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”Digitale meter doet factuur níet stijgen”
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Vanaf 1 januari wil Vlaams minister van Energie (Open Vld) de teller in je energiekast vervangen door een digitale meter. Kostprijs? 2 miljard, zegt oppositiepartij sp.a. Maar dat wijst het kabinet-Tommelein van de hand. “De energiefactuur zal hier niet door stijgen”, klinkt het daar.
Tommelein presenteert de Vlaamse regering vandaag hoe hij de digitale meter wil invoeren in Vlaanderen. Die moet de klassieke teller vervangen, die niet meer wordt gemaakt. De liberaal wil vanaf 1 januari 2019 aan de installatie van een basisexemplaar beginnen. Een dure grap, meent oppositiepartij sp.a. “Een kosten-batenanalyse wees een paar jaar geleden uit dat voor een volledige uitrol 2 miljard euro nodig is. Kosten die in de nettarieven terecht zullen komen”, zegt Vlaams Parlementslid Rob Beenders (sp.a).
Onzin
Maar vanuit de meerderheid wordt dat afgedaan als onzin. “De sp.a baseert zich voor haar kritiek op een studie van vijf jaar geleden. Toen kostte een digitale meter nog 200 euro, intussen is dat maximaal 60 euro. Dat ze cijfers van vijf jaar geleden gebruikt, is onbetamelijk. Het past in haar operatie bangmakerij”, aldus Andries Gryffroy (N-VA). Minister Tommelein werpt dan weer op dat het nog te vroeg is om cijfers te noemen. “Er moet eerst nog een aanbesteding komen én een nieuwe kosten-batenanalyse komen”, zegt zijn woordvoerster. “De uitrol kan pas effectief starten als die studie een positieve uitkomst toont voor de consument”, voegt CD&V’er Robrecht Bothuyne daaraan toe.
Tommelein zwoer de voorbije maanden ook al de energierekening niet verder te laten klimmen, toch niet het deel dat hij als Vlaams minister in de hand heeft. Dus ook niet het deel met de meterkosten? “De uitrol van de digitale meters zal de factuur niet doen stijgen”, bevestigt de woordvoerster van Tommelein. “De nieuwe meters zullen niet zoveel duurder zijn dan de huidige tellers. Bovendien gaan we gefaseerd te werk. We starten bij nieuwbouwwoningen, mensen die renoveren en eigenaars van zonnepanelen. Die laatsten hebben daar zeker baat bij, want zo kunnen ze hun vaatwas laten draaien terwijl ze zelf zonne-energie aan het opwekken zijn.”
Privacy
Een aanpak waarin energiespecialist Johan Danen van oppositiepartij Groen zich wel kan vinden. “Voor nieuwbouw zie ik niet meteen problemen. De prijs van een slimme meter is dezelfde als die van de klassieke meters. Voor wie een nieuw huis bouwt, maakt dit dus weinig verschil. Maar dan moet Tommelein wel voor een goede prijs-kwaliteit kiezen”, merkt Danen op. “Ook voor zonnepaneeleigenaars is een slimme meter een goede piste. Maar de regering van N-VA, CD&V en Open Vld moet er dan wel voor zorgen dat zonnepanelen interessant blijven door het prosumententarief af te schaffen en zonnepaneeleigenaars hun overschot aan stroom te laten verkopen.”
En wat met de privacy? Digitale meters registreren in real time veel details over je energieverbruik, en die kunnen voor veel bedrijven geld waard zijn. “Wij hebben daarover al een paar keer met minister Tommelein samengezeten en advies gegeven”, zegt Willem Debeuckelaere van de Privacycommissie. “De standaardinstelling van die tellers moet privacyvriendelijk zijn: je gegevens mogen enkel naar de instanties die ze nodig hebben voor de energievoorziening. Dat moet ook anoniem gebeuren, dus niet op naam. Het kan niet de bedoeling zijn dat energiebedrijven die data gebruiken voor gepersonaliseerde marketing, tenzij je daar je toestemming voor geeft.”

