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BRUSSEL - Verscheidene biodiesel- en bioethanolbedrijven dreigen over de kop te gaan. Hun
installaties draaien niet meer of maken onvoldoende
biobrandstoffen om uit de kosten te geraken. Proviron
in Oostende, dat 20 miljoen euro in een biodieselfabriek
stak, ligt al enkele weken stil. Bij Neochim, een andere
biodieselfabrikant, heeft de aandeelhouder laten weten
dat hij geen geld meer in het bedrijf investeert.

De bio-ethanolproducent Alco Bio Fuel kreeg anderhalve maand
geleden nog wel vers kapitaal van de aandeelhouders. Maar het
opsouperen zonder dat er een uitzicht is om de kosten van de
productie te dekken, dat is volgens woordvoerder Hendrik
Lemahieu niet erg zinvol. 'Wij overwegen de tijdelijke stillegging
van de fabriek', verklaart hij.

De Belgische biobrandstoffenbedrijven hebben de voorbije drie
jaar 500 miljoen euro geïnvesteerd. Ze zijn vandaag goed voor
ruim 300 jobs bij de biodieselfabrikanten en nog eens dubbel
zoveel bij de opstart van de bio-ethanolproductie.
Dat staat nu allemaal op de helling, waarschuwen ze. Ze kunnen
amper producten leveren aan de oliemaatschappen. Daardoor
kunnen ze hun investeringen niet terugbetalen. Ze worden
tegelijk geconfronteerd met banken die de geldkraan
dichtdraaien.
Voor het feit dat de Belgische oliemaatschappijen amper biodiesel
in de tankstations aanbieden, zijn nog argumenten te vinden,
stelt Hendrik Lemahieu van Alco Bio Fuel. Maar dat ze geen
biobenzine of bio-ethanol aanbieden in hun tankstations, vindt
hij totaal onbegrijpelijk. Alco Bio Fuel is een van de drie
Belgische bedrijven die hun bio-ethanol accijnsvrij kunnen
verkopen.

De accijnsvrijstelling voor bio-ethanol volstaat immers
ruimschoots om de hogere kostprijs te compenseren,
argumenteert Lemahieu. Bij biodiesel was dat de voorbije twee
jaar niet of amper het geval. Dat komt doordat in België de
accijnzen op diesel veel lager liggen dan die voor benzine.
Lemahieu vindt ook dat de oliemaatschappijen er zich wat al te
gemakkelijk vanaf maken door erop te wijzen dat ze de tijd
moesten krijgen om te investeren in menginstallaties en dat de
bio-ethanolbedrijven nog maar pas op gang zijn gekomen.
Volgens de woordvoerder van Alco Bio Fuel weten de
oliemaatschappijen al van oktober 2006 dat de
biobrandstoffenproductie in ons land op gang zou worden
gebracht. Ze hebben ruimschoots de tijd gehad om
menginstallaties te bouwen. 'Het gaat om een beperkte
investering die bovendien op vrij korte termijn uitgevoerd kan
worden', voegt Hendrik Lemahieu er nog aan toe.
Hij wijst er verder op dat sinds midden vorig jaar al twee van de
drie bio-ethanolfabrieken draaien. Syral in Aalst ging eind juni
2008 open, Alco Bio Fuel ging begin juli van start. Beide zijn
goed voor de helft van de accijnsvrije bio-ethanol om 124.000
kubieke meter. De derde en grootste producent, BioWanze, is
onlangs opgestart.
Maar ze vinden nauwelijks brandstofverdelers die bio-ethanol aan
de pomp willen aanbieden. Dat blijkt overduidelijk uit de
volumes die tot nog toe zijn verkocht aan de oliemaatschappijen.
Bijna driekwart jaar na de opening van Syral en Alco Bio Fuel is
er amper 20.000 kubieke meter bio-ethanol aangekocht door
oliemaatschappijen. Als dat verrekend wordt over het totale
volume van de benzineverkoop in ons land, betekent dat 0,63
procent biobenzine per liter die wordt getankt. De Belgische
overheid heeft Europa beloofd om 7 procent te halen.
Voor biodiesel is de toestand niet veel beter. Het gehalte biodiesel
in de klassieke diesel ging van 1,1 procent in 2007 naar minder
dan een procent vorig jaar. De belofte van de overheid is dat
biodiesel 5 procent van de totale hoeveelheid getankte diesel
uitmaakt
De conclusie van de woordvoerder van Alco Bio Fuel is dat de

