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Indien u deze nieuws-
brief niet meer wenst te 
ontvangen, kan u dit 
eenvoudig aan ons  
melden.  

Wase Wind cvba 

www.wasewind.be 

volg ons op facebook ! 

info@wasewind.be 

tel : 03 707 19 01 

Samelstraat 21a 

9170 Sint-Gillis-Waas  
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Beste coöperanten, 
 

De winter, of toch in elk geval de wintermaanden, liggen 
alweer een tijdje achter ons. Wase Wind zal je trouwens 
niet horen klagen over de voorbije winter. Hij was zacht, 
maar ook heel windrijk. We hebben verschillende records 
gebroken. Natuurlijk voornamelijk omdat het de eerste win-
ter is met onze 12 turbines in dienst. 
 
De absolute recorddag was 15 februari. Die dag hebben al 
onze turbines bijna de hele dag op vol vermogen kunnen 
draaien. En we haalden ook een nieuw maandrecord. Fe-
bruari was, ondanks de 28 dagen, de meest productieve 
maand tot nu toe. 
 
Wie regelmatig langs de E17 ter hoogte van Zele richting 
Antwerpen rijdt, heeft misschien al gezien dat de berm 
voorbij onze turbines een mooie lentekleur heeft. En, zoals 
je kan zien op de foto op de voorkant van deze nieuwsbrief, 
vormen de paasbloemen merkwaardig genoeg het logo van 
Wase Wind!  
 
En er is nog goed nieuws. Door een aantal meevallers is 
het waarschijnlijk dat de klanten een restorno krijgen op de 
elektriciteit die het voorbij jaar is verbruikt, tenminste als de 
raad van bestuur de principiële beslissing in juli kan beves-
tigen.  
 
Hiernaast leest u de activiteiten die we voorzien dit jaar en 
onze oproep voor een collega die ons een aantal uur per 
week kan helpen. 
 

Kris Aper, 
Voorzitter Wase Wind 
 

Wase Wind zoekt nog een medewerker (M/V). Heb je zelf interesse of ken je iemand 
die ons wil helpen met een aantal klussen, contacteer ons! 

We zoeken iemand die ons kan helpen 
met een aantal praktische werken zoals: 
het transporteren van materialen, onder-
houd van de kraanplaats rond de turbines, 
plaatsen van informatieborden, helpende 
hand bij allerlei activiteiten zoals de Dag 
van de Wind. 
 
We zoeken: 

 iemand die van aanpakken weet en 

zaken zelfstandig kan oplossen 

 In bezit van een rijbewijs B (eigen voer-

tuig is niet noodzakelijk) 
 

We bieden: 

 een gevarieerde job van een aantal uur 

per week. Er is geen vast schema van 
uren voorzien, sommige weken zal er 
meer werk zijn dan andere, in onderling 
overleg te regelen. 

 Het contract verloopt via een interim-

kantoor, dit organiseren wij. 

 een gepaste vergoeding 

 U kan meebouwen aan Wase Wind en 

meer hernieuwbare energie 
 
Interesse:  
Stuur ons uw gegevens per mail aan  
kandidatuur@wasewind.be 
liefst voor 15 mei. ▀ 
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Jij ? 

 

 

Medewerker gezocht 

We willen alvast volgende activiteiten aankondigen, details volgen later 
 
juni  Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Wind op 15 juni, nodi-

gen we scholen uit om onze turbines te komen bezoeken. Op donderdag 
12 juni bij de Braemland turbines en vrijdag 13 juni bij de BredeKop-ers. 
Dit is dus speciaal voor de schoolkinderen. 

 
september Zoals elk jaar zal op de 2° donderdag van september de Algemene Verga-

dering doorgaan. Dit jaar wordt dat dus 11 september te 20.00 u. De 
plaats laten we u met de uitnodiging weten. 
 

oktober Iedereen is ook welkom tijdens de Open Bedrijvendag op zondag 5 okto-
ber. Informatie over de activiteiten zal u vernemen in de volgende nieuws-
brief. 

