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ALWEER ENERGIEBEDRIJF DAT HET LICHT ZIET IN EEN WEST-VLAAMSE GARAGE

Ford-verkoper wordt elektriciteits

Een garagehouder die een elektriciteitsfirma begint, het kan. Jean-Charles Carrette richtte samen met zijn schoonbroer en vader Elexys op. © Patrick Holderbeke
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LO R I N PA RYS

West-Vlaamse garagehouders lijken een zwak te hebben
voor energie. Na de groene energieproducent Electrawinds
is er nu met Elexys een tweede elektriciteitsbedrijf in een
garagebedrijf boven de doopvont gehouden.
VA N O N Z E R E DACT E U R

PASCAL SERTYN
BRUSSEL De familie

Carrette
die in Kuurne een garage en een
autoleasebedrijf uitbaat, heeft
van de Vlaamse energieregulator
– de Vreg – de toelating gekregen
om elektriciteit te gaan verkopen.
Daarmee vervoegt ze het Brugse
broederpaar Luc en Paul Desender. Die stampten destijds vanuit
hun Volkswagen-garage in Brugge de groenestroomproducent
Electrawinds uit de grond.
De familie Carrette is Ford-concessiehouder en heeft naar eigen
zeggen de voorbije jaren met
Westlease het grootste onafhankelijke autoleasebedrijf van ons
land uitgebouwd met een vloot
van 4.000 wagens.
De Carrettes hebben nu een energiebedrijf opgericht dat Elexys
werd gedoopt. Na de zegen van de
Vlaamse energieregulator kunnen ze nu stroom gaan verkopen
aan gezinnen en kmo’s die elektriciteit afnemen via de distributienetten van Eandis en Infrax.
Jean-Charles Carrette, een van de
oprichters van Elexys, wou gisteren geen commentaar kwijt over
hun toekomstplannen. Hij wou
evenmin zeggen of Elexys al dan
niet van plan is om energie te

gaan verkopen aan particulieren.
Het enige dat hij gisteren kwijt
wou is dat de energieverkoop pas
in het najaar zal beginnen. Elders
was gisteren te horen dat Elexys
niet van plan is om meteen met
grote trom elektriciteit te gaan
verkopen.
Het zou zich in de eerste plaats
richten op de klanten van het garagebedrijf en het autoleasebedrijf. De oprichting van Elexys
zou onder meer ingegeven zijn
door de verwachting dat de elektrische auto’s de komende jaren
meer en meer in het straatbeeld
zullen verschijnen.
Jean-Charles Carrette, die sinds
2004 verantwoordelijk is voor het
autoleasebedrijf van de familie, is
met Elexys niet toe aan zijn eerste
stappen in de energiewereld.
Samen met zijn schoonbroer Eric
Olivier heeft hij al eerder het

De energieverkoop van Elexys
zal pas in het
najaar van start
gaan

energieadvieskantoor Cogenius
opgericht. Op de website van Cogenius staat dat het de bedoeling
is kmo’s raad te geven bij het afsluiten van leveringscontracten
voor elektriciteit en bij het investeren in zonne-energie.
De twee zijn samen met vader Patrick Carrette de oprichters van
Elexys. De 59-jarige Patrick Carrette is de eigenaar van Garage
Moderne, de Ford-concessionaris
in Kuurne.
Patrick Carrette levert via zijn
twee vennootschappen Socarim
en vooral Socartrust een stevige
financiële basis voor Elexys. Het
eigen vermogen van Socartrust
bedraagt 10,5 miljoen euro. De
meeste recente kapitaalverhoging gebeurde overigens bij de
oprichting van Elexys. De nieuwe
West-Vlaamse energieleverancier
opereert vanuit de burelen van
het autoleasebedrijf van de familie Carrette.
Het elektriciteitbedrijf Elexys is
een buitenbeentje in het lijstje
van energieleveranciers die met
de toestemming van de Vlaamse
energieregulator stroom mogen
verkopen. De overgrote meerderheid van de leveranciers is diep
geworteld in de elektriciteitswereld.

Marc Coucke en vrienden
stappen in Enfinity
Marc Coucke van
Omega Pharma heeft
West-Vlaams kapitaal
gemobiliseerd voor het
zonne-energiebedrijf
Enfinity.

Marc Coucke.
© pn

Marc Coucke
moest de voorbije jaren elke dag
de hoofdzetel van het zonneenergiebedrijf Enfinity voorbijrijden van en naar het hoofdkwartier van zijn bedrijf Omega
Pharma. Vanaf nu zal hij geregeld
moeten stoppen bij het jonge,
snelgroeiende energiebedrijf.
Hij wordt immers de vertegenwoordiger van de splinternieuwe
aandeelhouder Affinity in de raad
van bestuur. Coucke maakte een
groep van overwegend WestVlaamse ondernemers warm
voor een investering in het Waregemse zonne-energiebedrijf. De
enige uitzondering is Paul Buysse, de voorzitter van de WestVlaamse industriële trots Bekaert. Buysse woont aan de Kust
maar heeft Antwerpse wortels.
De groep rond Marc Coucke investeert op een moment dat Enfinity een belangrijke koerswijzi-

