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Tommelein wil overgangsperiode voor slimme meters
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De oppositie waarschuwt voor een duurdere energiefactuur door de invoering van de slimme meter vanaf 2019. Maar volgens de Vlaamse regering is de omslag hoe dan ook nodig.
Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) krijgt vandaag normaal gezien groen licht om vanaf 2019 digitale of ‘slimme’ meters in te voeren. Via zo’n meter kunnen de distributienetbeheerders vanop afstand meten hoeveel stroom u verbruikt.
Tommelein hamert erop dat de omslag nodig is omdat de bestaande meters uit productie gaan. Maar de oppositiepartijen sp.a en Groen trekken aan de alarmbel en waarschuwen voor een hogere energiefactuur als alle meters moeten worden vervangen.
Ook in de regering is er bezorgdheid over een hogere energiefactuur na het eerdere groenestroomdebacle dat uitmondde in de Turteltaks. Op termijn zal de digitale meter tot efficiëntiewinst leiden omdat hij sneller eventuele fraude detecteert en omdat je geen meteropnemer meer nodig hebt. Maar de overgang kost geld.
Daarom zal de digitale meter in de eerste plaats worden ingevoerd bij nieuwbouw, bij mensen met een budgetmeter of bij oude meters die afgeschreven zijn en sowieso moeten worden vervangen.
Tommelein wil ook koste wat het kost vermijden dat eigenaars van zonnepanelen worden gestraft. Hij wil dat het ook in de toekomst interessant blijft om in zonne-energie te investeren. Wie vandaag zonnepanelen heeft, ziet zijn stroomteller achteruitdraaien op momenten dat de geproduceerde elektriciteit niet in huis wordt gebruikt, maar op het elektriciteitsnet wordt gezet. Die terugdraaiende teller is essentieel voor het rendement van eigenaars van zonnepanelen. Slimme meters hebben normaal gezien geen terugdraaiende teller.
Er ligt een plan op tafel om in een overgangsperiode te voorzien. Eigenaars van zonnepanelen kunnen voor een overgangsperiode van minstens tien jaar een slimme meter aanschaffen die wel nog een terugdraaiende teller heeft.
Hoe dan ook neemt de Vlaamse regering pas een definitieve beslissing na een kosten-batenanalyse. ‘De uitrol kan pas starten als die studie een positieve uitkomst toont voor de consument’, verzekerde Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) gisteren.

