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FEDERATIE IS HELE BIOGASSECTOR

BEDREIGD

Biofer legt boeken neer
Bij de heropstart van Biofer in 2009 leidde Jaak Beelen ons nog enthousiast rond. - Baert

Het biogasbedrijf Biofer in Zoutleeuw heeft de boeken neergelegd.
Het bedrijf was het eerste en één van de grootste biogasinstallaties in
ons land. Biofer maakte elektriciteit uit biogas voor zo'n tweeduizend
gezinnen. Onzekerheid over groenestroomcertificaten deed het bedrijf
uiteindelijk de das om.Bij Biofer werkte een vijftal mensen.
KRISTEL BERVOETS
Volgens Biofer en de Federatie van Belgische Biogasinstallaties is het
bedrijf in Zoutleeuw het slachtoffer van de onduidelijkheid van het
energiebeleid van de Vlaamse overheid. Het energiedecreet van 2009
bepaalde dat biogasinstallaties tijdens hun volledige levensduur over
groenestroomcertificaten konden beschikken. Maar door een nieuw
decreet uit 2012 wordt alleen de eerste tien jaar nog een vast bedrag
per kilowattuur uitgekeerd.
Schuldenberg
"Biofer bestond intussen tien jaar en werd een verlenging van de
groenestroomcertificaten beloofd", klinkt het bij Wouter Platteau van
de federatie. "Maar er bleef onzekerheid rond de waarde van die
certificaten bestaan. Toen er maar geen duidelijkheid kwam over de
certificaatontvangsten na november 2014, wou Biofer de schuldenberg
niet groter maken. In een oudere biogasinstallatie moet geïnvesteerd
worden. Maar door de onzekerheid wou niemand dit risico nog
nemen."De schuldeiser en belangrijkste kredietverstrekker
Participatiemaatschappij Vlaanderen trok uiteindelijk de stekker eruit.
De bouw van Biofer startte in 2001 en werd voltooid in 2003. Het
bedrijf lag van 2005 tot 2009 stil door een ontploffing van een slecht
geïnstalleerde warmtekrachtmotor. Maar in 2007 investeren de
Luxemburgse Holding Qat Investments en PMV in Biofer, waardoor

de heropbouw kon starten. In 2009 draaide het bedrijf opnieuw volop.
Maar nu moet het bedrijf toch de boeken sluiten.
Faillissement aangevraagd
"Biofer heeft geruime tijd naar oplossingen gezocht om de
economische leefbaarheid structureel gestalte te geven", vertelt
Biofer-plantmanager Tore Content in een mededeling. "Toen er geen
zekerheid kwam over de waarde van de groenestroomcertificaten
vanaf het vierde kwartaal van 2014, ontstond er onzekerheid bij de
partnerondernemingen van Biofer over onze
financieringsmogelijkheden voor de afzet van gistingsresidu. Hierdoor
moest Biofer uitkijken naar andere, maar ook duurdere partners. De
gewijzigde wetgeving heeft dus ingrijpende gevolgen voor de
rentabiliteit van de onderneming. Door de onzekerheid kon Biofer ook
geen prognoses of ernstig businessplan meer opmaken. De raad van
bestuur zag geen andere keuze meer dan de aanvraag van het
faillissement."
Hele sector bedreigd
Volgens Wouter Platteau is de hele sector bedreigd door het nieuwe
decreet en de onduidelijkheid. "Een half jaar geleden slaakten we
nochtans een noodkreet aan het adres van de Vlaamse overheid", gaat
Wouter verder. "Er zijn enkele contacten geweest, maar een oplossing
is niet in zicht. De onduidelijkheid in het energiebeleid dwingt goed
draaiende bedrijven, zoals Biofer, om te stoppen. Ook nieuwe
biogasinstallaties krijgen geen kansen meer. Van het veertigtal
bedrijven dat overblijft, zijn er maar enkele nog rendabel. Onze sector
groeit niet meer en niemand is nog bereid te investeren."Jaak Beelen,
de kippen- en varkensboer die in 2001 startte met de bouw van Biofer,
was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.	
  