Paul Buysse.
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WAREGEM

Kapitaalverhoging helpt
Enfinity om het
roer om te gooien
en zelf groenestroomproducent
te worden
ging uitvoert. Tot nog toe was het
een projectontwikkelaar die zonne-energieprojecten uitvoerde,
om ze daarna onmiddellijk te verkopen aan investeerders. Enfinity
heeft nu besloten zelf zonneenergieinstallaties te gaan uitbaten. Volgens woordvoerder Jurgen Van Damme beschikt Enfinity over een productiecapaciteit

van 105 megawatt, verspreid over
400 locaties. In de pijplijn zit een
pak projecten die samen goed zijn
voor 4.400 megawatt. Uitgangspunt is dat met eigen activa nieuwe projecten makkelijk te financieren zijn.
Het grootste deel van de kapitaalverhoging gebeurt door de inbreng van bestaande zonne-energieparken in Spanje, Italië en België in Enfinity. Op de installaties
in België die ingebracht worden
door de stichters van Enfinity –
Patrick De Cuyper en Gino Van
Neer – werd een waarde geplakt
van 9 miljoen euro. De Spaanse
en Italiaanse parken zijn samen
17 miljoen waard.
De groep investeerders rond
Marc Coucke en de investeringsmaatschappij Waterland zorgen
voor een cashinbreng van 19 miljoen euro. Waterland, dat al aandeelhouder is van Enfinity, legt
10 miljoen euro op tafel; Affinity,
de investeringsgroep rond Coucke, 9 miljoen euro.
Behalve Paul en zoon Frank Buysse en Coucke zelf groepeert Affinity ook de bouwgroep Versluys
uit Oostende, vastgoedontwikkelaar Yves De Spiegelaere en eigenaar van het badmeubelenbedrijf
Detremmerie. (pse)

DE TOEKOMST
VAN DE STANDAARD
Peter Vandermeersch verlaat de krant. De Standaard is haar
gezicht en kapitein kwijt. Dat hoeft niet erg te zijn. Er lopen
heus nog een paar andere mensen rond op aarde die een krant
kunnen leiden. Maar in een tijdperk waarin alles wordt gepersonaliseerd, moet een krant door iemand worden geïncarneerd. En dat een krant ook een kapitein nodig heeft, wordt
best geïllustreerd door de huizenhoge golven op de woelige
krantenzee. Want in oktober 2044 slaan we de laatste krant ter
wereld open. Als je de jaarlijks dalende lezerstrend van de sector doortrekt, dan lezen we binnen 34 jaar onze laatste courant. Misschien wordt De Standaard, met haar stijgende oplagecijfers, wel de laatste der Mohikanen. Ook het verdwijnen
van de krant hoeft niet erg te zijn, zolang we maar met iets
nieuws op de proppen komen. Voor een product dat zichzelf
per definitie elke dag heruitvindt, kan dat geen probleem zijn.
Of toch?
Vandaag wordt de essentie van hoe een krant gemaakt wordt,
in vraag gesteld door de lezer. Die wil mee beslissen over de inhoud. Voor een krant is dat vreemd. Terwijl elk ander succesvol
product gestoeld is op de wensen van het grootst mogelijke
aantal klanten, is dat net omgekeerd voor kranten. Daar leest
de klant wat de krant beslist
In oktober 2044 slaan
hem voor te schotelen. Als enkel
we de laatste krant
lezersaantallen telden was de
ter wereld open
redactie al lang overgegaan tot
het dagelijks publiceren van een
blote deerne op pagina drie.
Kwestie van de circulatie de
hoogte in te pompen. Zo werkt dat niet bij een krant als De
Standaard. Een dagblad is immers een schoolvoorbeeld van
‘curated consumption’. Ik koop een krant omdat ik een ploeg
vertrouw. Een ploeg die mij, een bepaald soort lezer, begrijpt.
En die elke dag, met vallen en opstaan, selecteert wat ik interessant vind. Daar heb ik als lezer weinig over te zeggen. Meest
gelezen artikels – genre ‘BV-wereld geschokt over outing Bart
en Luc’ – indachtig, prijs ik me daar soms gelukkig over.
Maar niets is voor altijd. Deze week start Yahoo met een nieuwe
nieuwsbenadering. Zij laten lezers beslissen welke artikels
moeten worden geschreven. Hoe? Simpel. Ze monitoren zoektermen en clicks en vissen zo uit waar u interesse in hebt. Zo
merkte Yahoo Sports tijdens de vorige Olympische Spelen dat
veel surfers wilden weten waarom duikers douchen na hun
wedstrijd. Dus lieten ze gezwind een artikel schrijven over het
‘douchemysterie’ – het heeft te maken met het soepel houden
van de spieren. En kon hun commercieel departement onmiddellijk gerichte advertenties voor duik- of douchegerei bij dat
artikel verkopen. Echt nieuw is de aanpak niet. Twee miljoen
Koreanen lezen OhMyNews, een krant gemaakt door meer dan
30.000 burgerjournalisten. En in Wisconsin beslissen lezers elke dag online wat het hoofdartikel van de krant van morgen
wordt.
Met andere woorden, er dringen zich belangrijke keuzes op.
Wat vroeger eenrichtingsverkeer was, is nu een drukke tweerichtingsstraat. Dat kan een krant niet negeren. Maar in welke
mate laten ze de lezer mee regeren? En welke geloofwaardige
businessmodellen kan De Standaard uit zijn ‘curator’-status
distilleren om te profiteren van lifestylediensten en producten
onder die naam? Pertinente vragen over vernieuwing die alleen een sterke redactie, aangevoerd door een dito algemeen
hoofdredacteur, kan beantwoorden. De toekomst van De Standaard is in hun én onze handen.
Lorin Parys is voorzitter van Flanders DC, de Vlaamse organisatie voor
ondernemingscreativiteit. Hij schrijft deze column in eigen naam.
- ONLINE
www.standaard.biz/paradoxvanparys
www.flandersdc.be
www.twitter.com/lorinparys
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ZATERDAG ● (afwisselend) De Pijn van het Magazijn - Peter Cuypers over de
wereld van de consument. Homo Economicus - Peter Vanden Houte over de
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