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Van Turteltaks naar Tommeltruc
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Vergeet de 100 euro Turteltaks. Tien euro per gezin zal straks volgens minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) volstaan. Klinkt goed, maar zijn eigen regering stelt zich nu al vragen bij die dure belofte.
Een supercommunicator is Bart Tommelein altijd geweest. Geen politiek dossier te moeilijk of te gevoelig, of Tommelein krijgt het met zijn handigheid en enthou- siasme verkocht. Maar nu speelt hij hoog spel met zijn ‘Tommeltruc’ rond de energieheffing. Bij zijn regeringspartners gelooft niemand in zijn “eigengereide” voorstel dat nu op tafel ligt.
Zonder zijn regeringspartners op de hoogte te brengen, pakte Tommelein gisteren uit met een alternatief voor de ongrondwettelijke Turteltaks. De impact op de energiefactuur zou jaarlijks nog maar 10 euro zijn voor een gemiddeld gezin. Een pak lager dan de 100 euro Turteltaks. En voor wie al geïnvesteerd heeft in groene energie komt de factuur nog lager uit.
Zeker een bespreekbare piste, zeiden minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) gisteren in koor. “Maar het zou onverantwoord zijn vandaag te zeggen dat we al een oplossing hebben. We moeten zorgen dat het financiële plaatje klopt”, zei Bourgeois in het parlement.
Van den domme
Binnenskamers zijn beide partijen niet te spreken over de solo slim van Tommelein. “Zijn kabinet weigerde al een hele week met ons te overleggen over mogelijke oplossingen voor de Turteltaks”, klinkt het binnen de regering. Zelfs de avond voor het debat in het Vlaams Parlement bleef Tommelein zich van den domme houden. “Geen plan, geen cijfers. Hij had zogezegd niets, terwijl hij intussen al naar de pers was gestapt”, zegt een regeringsbron. “Hij mag blij zijn dat we zijn zotternijen zo goed verdragen”, klinkt het bij CD&V laconiek. “Maar we begrijpen het wel, hij moest zijn gezicht redden.”
Intussen trekken beide partijen meteen al de handen af van de dure belofte van Tommelein. “Het is zíín persoonlijk voorstel, gebaseerd op voorlopige geruchten”, zegt N-VA-energiespecialist Andries Gryffroy. “Ik wil de factuur ook omlaag, maar de rekening moet wel kloppen. En het is niet zeker dat we hiermee onze doelstellingen voor de toekomst halen. Maar lef heeft hij wel, om zo met de voeten vooruit te gaan.”
Bedrijven of burgers?
N-VA en CD&V leggen de bal nu opnieuw in het kamp van Tommelein. De komende weken verwachten ze een duidelijk berekend voorstel. Tegen september moet er een definitieve oplossing zijn. “Geen vakantie, maar huiswerk voor Tommelein”, zegt CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne.
De discussie belooft nu al aartsmoeilijk te worden. Als Tommelein aan zijn 10 euro voor een gemiddeld gezin wil komen, zal hij ook een stevige duit moeten vragen van de bedrijven. Werkgeversorganisatie Voka waarschuwde gisteren al dat de energiekosten van bedrijven niet verder mogen stijgen. Ook Crevits en Bourgeois waarschuwden Tommelein meteen voor de concurrentiekracht van de bedrijven. “Eerst de gewone gezinnen aanpakken met de Turteltaks, en daarna de bedrijven. Je moet het maar doen”, klinkt het laconiek bij zijn coalitiepartners.
Omgekeerd kunnen CD&V en N-VA straks moeilijk neen zeggen tegen een nogal optimistisch voorstel van Tommelein, ook al brengt die misschien de doelstelling voor 2030 in gevaar. Na de Turteltaks wil niemand het risico nemen meer af te nemen van de burgers dan nodig.
Tommelein zelf benadrukte gisteren nogmaals dat “de berekeningen van zijn administratie zullen volstaan”.

