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Inleiding
De recente crisis bracht de nood aan een nieuw groeiparadigma aan het licht, dat in staat is
om het groeipotentieel te versterken en tegelijk rekening te houden met klimaat-, milieu- en
welzijnskwesties. De druk van energie-uitgaven wordt namelijk voor een groeiend deel van
de bevolking problematisch. De FOD Economie heeft zich daarom gebogen over de impact
van energieprijzen op de ongelijkheidstoename in het Belgische sociale model.
De eerste twee hoofdstukken bespreken de energiecomponent in de consumptieprijsindex,
een analyse van de prijsopsplitsing en het gewicht in de consumptiekorf, en verklarende factoren voor de evolutie in de laatste jaren.
In het derde hoofdstuk worden de consumptie en uitgaven van huishoudens per energiebehoefte en in procent van het budget onderzocht. De nadruk wordt gelegd op de opsplitsing
van energie-uitgaven per inkomensdeciel en volgens huishoudgrootte. De benadering per
deciel wil factoren onafhankelijk van koopkracht identificeren en een overzicht bieden inclusief de algemene energieprestaties van woningen in België.
Het vierde hoofdstuk is gewijd aan energiearmoede en beklemtoont de verschillende oorzaken en aspecten van armoede en hun onderlinge interacties.
De aandacht wordt gevestigd op lage inkomens, gekoppeld aan de kwaliteit van de woning en
de uitrusting ervan, en aan de prijsstijging van energieproducten. Dit onderdeel wijst niet alleen op het belang van energie-efficiëntie en het beheer van energiebronnen, maar ook op
bepaalde risicofactoren en factoren die de kwetsbaarheid van huishoudens in de hand werken.
Het laatste hoofdstuk focust op de verschillende oplossingen voor de evolutie van armoede
en andere vormen van sociale uitsluiting. Daartoe wordt er, naast maatregelen die de nationale prijzen beïnvloeden, een uitgebreid gamma aan sociale en structurele maatregelen bekeken, en ook een inventaris van goede praktijken uit het Verenigd Koninkrijk, de buurlanden
en Zweden.
Hoewel de context tussen de landen onderling verschilt, laat de identificatie van de goede
praktijken toe om mogelijkheden en pistes voor nieuwe initiatieven in België uit te denken.
Dit deel gaat in op de op te zetten instrumenten en het op te zetten beleid, die vaak complex
blijken te zijn.
De meest achtergestelde huishoudens combineren vaak verschillende risicofactoren. Om
hen beter in staat te stellen om aan de economische activiteit deel te nemen en er voordeel
uit te halen, moeten er afwegingen worden gemaakt en moet er op verschillende armoededomeinen actie worden ondernomen.

1. De component energie in de productenkorf: opsplitsing prijzen en gewicht
De consumptieprijsindex (CPI 1) is een economische indicator waarmee de verandering van
het gemiddelde prijsniveau van een korf van goederen en diensten die door gezinnen wordt
verbruikt, wordt berekend. Energieproducten, die voor gezinnen een belangrijke uitgavenpost
vormen, worden in de CPI onder 5 verschillende posten ondergebracht: elektriciteit, gas,
vloeibare brandstoffen (huisbrandolie), vaste brandstoffen (antraciet, houtskool) en motorbrandstoffen voor het wegvervoer. In de posten gas en elektriciteit zitten trouwens verscheidene verklikkermechanismen die verschillende consumptieprofielen weerspiegelen.
Om deze indicatoren uit te werken beschikt de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium van de FOD Economie over de totale prijs van een jaarcontract voor de levering van
elektriciteit en gas per regio en voor elke combinatie van leverancier (naargelang van het
soort contract), netbeheerder en consumptieprofiel. Sinds 2007 (de datum waarop de elektriciteits- en gasmarkt in België volledig werd vrijgemaakt) is de berekeningsmethode gebaseerd op de benadering "verwerving", volgens de richtlijnen van Eurostat voor de geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP). Deze benadering houdt rekening met een geraamde
prijs (op jaarbasis) bij de ondertekening van een contract. Het betreft dus een systeem met
vervroegde stortingen (op basis van de raming van de kosten van de komende 12 maanden):
de verwachte aankoopprijs is een raming die gebaseerd is op de huidige waarde van de door
de leverancier toegepaste parameters voor de vastlegging van de prijs en op de huidige
waarde van de nettarieven en de bijdragen. De aankoopprijs die bij de ondertekening van een
contract wordt geraamd is aldus gebaseerd op een enkele waarde (de huidige waarde) van de
onderliggende parameters2.3
Om de situatie van België te kunnen vergelijken met die van zijn voornaamste buurlanden is
dit hoofdstuk gebaseerd op de gegevens van de HICP.

1

http://economie.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/

Indexcommissie (2009), "Prijs van elektriciteit en aardgas", nummer van het document IC-2009-01,
Brussel, 23 februari.

2

Tijdens 2013 werd een hervorming van de CPI doorgevoerd voorafgaand aan de inwerkingtreding van
een nieuwe index (referentiebasis 2013) in januari 2014. Deze hervorming betrof onder andere de follow-up van de energieprijzen, met het oog op de verbetering van de representativiteit ervan. Zo werd in
januari 2013 een methodologische wijziging geïntroduceerd. Die had betrekking op de overgang naar
de benadering "betaling" in plaats van de benadering "verwerving" voor contracten voor huisbrandolie.
Deze benadering "betaling" berekent elke maand een index die gebaseerd is op het gemiddelde van de
geldende tarieven gedurende de laatste maanden.

3
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1.1. Prijzen
1.1.1. Globale evolutie en evolutie per product
De index van het gemiddelde niveau van de consumptieprijzen in België is tussen 2005 en
2013 met 19,6 % gestegen. In de loop van die periode zijn de consumptieprijzen van de energieproducten met bijna 44,2 % de hoogte in gegaan. Toch is bij de interpretatie van deze stijging enige voorzichtigheid geboden. De prijzen van huisbrandolie, motorbrandstoffen en, in
steeds minder mate, gas en elektriciteit 4, zijn immers afhankelijk van de koers van de olieprijs, zowel naar boven als naar beneden. In 2012 waren de olieprijzen immers hoog.
Nadat de consumptieprijzen in 2011 een inflatie van gemiddeld 17 % hadden gekend zijn de
consumptieprijzen voor energie in 2012 blijven stijgen, maar dan gematigder. Daardoor
moest de verbruiker gemiddeld 6 % meer uitgeven voor alle energieproducten samen ten
opzichte van het jaar voordien. Vanaf het eerste kwartaal van 2013 is de energie-inflatie vervolgens negatief geworden (-2,8 %). Deze trend werd nog sterker in het volgende kwartaal
(-5,4 %) en stabiliseerde zich vervolgens in het derde en vierde kwartaal van 2013 (respectievelijk -4,7 % en -5,5 %). In 2013 daalden de consumptieprijzen met gemiddeld 4,6 % voor alle
energieproducten ten opzichte van het jaar voordien 5.
In 2012 kon dankzij de vertraagde inflatie voor de groep van energieproducten de impact op
de totale inflatie beperkt worden. In 2013 wist de negatieve inflatie van alle energieproducten
(met uitzondering van vaste brandstoffen) de totale inflatie nog verder te vertragen 6.
Tabel 1. Recent verloop van de indexen van consumptieprijzen van de energieproducten

Verandering t.o.v. voorgaand jaar, tenzij anders aangegeven.

