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Turteltaks verschuift naar bedrijven
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Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) steekt het niet onder stoelen of banken: ‘In vergelijking met het vorige systeem zullen de bedrijven een grotere inspanning moeten doen dan de gezinnen.’
Het goede nieuws: de verhoogde energieheffing, gemeenzaam Turteltaks genoemd, daalt zowel voor de gezinnen als voor de bedrijven aanzienlijk (zie tabel). Om het groenestroombeleid te financieren, zal een modaal gezin nog maar een bijdrage van 5 euro per jaar moeten betalen.
Daarnaast wordt de inspanning voor energieleveranciers opgetrokken. Zij moeten volgend jaar 21,5 procent groene energie aanbieden, in plaats van 20,5 procent vandaag. Aangezien ze die inspanning doorrekenen in de factuur, zal dat de gemiddelde verbruiker nog eens 4 euro aan extra groenestroombijdrage kosten. Het totale prijskaartje voor een doorsneegezin komt daarmee op euro.
Vergeleken met de vroegere Turteltaks van 100 euro is dat een forse daling. Bovendien bestond er ook voor de invoering van de taks al een energieheffing van enkele euro’s per jaar, waarmee onder meer de energieregulator Vreg werd gefinancierd.
Druk op bedrijven
Maar niet iedereen geniet in gelijke mate het voordeel. Voor een modaal gezin daalt de Turteltaks van 100 naar 5 euro, twintig maal lager dus. 280.000 gezinnen met een sociaal tarief betalen zelfs niets meer, terwijl dat vroeger nog 25 euro was.
Voor bedrijven is de daling minder groot. De maximale Turteltaks daalt voor hen van 124.000 naar 10.500 euro per jaar, twaalf keer minder. Volgens CD&V-energiespecialist Robrecht Bothuyne zullen gezinnen nog pakweg 15 miljoen Turteltaks betalen, bedrijven zowat 100 miljoen euro. Daar komt dan nog eens een stevige extra groenestroombijdrage bij volgens het verbruik. Energieverslindende bedrijven zullen de factuur dus het zwaarst voelen. Het kabinet-Tommelein benadrukt wel dat die inspanningen voor groene stroom fiscaal aftrekbaar zijn.
Hopen op Wallonië
Toch reageert de werkgeversorganisatie Voka wrevelig. Volgens gedelegeerd bestuurder Hans Maertens is de nieuwe regeling nadelig voor de competitiviteit van onze bedrijven. ‘Zij moeten 80 procent van de totale kosten van de groene stroom ophoesten. Dit komt neer op 150 miljoen euro per jaar’, zegt hij. ‘Het betekent voor bepaalde ondernemingen een significante meerkost.’
Tommelein toont weinig medelijden. Meer zelfs, met de beslissing wil hij een duidelijk signaal de wereld insturen: de gezinnen hebben al een forse inspanning gedaan, onder meer door de investering in zonnepanelen. Nu moeten ook de bedrijven volgen. ‘Als iedereen de andere kant opkijkt, zal het niet lukken’, benadrukt hij.
Of de nieuwe energieheffing zal volstaan om tegen 2020 de beloofde 13 procent hernieuwbare energie te financieren, is een groot vraagteken. Hoe dan ook wordt het voor Vlaanderen erg moeilijk om die deadline te halen. ‘Ja, het kan zijn dat er op het einde van de rit toch nog extra maatregelen nodig zijn. Dat kunnen we eventueel oplossen door uit het buitenland groene energie te kopen’, beseft Tommelein. Vlaanderen kan onder meer hopen dat Wallonië een overschot heeft aan groene energie.
Kleine windmolens
De regering verwacht nog het meest van de nieuwe windmolens. ‘Lokaal krijgen we nu nog veel weerstand, maar ik heb er vertrouwen in dat er extra inspanningen zullen worden geleverd in bijvoorbeeld de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge’, zegt Tommelein.
Voor 2018 worden ook subsidies in het vooruitzicht gesteld voor kleine windmolens en voor batterijen die groene energie kunnen opslaan. Ze zijn volgens Tommelein een geschikte oplossing voor kmo’s, ziekenhuizen en landbouwbedrijven om te voorzien in hun eigen energieverbruik.

