusselse 
gemeente Sint-Joost-ten-Node. “De 
beslissing over wie er op de lijst zal 
staan, wordt pas over enkele weken 
genomen. Canan Kir is een jonge, ge-
motiveerde vrouw van Turkse origine 
die weet en ziet wat er in Sint-Joost, 
dat al decennialang bestuurd wordt 
door de PS, beter kan. Ze is Franstalig, 
maar is bereid Nederlands te leren en 
is daar ook mee bezig”, aldus lokaal 
N-VA-voorzitter en lijsttrekker Lieven 
Tack. Als Canan Kir op de lijst komt, 
neemt ze het dus op tegen haar neef 
Emir Kir (PS), het stemmenkanon 
van de gemeente, die in de loop 
van de volgende legislatuur de sjerp 
van Jean Demannez zal overnemen, 
tenminste als de PS de burgemeester 
mag leveren. (b)

 ■Geen legbatterijen meer - Vanaf 
1 augustus mogen leghennen niet 
langer in een klassieke legbatterij 
gehuisvest worden. Elke kip moet 
over minstens 750 vierkante centi-
meter beschikken. De regel ging in 
op 1 januari van dit jaar, maar onder 
bepaalde voorwaarden konden 
pluimveehouders genieten van een 
gedoogperiode van een half jaar. 
Die werd met een maand verlengd 
omdat veel Belgische kippenkwekers 
nog volop bezig waren hun kooien 
te verbouwen, wat eerder dit jaar al 
leidde tot een forse stijging van de 
eierprijzen. (b)

 ■937 meldingen van bof - De 
voorbije zes maanden zijn er in heel 
Vlaanderen in totaal 937 meldi-
ngen van bof geweest. De meeste 
meldingen van de ziekte komen uit 
Oost-Vlaanderen. Volgens het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid zal 
de uitbraak van de bofepidemie 
tijdens de zomermaanden stabili-
seren. De faculteit Geneeskunde 
van de Gentse universiteit stelde in 
maart een bofuitbraak vast onder 
studenten. Vlaams minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
Jo Vandeurzen voerde op 16 juni een 
meldingsplicht voor bof in. Sinds de 
invoer van die meldingsplicht kreeg 
het Agentschap Zorg en Gezond-
heid 427 meldingen. Samen met de 
spontane meldingen in de weken en 
maanden daarvoor, brengt dat het 
totale aantal meldingen op 937 voor 
de voorbije zes maanden. (b)

 ■NS verkoopt broodjes aan  Bel-
gische stations  - De Nederlandse 
spoorwegmaatschappij NS verkoopt 
vanaf september broodjes in onze 
stations. In onder meer Hasselt en 
Leuven openen zaken met de naam 
“C’est du Pain” .  NS wil uiteindelijk 
winkels openen in 20 à 30 stations. De 
NMBS-Groep baat zelf geen winkels 
uit, maar verhuurt de commerciële 
ruimten in de stations aan derden. (b)

 ■Recordaantal drugscriminelen 
gearresteerd - De politie heeft 
in 2011 1.031 drugshandelaars en 
-fabrikanten laten aanhouden. Een 
record, bericht De Tijd na inzage van 
het jaarverslag van de federale politie. 
In 2010 waren er 883 aanhoudingen, 
in 2009 676. Ook opvallend is dat er 
maar liefst 309 cannabisplantages 
ontmanteld werden. In 2010 waren 
dat er 291, in 2009 178. (b)

 ■Parlementslid schildert gehan-
dicaptenplaats zelf blauw - Een 
man uit Haren die al maanden wacht 
op het opfrissen van de gehandicap-
tenparkeerplaats voor zijn deur heeft 
woensdagochtend steun gekregen 
van Brussels parlementslid Els Ampe. 
De Open Vld’ster stak haar handen 
uit de mouwen en schilderde de 
parkeerplaats eigenhandig opnieuw 
blauw. (b)

“Een onafhankelijk bureau moet 
nu een audit van de elektronische 
douaneaangifte uitvoeren. Vol-
gens informatie van minister van 
Financiën Steven Vanackere is de 
procedure voor de aanduiding van 
een auditbureau al in gang gezet en 
wordt eerstdaags de aanbesteding 
gepubliceerd zodat auditbureaus 
die zich geroepen voelen zich kun-
nen aanbieden. Tegen eind oktober 
zou de minister een bureau moeten 
aangeduid hebben.” 
De doorlichting van het elektro-
nisch systeem zal volgens Luc Van 

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.