2011
Vaste brandstoffen
2,6
Elektriciteit
11,8
Vloeibare brandstoffen
27,8
Gas
19,1
Motorbrandstoffen voor het wegvervoer 15,6
Energie
17,0

2012
3,9
1,9
10,1
8,0
6,5
6,0

2013
3,4
-0,9
-5,9
-8,5
-4,6
-4,6

2012
IV
4,0
-0,3
4,9
0,7
4,5
2,4

2013
I
2,9
-0,1
-3,8
-6,7
-2,3
-2,8

II
3,6
-0,8
-7,7
-9,2
-5,5
-5,4

III
3,9
-1,0
-5,3
-9,5
-4,6
-4,7

IV
3,1
-1,7
-6,8
-8,5
-6,1
-5,5

Bijdrage1
0,0
-0,2
-0,9
-1,7
-1,8
-4,6

Bijdrage tot de inflatie van de groep in 2013 (in procentpunt).
Bron: EG, FOD Economie, Statistics Belgium.

1

De prijzen van sommige contracten waren tot april 2013 nog gekoppeld aan de olieprijs voor elektriciteit en tot oktober 2013 voor gas. Zie hoofdstuk 1.1.2. over de onderliggende oorzaken.
4

In het eerste kwartaal van 2014 daalden de consumptieprijzen van de energieproducten nog verder,
met gemiddeld 3,6 % ten opzichte van dezelfde periode in 2013. In het tweede kwartaal van 2014 werd
de negatieve inflatie van de energieproducten scherper, met een gemiddelde prijsdaling van 5,5 %.

5

In de eerste twee kwartalen van 2014 bleef de bijdrage van energie aan de totale inflatie negatief en
bleef ze sterk bijdragen tot de vertraging van de totale inflatie. Dat is in hoofdzaak te wijten aan een
sterke prijsdaling voor elektriciteit en gas (die bijna de helft van het gewicht van de energieproducten
vertegenwoordigen).
6

Motorbrandstoffen en vloeibare brandstoffen (huisbrandolie) kenden in 2013 een jaarlijkse
prijsdaling van respectievelijk gemiddeld 4,6 % en 5,9 % (tegen een inflatie van +6,5 % en
+10,1 % in 2012) door de minder hoge aardoliekoers in 2013 dan in 2012. 7 Meer bepaald voor
motorbrandstoffen bedroeg de gemiddelde maximumprijs voor diesel 1,48 euro/liter (inclusief btw) in 2013. Dat is 6 cent minder dan het jaar voordien. Voor benzine (super 95) bedroeg
de gemiddelde maximumprijs in 2013 1,65 euro/liter (inclusief btw), d.w.z. ook een daling van
6 cent ten opzichte van 2012.
De consumptieprijzen van elektriciteit daalden lichtjes ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, met gemiddeld -0,9 % in 2013 tegenover +1,9 % in 2012. Deze daling t.o.v. voorgaand
jaar werd trouwens naar het einde van 2013 toe sterker, waardoor de inflatie -1,7 % bedroeg
in het vierde kwartaal van 2013 8.
Na een stijging van 8 % in 2012 is de consumptieprijs voor gas in 2013 stevig gedaald. De
gasprijs was gemiddeld 8,5 % lager dan in 2012. In het derde kwartaal van 2013 is de gasprijs
zelfs tot onder zijn niveau van het tweede kwartaal van 2011 gedaald 9.
Op basis van de indicatoren die het Prijzenobservatorium uitwerkte, bedroeg de totale elektriciteitsfactuur van een standaardgezin (jaarlijks verbruik van 3.500 kWh met een enkelvoudig uurtarief) in 2013 gemiddeld 810 euro, d.w.z. 14 euro minder dan het jaar voordien. Voor
een gasverbruik van 23.260 kWh per jaar daalde de totale gasfactuur (voor een heel jaar) met
151 euro tussen 2012 en 2013, om te komen op een totaalbedrag van 1.513 euro.
De daling van de inflatie voor de gas- en elektriciteitsfactuur in 2012 valt deels te verklaren
door de overheidsmaatregelen (bevriezing van de energieprijzen 10 en verlaging van de fedeMet de sterke daling van de aardoliekoers in het eerste kwartaal van 2014 en een stabilisatie daarvan
tijdens het volgende kwartaal (respectievelijk -7,7 % en +0,1 % in euro ten opzichte van dezelfde periode een jaar vroeger) daalden de prijzen van motorbrandstoffen en vloeibare brandstoffen (huisbrandolie) in het tweede kwartaal van 2014 met respectievelijk 1,3 % en 1,8 % ten opzichte van hetzelfde
kwartaal van 2013 (tegenover respectievelijk -4,7 % en -6,7 % in het eerste kwartaal van 2014).

7

8 In de loop van het eerste en het tweede kwartaal van 2014 daalden de consumptieprijzen voor elektriciteit sterk, met respectievelijk gemiddeld -1 % en -14,3 % vergeleken met een jaar eerder. Deze trend
in het tweede kwartaal van 2014 valt grotendeels te verklaren door de beslissing van de federale regering om vanaf april 2014 de btw op alle componenten van de elektriciteitsfactuur voor gezinnen tijdelijk
te verlagen van 21 % naar 6 %, en dat tot december 2015 (de datum waarop die maatregell wordt geevalueerd). Zie de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance.

De consumptieprijs voor gas daalde in de loop van het tweede kwartaal van 2014 met 5,1 % t.o.v.
voorgaand jaar, tegenover een inflatie van -2,7 % in het kwartaal voordien.
9

De indexaties naar boven van de variabele gas- en elektriciteitscontracten werden vanaf 1 april 2012
bevroren voor een periode van negen maanden. De indexaties naar beneden werden tijdens deze periode nog steeds toegepast. Door deze maatregel konden de indexatieparameters die door de verschillende leveranciers worden gebruikt, tijdelijk worden begrensd op hun maximumwaarde van maart
2012.
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rale bijdrage vanaf 1 april 2012 11) die in de loop van het jaar zijn ingevoerd, en door de veranderingen die zich tussen maart en december 2012 hebben voorgedaan in de marktdynamiek
(namelijk het aantal gezinnen dat naar een andere energieleverancier is overgestapt)12.
2013 was opnieuw een jaar van grote veranderingen op de elektriciteits- en gasmarkt, die
zorgden voor een prijsdaling ten opzichte van het jaar voordien voor de twee energieproducten. Deze wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de toepassing van nieuwe indexatieparameters vanaf januari 2013 (door de meerderheid van de leveranciers) en de beperking van het aantal indexaties van de variabele contracten tot vier keer per jaar 13 14.
In 2013 werden ook bepaalde akkoorden gesloten om de werking van de gas- en elektriciteitsmarkt in België te verbeteren. Zo heeft de federale regering, in het kader van het "Interfederaal pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance" (goedgekeurd door het Overlegcomité op 17 december 2013) verscheidene beslissingen genomen in verband met de
energieprijzen: tijdelijke verlaging van de btw op elektriciteit van 21 % naar 6 % voor residentiële klanten tussen april 2014 en eind 2015 (de datum waarop deze maatregel wordt geëvalueerd), behoud van de degressiviteit en begrenzing van de federale bijdrage offshore.
De marktdynamiek heeft zich in 2013 verder gezet, maar op minder volgehouden wijze naarmate de kwartalen vorderden. Volgens de statistieken van de VREG bedroeg de overstapgraad van residentiële klanten in het Vlaams Gewest in 2013 14,9 % voor elektriciteit en
De federale bijdrage 2012, bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen
en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de energiemarkt, werd begin mei
2012 verlaagd, met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2012. Voor de elektriciteitsmarkt hadden de
doorgevoerde veranderingen betrekking op de afschaffing, gedurende een jaar, van de bijdrage tot de
financiering van het federale beleid voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (Kyotoprotocol), en de vermindering van de bijdrage tot de financiering van de reële nettokost die het gevolg is van de toepassing van de maximumprijzen ("beschermde klanten"). Voor de gasmarkt ging het
om de tijdelijke afschaffing van de bijdrage tot de financiering van de forfaitaire kortingen voor verwarming op gas (verwarmingspremie). Ook de toeslag "beschermde klanten" werd op 1 april 2012 verlaagd.
11

Het aandeel gezinnen die overstapten naar een andere energieleverancier of een ander contract afsloten bij dezelfde energieleverancier steeg vanaf het tweede kwartaal van 2012 aanzienlijk, met de
invoering door de regering van een reeks initiatieven, zoals de bevriezing van de prijzen, de campagne
"Gas-Elektriciteit: Durf vergelijken!" van de FOD Economie, de reclame die werd gevoerd voor prijsvergelijkers, de afschaffing van de vergoedingen voor het verbreken van het contract en de mediaaandacht die over al deze zaken is ontstaan.

