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Opinie

Wilt u reageren?
Hebt u een voorstel voor Opinie?
Mail dan naar opinie@tijd.be

Wie investeerde?

Ik voel me gedwongen de feiten over
Electrawinds op
een rij te zetten.

Doormodderen zoals we nu
doen, leidt tot niks. Je mag het
je toch niet inbeelden dat we
over tien jaar nog altijd met
deze ellende zitten?
GEWEZEN EUROCOMMISSARIS
FRITS BOLKESTEIN

over op in België, meer bepaald in Wallonië.
Daar zocht de Parti Socialiste een stok om de
regering te slaan, terwijl ze nota bene zelf
in die regering zat. Mijn dienstenrichtlijn
kwam dan goed van pas. Kort nadien sloeg
de vlam over naar Frankrijk, en begonnen de
Europese politici hun kazak te keren.’
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Critici zeggen dat u te veel hebt
willen doen, en te snel bent gegaan.
Bolkestein: ‘Het is in ons aller belang dat er
een Europa zonder grenzen voor diensten is.
Maar de Fransen houden niet van concurrentie. Ze willen dat de staat alles regelt en
verdeelt.’

In Nederland verdedigt Bolkestein altijd de goede kanten van Europa. ‘Terwijl we vroeger zo federalistisch waren, is de slinger nu te ver doorgeslagen in de andere richting.’

‘We komen waarschijnlijk
nooit meer uit dit euromoeras’
‘De muntunie is gewoon mislukt. Het is een project van hoogmoed.’ Het oordeel
van Frits Bolkestein, liberaal coryfee en voormalig eurocommissaris, is keihard.
Maar een ‘euroscepticus’ wil hij niet genoemd worden. ‘Ik ben een eurorealist.’

F

rits Bolkestein zit voor ons in wat
het luidruchtigste Starbuckscafé van het westelijk halfrond
moet zijn. Maar dat is geen probleem. In zijn betoog is een
kwartier lang geen speld tussen
te krijgen. ‘Alles wat ik zeg, is on the record.
Altijd’, benadrukt hij. Zijn ergernis over Europa moet eruit. Bolkestein is een koele minnaar van de euro, en van een machtsoverdracht van landen naar de Europese Unie
moet hij al helemaal niet weten.
Het liberale boegbeeld is ook niet te beroerd om andere Europese leiders uit zijn eigen politieke familie te tackelen. Zo haalde
hij onlangs nog uit naar Guy Verhofstadt, de
voorzitter van de liberale fractie in het Europees Parlement die deze week zijn kandidatuur wil indienen voor het lijsttrekkerschap
van de Europese liberalen in mei 2014 én dus
een gooi wil doen naar het voorzitterschap
van de Europese Commissie. ‘Verhofstadts
eurofederalisme is onzin, omdat men het
niet wil. Dan moet je erover ophouden.’
De aversie van de gewezen eurocommissaris voor Handel tegen een Europees federalisme gaat al lang mee. ‘Toen ik begin jaren
90 als fractievoorzitter van de VVD ook de
politieke leider van de liberalen was, heb ik
meteen gezegd dat een federaal Europa onmogelijk en vooral ongewenst was.’
Waarom kan een federaal Europa
niet werken?
Frits Bolkestein: ‘Het voldoet niet aan de
basisvoorwaarden. Er is geen Europees volk,
geen Europese taal, geen Europees rechtstelsel en geen Europese publieke opinie. Bijna
niemand heeft het nog over een federaal
Europa. De Fransen niet, de Duitsers niet
meer, de Britten al helemaal niet, en ook bij
de Spanjaarden, de Polen enzovoort is de
liefde bekoeld. Enkel voor de Belgen is een
federaal Europa nog aanvaardbaar.’
Waarom denkt u dat dat zo is?
Bolkestein: ‘Eenvoudig: zij houden niet van

