
 

 

 

 

 

HEFBOMEN OM ENERGIEARMOEDE AAN TE PAKKEN  
 
 
De Barometer Energiearmoede toont aan dat meer dan 1 op de 5 gezinnen door energiearmoede 

getroffen worden. Op basis van de bevindingen en de werken van het Platform tegen 

energiearmoede, doet een comité samengesteld uit de verschillende stakeholders volgende 

aanbevelingen:  

 
Aanbeveling 1: 
Energiearmoede bestrijden, maar de nood aan structurele maatregelen tegen armoede 
niet vergeten 
 
Energiearmoede heeft uiteraard niet enkel te maken met energie in de enge betekenis van het 
woord. Een te laag inkomen is een van de belangrijkste oorzaken van energiearmoede. Uit de 
gegevens van de opeenvolgende barometers blijkt echter dat er op dat vlak geen 
noemenswaardige vooruitgang is geboekt. Dat betekent dat een structureel armoedebeleid 
meteen ook een impact zal hebben op de diverse vormen van energiearmoede. 
 
 
Aanbeveling 2: 
Uitwerken en uitvoeren van beleidsmaatregelen rond de woningkwaliteit, vooral voor 
eenoudergezinnen en alleenstaanden 
 
Uit de cijfers blijkt dat vooral eenoudergezinnen en alleenstaanden kampen met 
energiearmoede. De slechte kwaliteit van de woningen in de onderste segmenten van de 
woonmarkt, is een van de grote oorzaken van energiearmoede. Het woonbeleid en de bestrijding 
van energiearmoede zouden dus sterker op elkaar moeten worden afgestemd. Dat houdt in dat 
de beleidsmaatregelen absoluut moeten focussen op het verhogen van het aanbod en de 
toegankelijkheid van betaalbare en kwaliteitsvolle woningen voor de meest kwetsbare gezinnen.  
 
 
Aanbeveling 3: 
Eigenaars en private verhuurders stimuleren om in de kwaliteit van hun woning(en) te 
investeren, en om te renoveren en te isoleren 
 
Gezinnen uit de private huursector worden eveneens sterk getroffen door energiearmoede. 
Daarom moeten private verhuurders en eigenaars worden gestimuleerd om de woningen die ze 
verhuren, te renoveren en te isoleren, en er ook meer in te investeren. Alternatieve 
financieringsmethodes, zoals derdepartij-investeringen, groepsaankopen en collectieve 
renovatieoperaties, dienen dan ook te worden aangemoedigd. 
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Aanbeveling 4: 
Op grote schaal investeren in de energierenovatie van sociale woningen 
 
Grootschalige investeringen in de energierenovatie van sociale woningen zijn noodzakelijk. Deze 
renovatiewerken mogen niet worden beschouwd als een kostenpost, maar veeleer als 
investeringen die op langere termijn een positieve weerslag zullen hebben, zowel voor de 
sociale verhuurders als voor de sociale huurders, de meest kwetsbaren onder hen in het 
bijzonder, maar ook voor de bouwsector, de federale overheid en het milieu.  
 
 
Aanbeveling 5: 
Begeleiden van huurders en bevorderen van kennisdeling tussen de huisvestingsactoren 
 
De manier waarop een woning wordt gebruikt heeft eveneens een belangrijk effect op de 
energiearmoede. Het uitwerken van participatieve instrumenten rond energie kan dan ook 
nuttig zijn om gezinnen te sensibiliseren en te begeleiden. OCMW's kunnen hierin een 
doorslaggevende eerstelijnsrol spelen via het aanbieden van individuele, gepersonaliseerde 
ondersteuning. 
 
Parallel daarmee moeten alle actoren die werken rond energierenovatie, worden aangemoedigd 
om hun kennis, praktijken en voorbeeldprojecten intensiever te delen. 
 
 
Aanbeveling 6: 
Openbare besturen moeten binnen het eigen woningpark hun voorbeeldfunctie opnemen 
en optreden als coördinator bij het verbeteren van de energieprestaties 
 
Openbare besturen spelen een tweevoudige rol: uitrollen van renovatie- en isolatieprogramma’s 
en het voorbeeld geven in hun eigen woningpark. Daarnaast zijn ze ook, zowel op het Europese, 
als op het federale, gewestelijke en lokale niveau, belangrijk als coördinatoren van de 
verschillende beleidsinstrumenten die werden uitgewerkt om de energieprestaties van 
gebouwen te verbeteren. 
 
 
Aanbeveling 7: 
Administratieve hindernissen vermijden 
 
Dankzij de werken van het Platform tegen Energiearmoede, in samenwerking met het Kabinet 
van Minister Peeters, werden reeds belangrijke stappen vooruit gezet betreffende de 
vereenvoudiging van de energiefactuur. De automatisatie van de toekenning van het sociaal 
tarief zou geoptimaliseerd kunnen worden.  

 

 