12

13

Voor meer details, zie hoofdstuk 1.1.2 over de onderliggende oorzaken.

Tijdens de eerste kwartalen van 2014 is de forse daling van de consumptieprijzen van elektriciteit
vooral het resultaat van de tijdelijke daling van de btw sinds april 2014, de sterke daling van de verkoopprijs van de component energie en de kostprijs van de taksen en toeslagen, die deels gecompenseerd wordt door de verhoging van de nettarieven. De vermindering over een jaar van de consumptieprijzen van gas in de loop van diezelfde periode is het gevolg van de verlaging van de kost van de component energie en de taksen en toeslagen. De nettarieven zijn dan weer constant gebleven.
14

17,9 % voor gas (tegenover respectievelijk 16,7 % en 18,7 % in 2012). Volgens de beschikbare
gegevens heeft het er alle schijn van dat de overstapgraad voor elektriciteit in het Waals Gewest eveneens daalt, gaande van 5 % naar 3,9 % tussen het eerste en het laatste kwartaal
van 2013. Toch bedraagt de overstapgraad voor elektriciteit 16,8 % in het Waals Gewest (tegenover 14,7 % in 2012)15.

1.1.2. Onderliggende oorzaken
De veranderingen van de consumptieprijzen van de verschillende energieproducten worden
grotendeels bepaald door de wijziging in de aardoliekoers op de internationale markten.
Daar deze in dollars worden onderhandeld heeft de wisselkoers euro/dollar eveneens invloed op de Belgische energiefactuur.
De aardoliekoers in USD is tussen 2009 en maart 2012 de pan uitgerezen (hij ging van 44
USD/vat naar 125 USD/vat). Met de piek van maart 2012 kende de koers een sterke schommeling maar globaal gezien daalde hij eerder. Zo zakte de aardoliekoers in 2013 gemiddeld
naar 109 USD/vat, d.w.z. een daling van 2,7 % ten opzichte van 2012. De euro steeg tijdens het
jaar in kwestie trouwens in waarde ten opzichte van de dollar (+3,4 % ten opzichte van 2012),
wat een positieve invloed had op de Belgische en Europese prijzen voor olieproducten. De
aardoliekoers, die in euro wordt uitgedrukt, daalde in 2013 dus gemiddeld 5,7 % t.o.v. 2012,
en bedroeg uiteindelijk 82 euro/vat 16.
De prijzen van motorbrandstoffen en vloeibare brandstoffen (huisbrandolie) reageren quasi
onmiddellijk op de schommelingen van de aardoliekoers. Voor elektriciteit en gas reageren
de prijzen met een beetje uitstel op de aardoliekoers, maar dat verband werd sinds januari
2013 veel zwakker en verdween in oktober 2013 zelfs volledig 17.

De trend voor gas in het Waals Gewest en die voor gas en elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest kon niet worden vastgesteld. Op het ogenblik van opstelling van deze studie waren er immers
geen recente gegevens voorhanden.
15

Na een gemiddelde daling van 1,1 % tussen het laatste kwartaal van 2013 en het eerste kwartaal van
2014 is de aardoliekoers in USD opnieuw beginnen stijgen (+1,5 % ten opzichte van het vorige kwartaal)
en bedroeg hij in het tweede kwartaal van 2014 gemiddeld 110 USD/vat. Ten opzichte van een jaar eerder is de gemiddelde prijs van een vat Brent op die manier gestegen met 6,3 % in het tweede kwartaal
van 2014 (en zelfs met 8,8 % in juni). De waardestijging van de euro ten opzichte van de dollar tijdens
die periode remde de stijging van de prijzen in euro van de olieproducten af. Daardoor bedroeg de
aardoliekoers, die in euro wordt uitgedrukt, 80 euro/vat in het tweede kwartaal van 2014. Dat is een
stijging van 1,2 % ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2013.

16

De regering heeft op 21 december 2012 (Belgisch Staatsblad van 15 januari 2013) twee koninklijke
besluiten goedgekeurd waarin de volledige lijst wordt vastgelegd van criteria die zijn toegestaan voor
de indexatie van de elektriciteits- en gasprijzen door de leveranciers. Deze criteria waren onder andere
bedoeld om ervoor te zorgen dat de indexatieparameters de reële kosten van de energieleveranciers
beter weerspiegelden. Zo werd bepaald dat alleen bij gascontracten, onder bepaalde voorwaarden en
gedurende een overgangstermijn van twee jaar, de olie-index in de tariefformules verwerkt mocht
worden. De twee koninklijke besluiten werden van kracht op 1 april 2013. Toch zijn de elektriciteits- en
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Grafiek 1. Consumptieprijzen van de energieproducten

Index 2008=100.

Bron: Insee 18, EG, FOD Economie, AD Statistiek.

De consumptieprijzen van gas en elektriciteit worden namelijk hoofdzakelijk bepaald door de
kosten van de component energie en door de nettarieven (distributie en transport). Ook diverse belastingen en taksen oefenen een niet te verwaarlozen invloed uit op de prijswijzigingen19.
Niettemin varieert het relatieve gewicht van de verschillende componenten sterk tussen de
elektriciteitsfactuur en de gasfactuur. De component energie vertegenwoordigt immers gemiddeld 35 % van de totale elektriciteitsfactuur, terwijl het gewicht van de nettarieven (die de
gasprijzen sinds 1 januari 2013 al grotendeels losgekoppeld ten opzichte van de aardoliekoers. Sinds 1
oktober 2013 heeft de enige leverancier die nog rekening hield met de olie-index in zijn tariefformules
voor gas, Electrabel, in zijn variabele contracten voor gas een nieuwe parameter ingevoerd, de TTF103
(Heren). Deze parameter weerspiegelt de gasprijs op de groothandelsmarkt in Nederland ESGM (European Spot Gas Markets).
De evolutie van de aardoliekoers is gebaseerd op de gegevens gepubliceerd door het Insee, "International prices of imported raw materials - Brent crude oil (London) - Prices in EUR per barrel",
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries.action?periodeDebut=1&anneeDebut=2000&periodeFi
n=2&anneeFin=2011&recherche=criteres&codegroep=298&000455743=on&001565198=on.
18

Het gewicht van de verschillende componenten kan sterk variëren naar gelang van het soort klant
dat in aanmerking wordt genomen (consumptieprofiel en spanningsniveau van de aansluiting), de distributiezone, de streek en de leverancier.
19

distributie- en transportkosten omvatten) 45 % bedraagt. Voor de gasfactuur is de component energie (die de transportkost omvat) veel groter: zijn aandeel bedraagt bijna 58 %. De
nettarieven (waarin uitsluitend de distributietarieven zitten) hebben dan weer een gewicht
van bijna 22 %, d.w.z. twee maal minder dan in het geval van elektriciteit.
Grafiek 2. Gewicht van de verschillende componenten in de totale elektriciteits- en gasfactuur
2013.

Het gewicht van de verschillende componenten werd berekend op basis van de indicatoren die het Prijzenobservatorium ontwikkelde. Deze worden voorgesteld en geanalyseerd in verschillende kwartaal- en jaarverslagen van het
INR. Zie http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/organisatie/inr/prijzen/.
Bron: Eigen berekeningen, VREG, CWaPE, BRUGEL, FOD Economie.

