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”Tommelein moet zijn huiswerk deftig maken”
Het Laatste Nieuws* - 29 Jun. 2017
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”Hopelijk heeft Tommelein een goeie annulatieverzekering. Hij zal de vakantie goed kunnen gebruiken om met een deftig becijferd energieplan te komen.” Meerderheid, oppositie en werkgeversorganisatie Voka zijn kritisch voor de manier waarop de Open Vld’er de Turteltaks ‘wegtovert’.
Ministers en energiespecialisten: bij CD&V en N-VA verslikten ze zich gisteren allemaal in hun koffie toen ze Het Laatste Nieuws lazen. “Tot dinsdagavond laat hadden de kabinetten overlegd over een alternatief voor de Turteltaks. Van bij Open Vld kregen ze te horen dat Tommelein nog geen oplossing klaar had. En dan staat hij ‘s anderendaags in de krant met een alternatief dat de indruk wekt dat de schuldenberg is afgedekt en de gezinnen plots maar 10 euro betalen. Dat is niet ernstig.”
In z’n blootje
Ook in de ministerraad is de sfeer heel koeltjes na de communicatiestunt. Inhoudelijk schiet niemand de piste af om het probleem via de groenestroomquota op te lossen. Maar de manier waarop Tommelein de anderen voor het blok zet, valt vooral bij N-VA slecht. Toch wordt besloten om de rangen te sluiten tijdens het parlementaire debat. Minister-president Bourgeois (N-VA) tempert wel meteen de verwachtingen door te stellen dat het voorstel van Tommelein maar een ‘piste’ is. Het is duidelijk dat er geen akkoord is in de meerderheid en de energiefactuur dus nog niet meteen zal dalen. De oppositie weet niet waar ze het heeft. “Tommelein komt hier met een voorstel af waarmee wij twee maanden geleden nog werden weggehoond”, klinkt het bij Groen. “U staat hier in uw blootje.” Sp.a is gematigder en roept op tot een consensus tussen meerderheid en oppositie.
Die kant zal het vermoedelijk ook uit gaan. Tegen de start van het nieuwe parlementaire jaar in september moet Tommelein met een uitgewerkt energieplan komen waarin de schuldenberg volledig wordt afgedekt en de klimaatdoelstellingen gefinancierd zijn. “Het is te hopen dat hij een goeie annulatieverzekering heeft, want hij zal de zomervakantie goed kunnen gebruiken om met een ernstig becijferd plan te komen”, aldus Robrecht Bothuyne van CD&V. “Het is heel erg makkelijk om te zeggen dat de gezinnen maar 10 euro gaan betalen. Wij willen ook dat de factuur zo laag mogelijk uitvalt, maar je moet opletten voor de neveneffecten. Ik kan me voorstellen dat de grote energieverbruikers in de Antwerpse haven hierover zeer verontrust zijn. We gaan toch geen jobs op de helling zetten?”
Ook N-VA-energiespecialist Andries Gryffroy heeft bedenkingen. “Tommelein is een uitstekende verkoper, maar hij baseert zich hiervoor op officieuze cijfers die wij niet eens kunnen checken. Ik stel me ook vragen bij zijn rekenwerk. De verhoging van het groenestroomquotum naar 23% brengt hooguit 70 miljoen op, terwijl het compenseren van het wegvallen van de biomassafabriek van Langerlo door wind, makkelijk 200 miljoen kan kosten. En wat als de markt van de groenestroomcertificaten niet reageert zoals hij hoopt? Gaat hij de quota dan nog eens optrekken? Dan dreigen de bedrijven heel zwaar te boeten, en dat willen wij niet. De oplossing moet evenwichtig zijn. Ze moet gezinnen en bedrijven ontzien, de factuur dekken en de klimaatdoelstellingen haalbaar houden.”
Waarschuwing
Voka lanceert alvast een ferme waarschuwing. “Als de minister de groenestroomquota wil optrekken, moet ook de vrijstelling voor de grote energieverbruikers omhoog. De bedrijven hebben de energieheffing al twee keer betaald: rechtstreeks en ook via de loonindexering. We gaan ze geen drie keer betalen, want anders gaat dit investeringen en jobs kosten.” Tommelein tempert door te benadrukken dat de Turteltaks wegvalt. “Voor bedrijven liep die op tot 124.000 euro.” Hij roept de bedrijven op om hun schouders onder de energieomslag te zetten. “Wie investeert in hernieuwbare energie haalt zijn eigen bijdrage omlaag. Dat geldt zeker ook voor bedrijven.”

