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aan WOUTER BEKE
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Energiearmoede - Maatregelen
Uit de recentste Barometer Energiearmoede van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat
21 procent van de Belgische huishoudens kampt met energiearmoede. Bij sociale huurders
gaat het zelfs om vier op de tien huishoudens. Dat betekent dat ze een energierekening
hebben die te hoog is in verhouding tot hun beschikbaar inkomen, waardoor ze vaak
schulden opstapelen. Of dat ze abnormaal weinig energie verbruiken, ook al leven ze
daardoor in erbarmelijke omstandigheden, om toch maar het hoofd boven water te houden.
Die hoge energierekening is veelal te wijten aan de slechte energieprestatie van een groot
deel van de sociale huurwoningen.
Vrouwen, ouderen en eenoudergezinnen worden het vaakst getroffen. 25,6% van de 65plussers leeft in energiearmoede, en dat cijfer loopt op tot 42,8% bij oudere
alleenstaanden. Vrouwen zijn meer kwetsbaar dan mannen.
1.

Wat is de reactie van de minister op deze cijfers? Welke conclusies trekt hij eruit?

2.

Welke beleidsmaatregelen heeft de minister tot nu toe genomen naar deze doelgroep?
Zal de minister bijkomende initiatieven nemen naar deze doelgroep als gevolg van
deze cijfers? Zo ja, welke?

3.

Plant de minister een gecoördineerd beleid met de collega’s bevoegd voor energie en
sociale huisvesting op basis van deze cijfers om de problematiek van energiearmoede
aan te pakken? Aan welke beleidsoverschrijdende initiatieven denkt hij?

4.

Het Platform tegen Energiearmoede heeft een zestal aanbevelingen gedaan aan de
regering om deze problematiek aan te pakken.
Zal de minister deze aanbevelingen implementeren? Zo ja, welke en binnen welke
termijn?

WOUTER BEKE
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD

op vraag nr. 732 van 17 juni 2021
van LUDWIG VANDENHOVE

1. De doelgroepen die als het meest kwetsbaar naar voor komen in het kader van
energiearmoede, zijn ook de doelgroepen die het risico lopen op armoede in het
algemeen.
Dit hoeft niet te verwonderen, maar het onderlijnt wel het belang om armoede
structureel en op alle levensdomeinen aan te pakken met aandacht voor de financiële
draagkracht van de getroffen gezinnen. Dit laatste kan enerzijds door in te zetten op
een voldoende hoog inkomen, en anderzijds door de kosten voor deze gezinnen te
beperken, met inbegrip van de kosten voor energie.
2. Binnen de Vlaamse Regering is in eerste instantie de Vlaamse minister bevoegd voor
Energie hiermee gevat. Ik verwijs voor de maatregelen die zij neemt in het kader van
het Energiearmoedeprogramma naar het antwoord die zij gegeven heeft op 12 mei
2021 in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op een
vraag om uitleg van de heer Johan Danen over het energiearmoedeprogramma. Zij
wijst daarbij overigens op de nadruk op een structurele bestrijding van
energiearmoede.
Een aantal van die maatregelen zijn ook terug te vinden in het Vlaams Actieplan
Armoedebestrijding 2020-2024 (VAPA). U kan bij elk van de acties in het VAPA de
verantwoordelijke minister terugvinden en hem of haam bevragen naar de vorderingen.
3. Zowel bij de goedkeuring van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024 als
bij de uitvoering van het Energiearmoedeprogramma werd en wordt onderling
afgestemd binnen de Vlaamse Regering.
4. In verband met de aanbevelingen die het Platform heeft uitgebracht in maart 2020,
kan ik verwijzen naar het antwoord die ik gaf op schriftelijke vraag nummer 569 van
15 juni 2020 van de heer Robrecht Bothuyne over de optimalisatie van procedures in
geval van niet-betaalde energiefacturen en de aanbevelingen van het Platform.