Biesen al snel enkele maanden 
duren. Ten vroegste tegen half de-
cember 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 op-
genomen 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

Financiën wil 126 miljoen euro terugvorderen van EU

Luc Van Biesen (Open Vld).
Foto Belga 

De één jaar oude gascentrale 
T-Power in Tessenderlo ligt stil, 
net als de pas ingehuldigde gigan-
tische centrale net over de grens 
in het Nederlands-Limburgse 
Maasbracht. T-Power kan 450 
megawatt produceren, genoeg 
voor 240.000 gezinnen, maar 
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 

Maasbracht is zelfs goed voor bijna 
2.000 megawatt. Ter vergelijking: de 
zeven kerncentrales in Doel en Ti-
hange produceren samen 5.824 me-
gawatt. Maasbracht zou dus in zijn 
eentje al een derde van de capaciteit 
kunnen opvangen. “Op dit moment 
liggen gascentrales overal stil omdat  
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 aan-
moedigen. Want ze kunnen ingezet 
worden op momenten dat er geen 

zon- of windenergie is. Bovendien 
kunnen ze snel aan en uit worden 
gezet. Kerncentrales daarentegen 
blijven altijd aan.

Veiling
“Op dit moment zijn die gascentra-
les misschien niet rendabel, maar 
dat gaat snel veranderen”, reageert 
de woordvoerster van Wathelet. Ze 
zijn nodig om in 2015 de sluiting 
van de kerncentrales Doel 1 en 2 
op te vangen. Daarnaast wil de 
staatssecretaris ook de bouw van 
nieuwe centrales aanmoedigen. Op 
dit moment zijn er zes gascentrales 
vergund, waaronder een van Eneco 
in Beringen, samen goed voor 4.630 
megawatt. Maar de investeerders 
treuzelen met de bouw. Daarom 
wil Wathelet hen steunen door een 
veiling op poten te zetten. Wie wint, 
krijgt een gegarandeerd rendement, 
een !nanciële compensatie voor 
eventueel verlies. Energieregula-
tor CREG moet de compensatie 
vastleggen. “Maar dit moet nog 

worden uitgewerkt”, zegt de 
woordvoerster van Wathelet. 
De kosten van de maatregel zul-
len ge!nancierd worden met de 
opbrengst van de 1.000 megawatt 
aan capaciteit die de kerncentra-
les tegen kostprijs ter beschik-
king moeten stellen. Als dat niet 
volstaat, dan komt er geld via de 
hef!ng op de nucleaire rente, ook 
al geld van de kernenergiesector 
dus. Die compensaties zijn er al-
leen voor nieuwe investeerders. 
Wie - zoals Essent - net over een 
nieuwe centrale beschikt, heeft 
dus pech.

Nederland
“Die subsidies verstoren de 
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

Elektriciteitscentrale T-Power 
in Tessenderlo ligt alweer stil
TESSENDERLO - Energieproducent Essent is niet ge-
lukkig met de plannen van staatssecretaris Melchior 
Wathelet (cdH) om de bouw van nieuwe gascentrales 
te steunen. Ze hebben dan ook pech, want ze hebben 
net geïnvesteerd, zonder steun. De gloednieuwe cen-
trales in Tessenderlo en Maasbracht waarvan Essent 
de stroom commercialiseert, liggen nu al stil wegens 
niet rendabel.

Foto Raymond LEMMENS

ESSENT NIET GELUKKIG MET SUBSIDIES 
VOOR ANDERE GASCENTRALES
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“Geen derde keer
  meer de ruimte in”

FRANK DE WINNE AAN HET HOOFD VAN HET EUROPESE
ASTRONAUTENCENTRUM IN KEULEN

Het EAC leidt alle Europese 
astronauten op, maar ook as-
tronauten van buiten Europa 
die naar het ISS vliegen. Ze 
worden er getraind en medisch 
begeleid. Ook De Winne kreeg 
er zijn opleiding. Nu komt hij 
in Duitsland aan het hoofd van 
een honderdtal personeelsleden 
te staan.

Trots
De Winne sprak met enige trots 
van een volgende stap in zijn car-
rière. “Dat ik verder kan werken 
aan de ontwikkeling van de be-
mande ruimtevaart maakt deze 
job voor mij heel aantrekkelijk. 

