
Aan de Vlaamse regering 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
 
Op 14 januari 2021 vernietigde het Grondwettelijk Hof de overgangsmaatregel1 waarbij 
eigenaars van zonnepanelen met een digitale teller nog vijftien jaar van het voordeel van de 
terugdraaiende teller konden genieten. Deze regeling gold voor huishoudens die tot uiterlijk 
31 december 2020 zonnepanelen installeerden en voor de huishoudens die de komende 
jaren moesten overschakelen van een analoge naar een digitale meter. De virtueel 
terugdraaiende teller moest ervoor zorgen dat de beloftes die gemaakt werden om de 
huishoudens ervan te overtuigen zonnepanelen te installeren, en zo bij te dragen aan de 
vergroening van de energievoorziening in Vlaanderen, na te komen.  
 
De Vlaamse regering werd meermaals gewaarschuwd voor de bevoegdheidsoverschrijding 
die geleid heeft tot het arrest van het Grondwettelijk Hof, onder meer door het advies van de 
Raad van State van 20 maart 2018. De regering wist dus dat de regeling juridisch wankel 
was. Toch voerde u de regeling in en moedigde u huishoudens aan zonnepanelen te 
plaatsen met het door u gegarandeerde rendement.  
 
Nu de regeling vernietigd is, valt het rendement voor honderdduizenden gezinnen met 
zonnepanelen lager uit. Dit is woordbreuk, slecht bestuur en brengt uw aansprakelijkheid in 
het gedrang. De Vlaamse regering heeft wetens en willens een ongrondwettelijke regeling 
doorgevoerd en verlaagt daardoor het rendement voor honderdduizenden gezinnen. Er is 
manifest sprake van een fout, schade en een oorzakelijk verband tussen beide. 
 
Wij vragen u een dringende, beleidsmatige oplossing die niet in eerste instantie de 
eigenaars van zonnepanelen, noch de belastingbetaler of huishoudens zonder 
zonnepanelen treft. Daarom stellen wij het volgende voor: 
 

1) Dat de verplichting om een digitale meter te installeren geschrapt wordt. Geef 
huishoudens de vrije keuze tussen een analoge of een digitale elektriciteitsmeter, 
ook wanneer er al een digitale meter geïnstalleerd werd. 

2) Zorg voor een eerlijke prijs wanneer huishoudens met een digitale meter stroom op 
het net injecteren: de prijs waaraan ze zelf stroom afnemen. 

3) Garandeer dat de bevolking niet opdraait voor dit debacle. Voer een audit uit op de 
grote zonneplantages, zodat de enorme bedragen aan subsidies die daar naartoe 
stromen, onder controle komen. 

 
Hoedanook eisen de ondergetekende eigenaars van zonnepanelen dat op korte termijn al 
hun geleden en te lijden schade integraal vergoed wordt. De door u voorgestelde 
compensatieregeling dekt niet alle schade.  

1 Opgenomen in het Decreet van 26 april 2019 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, 
wat betreft de uitrol van digitale meters en tot wijziging van artikel 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.5 van hetzelfde 
decreet. 
  
 



Om deze redenen sturen wij u deze aangetekende ingebrekestelling. 
 
Bij gebrek aan positief antwoord op onze vorderingen, overwegen wij sterk om de Vlaamse 
regering te dagvaarden voor de  Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, op grond van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.  
 
Wij kijken uit naar uw antwoord. 
 
 
Hoogachtend,  
 
 
De ondertekenaars (lijst in bijlage) 


