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Twijfels of regeling digitale meters grondwet doorstaat
Belga - 24 Okt. 2018
(BELGA) = De commissie Energie van het Vlaams Parlement moet binnen twee weken de aanpassing aan het Energiedecreet stemmen die de uitrol van de digitale meters mogelijk maakt. Die stemming lijkt echter niet meer evident. CD&V vraagt zich af of de tekst de toets met de grondwet doorstaat. N-VA gaat zich intern beraden over het decreet, na kritische noten van netbeheerder Fluvius en regulator Vreg.
Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) liet dinsdag weten dat de uitrol van de digitale meter met een half jaar wordt uitgesteld, tot 1 juli 2019. De minister verzekerde tegelijk dat bezitters van zonnepanelen gedurende 15 jaar het rendement van de terugdraaiende teller kunnen blijven genieten. De Vlaamse regering is echter enkel bevoegd om het onderdeel elektriciteit in de elektriciteitsprijs virtueel te laten terugdraaien. Voor de distributienettarieven is de onafhankelijke energieregulator Vreg bevoegd en die wil de meter slechts tot eind volgend jaar laten terugdraaien.
In het Vlaams parlement mochten Fluvius en de Vreg woensdagochtend hun licht laten schijnen over het decretaal kader voor de slimme meters. “Wij zijn geen voorstander van de terugdraaiende meter”, zei Pieterjan Renier van de regulator. Volgens de Vreg is dat immers een rem op de innovatie. De regulator wil consumenten ertoe aanzetten hun zelf geproduceerde energie zoveel mogelijk zelf te gebruiken, bijvoorbeeld door ze op te slaan in batterijen. De regulator gaat wel akkoord met een overgangsperiode van een jaar, maar een langere periode zou de toets met de grondwet mogelijk niet doorstaan, denkt de Vreg.
Volgens Robrecht Bothuyne van CD&V zijn er in de hoorzitting veel interpretatieverschillen boven water gekomen. “Ik maak me zorgen over de juridische gevolgen daarvan”, zegt hij na afloop. “Het heeft geen zin een decretaal kader goed te keuren dat voortdurend door iedereen in vraag zal worden gesteld”, vindt ook Andries Gryffroy van N-VA. “We moeten een scenario vermijden zoals met de Turteltaks, die eenvoudig voor het Grondwettelijk Hof kon worden aangevochten.”
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