hun eigen staat. Mensen als Guy Verhofstadt
voelen zich ongemakkelijk in België. Ze denken dat een federaal Europa een oplossing
vormt voor de Belgische communautaire
problemen. Maar het is een idiote gedachte
dat de natiestaat moet verdwijnen. Verhofstadt hangt een irreëel ideaal aan.’
In Nederland is een duidelijke ergernis
te merken over dit Europa.
Bolkestein: ‘De slinger gaat heen en weer,
en stopt nooit mooi in het midden. Omdat
we in de jaren 70 en 80 zo federalistisch ingesteld waren, krijg je nu een reactie die te
ver doorslaat in de andere richting. Er is een
soort anti-Europese stemming ontstaan die
ook weer bevochten moet worden.’
Worden de goede kanten van het
Europese project in Nederland wel
voldoende verdedigd?
Bolkestein: ‘Dat weet ik niet, maar zelf doe
ik het altijd.’
Nederland duwde in 2005 op
de Europese pauzeknop door met
62 procent ‘nee’ te stemmen tegen
de Europese grondwet.
Bolkestein: ‘Daar waren drie redenen voor.
In de eerste plaats voelden de Nederlanders
aan hun water dat de grote landen het niet
zo nauw namen met de criteria van een
muntunie. In 2003 had zowel Duitsland,
Frankrijk als Italië het Groei- en Stabiliteitspact overtreden. Ten tweede vonden ze dat
Nederland te veel betaalde aan de Europese
kas, wat ook waar is, al is het sindsdien wat
minder geworden door heronderhandelingen. Ten derde vonden de Nederlanders dat
‘Brussel’ zich te veel moeit met Nederlandse
zaken.’
U maakte van 1999 tot 2004 zelf deel
uit van de Europese Commissie en was
bevoegd voor Interne Markt, DouaneUnie en Belastingen. Maar nu bent u
wel een van haar hevigste critici.
Bolkestein: ‘De Commissie doet niet alleen
veel te veel, ze begeeft zich ook nog eens op
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BIO
FRITS BOLKESTEIN
80 jaar.
Studeerde onder meer economie
en rechten.
Werkte voor hij de politiek inging
16 jaar bij Shell.
Was in de jaren 80 als lid van de
Nederlandse liberale partij VVD
staatssecretaris voor Economische
Zaken en minister van Defensie.
Fractievoorzitter van de VVD in
de Tweede Kamer in de jaren 90.
Van 1999 tot 2004 lid van
de Europese Commissie.
In België vooral bekend als de
eurocommissaris die de handel in
diensten probeerde vrij te maken, via
de zogenaamde Bolkesteinrichtlijn.
Ontpopte zich later tot forse
eurocriticus.

het terrein van de nationale lidstaten. De
subsidiariteitsregel, die bepaalt dat een hoger bestuursniveau slechts die bevoegdheden krijgt die niet beter op een lager niveau kunnen worden geregeld, krijgt enkel
lippendienst. In de praktijk geldt hij niet.’
‘De denkfout die steevast wordt gemaakt,
is de volgende: ‘Dit is belangrijk, en daarom
moet de Commissie het doen.’ Er bestaat bijvoorbeeld een richtlijn die bepaalt dat de
Commissie moet ingrijpen als uit haar enquêtes blijkt dat de consumenten niet gelukkig zijn met de uitkomst van een markt-

proces. Dat is belachelijk. Als Toyota een wagen aanbiedt waarover consumenten ontevreden zijn, dan zal het die niet meer verkocht krijgen en dus een nieuw model moeten ontwerpen. Daar heb je de Commissie
toch niet voor nodig?’
De Commissie moet zich misschien ook
op andere gebieden beperken. Er zijn
op dit ogenblik liefst 28 commissarissen.
Bolkestein: ‘Twaalf commissarissen volstaan ruimschoots om de Europese Unie te
besturen. Je moet daarbij een onderscheid
maken tussen de grote landen, zoals Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje en
Polen, die een vaste commissaris verdienen,
en een groep kleinere landen, waarvan
Nederland het grootste is, die per beurtrol
een commissaris leveren.’
België, Nederland en Luxemburg zullen
daardoor als stichtende leden van de
Europese Gemeenschap wel af en toe
uit de boot vallen.
Bolkestein: ‘Waarom zouden ze niet gezamenlijk een vaste eurocommissaris kunnen
krijgen? Bijvoorbeeld een termijn van vijf
jaar voor Nederland, gevolgd door eveneens
vijf jaar voor België en dan twee jaar voor
Luxemburg. Zo moeten we dat doen.’