Agenda 



 

Vernieuwde tandwielkast voor Cosmos 
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Eén van de belangrijke onderdelen van 
een windturbine is de tandwielkast. De 
turbines van ons eerste park, Braemland I 
in Kruibeke, draaien ondertussen 9 jaar. 
Reeds in 2009 werd de tandwielkast van 
de turbine Mercator vervangen door een 
nieuwe tandwielkast. De oude tandwielkast 
van de Mercator werd door de fabrikant in 
Finland hersteld en kon daarna dienen om 
de tandwielkast van de turbine Atlas in 
2010 te vervangen. 
 
Begin april was dus de turbine Cosmos 
aan de beurt. Ook bij deze tandwielkast 
was er een zwakke plek. Geen acuut pro-
bleem en we hebben ze preventief vervan-
gen. 
Op maandag 31 maart werd de turbine 
stilgelegd zodat voorbereidende demonta-
gewerken konden worden aangevat.  

Ondermeer de koppeling tussen tandwiel-
kast en generator werd losgeschroefd. Dit 
gebeurde in de gondel en was dus niet te 
zien van buitenaf. Buiten trok het opstel-
len van de hoge en krachtige kraan wel de 
aandacht. Het eerste werk van de kraan 
was het beneden halen van de wieken. 
Vervolgens werd het dak van de gondel 
gelicht, zodat de tandwielkast uit de gon-
del kon gehaald worden. 
 
Ondertussen was de vervangtandwielkast 
aangevoerd en klaar om te hijsen.  
 
Het weer zat mee, een mooie lentezon en 
het waaide bijna niet. Door dit rustige 
weer en het vakmanschap van de technici 
verliep dit delicate werk in minder dan 2 
dagen. Daarna werd in de turbine alles 
weer aan elkaar gekoppeld.  

Onze Cosmos is de turbine dichtst bij Sint-Niklaas in het windpark Braemland te 
Kruibeke. In deze turbine werd de tandwielkast onlangs vervangen. 

Na vier dagen stilstand was de Cosmos 
opnieuw in bedrijf met de herstelde tand-
wielkast uit de Atlas. Uiteraard gaat ook de 
tandwielkast die uit de Cosmos werd ge-
haald terug naar de fabrikant voor revisie. 
 

Mocht er in de komende jaren nog een 
wissel nodig zijn, dan hebben we de ver-
vanger alvast klaar staan.  
Hieronder ziet u sfeerbeelden van het ver-
loop van de werkzaamheden. 
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1: afname van de wieken      2: het dak wordt van de gondel gehaald 
3: de tandwielkast is klaar voor het hijsen  4: Cosmos is opnieuw volledig  



3 april was een bijzonder dag voor ODE, de  
Organisatie Duurzame Energie en voor Chris Derde. 
 
Chris Derde is één van de oprichters van Wase Wind en 
Bestuurder van Wase Wind. Zijn engagement en streven 
naar meer hernieuwbare energie is niet beperkt gebleven 
tot Wase Wind en Fortech. Hij was in 2001 ook één van 
de oprichters van wat toen “Windplatform” werd genoemd, 
een overlegforum voor mensen uit de windenergiesector.  
 
Van bij de start was Chris voorzitter van het Windplatform, 
dat enkele jaren geleden is omgevormd tot VWEA, de 
Vlaamse WindEnergie Associatie. VWEA is een onderdeel 
van de grotere koepelfederatie ODE. Chris nam ook se-
dert 2001 een actieve rol op als bestuurder van ODE. In 
juli 2008 werd Chris Voorzitter van ODE. Onder zijn niet 
aflatende inspanning zijn zowel ODE als VWEA uitge-
groeid van een beperkte organisaties (in ledenaantal en 
financiële middelen) tot volwaardige sectorfederaties. 