De transporttarieven worden sinds het exploitatiejaar 2008 door de CREG goedgekeurd voor
vier jaar. In 2012 werd een nieuwe meerjarige (2012-2015) tarifering goedgekeurd. Toch werden, voor elektriciteit, de transporttarieven gewijzigd ten gevolge van de beslissing van de
CREG van 16 mei 2013. Het voornaamste gevolg van de nieuwe tariefbeslissing van de CREG
is een gedeeltelijke verschuiving van de tarieflasten van de producenten naar de verbruikers
van elektriciteit. Daardoor werden de transportkosten voor elektriciteit in juni 2013 en in januari 2014 opgetrokken. Ook de distributietarieven worden sinds het exploitatiejaar 2009
door de CREG goedgekeurd voor vier jaar. Door een beslissing van de CREG werden de vierjarige tarieven voor de periode 2009-2012 verlengd tot eind 2014 20.
Deze nettarieven kunnen trouwens worden geïndexeerd en in sommige gevallen worden
aangepast in de loop van de desbetreffende periode. Dat is het gevolg van veranderingen in
de kosten die door de netbeheerders worden gedragen (maar altijd na toestemming van de

In het kader van de Zesde Staatshervorming (bijzondere wet van 6 januari 2014) werd de bevoegdheid
voor de distributietarieven voor elektriciteit en gas op 1 juli 2014 overgeheveld naar de gewesten. Deze
bevoegdheid wordt voortaan uitgeoefend door de VREG (voor het Vlaams Gewest), de CWaPE (voor het
Waals Gewest) en BRUGEL (voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) als gewestelijke reguleringsoverheden. Zij worden dus belast met de bepaling en goedkeuring van de distributietarieven. Daar de
huidige tarieven tot eind 2014 bevroren zijn zullen de nieuwe distributietarieven vanaf 1 januari 2015
worden toegepast.
20
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CREG). Zo komt het dat de distributietarieven (in het Vlaams Gewest in 201121) en de transporttarieven (in het Waals Gewest in 2012 en 201322) voor elektriciteit de laatste jaren zijn
aangepast zodat netwerkbeheerders kunnen voldoen aan hun verplichtingen groen certificaat te kopen tegen verontreinigende elektriciteit. 23
Wat de component energie betreft, de verkoopprijs daarvan wordt sinds de vrijmaking van de
elektriciteits- en gasmarkt vrij door de leveranciers vastgelegd. Op die manier bepaalt elke
leverancier voor elk van zijn contracten, zowel de vaste als de variabele, zijn eigen tariferingsformules, zijn eigen indexatieparameters (die vaak moeten beantwoorden aan de criteria van de koninklijke besluiten van 21 december 2012 sinds 1 april 201324) en zijn eigen wegingscoëfficiënten. Voor de variabele contracten zijn de energieleveranciers trouwens verplicht alle wijzigingen van de prijsformules en hun tariefaanpassingen vooraf ter controle
voor te leggen aan de CREG (wet van 8 januari 2012)25. Sinds 1 januari 2013 moeten de leveranciers ook het aantal indexaties van de variabele contracten beperken tot vier keer per
jaar, bij het begin van elk kwartaal (voor de residentiële klanten en de kmo's): de indexaties
van de variabele contracten van elektriciteit en gas zijn dus toegestaan op 1 januari, 1 april, 1
juli en 1 oktober.
Op basis van de indicatoren die het Prijzenobservatorium uitwerkte, is het mogelijk de verschillende componenten van de prijs van deze twee producten te evalueren.
Zo blijkt dat het ritme van de toename van de component energie sterk is afgenomen voor de
gasfactuur, met een daling op een jaar van gemiddeld 12,3 % in 2013 (tegenover +8,2 % in
In 2011 heeft de CREG een verhoging van de tarieven van Eandis en Infrax (elektriciteitsdistributiebedrijven die aanwezig zijn in het Vlaams Gewest) goedgekeurd wegens het succes van de investeringen
in zonnepanelen. Die verplichten deze twee bedrijven meer te betalen dan aanvankelijk was voorzien
voor de groenestroomcertificaten bij degenen die deze energie produceren. Deze tariefverhoging werd
in de loop van het eerste semester van 2011 doorgevoerd (inwerkingtreding in mei 2011 voor Eandis en
in juni 2011 voor Infrax).
21

In oktober 2012 en januari 2013 paste de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit, Elia, zijn
tarief in Wallonië aan zodat hij de kosten van de zonnepanelen kan afwentelen op de elektriciteitsfactuur van de Waalse verbruikers. De toename van het aantal van deze groenestroomcertificaten in de
loop van 2012 overtrof immers de hypothesen op basis waarvan het tarief werd goedgekeurd. Voor
meer inlichtingen: FOD Economie, "Eerste kwartaalverslag 2013 van het Prijzenobservatorium", INR.
http://statbel.fgov.be/nl/binaries/Prijzenobservatorium_2013_Q1_NL_tcm325-223614.pdf.

22

In Wallonië en Brussel is de beheerder van het transportnetwerk, Elia, verplicht de groenestroomcertificaten aan een gewaarborgde minimumprijs te kopen. In Vlaanderen zijn het de beheerders van
het distributienet die aan deze verplichting onderworpen zijn.

23

24

Zie voetnoot 17.

Het betreft de wet van 8 januari 2012 houdende wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de
organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (inwerkingtreding op 21 januari 2012). Deze wet
voert met name het mechanisme van het vangnet in dat deze maatregelen omvat.
25

2012 en zelf +26,4 % in 2011). Voor de elektriciteitsfactuur is de component energie in 2013
ook gekrompen, van gemiddeld 9,5 % (tegenover -2,6 % en 2012 en zelfs +10,4 % in 2011). De
dalende trend van de kost van deze component valt hoofdzakelijk te verklaren door de regeringsmaatregelen die sinds 2012 zijn ingevoerd, de prijsdaling van bepaalde vaste contracten,
en door de marktdynamiek (substitutie-effect). Daarbij komt nog de toegenomen concurrentie, die met name wordt weerspiegeld door de grote veranderingen in het marktaandeel tussen de verschillende leveranciers 26.
Na een stijging met 8,3 % in 2012, bleven de nettarieven (distributie en transport) voor elektriciteit ook in 2013 nog verder stijgen, maar minder snel, met 5,5 % t.o.v. het voorgaande
jaar. De stijging van deze nettarieven in 2013 valt hoofdzakelijk te verklaren door de sterke
stijging van de transporttarieven, met gemiddeld 53,7 % op een jaar. Deze stijging is vooral
het gevolg van de forse toename van deze tarieven in het Waals Gewest in het begin van het
jaar (+71,7 % tussen het vierde kwartaal van 2012 en het eerste kwartaal van 2013). Dat
kwam doordat Elia de kosten van de groene certificaten heeft afgewenteld op de elektriciteitsfactuur van de Waalse verbruikers, en door de toepassing van de nieuwe transporttarieven in het hele land vanaf 1 juni 2013 (zie hierboven). De distributietarieven zijn in een jaar tijd
dan weer nauwelijks veranderd. Voor gas bleven de nettarieven (uitsluitend distributie) in
2013 stabiel: gemiddeld +0,7 % op een jaar (tegenover +8,9 % in 2012)27.