Chef-d’oeuvre
De essentie en de voordelen van
de Europese Unie liggen voor u bij
de interne markt.
Bolkestein: ‘Het is het chef-d’oeuvre van
Europa, waar het allemaal om gaat. De rest
is bijzaak.’
Die opvatting lijkt niet iedereen
te delen. Uw geesteskind, de Bolkesteinrichtlijn die de handel in diensten
in Europa helemaal moest opengooien,
is flink verwaterd.
Bolkestein: ‘Mijn oorspronkelijke voorstel
werd in 2004 unaniem aanvaard door de
volledige Europese Commissie. Toen mijn
termijn er in november van dat jaar opzat en
ik dus commissaris af was, stak er onvrede

Nadat u uit de Commissie verdwenen
was, doofde het enthousiasme voor
de dienstenrichtlijn uit.
Bolkestein: ‘Ik heb het mijn opvolger voor
de Interne Markt, de Ier Charlie McCreevy,
bijzonder kwalijk genomen dat hij het verdomde mij te verdedigen. En toen dacht ik:
‘Dan doe ik het zelf maar.’ Ik trok naar Parijs,
op dat ogenblik de bron van alle kwaad.
Daar wilde ik dat de Commissie een zaaltje
voor mij zou huren, maar dat heeft ze geweigerd. Dat is toch onbegrijpelijk? Ook de
Nederlandse ambassade wilde er overigens
niets mee te maken hebben.’
Dus huurde u in het Centre d’accueil de
la presse étrangère zelf een zaaltje af…
Bolkestein: ‘… dat vervolgens afgeladen vol
zat met perslui. Ik heb er mijn standpunt,
dat - nogmaals - ook het standpunt van de
Commissie was, verdedigd. En daarna ook
nog eens in een nieuwsprogramma op tv.
Toen ik ’s avonds afzakte naar mijn vakantiewoning nabij Maubeuge in het noorden
van Frankrijk, bleek dat een afdeling van de
communistische partij de elektriciteits- en
telefoonkabel had doorgeknipt. Zes uur later was de boel wel gerepareerd, dus ik heb
niet eens mijn ijskast moeten legen.’

Mensen als Guy Verhofstadt
voelen zich ongemakkelijk
in België. Ze denken dat
een federaal Europa een
oplossing vormt voor de
Belgische communautaire
problemen. Maar het is
een idiote gedachte dat de
natiestaat moet verdwijnen.

Bent u na al die jaren nog kwaad over
hoe het gelopen is met uw richtlijn?
De handel in diensten is nog steeds
niet echt vrijgemaakt.
Bolkestein: ‘Ik ben nooit kwaad in de politiek. Dat kan ook niet. Het vak is zo al moeilijk genoeg. Als je met dergelijke emoties begint, wordt het hopeloos.’
Ontgoocheld dan?
Bolkestein: ‘Ik ben realistisch. Ik ben geen
euroscepticus, maar een eurorealist. De
muntunie is mislukt. Het is een project van
hoogmoed, en het lijdt onder een gebrek
aan inzicht. Het hart van de muntunie is ‘one
size fits all’, voor iedereen dezelfde rente dus.
Maar one size does not fit all. De mediterrane landen hebben een economische cultuur
die anders is dan die van de kernlanden. Zolang dat niet erkend wordt, blijft het doormodderen.’
Leiden de politieke en budgettaire
afspraken die de voorbije jaren zijn
gemaakt er niet toe dat de eurolanden
op termijn meer op elkaar zullen lijken?
Bolkestein: ‘De fout die wordt gemaakt, ligt
bij de overtuiging dat culturen plastisch zijn.
Dat is niet zo, ze zijn hard. Maar er is al te veel
politiek kapitaal geïnvesteerd in de muntunie om dat nu nog te erkennen. Daardoor
komen we waarschijnlijk nooit meer uit het
moeras waarin we zijn weggezakt.’
Economen wijzen erop dat het
uiteenvallen van de eurozone enorme
kosten met zich mee zou brengen.
Bolkestein: ‘Dat klopt, maar doormodderen zoals we nu doen, leidt tot niks. En ook
al is een uitstap duur, je mag het je toch niet
inbeelden dat we over tien jaar nog altijd
met deze ellende zitten?’

