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Digitale meters: consument mag zelf kiezen
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BRUSSELVlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) heeft een oplossing gevonden zodat de digitale meter vanaf 1 juli ook geïnstalleerd kan worden bij eigenaars van zonnepanelen. Iedereen mag kiezen: ofwel blijft u in het oude systeem dat een combinatie is van een virtueel terugdraaiende teller en de forfaitaire vergoeding die u nu betaalt voor het gebruik van het net. Ofwel stapt u in het nieuwe systeem waarbij u betaalt voor het effectieve gebruik van het net.
Het decreet voor de slimme meters ligt al sinds vorige zomer in het parlement. Maar zo lang er geen oplossing was voor de eigenaars van de zonnepanelen, kon dit niet goedgekeurd worden. De vorige Vlaamse minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) maakte zich sterk dat er geen probleem zou zijn met de compensatieregeling van 15 jaar voor de eigenaars van zonnepanelen. Die 15 jaar gaat in vanaf het moment van de plaatsing. Maar Vlaams energieregulator VREG, bevoegd voor de distributienettarieven, is het niet eens met die compensatie. “Alle netgebruikers die zich in een vergelijkbare toestand bevinden, moeten gelijk worden behandeld”, vindt de energieregulator. Die compensatieregeling gaat er volgens de regulator ook vanuit dat de opslagcapaciteit van het elektriciteitssysteem onbeperkt en gratis beschikbaar is.
Lydia Peeters (Open Vld) die Tommelein in januari is opgevolgd, heeft nu een oplossing klaar. Ze heeft daarvoor de steun gekregen van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Andries Gryffroy (N-VA), die amendenten zullen indienen op het decreet rond de uitrol van de digitale meter. De oplossing is zeer eenvoudig: mensen kunnen kiezen. Ofwel blijven ze in het oude systeem waarbij ze dus ook het voordeel van de terugdraaiende teller behouden en ook de forfaitaire vergoeding (prosumententarief) blijven betalen voor gebruik van het net. Ofwel kiezen ze voor een systeem waarbij ze betalen voor het effectief gebruik van het net, zoals de VREG wil.
In het decreet stond niet alleen de compensatieregeling, maar ook dat de VREG dit moest omzetten in de praktijk. Maar dat laatste is tot nu toe niet gelukt. “Daarom heb ik zelf een voorstel uitgewerkt dat al deze elementen verzoent”, zegt Peeters. “De consument kan het voordeel van de terugdraaiende teller houden, tegelijkertijd behoudt de VREG haar autonomie om een eigen regeling voor te stellen. We geven mensen de keuze. Er verandert niets, tenzij mensen dat zelf willen.”
De regeling geldt voor alle bestaande installaties en ook voor de nieuwe die nog tot 2020 worden geplaatst.
De regulator heeft op haar website een simulator geplaatst waarmee u kunt berekenen of het nieuwe systeem in uw geval nu duurder of goedkoper wordt. Voor 40 procent van de consumenten zou het nieuwe systeem duurder zijn. Maar u kunt dus kiezen wat in uw situatie het voordeligst is. Wie overdag weinig elektriciteit verbruikt, is beter af met de huidige regeling, wie overdag meer elektriciteit verbruikt zou dan beter kiezen voor het nieuwe systeem van de VREG. Als u niets doet, blijft alles bij het oude.
Vergoeding
“Vanaf 2021 maken we een ‘terugleververgoeding’ mogelijk: prosumenten die het teveel aan opgewekte stroom op het distributienet zetten, zullen daarvoor een vergoeding kunnen krijgen”, zegt Peeters. “Wie vandaag al zonnepanelen heeft en dus 15 jaar recht heeft op het voordeel van een terugdraaiende teller, kan op elk moment overschakelen naar deze nieuwe terugleververgoeding. Dat is een zeer belangrijk middel om onze energietransitie een extra duwtje in de rug te geven. Ik zal daarom ook snel met een voorstel naar de Vlaamse regering trekken”.
Oppositie
Oppositiepartij sp.a is niet gelukkig met de regeling. “De compensatieregeling is niet afgetoetst bij de Raad vanSen bij de VREG”, reageert parlementslid Rob Beenders (sp.a). “Juridisch is er dus nog geen garantie dat deze nieuwe regeling de juridische toets zal doorstaan. Het softwareplatform Atrias, dat noodzakelijk is om die digitale meters slim te maken, zit al jaren in het slop. Het heeft al bijna 100 miljoen euro gekost, en dat zal worden doorgerekend in de factuur.”
Ook Johan Danen (Groen) heeft opmerkingen. “De kosten mogen niet afgewenteld worden op de consument. De factuur is zo al doorspekt met allerhande heffingen zodat onze Vlaamse elektriciteitsfactuur bij de allerhoogste van Europa is.”