 
Op 3 april gaf Chris de fakkel als voorzitter van ODE door 
aan Jan Turf. Bart Bode, de directeur van ODE, dankte 
Chris voor de jarenlange inzet met een mooi symbolisch 
cadeau. Omdat Chris al die jaren had mee “gebouwd” aan 
ODE en VWEA en omdat hij dat “steengoed” had gedaan, 
schonk ODE hem een bergkristal. 

 

Afscheid in schoonheid 

▀ 
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Meer weten over  
hernieuwbare energie  
of windenergie:      
www.ode.be  
www.vwea.be 
 
 
Foto:  
Chris Derde (links) en 
Bart Bode (rechts) 
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geïnstalleerd in 2013

De wereldwijde groei van windenergie speelt zich 
bijna voor de helft af in één land: China 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het geïnstalleerd vermogen aan windenergie is in 2013 
met 12,5% gegroeid. Dat is een heel hoog groeicijfer, 
maar wel minder dan het topjaar 2012. Voor 2014 ver-
wachten de experts opnieuw een stijging van de groei. 
 
De cijfers inzake windenergie in de wereld zijn de laatste 
10 jaar drastisch veranderd. Tot 2005 was Europa de 
absolute koploper inzake windenergie. Vandaag stellen 
we vast dat bijna de helft van de nieuwe windturbines in 
China gebouwd worden. Het is natuurlijk goed nieuws dat 
windenergie niet beperkt blijft tot Europa, maar ook wordt 
toegepast in snel groeiende economieën. 
 
De bovenstaande figuur toont het bijgekomen geïnstal-
leerd vermogen van de top-10 landen. Van de Europese 
landen zien we Duitsland, Polen, Zweden en Roemenië. 
In de ontwikkeling van offshore wind neemt Europa wel 
de leiding. 90% van de offshore windenergie in Europese 
zeeën. Europese bedrijven kunnen deze kennis en 
schepen nu overal inzetten! 
 

 

Windenergie in de wereld 

BIJNA EEN KWART 

VAN ALLE 

WINDTURBINES 

OP LAND STAAT 

IN CHINA 

 

 

WINDENERGIE OP 

ZEE  WORDT  

EUROPEES  

EXPORT PRODUCT 
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Braemland in de lente 

▀ 



Hoe en wanneer energie wordt opgewekt, 
is de laatste jaren in evolutie. Vroeger werd 
een groot deel van de elektriciteit opgewekt 
in centrales die men niet voor even of en-
kele uren kon stilleggen. Het gevolg daar-
van was dat er eigenlijk te veel elektriciteit 
was tijdens de nacht. Dat overschot wilde 
men wegwerken door 
elektriciteit ‘s nachts heel 
goedkoop te maken. Om-
gekeerd was tijdens de 
dag elektriciteit relatief 
duur omdat de vraag 
soms groter was dan het 
aanbod. 
 
Vandaag zien we een heel andere evolutie. 
Naast de niet stuurbare centrales (zoals 
b.v. de nucleaire centrales in België) wordt 
het aandeel stuurbare elektriciteitscentrales 
(zoals b.v. gascentrales, biomassa installa-
ties) belangrijker. Een andere belangrijkere 

verandering is de komst van de zonnepa-
nelen. Die zorgen er voor dat er overdag 
(zelfs als het bewolkt is!) meer elektriciteit 
is. Dat vertaalt zich in lage elektriciteitsprij-
zen overdag.  
 
 Wind speelt zowel overdag als ’s nachts 

mee. Daardoor maken 
steeds meer grote be-
drijven nuttig gebruik 
van de tariefdalingen als 
er een groot aanbod is 
aan zonnestroom en 
windenergie. 
 
 

Hernieuwbare energiebronnen hebben als 
gevolg dat de dagtarieven en nachttarieven 
voor elektriciteit naar elkaar toegroeien 
omdat de dagtarieven dalen. Overdag zorgt 
de zonnestroom immers voor een groter 
aanbod. 