JOHAN VANDE LANOTTE

N

aar aanleiding van de discussies onder de aandeelhouders over de toekomst
van Electrawinds worden
een aantal geruchten, insinuaties en onjuistheden die
betrekking hebben op mijn persoon de wereld in gestuurd. Hoewel ik me aanvankelijk
had voorgenomen daar niet op in te gaan
zolang de kapitaaloperatie een kans op slagen heeft, voel ik me nu toch gedwongen
een aantal feiten op een rij te zetten.

In de media passeerden de jongste dagen
tal van investeringsfondsen de revue die in
Electrawinds geïnvesteerd hebben. Daarbij
was er steeds één constante: het grote overwicht van de publieke geldschieters.
Dat klopt niet. De publieke investeringsfondsen - opgericht met als doel risicokapitaal te verschaffen aan vernieuwende, experimentele sectoren om zo onze
economie te ondersteunen - hebben samen ongeveer de helft van het kapitaal ingebracht. Zij brachten netto 93,9 miljoen
euro in tegen 105,1 miljoen euro voor private geldschieters. Een 50-50 verhouding
tussen privaat en publiek is niet abnormaal bij jonge, vernieuwende bedrijven.
Bovendien is het belangrijk erop te wijzen dat in deze berekening de inbreng van
Belfius (toen nog Dexia) bij het publieke
deel wordt geteld. Belfius is inderdaad
noodgedwongen bij de federale overheid
terechtgekomen, maar functioneert nog
steeds als een normale commerciële bank
en niet als een investeringsvehikel van de
federale overheid. Alle huizen die bij Belfius onder hypotheek staan zijn toch ook
niet plots door ‘de overheid’ gefinancierd?
Waarom investeerden zij?
Er wordt beweerd dat enkele investeringen
in Electrawinds gebeurden wegens mijn
persoon of politieke macht. Noteer dat ik
en mijn partij op dat moment in de oppositie zaten.
De waarheid is anders. Niet ik, noch een
andere politicus, beslist al dan niet in een
bedrijf te investeren. Wel de bestuurders

De opinie van Zak

van de verschillende investeringsmaatschappijen. Ook in de publieke fondsen
(FPIM, PMV) zijn het niet de regeringen of
individuele ministers die deze beslissing
nemen, wel de investeringscomités en/of
raden van bestuur. In de private fondsen
waarin de overheden participeren (Gimv,
DG Infra, Belfius) is de politiek helemaal
veraf.

In principe zal Electrawinds
de belastingbetaler niks
kosten. De staat investeerde
op geen enkele wijze rechtstreeks in Electrawinds.

steeds een nieuwe, experimentele sector.
Dat, in combinatie met de dalende energieprijzen op de internationale markt,
bracht dit beloftevolle project in woelig
vaarwater.
Heb ik financieel belang bij Electrawinds?
Ikzelf, noch mijn familie, heb ooit rechtstreeks of onrechtstreeks aandelen of aandelenopties gehad in Electrawinds. Wel
heb ik zoals 4.000 andere spaarders spaargeld gestopt in Groenkracht. Dat is een
coöperatieve vennootschap die investeert
in hernieuwbare energieprojecten in eigen
land. De spaarders krijgen een vaste rente.
Net zomin als de 3.999 andere spaarders
was ik daardoor direct of indirect aandeelhouder van Electrawinds.
Hoeveel dreigt dit de belastingbetaler te
kosten?

Investeerders investeren omdat ze denken er winst mee te kunnen maken. Bij iedere investering hoort een bepaald risico.
Elke investeerder meet dat risico af aan de
potentiële opbrengsten. Dat is ook hier gebeurd. Als Belgische, Franse, Duitse en
Amerikaanse privébeleggingsfondsen beslissen meer dan 100 miljoen te investeren
omdat ze het een aantrekkelijk project
vinden, is het niet onlogisch dat ook overheidsfondsen dat doen. Bovendien zijn de
investeringsfondsen net opgericht om risicokapitaal te verschaffen aan vernieuwende sectoren. Dat er risico’s waren, spreekt
voor zich. De hernieuwbare energie is nog

De teloorgang van Electrawinds is een
proeve van uitzonderlijke incompetentie. Maar evenzeer van te veel politieke
inmenging en van misplaatste angst
bij de overheid voor mislukkingen.