1.2. Gewicht van energieproducten in de CPI
1.2.1. Verloop in de tijd
De HICP, die wordt opgesteld overeenkomstig de Europese methodologie, maakt het mogelijk het prijsverloop in België te vergelijken met dat in buurlanden. De producten waaruit de
nationale korf bestaat, en ook het gewicht ervan, variëren van land tot land, afhankelijk van
het relatieve belang van de uitgaven van de verbruikers voor elk goed of elke dienst. Bovendien verschilt het schema van de wegingen van de HICP ook van jaar tot jaar, op basis van de
laatste jaarlijkse versie van de gedetailleerde nationale rekeningen.
De component energie van de gasprijs kende in het tweede kwartaal van 2014 een negatieve inflatie
van gemiddeld 8,1 %, tegenover 5 % in het kwartaal voordien. Voor elektriciteit werd deze component
energie eveneens kleiner in het tweede kwartaal van 2014: hij was 8,5 % minder hoog dan in de overeenstemmende periode in 2013 (tegenover een inflatie van -8,8 % in het eerste kwartaal van 2014). Deze dalende trend is hoofdzakelijk te verklaren door de vermindering van de waarde van de indexatieparameters van de variabele contracten, de gemiddelde daling van de vaste tarieven en door de marktdynamiek (substitutie-effect ten gunste van goedkopere contracten) in de loop van die periode.
26

De nettarieven voor elektriciteit stegen in 2014 opnieuw: +4,6 % in het eerste kwartaal en +3,5 % in
het tweede kwartaal t.o.v. het voorgaande jaar. De stijgende trend van deze nettarieven valt hoofdzakelijk te verklaren door de sterke stijging van de transporttarieven in de drie gewesten, met gemiddeld
21,9 % ten opzichte van 2013. Deze stijging is het gevolg van de toepassing op federaal niveau van de
nieuwe transporttarieven op 1 januari 2014. De distributietarieven bleven dan weer een heel jaar quasi
stabiel. Voor gas bleven de nettarieven (distributie en meet- en telactiviteiten) in de eerste twee kwartalen van 2014 stabiel.
27
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In 2013 was de categorie "energie" goed voor 11,3 % van de consumptiekorf in België, tegenover gemiddeld 11,2 % voor de buurlanden (12,4 % voor Duitsland, 9,5 % voor Frankrijk en
11,7 % voor Nederland). In deze categorie varieert het gewicht van de componenten ook van
land tot land. Zo heeft elektriciteit een gewicht van 2,9 % in België tegenover 3,1 % voor
Duitsland, 2,4 % voor Frankrijk en 2,2 % voor Nederland. In België neemt de component gas
ook een groter deel voor zijn rekening dan in de buurlanden, namelijk 2,2 % tegenover 1,7 %
(1,5 % voor Duitsland, 1,3 % voor Frankrijk en 4,1 % voor Nederland). Vloeibare brandstoffen
(huisbrandolie) hebben een gewicht van 1,7 % in België tegenover 1 % in de buurlanden. Motorbrandstoffen en smeermiddelen hebben dan weer een geringer gewicht in de Belgische
HICP, namelijk 4,5 % tegenover gemiddeld 4,7 % voor de buurlanden. De component warmte 28 is trouwens niet opgenomen in de Belgische en Nederlandse HICP.
Tabel 2. Gewicht van energie en de voornaamste componenten ervan in de HICP in België en in
de drie belangrijkste buurlanden

2013 – in procentpunt.

2,9
2,2
1,7
0,1

Gemiddelde van
de buurlanden
2,7
1,7
1,0
0,1

4,5

4,7

4,6

4,6

5,4

0,0
11,3

1,0
11,2

2,7
12,4

0,2
9,5

0,0
11,7

België
Elektriciteit
Gas
Vloeibare brandstoffen
Vaste brandstoffen
Motorbrandstoffen en
smeermiddelen
Warmte
Energie

Duitsland

Frankrijk

Nederland

3,1
1,5
1,3
0,1

2,4
1,3
0,9
0,1

2,2
4,1
0,0
0,0

Bron: EG, FOD Economie

De afgelopen vijf jaar steeg het gewicht van energie in de Belgische HICP met 0,4 procentpunt (tegenover een stijging van gemiddeld 1,1 procentpunt voor de buurlanden). Het gemiddelde gewicht van de energieproducten in de consumptiekorf van de Belgische gezinnen is
trouwens voortdurend hetzelfde als in Duitsland en Nederland, terwijl de all-in prijs van residentiële elektriciteit en gas in deze twee landen significant hoger is (30 % meer voor elektriciteit in Duitsland en 20 % meer voor aardgas in Nederland)29.

De component "warmte" stemt overeen met warm water en stoom, geleverd door plaatselijke
thermische centrales.
28

CREG (2015), “Overzicht en evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen voor residentiële klanten”, feb 2015, http://www.creg.info/Tarifs/energiecomponent.pdf (geraadpleegd op 20.02.2015).
29

Tabel 3. Gewicht van energie in de HICP in België en in de drie belangrijkste buurlanden, 20092013
In procentpunt.
2009
België
Gemiddelde buurlanden
Duitsland
Frankrijk
Nederland

10,9
10,1
11,7
8,1
10,2

2010
11,2
10,1
11,6
8,2
10,3

2011
11,0
11,0
12,3
9,3
11,3

2012
11,7
11,4
12,6
9,9
11,3

2013
11,3
11,2
12,4
9,5
11,7

Bron: EG, FOD Economie.

1.2.2. Onderliggende oorzaken
De korf van goederen en diensten van de Belgische gezinnen wordt gekenmerkt door het hogere gewicht dat wordt toegekend aan energieproducten vergeleken met het Europese gemiddelde. Deze eigenschap wordt in hoofdzaak verklaard door een groot aantal volumineuze
of slecht geïsoleerde woongebouwen: omdat ze zo oud zijn (77 % van de Belgische gebouwen
zijn twintig jaar of ouder 30), ligt het verbruik van huisbrandolie en aardgas er een stuk hoger.
Uit een studie die in 2009 door McKinsey & Company31 werd uitgevoerd blijkt dat de gebouwen in 2005 goed waren voor ongeveer 35 % van het totale primaire energieverbruik van België – of het Belgisch bruto binnenlands energieverbruik, d.w.z. 128 miljoen BOE (barrel of oil
equivalent). Van dit energieverbruik namen de woongebouwen 73 % voor hun rekening, de
rest was afkomstig van de commerciële sector. Deze studie onthult eveneens dat de energieefficiëntie van de gebouwen van het land momenteel een van de zwakste in Europa zou zijn:
ons gemiddelde energieverbruik voor een woning32 per vierkante meter per jaar ligt meer
dan 70 % boven het gemiddelde van de Europese Unie.

30

Bron: Statistics Belgium, Kadastrale statistiek.

31

McKinsey (2009), Naar energie-efficiëntie van wereldklasse in België.

Het totale energieverbruik van een woning bestaat hoofdzakelijk uit het verbruik voor de verwarming,
het systeem van ventilatie/afkoeling, het verbruik van warm water en van elektriciteit.

32
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Grafiek 3. Gemiddeld residentieel energieverbruik

kWh/m2, 2005.

Bron: McKinsey Greenhouse Gas Abatement Cost Curve V2.0, studie besteld door het VBO.

1.3. Impact op het gemiddelde niveau van de consumptieprijzen
1.3.1. Impact in België
Daar de consumptiekorf voor 11,3 % bestaat uit energieproducten (gewicht van 2013) is de
invloed ervan op de evolutie van de HICP aanzienlijk.
De groep van de energieproducten heeft immers voor meer dan de helft bijgedragen tot de
totale inflatie tussen het tweede kwartaal van 2010 en het laatste kwartaal van 2011. De impact ervan is vervolgens continu verkleind sinds het begin van 2012. Op die manier is de bijdrage ervan tot de totale inflatie vastgesteld op 27 % (0,7 procentpunt op een totale inflatie
van 2,6 %) voor geheel 2012. In 2013 wist de negatieve inflatie van alle energieproducten (met
uitzondering van vaste brandstoffen) de totale inflatie nog verder te vertragen. De bijdrage
van deze groep producten bedroeg aldus -0,5 procentpunt op een totale inflatie van 1,2 %.
Deze negatieve bijdrage van de energieproducten is vooral het resultaat van een sterke prijsdaling voor gas en voor olieproducten (motorbrandstoffen en vloeibare brandstoffen). 33

In het tweede kwartaal van 2014 bedroeg de bijdrage van deze groep producten -0,6 procentpunt op
een totale inflatie van 0,8 % (tegenover een bijdrage van -0,4 procentpunt in het eerste kwartaal van
2014 met een inflatie van 1,0 %). Dat is hoofdzakelijk het resultaat van een sterke prijsdaling voor elektriciteit, die het gevolg is van de verlaging van het btw-percentage van 21 naar 6 %.
33

De regeringsmaatregelen voor de gas- en elektriciteitsprijzen, die van kracht zijn sinds 2012,
verklaren deze resultaten gedeeltelijk.
Grafiek 4. Bijdrage van de voornaamste productgroepen tot de inflatie

In procentpunt, kwartaal- en jaargemiddelden.