De prijs van elektriciteit blijft in beweging. Enerzijds daalt de algemene elektrici-
teitsprijs, tot een niveau dat opmerkelijk lager is dan een paar jaar gelden. Ander-
zijds stijgen de overige kosten (voor netbeheer, sociale en energetische maatrege-
len). Dit alles heeft zijn effect op de elektriciteitstarieven. Maar er is nog een andere 
ontwikkeling die voor verschuivingen zorgt. 

Dag- en nachttarief   

zijn een methode 

uit het verleden 
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Evolutie van het  dag– en nachttarief  

in het veranderende energielandschap 

 

Totaal verbruik 
(kWh/jaar) 

Tweevoudige teller 
vanaf dalverbruik 

(kWh/jaar) 

3.500    750 

5.000 1.000 

8.000 1.500 

Simulaties vanaf welke dalverbruiken en overeenkomstige totale verbruiken 
een tweevoudige teller financieel voordeliger is dan een enkelvoudige teller  ▀ 

Let wel op! Dit geldt enkel voor het onder-
deel van de elektriciteit zelf. In de distribu-
tienetvergoedingen blijft er een groot ver-
schil tussen de piek- en daltarieven. 
 
De keuze om vast te houden aan deze 
klassieke patronen met dag en nachttarie-
ven wordt momenteel in vraag gesteld. 
Voor het transportnet is er geen verschil 
meer. 
 
Maar wat betekent de huidige situatie voor 
een gezin? Door het naar elkaar toeko-
men van de dag– en nachttarieven wordt 
een tweevoudige teller in sommige geval-
len financieel minder interessant. Hieron-
der enkele voorbeelden: 
 
Als u zonnepanelen heeft, zal uw teller 
voornamelijk tijdens de daguren terug-
draaien. U kan daardoor tijdens de 
daguren een negatief verbruik hebben, 
maar tijdens de daluren toch een tamelijk 
groot verbruik. Daardoor is de enkelvoudi-
ge teller in de meeste gevallen financieel 
interessanter.  

Een aantal simulaties ziet u in de tabel 
onderaan vorige pagina. 
 
Bij de keuze van verwarming met elektrici-
teit spelen andere afwegingen. Daar be-
gint het met de vergelijking van de gas- 
en/of mazouttarieven. Ook deze beide 
tarieven zijn gestegen de afgelopen jaren. 
Gas is vandaag het voordeligste bij een 
klassieke verwarming. Let op, wat van-
daag geldt, is daarom morgen niet meer 
vanzelfsprekend. Zowel de gasmarkt als 
de mazouttarieven zijn sterk in beweging. 
De recente evolutie in Oekraïne drukken 
ons nogmaals met de neus op de feiten. 
 
Andere overwegingen die mee kunnen 
spelen in de keuzes: zowel gas als ma-
zout dragen bij in de CO2-uitstoot: gemid-
deld 5 ton CO2 per gezin per jaar. Voor 
groene stroom is dat bijna nul. 
 
Dus het energieverbruik in huis beperken 
(R€G) blijft nog altijd het beste uitgangs-
punt en maakt u minder afhankelijk van de 
evoluties in het energielandschap. 

▀ 
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Evolutie van het  dag- en nachttarief  

bron: www.energiesparen.be 



Vanaf 1 april geldt voor elektriciteit voor gezinnen een 
verlaagd BTW-percentage van 6% in plaats van 21%. 
 
 
 
Gezinnen 
 
Het verlaagde BTW-percentage van 6% is van toepassing 
op “residentiële contracten”. Dus, indien u bij Wase Wind 
een particulier contract afsloot, dan is deze 6% van toe-
passing. Dit percentage geldt dus ook voor tweede verblij-
ven of andere verbruikspunten waarvoor een particulier 
contract is afgesloten. 
 
Gemengd verbruik 
 
In een situatie van gemengd verbruik, gezinsverbruik en 
verbruik in zakelijk verband (b.v. zelfstandigen) hangt het 
BTW-percentage dus af van het soort contract. Wie een 
gezinscontract heeft, heeft vanaf 1 april voor het hele ver-
bruik (particulier + bedrijf) het verlaagd tarief van 6% 
BTW. Wie een bedrijfcontract heeft, behoudt voor het ge-
hele verbruik het BTW-tarief van 21%. 
 
