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Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open VLD) hoopt morgen eindelijk tot een beslissing te komen over de invoering van “slimme” elektriciteitsmeters. De nieuwe meters zouden vanaf 1 januari 2019 moeten worden geïntroduceerd. Over de kostprijs zegt hij nog niets. Maar nu al is duidelijk dat die via de stroomfactuur verrekend zal worden. Die zal dus nog maar eens duurder worden.
Eigenlijk wou Tommelein vorige herfst al een beslissing over de invoering van de slimme meters nemen. België loopt immers hopeloos achter op andere landen. Volgens de minister kan dat echter een voordeel zijn: we kunnen leren uit hun ervaring, én de meters zijn intussen goedkoper geworden. De discussie over de nieuwe tarieven voor zonnepanelenbezitters, remde de beslissing tot nu toe af.
Wat is een slimme meter?
Een meter die digitaal afleest hoeveel stroom u verbruikt. Hij maakt via radiogolven verbinding met uw distributienetbeheerder, die zo perfect weet waar hoeveel stroom verbruikt wordt, welke zonnepaneleninstallaties hoeveel elektriciteit op het net plaatsen en waar er een panne is. De meterstand zal u niet meer moeten opnemen en de gegevens van uw digitale meter zal u ook kunnen gebruiken om uw stroomverbruik veel beter in het oog te houden en zelfs te sturen.
Wie krijgt die eerst?
Tommelein wil starten op 1 januari 2019 bij alle nieuwbouw en grote verbouwingen, bij bezitters van zonnepanelen en mensen met een budgetmeter. Dat zou zowat één Vlaams gezin op vijf zijn.
Wat gaat dat kosten?
De minister zei enkel dat het een basismodel wordt, waar u zelf wat toeters en bellers bij kan laten installeren. “De meters moeten betaalbaar zijn. Ik ben niet van plan een Rolls-Royce te lanceren”, zei hij.
Topman Thierry Van Craenenbroeck van energieregulator Vreg schat dat één meter zo’n 200 euro zal kosten. Daar komt nog de installatie bij. Maar die kan goedkoper dan gedacht: Eandis en Infrax hebben er iets op gevonden waardoor de meter bovenop oude meters kan worden geplaatst. Enkel het deksel moet worden vervangen.
Wie gaat dat betalen?
Bij nieuwbouw zal de bouwheer zelf voor de meter betalen. Ook nu is dat zo. Maar bij alle anderen zal de prijs wellicht gewoon in het distributietarief worden verrekend, aldus het kabinet-Tommelein. Tegelijk wordt dat distributietarief op termijn ook goedkoper, zeggen specialisten.
De meter moet niet meer opgenomen worden, en de kosten die Eandis en Infrax nu maken om budgetmeters te installeren, vallen weg. Bovendien kunnen ze hun net beter beheersen, wat ook pannes moet vermijden.
Welke voordelen heeft de meter?
Zo veel of zo weinig als u wil. Via de digitale meter zal u uw verbruik beter onder controle kunnen houden, ook op afstand. Dat zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). Op termijn zouden er toestellen komen die aan- of uitgaan op momenten dat de stroom heel goedkoop of duur is. Uw vaatwas zou bijvoorbeeld pas starten als er veel stroom van zonnepanelen op het net zit, waardoor de stroom dan goedkoop is. En omgekeerd zouden uw toestellen niet aangaan op momenten van stroomschaarste.
Verliezen zonnepanelenbezitters hier geld aan?
Die dreiging bestaat. Ze verliezen namelijk het voordeel van de terugdraaiende teller. Maar minister Tommelein maakt zich sterk dat ze geen verlies zullen lijden. “Het komt erop aan een nieuw systeem te lanceren dat minstens even interessant is als het huidige”, zei hij gisteren.
Volgens Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) moeten de tarieven wel degelijk veranderen: “We moeten in elk geval naar een systeem waarbij het voor mensen met zonnepanelen interessanter is de stroom die ze opwekken zélf te gebruiken.”