Bron: EG, FOD Economie, Statistics Belgium.

1.3.2. Impact op het verschil in inflatie met de belangrijkste buurlanden
De afgelopen jaren beïnvloedden de prijzen van de energieproducten de inflatie sterker in
België dan in de buurlanden. Deze situatie is het gevolg van onder andere, het grotere gewicht van energieproducten in de consumptiekorf van Belgische gezinnen. De energieprijzen
in België zijn trouwens volatieler, vooral door de lagere accijnzen op huisbrandolie en door
het mechanisme van indexatie van de gas- en elektriciteitstarieven 34.
Tussen 2008 en 2013 ging de HICP er met gemiddeld 7,9 % op vooruit in de buurlanden (in
Duitsland +7,8 %, in Frankrijk +7,5 % en in Nederland +10,1 %), tegenover een stijging van
9,8 % in België. De energieprijzen stegen met gemiddeld 15,7 % bij onze buren (tegenover
Deze meer uitgesproken volatiliteit van de Belgische energieprijzen zou in de toekomst wel eens
kunnen afnemen dankzij de loskoppeling tussen de gas- en elektriciteitsprijzen enerzijds en de olieprijs anderzijds die sinds 2013 in België geldt (Belgisch Staatsblad van 15 januari 2013). Toch worden
de prijzen nog steeds bepaald volgens een mechanisme van automatische driemaandelijkse indexatie,
gebaseerd op parameters die verbonden zijn met de beursnoteringen van gas en elektriciteit, die eveneens zeer volatiel zijn.
34
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een stijging met 11,9 % in België), meer bepaald met 15,7 % in Frankrijk, 16,2 % in Duitsland
en 12,0 % in Nederland.
Tot in 2011 was het jaarlijkse inflatieverschil tussen België en zijn voornaamste buren vooral
te verklaren door de energieproducten. Toch droegen in 2012 niet langer de energieproducten de grootste verantwoordelijkheid voor het jaarlijkse inflatieverschil, maar de diensten: zij leverden de grootste bijdrage ten nadele van ons land. In 2013 is het totale inflatieverschil tussen België en zijn buurlanden dan weer gunstig gebleken voor ons land. Alleen de
energieproducten lagen aan de oorsprong van deze zwakkere totale inflatie in België. Alle
andere productgroepen hadden een impact ten nadele van België 35.
Grafiek 5. Jaarlijkse bijdragen van elke component van de HICP tot het inflatieverschil tussen
België en de belangrijkste buurlanden
In procentpunt.

Bron: EG, FOD Economie, Statistics Belgium.

In 2013 zette de inflatie van energieproducten in de buurlanden haar vertraging die in het
laatste kwartaal van 2011 was ingezet, immers verder, maar in mindere mate dan in België.
In totaal bedroeg de gemiddelde inflatie van energie voor 2013 1,4 % (tegenover 5,6 % in
2012) in onze buurlanden (in België bedroeg deze -4,6 % in 2013 tegenover 6 % in 2012). Het

In het eerste kwartaal van 2014 lag de totale inflatie van onze voornaamste buurlanden, die gemiddeld 0,9 % bedroeg, over het algemeen iets lager dan die van België (1 %). Terwijl de bijdrage van de
energieproducten (van 0,2 procentpunt) tot het inflatieverschil nog gunstig was voor België is de inflatie
van de diensten en de niet-energetische industriële goederen hoger gebleken in België (met een bijdrage van respectievelijk 0,2 en 0,1 in het nadeel van België). In het tweede kwartaal van 2014 was de
totale inflatie van onze voornaamste buurlanden even hoog als die in België, d.w.z. 0,8 %. De belangrijke bijdrage van de energieproducten tot het inflatieverschil in het voordeel van België (0,6 procentpunt)
werd immers volledig gecompenseerd door de hogere inflatie in België voor diensten, nietenergetische industriële goederen en bewerkte voedingsmiddelen.
35

inflatieverschil tussen België en zijn buurlanden voor energie was dit jaar dus in het voordeel
van ons land (wat in 2012 niet het geval was) 36, doordat het 0,7 procentpunt bijdroeg tot het
totale inflatieverschil ten gunste van België. In Duitsland bedroeg de inflatie voor energieproducten 1,8 % in 2013 (tegenover 5,6 % in 2012), in Frankrijk 0,9 % (5,2 % in 2012) en in Nederland 0,7% (6,9 % in 2012) 37.
In 2013 heeft elk van de producten van de groep energie bijgedragen tot het inflatieverschil
ten gunste van ons land, met in de eerste plaats elektriciteit en gas, ten gevolge van de veranderingen die zich in 2013 op deze markten hebben voorgedaan (zie hoger), en in mindere
mate motorbrandstoffen en vloeibare brandstoffen 38 39.
Grafiek 6. Kwartaalevolutie van de indexen van consumptieprijzen voor de verschillende energieproducten in België en in de belangrijkste buurlanden
Index 2008=100.

Bron: EG, FOD Economie, Statistics Belgium.

36

In 2012 was het inflatieverschil voor de energieproducten nog 0,4 procentpunt in ons nadeel.

In 2014 verkleinde in onze voornaamste buurlanden de prijsdaling van energieproducten (-0,3 % in
het tweede kwartaal tegenover -1,5 % in het eerste, telkens t.o.v. voorgaand jaar). Deze prijsdaling in
het tweede kwartaal, die veel minder uitgesproken was dan in ons land, heeft dus op positieve wijze
bijgedragen tot het totale inflatieverschil in het voordeel van België, voornamelijk door de sterkere daling van de prijzen in België voor elektriciteit en in mindere mate gas.
37

In 2012 leverde alleen elektriciteit een bijdrage in het voordeel van ons land, in het kader van de bevriezing van de tarieven die er van kracht was.
38

In het eerste kwartaal van 2014 hebben elektriciteit en gas in mindere mate bijgedragen tot het inflatieverschil ten gunste van ons land. In het tweede kwartaal van 2014 is het voornamelijk elektriciteit die
bijgedragen heeft tot de vergroting van het inflatieverschil voor energie ten gunste van ons land. Gas
speelde een veel kleinere rol.
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2. Veranderingen in het energieverbruik en de energie-uitgaven van de huishoudens
2.1. Totaal energieverbruik van de huishoudens
Het rechtstreekse energieverbruik van de Belgische huishoudens bedroeg ongeveer 33.000
kWh per huishouden in 2010, of 14.500 kWh per persoon40. 23 % van die energie bestaat uit
brandstoffen voor individuele voertuigen41. De rest betreft energie voor de woning: 13 % voor
elektriciteit, 27 % voor aardgas, 30 % voor vloeibare brandstoffen (stookolie), 2 % voor steenkool en 5 % voor hout. Bij dit rechtstreekse verbruik moet nog het onrechtstreekse verbruik
in het openbaar vervoer (trein, tram, bus, vliegtuig) en de voordelen in natura in de vorm van
brandstof (cf. bedrijfswagens) worden toegevoegd. Sinds 2000 veranderde het totale verbruik
weinig (-0,48 %) maar het rechtstreekse verbruik van brandstof, toen 26 % van het verbruik,
daalde sterk (-12 %) terwijl het verbruik van elektriciteit (+14,3 %, 11 % van het verbruik in
2000) en van aardgas (+7,6 %, een kwart van het verbruik in 2000) steeg.
Grafiek 7. Energieverbruik door Belgische huishoudens in 2010 (schatting) en 2000

Bron: Auteurs volgens het Federaal Planbureau 42, gecorrigeerd door Jespers et al. 2012 43 voor het hout.

