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Particuliere zonnepaneelleggers moeten geen
boetekleed aantrekken

Uit recente gegevens blijkt dat het systeem van de
groenstroomcertificaten en de daaraan verbonden subsidies te
duur is geworden. In de communicatie daarover worden ook
de particulieren die zonnepanelen hebben geplaatst met de
vinger gewezen. Provincieraadslid Roel Anciaux is het met dit
culpabiliseren van deze particulieren niet eens.

Enkele jaren geleden werd door de Vlaamse regering, federale regering, tal van gemeenten en
andere instanties een keuze gemaakt: de promotie van zonnepanelen ging geruggensteund worden:
De Vlamingen moesten de keuze maken voor hernieuwbare zonne-energie. Groene energie was hip
en zou voor een nieuwe lokale economische sector zorgen. Hernieuwbare energie zou ons minder
afhankelijk maken van kernenergie en Electrabel.
Net als zoveel mensen heb ik toen een keuze gemaakt: ik ging in op de lokroep en besloot te
investeren in de creatie van lokale werkgelegenheid, de opstart van een groene economie en de
eigen productie van hernieuwbare energie die mijn persoonlijke nood reeds voor 50% zou invullen.
Ik moest daarvoor niet noodzakelijk beschikken over een aanzienlijke eigen spaarpotje: alle banken
stonden klaar met zeer interessante groene leningen en de federale overheid stond eveneens klaar
met een aantrekkelijk fiscaal statuut van de aan deze lening verbonden kosten. Het zogenaamde
Matheüseffect waar men in deze over spreekt is een fabeltje: ik ken meerdere mensen die de eigen
middelen niet hadden voor een PV-installatie, die toch de stap hebben gezet via zo'n groene lening
en daar zeer tevreden over zijn.
Nu blijkt dat deze zelfde instanties zich misschien verrekend hebben en hun huiswerk niet goed
hebben gemaakt, worden de mensen die ingegaan zijn op hun roep met de vinger gewezen! Dit is
niet ernstig!
De particulieren die deze stap hebben gezet, moeten voor hun keuze niet gestraft worden. De
mensen die gekozen hebben en kiezen voor meer groene energie moeten niet gestraft worden. De
mensen die de lokale opstart van een nieuwe groene economie een duw in de rug hebben gegeven,
dienen niet scheef bekeken te worden. De mensen die ons - ieder voor een klein beetje - minder
afhankelijk maken van kernenergie en de energiekolos Electrabel zijn geen asocialen.
Indien al deze overheden een foute berekening hebben gemaakt is dat hun eigen schuld. Was het
reglement verkeerd kijk dan naar de maker van het reglement, niet naar de toepasser ervan.
Indien diezelfde overheden er nu voor kiezen om ontbrekende financiële middelen terug bij de
mensen te gaan halen is dit eveneens opnieuw een eigen keuze van deze overheden. Het
ontbrekende geld kan evengoed ergens anders worden gehaald: hef een taks op het gebruik van
niet-groene energie (mensen die nog steeds niet hebben gekozen voor groene energie maken
eveneens een keuze); hef een taks op de productie van kernenergie. Er zijn andere keuzes mogelijk
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die niet leiden tot het omgekeerde waar we enkele jaren geleden voor hebben gekozen: de
keuze voor hernieuwbare zonne-energie en een nieuwe lokale groene economische sector.
Overheden neem uw verantwoordelijkheid. Durf te zeggen dat u in de fout bent gegaan en niet die
vele particulieren die slechts gebruik hebben gemaakt van een door u geboden mogelijkheid. Zet
buur niet op tegen buur. Bescherm de fundamentele toekomstkeuzes die we hebben gemaakt. Wees
selectief in uw verontwaardiging en creatief in het zoeken naar een oplossing.
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