Verenigingen, scholen, openbare instellingen 
 
Voor alle andere contracten blijft de BTW 21%. Voor be-
drijven maakt het geen verschil aangezien ze de BTW 
recupereren. Helaas, ook voor verenigingen, VZW’s, 
scholen en openbare instellingen die een bedrijfscontract 
afsloten blijft het BTW-tarief 21%. Organisaties die een 
particulier contract hebben op naam van een vertegen-
woordiger kunnen we enkel herkennen als particulier con-
tract. Dit is vergelijkbaar met het gemend verbruik, en zij 
vallen dus onder de regel van 6% BTW. 
 
Voorschotfacturen vanaf april 
 
De eerste keer dat verbruikers met een particulier contract 
het verschil zullen merken is vanaf de voorschotfactuur 
van april. Dit zal berekend zijn op basis van het verlaagd 

 

 

BTW verlaging in de praktijk 
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21% 

 

naar 

 

6% 
 

tarief. Want uiteraard wordt het Wase Wind-tarief aange-
past aan dit nieuw BTW-percentage. 
 
Gratis kWh 
 
De gratis kWh in het jaar 2014 worden nog verrekend aan 
21% BTW. Pas vanaf de gratis kWh die u worden toege-
kend voor het jaar 2015 geldt het 6% BTW-tarief. 
 
 
Afrekeningsfacturen 
 
Bij afrekeningsfacturen zal al het verbruik van 
vóór 1 april worden gerekend aan 21% BTW 
en al wat u verbruikt heeft na 1 april aan 6% 
BTW. 
 
Om te weten hoeveel van uw verbruik aan 
welke periode wordt toegewezen gebruiken 
verplicht door de overheid de SLP-curves. De 
SLP-curve (Synthetic Load Profiles) wordt 
jaarlijks opgesteld en gebruikt om een in-
schatting van het particulier verbruik te ma-
ken. 
 
 
Tijdelijke maatregel 
 
Hou er rekening mee dat deze maatregel slechts tijdelijk 
is. Tot nu toe is beslist dat dit verlaagd BTW-percentage 
slechts geldig blijft tot 31 december 2015. 

▀ 
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LET OP !! 

 
voor bedrijven, 

scholen, 
verenigingen en 

gemeenten 
blijft de  

BTW 21% 



Ristorno op stroomlevering  Een groot voordeel van een coö-

peratie is dat de eventuele winst terugvloeit naar de coöperanten 

die klant zijn. Zoals het er nu naar uitziet zullen de klanten van 

Wase Wind kunnen genieten van een meevallende winst. De 

Raad van Bestuur nam reeds de principiële beslissing dat er een 

ristorno uitgekeerd zal worden. Wellicht beslist de raad van be-

stuur begin juli definitief over ristorno en hoe veel het zal zijn. Alle 

klanten zullen persoonlijk op de hoogte gebracht worden.  

Volg ons op Facebook  Bent u actief op Facebook? Dan is het de 

moeite om u te linken met de Facebookpagina van Wase Wind. Je 

volgt er alle nieuwtjes, zoals bv. over de herstelling van de turbine 

Cosmos. Bent u niet actief op Facebook? Geen probleem u blijft op 

de hoogte via deze nieuwsbrief! 

Recordmaand februari  De winter bracht weinig kou, maar des 

te meer wind. De korte maand februari is het tot nu toe de beste 

productiemaand voor onze turbines. Er werd meer dan 9 miljoen 

kWh aan zuiver windstroom opgewekt. De turbine die het meest 

stroom leverde was de turbine Nobel uit het windpark Duikeldam. 

Dat is de tweede turbine op de prachtige foto hiernaast die ons is 

bezorgd door Mevrouw Goeman, buur van dit windpark. 

▀ 
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Wase Wind weetjes 