40

Bron: zie grafiek en Statistics Belgium voor de inwoners (2010) en de huishoudens (2009)

41 Voor de brandstof hielden we rekening met het verbruik van de inwoners van België (inclusief hun
verplaatsingen in het buitenland) op basis van de Energieverbruiksrekening van het Federaal Planbureau. De voordelen in natura (benzine) aan de werknemers van bedrijven zijn niet inbegrepen.

Energieverbruiksrekening 2000 en 2008,
http://www.plan.be/databases/Database_det.php?lang=nl&TM=51&IS=79&ID=38&DB=EUA (geraadpleegd op 08.05.2013), gecorrigeerd met een deflator om 2010 te schatten op basis van gegevens van
42

2.2. Energie-uitgaven per inkomensdeciel van de huishoudens
Belangrijke methodologische opmerking: We voeren hier een analyse uit op basis van een verdeling
van de huishoudens als eenheden van werkelijke consumptie en zonder correctie voor de samenstelling van de huishoudens (grote gezinnen, eenpersoonshuishoudens). Voor een analyse op basis van
"gestandaardiseerde huishoudens" ("gemodificeerde consumptie-eenheden" of "eenpersoonsequivalenten") verwijzen we de lezer naar ons synthetische artikel gepubliceerd in Trefpunt Economie (Bonnard et al., 2014) 44. Deze twee publicaties vullen elkaar aan en komen tot dezelfde conclusies.

10 % van de huishoudens met de hoogste inkomens ("tiende inkomensdeciel", D10 in de grafieken) verdienen ongeveer 10 keer meer dan de 10 % armste huishoudens en bestaan gemiddeld uit 3 keer meer leden (zie bijlage 1). Ze geven ruim dubbel zoveel uit voor hun energieverbruik, of iets minder per persoon (cf. grafiek 8)45. Die uitgave maakt echter slechts een
klein gedeelte van hun budget uit (ongeveer 5 %) tegenover bijna een kwart van het jaarlijkse
budget van de armste huishoudens (cf. grafiek 9). Het verschil in uitgaven tussen de inkomensdecielen is duidelijk kleiner voor huishoudelijke energie (verwarming, koken, warm water) dan voor individuele en collectieve vervoermiddelen.
De uitgaven voor verwarming van de huishoudens met het laagste budget lijken nietreduceerbaar te zijn en bedragen ongeveer 1.500 euro. Dit kan worden beschouwd als een
"minimale levensbehoefte" rekening houdend met de huidige Belgische woon- (grootte, isolatie) en klimaatomstandigheden. Deze huishoudens zijn waarschijnlijk het meest de "gevangenen" van de energiekenmerken van hun woning omdat ze het minst kunnen kiezen tussen
het basiscomfort en de investeringen in isolatie, zonnepanelen en energie-efficiënte apparaten bijvoorbeeld. Huishoudens uit het eerste deciel besteden bijna een kwart van hun budget
aan energie. Dit aandeel van het budget is stabieler in de tijd voor de hoogste inkomens (zie
bijlage 4). Dat deze indicator, ondanks de prijsstijging, op de middellange termijn relatief stabiel is kan deels worden verklaard door het indexeringsmechanisme (de inkomens stijgen
ook gedeeltelijk afhankelijk van de energieprijzen). De jaarlijkse uitgaven schommelen inderdaad met de prijsbewegingen en/of de weersomstandigheden (zie grafiek 10). Het feit dat
de uitgaven de curve van de prijzen en het klimaat volgen suggereert een lage elasticiteit op
Eurostat over het energieverbruik van de huishoudens.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/energy/data/database (geraadpleegd op
08.05.2013]
Jespers K., Y. Dams, K. Aernout, P. Simu, F. Jacquemin, L. Delait, C. Vanderhoeft, 2012, Energy Consumption Survey for Belgian households, final report, Eurostat, FPS Economie, Vito & ICEDD, 111 pp.
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http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/trefpunt/carrefour_2014-02.jsp.

Methodologische nota: In de cijfers van de HBE die we hier gebruiken, zijn de inkomens in natura (bv.
bedrijfswagens en de betaling van facturen door de OCMW's) zowel in de uitgaven als in het inkomen
inbegrepen. Decielen worden niettemin berekend op basis van het monetaire inkomen (exclusief voordelen in natura).
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korte termijn voor deze twee factoren. Grotere schommelingen in de laagste decielen suggereren een lager weerstandsvermogen tegen klimaatschommelingen (minder goed geïsoleerde huizen, uitgaven die het niet-reduceerbare minimum benaderen), terwijl de rijkste
huishoudens in de loop van de tijd hun afhankelijkheid t.o.v. de klimaatschommelingen lijken
te kunnen verminderen (isolatie, aankoop van schonere auto's en/of het verkrijgen van bedrijfswagens) en dus hun consumptie. De mediane huishoudens volgen gewoon het prijsverloop wat betekent dat ze dezelfde consumptie houden.
Grafiek 8. Jaarlijkse energie-uitgaven per inkomensdeciel van de huishoudens in 2010

In euro, per gebruik.

Bron: Statistics Belgium (Huishoudbudgetonderzoek).

Grafiek 9. Aandeel van het inkomen besteed aan energie-uitgaven per inkomensdeciel van de
huishoudens in 2010
In %, per gebruik.

Bron: Statistics Belgium (Huishoudbudgetonderzoek).

Grafiek 10. Energie-uitgaven van het eerste, vijfde en tiende inkomensdeciel vergelijken met de
index van de energieprijzen en het aantal vorstdagen.
1999=100.

Bron: Statistics Belgium (Huishoudbudgetonderzoek), FOD Economie en KMI.
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Aangezien de huishoudens in de eerste decielen meer uit alleenstaanden bestaan (zie bijlage
1), is het mogelijk dat ze kleinere mobiliteitsbehoeften hebben omdat ze kort bij hun werkplaats wonen of omdat ze met pensioen zijn (decielen 2 en 3). De huishoudens van de laatste
decielen (die typisch uit gemiddeld iets meer dan 3 personen bestaan) geven ook meer uit
voor het openbaar vervoer, onder andere het vliegtuig, waarvan het aandeel stijgt met het
inkomen (cf. grafiek 11).
Grafiek 11. Jaarlijkse uitgaven voor collectieve vervoermiddelen per inkomensdeciel van de
huishoudens in 2010

In euro, verdeling per vervoermiddel.

Bron: Statistics Belgium (Huishoudbudgetonderzoek).

Het verbruik in de woningen houdt duidelijk verband met een aantal factoren die los staan
van de koopkracht (de algemene energieprestatie van de Belgische woningen). De analyse
per deciel toont aan dat men maatregelen voor álle gebouwen moet treffen om de gevoeligheid voor weersomstandigheden te reduceren, ofwel via het invoeren van algemene normen
en vooral via de financiering van de verbetering van de energie-efficiëntie van de woningen
van personen met lagere inkomens. Onze gegevens wijzen er ook op dat de huishoudens met
de laagste inkomens waarschijnlijk hun uitgaven voor vervoer niet verder kunnen verminderen. Het gebruik van individueel vervoer is in deze inkomensklassen op het laagst mogelijke
peil. Dit wordt logischerwijze gecompenseerd door een veelvuldiger gebruik van collectieve
vervoermiddelen. De hogere uitgaven voor collectieve vervoermiddelen bij de decielen met
de hoogste budgetten kunnen gedeeltelijk worden verklaard door de aanwezigheid binnen
die decielen van grotere gezinnen (schoolabonnementen). Het eerste deciel gebruikt het
vliegtuig en de trein relatief vaker dan de decielen 2 en 3. Dit zou verklaard kunnen worden
door de aanwezigheid van buitenlandse werknemers terwijl de decielen 2 en 3 meer gepensioneerden omvatten (cf. bijlage 1C).