E

lectrawinds hangt definitief in
de touwen. Het is in belangrijke mate het klassieke verhaal
van ondeugdelijk bestuur. De
leiding van het bedrijf gedroeg
zich jarenlang alsof de bomen
tot in de hemel groeiden, nam overmatig
veel operationele en financiële risico’s, had
te weinig aandacht voor operationele efficiëntie, en voor de opvolging en de afwerking van haar onoverzichtelijke kluwen
projecten, en was even transparant over
haar verplichtingen als een mistige Noordzeezandbank in het diepst van de nacht.
Electrawinds gedroeg zich als was het
Google of Facebook, internetgiganten
waarbij zo snel mogelijke groei bijna automatisch tot succes en winst leidt. Dat bleek
al bij Enfinity, die andere West-Vlaamse
groenestroomreus op lemen voeten, niet
het geval. Maar daar was de aandeelhouder nog zo eerlijk om zijn zieltogende
bedrijf voor een symbolisch prijsje door te
verkopen aan nieuwe investeerders. Op
zoveel goede bedoelingen moeten we bij
Electrawinds niet hopen. De finale uitkomst is nog niet helder, maar het is duidelijk dat Electrawinds zo goed als failliet
is.
Dat is eigenlijk een straffe prestatie. De
sector van de groene energie wordt in
Vlaanderen uitzonderlijk zwaar gesubsidieerd. Dat gold zeker voor zonne-energie
en geldt nog steeds voor windenergie en
biomassacentrales. De overheid draagt een
groot deel van de investeringskosten. Zodra de windmolens met zware subsidies
geïnstalleerd zijn, draaien ze met behoorlijk lage kosten. Je moet bijna enkel het
onderhoud van de installaties terugverdienen.
Bovendien kon Electrawinds zijn onlesbare dorst naar middelen voor internationale expansie steeds opnieuw laven aan de
vele tepels die de Vlaamse overheid het bedrijf presenteerde in de vorm van kapitaalinjecties, leningen en garanties allerhande.
Dat het huidige management van Electrawinds er, ondanks al die gulle overheidsinjecties, toch in geslaagd is het loodje te
leggen, is een proeve van uitzonderlijke incompetentie.
Dat de heer Desender en de aandeelhouders rond hem dat maar niet lijken te
snappen en blijven geloven in reddingsplannen die vooral hun redders financieel
uitkleden, is daarvan de ultieme illustratie.
Daarom bestaat de kern van een mogelijke
redding uit een volledige herstructurering
van Electrawinds en een abrupte vervanging van het management. Met dit team
kan niemand verder. Van boer Desender
geen eieren meer. Als dat moet gebeuren
via een procedure binnen de wet op de
continuïteit, dan moet dat maar.

In principe zal dit de belastingbetaler niks
kosten. De staat investeerde op geen enkele wijze rechtstreeks in Electrawinds. Het is
niet zo dat wanneer een overheidsfonds
winst of verlies maakt de belastingbetaler
daar rechtstreeks iets van merkt.
Bovendien houden investeringsmaatschappijen ermee rekening dat sommige
projecten veel winst kunnen opleveren, terwijl andere verlieslatend zijn. Het is maar
wanneer te veel investeringen tegelijk verlieslatend zijn dat ze in de problemen kunnen komen. Niks wijst erop dat dit momenteel het geval is. Integendeel, het ziet ernaar
uit dat de investeringsmaatschappijen het
eventuele verlies op Electrawinds kunnen

Overheid moet
leren een streep
te trekken onder
mislukkingen als
Electrawinds.