oliemaatschappijen niet echt geïnteresseerd zijn in het aanbieden
van biobrandstoffen in hun tankstations. Lemahieu waarschuwt
dat, als er niet snel iets verandert, verscheidene
biobrandstoffenproducenten in ons land langzaam maar zeker
doodgeknepen zullen worden. De komende weken zijn cruciaal,
stelt hij. De overheid moet ingrijpen en de oliemaatschappijen
verplichten om biobrandstoffen aan te kopen. Als er niets
verandert, dan lijkt een stillegging van nog meer installaties niet
meer te vermijden.
De bio-ethanolmakers hebben er overigens geen problemen mee
dat de oliemaatschappijen in ruil voor de verplichting de
mogelijkheid krijgen om zich bij andere producenten dan de
quotahouders te bevoorraden. Alco Bio Fuel maakt zich sterk dat
het de concurrentie met de Europese producenten aankan. De
goedkope bio-ethanol aangevoerd vanuit Brazilië en de
Verenigde Staten vormt wel een probleem, zegt Lemahieu. Hij
gaat er echter van uit dat Europa maatregelen zal nemen om de
Europese biobrandstoffenproductie uit te bouwen. Temeer
omdat de Amerikaanse bio-ethanol goedkoop is door de
subsidies aan de Amerikaanse landbouw.
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BRUSSEL - De overheid slaagt er maar niet in om lessen te
trekken uit de mislukking van de biobrandstoffen in ons land.
De discussies om het aanbieden van biodiesel en biobenzine in
de tankstations dan of niet te verplichten, zitten al weken in een
totale impasse. Berekeningen hadden wel al aangetoond dat
biodiesel iets duurder moet worden.
Aan de pomp is vandaag zo goed als geen biobenzine te krijgen
terwijl het biodieselaanbod nog altijd zeer beperkt is. En dat
terwijl in ons land al vier biodieselfabrieken en twee bioethanolinstallatie volledig operationeel zijn. Twee en een half jaar
geleden kregen zeven Belgische bedrijven van de overheid de
toelating om hun productie fiscaal vrij te verkopen aan de
oliemaatschappijen. De lancering van de biobrandstoffen is een
onderdeel van de strijd tegen de broeikasgassen.

Begin vorig jaar maakte Europa bekend dat tegen 2020 tien
procent van het brandstofverbruik dat veroorzaakt wordt door
transport, bio moet zijn. Door het uitblijven van de
biobrandstoffen aan de pomp is ons land een grote achterstand
aan het oplopen.
De olieconcerns zijn de voorbije jaren de klassieke diesel en
benzine blijven verkopen. De aanpak van de overheid was ook
niet altijd even duidelijk. In het begin werden de biobrandstoffen
met veel tromgeroffel aangekondigd door de overheid, maar nu
duidelijk blijkt dat introductie een complete mislukking is
geworden, zwijgt diezelfde overheid in alle talen.
Bij sommigen heeft dat ook te maken met de discussie over de
impact van biobrandstoffen op de biodiversiteit en de
voedselproductie. De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn
kreeg om die reden zelfs het verbod om nog langer bussen te
laten rijden op biodiesel. Met als resultaat dat vandaag
verscheidene biobrandstoffenmakers financieel het water tot aan
de lippen staat. Het staat zo goed als vast dat ze de komende
maanden en weken hun productie zullen moeten stilleggen als de
overheid nalaat om haar mislukte beleid bij te sturen.
Maar daar ziet het niet naar uit. De bevoegde ministers - Paul
Magnette, Didier Reynders en Vincent Van Quickenborne hullen zich in stilzwijgen. Minister van Ondernemen en
Vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft
wel een wetsontwerp in de maak dat de kwaliteitsnormen voor
E85 vastlegt. Dat is biobenzine die voor 85 procent bestaat uit
bioethanol en voor 15 procent uit klassieke benzine. Maar echt
vaart zit er niet in dit dossier.
In ons land zorgt E85 nochtans voor absurde toestanden. Er
worden in België wel auto's verkocht die rijden op E85, maar wie
met zo'n wagen rijdt, vindt binnen onze grenzen geen pomp waar
hij of zij E85 kan tanken. Met als resultaat dat de klassieke
benzine wordt getankt.
Het is dus voorlopig onduidelijk wanneer E85 getankt kan worden.
De federale regering moet bovendien nog uitmaken of zij het
rijden op E85 fiscaal wil stimuleren. Zonder fiscale stimulans zal
een liter E85 hoe dan ook duurder zijn dan klassieke benzine.

Maar om de biobrandstoffen in ons land een echte kans op
doorbraak te geven, moet volgens de Belgische producenten de
verkoop van diesel waarin tot 5 procent bio zit en benzine die tot
7 procent bioethanol bevat, opgelegd worden. Rekenwerk heeft al
aangetoond dat dieselrijders dan rekening moeten houden met
een lichte verhoging van de prijs per liter. Er zou een eurocent
per liter kunnen bijkomen. De invoering van een verplichting
bleef echter steken in het stadium van voorbereidende
gesprekken tussen de kabinetten van de betrokken ministers.