De ruimtevaart blijft immers een 
belangrijke rol spelen: kijk maar 
hoe het ISS de Verenigde Staten en 
Rusland dichter bij elkaar bracht.” 
Onze landgenoot verduidelijkte 
kort zijn werk voor het EAC.  “We 
hebben zes nieuwe, jonge astro-
nauten die we zo snel mogelijk een 
vlucht moeten geven.”
“We gaan ook verder aan ruimte-
exploratie doen, naar de maan 
en zelfs misschien naar Mars, en 
moeten daarvoor voorbereidingen 
treffen”, zegt De Winne.

Derde keer
Nu hij zijn nieuwe functie opneemt, 
zal De Winne geen derde keer de 

ruimte ingaan. “Ons 
beleid geeft de voorkeur 
aan jonge mensen. Het 
is beter dat ik de nieuwe 
astronauten met mijn 
ervaring zo grondig 
mogelijk voorbe-
reid.”

Belga/JBou

HASSELT - Astronaut Frank De Winne neemt de lei-
ding van het Europees Astronautencentrum (EAC) in 
Keulen over. Dat maakte hij woensdag bekend op 
Radio 1. De Winne, die twee keer naar het Internati-
onaal Ruimtestation (ISS) vloog, zal er instaan voor 
de begeleiding van nieuwe astronauten.

Foto  AP

11-jarige stapt 
ongehinderd 
op vliegtuig
AMSTERDAM - Een 11-jarige 
jongen is er dinsdag in ge-
slaagd op de luchthaven van 
Manchester zonder paspoort 
en boardingkaart aan boord 
te gaan van een vliegtuig naar 
Rome van luchtvaartmaat-
schappij Jet2. 

Liam Corcoran was dinsdag 
aan de aandacht van zijn moe-
der ontsnapt en in zijn eentje 
naar de luchthaven gereisd. Bij 
terminal 1 volgde hij een gezin. 
Noch bij de gate noch in het 
vliegtuig hoefde Corcoran een 
paspoort of boardingkaart 
te laten zien. Toen andere 
reizigers doorkregen dat de 
jongen in zijn eentje reisde, 
werd het personeel ingelicht. 
De kapitein informeerde 
daarop de autoriteiten. Op de 
luchthaven van Rome bleef de 
jongen aan boord en keerde 
met hetzelfde vliegtuig weer 
terug naar Manchester. Daar 
werd hij door zijn moeder op-
gewacht. Enkele medewerkers 
van de luchtvaartmaatschap-
pij en de luchthaven zijn in 
afwachting van een onderzoek 
op non-actief gezet. Met de 
Olympische Spelen in Londen 
voor de deur is een discussie 
ontstaan over de veiligheid op 
de Britse luchthavens. AP

Zomerse aanbiedingen
Aanbiedingen geldig van donderdag 26/07 t.e.m. woensdag 01/08/2012
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DELHAIZE
Gepelde biefstuk
Belgisch witblauw 
rundvlees

DELHAIZE
Atlantisch Schots 
zalmhaasje
Dagelijkse aanvoer

/kg! 914
normale prijs: ! 12,19 /kg
promo prijs: ! 9,14 /kg

normale prijs: ! 24,95 /kg
promo prijs: ! 19,95 /kg

DELHAIZE
Gele of witte 
perziken 
en nectarinen
Herkomst: Frankrijk
Los
Groot kaliber

normale prijs: !3,99 /kg
promo prijs: ! 2,99 /kg

De Franse kwaliteit 
op z’n toppunt.

Moge de beste winnen!

* meer info over de aanbieding 
   op www.delhaize.be

- 25%

- 25%

* meer info over de aanbieding 
   op www.delhaize.be

- 20%

*niet cumuleerbaar 
met de 10% korting 

bij aankoop 
van 18 L wijn.

geldig op 
het volledige  
assortiment 
bij aankoop 

van 4 fl essen 
(75 cl) van 
dezelfde 
roséwijn.

3+1 

ROSÉWIJN

GRATIS*

Stem op www.delhaize.be 
voor je favoriete wijn en krijg 

tot 35% korting*.

Deze aanbiedingen zijn ook geldig in de 
deelnemende AD Delhaize, Proxy Delhaize 
en City Delhaize. 
Prijzen geldig uitgezonderd bij drukfouten.  

Ultra vers, 
nooit diepgevroren

Download je
Delhaize iPhone-app.
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