nemen zonder nood aan vers kapitaal en
dus zonder een impact op de begroting.
En nu?
Toen ik van november 2007 tot mei 2009
voorzitter was van Electrawinds’ raad van
bestuur ondersteunde ik in die functie de
onderneming in haar zoektocht naar kapitaal om de vele beloftevolle projecten te
kunnen financieren. De reden dat toen
zowel publieke als private investeerders in
dit verhaal zijn meegestapt, is dat het op
dat moment een aantrekkelijk project was.
Het was als voorzitter toen ook mijn
taak om de verschillende aandeelhouders
op één lijn te krijgen en te doen samenwerken in het belang van het bedrijf. Het
spijt me dan ook te zien dat de aandeelhouders zich de jongste maanden niet langer verenigd hebben in een gezamenlijke
strategie. Ik kan niet om de indruk heen
dat het belang van het bedrijf en de jobs
van de werknemers niet langer de eerste
prioriteit zijn.
Electrawinds is nog niet verloren. Een
ervaren topmanager als Duco Sickinghe
(ex-Telenet) is nog steeds bereid zijn eigen
geld in Electrawinds te investeren. Er ligt
een plan voor een doorstart op tafel. Misschien is het plan niet perfect, maar de
aandeelhouders hebben de verantwoordelijkheid het tot een aanvaardbaar project
om te vormen om zo de 230 betrokken
gezinnen gerust te stellen.
Johan Vande Lanotte
Vicepremier sp.a en van november 2007 tot
mei 2009 voorzitter van Electrawinds.

Ook de overheid kan lessen trekken.
Een klein aantal bedrijven zoals Electrawinds trekt een onevenredig groot gedeelte van de overheidsmiddelen naar zich toe,
terwijl daar dikwijls maar weinig jobs of
nieuwe technologie tegenover staan. Dat
heeft allicht te maken met te veel politieke
inmenging bij de toewijzing van de middelen, maar zeker ook met de misplaatste
angst van de overheid voor mislukkingen.
Als je investeert in nieuwe technologieën is
het normaal dat er eens iets mislukt. Net
daarom is het nodig dat de overheid nieuwe, onzekere technologieën stimuleert.

Onevenredig

KOEN SCHOORS

De verschillende overheidsfondsen hebben de neiging
elkaar in het bad te trekken
bij slechte projecten. Maar
in deze is gedeeld leed
gewoon dubbel leed.

Maar de overheid trapt al te vaak in de val
van falende bedrijven bijkomende middelen toe te stoppen in een poging het mislukte project onder de mat te vegen of alsnog recht te trekken. Daardoor verdwijnt
te veel goed geld in het zwarte gat van
slechte projecten. Dat gebeurt onder meer
omdat de verschillende overheidsfondsen
de neiging hebben elkaar in het bad te
trekken bij slechte projecten. Ze lijken uit
te gaan van het oude adagium dat gedeeld
leed half leed is. Maar in deze is gedeeld
leed gewoon dubbel leed. De overheid
moet daarom leren een streep te trekken
onder mislukkingen en om haar middelen
te richten op de potentiële successen in
plaats van de zekere verliezers. Dat kan
door elkaar te betrekken bij het
financieren van successen, zodat gedeeld
succes dubbel succes wordt.
Daarnaast is er het meer fundamentele
probleem dat groene energie op een kruispunt staat, waardoor ook goed bestuurde
energiebedrijven in de problemen dreigen
te komen. Onze stijgende groene energieproductie hangt immers grotendeels af
van oncontroleerbare omstandigheden.
Daardoor produceren we dikwijls groene
energie wanneer we ze niet nodig hebben
en dus tegen minimumprijzen, terwijl we
toch de klassieke gascentrales in stand
moeten houden om ook op donkere windstille momenten aan de vraag te kunnen
voldoen. Die gascentrales zijn broodnodig,
maar omdat ze steeds vaker niet draaien
worden ze steeds minder rendabel. Een
erg dure toestand.
Het onderliggende probleem is dat we
in een mossel-noch-vissituatie zitten. We
hebben steeds meer groene productie,
maar nog altijd een klassiek energiesysteem. Wat we nodig hebben zijn meer
flexibele biomassacentrales, een slim elektriciteitsnetwerk dat de energievraag verschuift naar momenten waarop er meer
goedkope productie is, betere connecties
tussen de Europese deelmarkten voor elektriciteit en een massale elektrische mobiliteit die als flexibele opslag van energie kan
fungeren. Dan is de groene revolutie misschien betaalbaar.
Koen Schoors
Professor economie aan de Universiteit Gent

