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Alternatief voor Turteltaks op apothekersschaal
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Brussel’Tommelein komt er gewoon niet met zijn 10 euro Turteltaks.’ Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) veroorzaakte gisteren commotie in de Vlaamse regering, die in alle stilte een oplossing zoekt voor de door het Grondwettelijk Hof vernietigde Turteltaks.
Minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) deed voor de zomer al een voorstel waarbij de Turteltaks rustig kon verdwijnen. Wel moesten energieproducenten en energieverslindende bedrijven zelf meer groenestroomcertificaten kunnen voorleggen dan vandaag: een verhoging van de quota voor groene stroom dus. Dat wordt doorgerekend via de energiefactuur, die bij gemiddeld verbruik van een gezin met 10 euro zou stijgen.
Datzelfde voorstel ligt nu nog altijd op tafel, ditmaal met de berekeningen die moeten bewijzen dat het financiële plaatje klopt. Alleen zijn de coalitiepartners CD&V en N-VA er niet van overtuigd dat alle uitgaven gedekt zijn.
Volgens Gryffroy is de kans zelfs reëel dat de Vlaamse regering haar akkoord niet klaar krijgt voor de start van het politieke jaar. ‘Liever twee weken langer doorwerken dan met rekenwerk te komen dat niet klopt’, zei de energiespecialist van de N-VA gisteren.
De groenestroomcertificaten uit zonne- en windenergie zouden wel gedekt zijn, maar die uit groene warmte niet. Bovendien dreigt er een Europese boete omdat Vlaanderen de doelstellingen inzake hernieuwbare energie niet heeft gehaald. Aangezien niet bekend is hoe hoog die zal zijn, is ze ook niet in het plan opgenomen.
Achter het voorstel gaat een discussie schuil over de inspanningen die de bedrijfswereld moet doen. Tommelein wil bedrijven prikkelen, zodat ze meer dan nu interesse zouden tonen om te investeren in groene energie. De N-VA, net als werkgeversorganisatie Voka, staan daar huiverachtig tegenover.
Tommelein zou er ook op aandringen een deel van de inspanning die nodig is om de Turteltaks af te schaffen, via de Vlaamse begroting te financieren. Daar willen de coalitiepartners evenmin van weten.
Een andere optie is de quota voor groenestroomcertificaten zo te verhogen, dat de factuur voor gezinnen met meer dan 10 euro stijgt, maar waarbij bedrijven wel vrijstellingen zouden krijgen, zodat voor hen geen enorme extra rekening volgt.
In de ideale wereld zou de Vlaamse regering vandaag al landen, zodat ze dit weekend aan de septemberverklaring kan werken die minister-president Geert Bourgeois (N-VA) maandag moet voorlezen in het Vlaams Parlement. Maar Vlaams Parlementslid Gryffroy heeft de sereniteit die daarvoor nodig is, nu wel wat verstoord. De N-VA heeft zich daarvoor naar verluidt al geëxcuseerd.
100 à 200 miljoen extra
De drie regeringspartijen zijn er wel voor beducht de discussie opnieuw te laten ontsporen. Niemand in de Vlaamse regering heeft daar baat bij. ‘De gesprekken lopen goed, het is geen onoverkomelijk probleem’, zegt CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne. ‘Ik ga er nog altijd van uit dat we de komende uren of dagen wel een akkoord zullen bereiken.’
Vanaf vanochtend negen uur zit de regering weer samen om de Turteltaks, de begroting en een aantal grote dossiers uit te werken. Zo zou ook de hervorming van de erfbelasting aan bod komen, net als het decreet over de lerarenopleiding. Er is zo’n 100 à 200 miljoen euro extra aan investeringen te verdelen voor volgend jaar, wat een akkoord zou kunnen smeren.
Mogelijk gaat dat geld nog naar het alternatief voor de Turteltaks. Maar andere prioriteiten zijn zeker investeringen in infrastructuur, zoals scholenbouw, en extra geld voor welzijn en innovatie.