2.3. Energie-uitgaven naar grootte van de huishoudens
De huishoudens met de hoogste budgetten tellen ook het grootste aantal leden (cf. bijlage
1B). Als men de energie-uitgaven uitzet tegen de grootte van de huishoudens (cf. grafiek 12)
verkrijgt men logischerwijze een stijgende curve, die echter minder uitgesproken is dan voor
de inkomensdecielen. Personen die samenwonen of dezelfde wagen delen genieten schaalvoordelen voor een aantal uitgaven (cf. bijlagen 1A en 2D). Dit geldt niet voor de collectieve
vervoermiddelen aangezien elk zijn eigen plaats moet betalen (voor het vliegtuig tenminste).
De energie-uitgave per persoon is twee keer kleiner voor grote gezinnen dan voor alleenstaanden.
Grafiek 12. Energie-uitgaven naar grootte van de huishoudens en gemiddelde per persoon in het
huishouden in 2010
In euro/jaar.

Bron: Statistics Belgium (Huishoudbudgetonderzoek).
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2.4. Geschatte hoeveelheid verbruikte energie per inkomensdeciel en per energiedrager
Daar de energieprijzen ongeveer gelijk zijn voor iedereen46, komt de verdeling van de verbruikshoeveelheden tussen de verschillende inkomensdecielen grotendeels overeen met de
grootte van hun energie-uitgaven, mits toepassen van een lichte correctie voor het aandeel
van de vaste prijs (abonnement), aangezien dit bij de zuinigste huishoudens de kostprijs per
kWh verhoogt (cf. bijlage 3). Zoals blijkt uit grafiek 13 is het energieverbruik van het laatste
deciel slechts twee keer hoger dan dat van het eerste deciel. De verhouding schommelt tussen 1 en 1,4 voor het energieverbruik van de woning, tussen 1 en 4,4 voor het individuele vervoer en tussen 1 en 3,3 voor het collectieve vervoer 47. Dat laatste cijfer volgt logischerwijze de
gemiddelde grootte van de respectievelijke huishoudens (cf. bijlage 1B). Er is een schaaleffect voor de woning: de huishoudens met het grootst aantal leden (laatste decielen) hebben
een hogere energie-efficiëntie (per persoon) dan de kleinere huishoudens (eerste inkomensdecielen). Wellicht zijn hun woningen ook beter geïsoleerd. De huishoudens met het grootste
budget verbruiken echter duidelijk meer brandstof en behalen voor deze uitgavenpost weinig
schaalvoordelen.
Er mag worden aangenomen dat gezinnen een grotere wagen nodig hebben om hun boodschappen te doen dan alleenstaanden. Indien dat juist is, dan tonen onze resultaten aan dat
er weinig speelruimte is om op korte termijn de verbruikshoeveelheden te drukken. Op middellange en lange termijn kunnen een kwaliteitsverhoging van de woningen (isolatie, cf. grafiek 3) en voorts verbeteringen van ruimtelijke ordening en vervoersbeleid een aanzienlijke
invloed hebben op het energieverbruik voor woning en vervoer van de huishoudens.

Sociale maatregelen voor beschermde huishoudens (cf. 4.2) hebben geen significante macroscopische invloed, zelfs niet op het miljoen armste personen. We hebben dus geen correctie uitgevoerd voor
deze gegevens. Er werd echter een lichte correctie toegepast voor de kostprijzen per kWh elektriciteit
in bijlage 3.
46

De energiecomponent in de prijs van een vervoerticket vertegenwoordigt slechts 6 % voor de bus,
11 % voor het spoor en 23 % voor het vliegtuig (bron: jaarverslagen van de MIVB, de NMBS en Air France, energiekosten op omzet). Het aandeel van het energieverbruik blijkt dus proportioneel lager te zijn
dan het aandeel van de hierboven genoemde uitgaven (die de totale prijs van de vervoertickets omvatten). Ook al verbruikt het openbaar vervoer minder energie per persoon, toch vertegenwoordigt het een
relatief groter aandeel in het budget van de huishoudens.
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Grafiek 13. Schatting van het energieverbruik van de huishoudens per inkomensdeciel in 2010

kWh per huishouden.

Bron: auteurs volgens verschillende bronnen (vooral de gegevens van grafieken 7 en 8 en van bijlage 3).

3. Energiearmoede, een realiteit voor steeds meer
huishoudens
3.1. Bestaande definities
Energiearmoede bestaat waarschijnlijk al eeuwenlang, sinds de lijfeigene geen vrije toegang
meer had tot brandhout dat zich bevond op het land van zijn leenheer … Slechts vrij recent
vond men het nodig dit fenomeen, bron van sociale ontwrichting, economische uitsluiting en
sociale ongelijkheid te omschrijven, te begrijpen en te bestrijden.
In Groot-Brittannië werd voor het eerst gepoogd het begrip energiearmoede (“fuel poverty”)
te definiëren: “A fuel poor household is one that cannot afford to keep adequately warm at
reasonable cost. The most widely accepted definition of a fuel poor household is one which
needs to spend more than 10 % of its income on all fuel use and to heat its home to an adequate standard of warmth. This is generally defined as 21ºC in the living room and 18ºC in
the other occupied rooms - the temperatures recommended by the World Health Organization.” 48.
Dit is dus een kwantitatieve definitie (inkomstenpercentage en standaardtemperaturen) die
restrictief kan lijken maar wel de moeite waard is. Uiteraard kunnen die kwantitatieve crite48

DETR/DTI (2001),The UK Fuel Poverty Strategy Consultation draft., februari .
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ria variëren van land tot land naargelang de verbruiksgewoonten, het klimaat of de woonwijze: in de noordelijke landen vormt het ontbreken van warmte in een woning tijdens de winter
een ongemak terwijl in de zuiderse landen het gebrek aan klimaatregeling tijdens de heetste
uren van de zomer als een gebrek aan comfort wordt ervaren. Ook de symbolische grens van
10 % van het inkomen dat aan energie besteed wordt, zal een andere “connotatie” hebben
naargelang iemand een hoog, gemiddeld of laag inkomen heeft.
Tot op heden wou de Europese Unie geen gemeenschappelijke definitie geven voor dit begrip.
Zij liet de lidstaten vrij om voor deze materie al dan niet regels op te stellen en hun eigen definities te bepalen. Vaak wordt verwezen naar deze grens van 10 % van de inkomsten die aan
energie worden besteed (zonder veelal rekening te houden met de vervoersuitgaven). In grote lijnen kan worden gezegd dat een huishouden in energiearmoede, een huishouden is dat
niet aan zijn energiebehoeften kan voldoen tenzij ten koste van andere courante verbruiksgoederen. Men spreekt ook van minimaal comfort, nogmaals een vrij subjectief en moeilijk
kwantificeerbaar begrip.
In 2010 heeft de Europese Unie werk gemaakt van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. In hetzelfde jaar was België voorzitter van de Europese Raad en heeft het de gelegenheid te baat genomen om het groeiende fenomeen van energiearmoede op ministerieel
niveau onder de loep te nemen.
Meer dan 50 miljoen Europeanen (laagste schatting) zijn niet in staat een passende graad van
comfort in hun woning te handhaven, kunnen hun rekeningen niet betalen of kunnen geen
minimale investeringen doen op het gebied van energie-efficiëntie. Het zal moeilijk zijn tegen
2020 een algemene energie-efficiëntie te realiseren; dit is nochtans het beste middel om
energiearmoede op duurzame wijze te bestrijden.
Het Belgische voorzitterschap had besloten dat dit thema in de toekomst bij de prioriteiten op
de Europese politieke agenda moet worden ingeschreven. De belangrijkste werkzaamheden
ter zake werden als volgt opgelijst:
•

een kaderdefinitie bepalen van de kwetsbare consument,

•

op Europees niveau de statistische methoden harmoniseren om de omvang van energiearmoede beter te kwantificeren,

•

een overzicht maken van het bestaande Europees energiebeleid dat rechtstreeks of
onrechtstreeks rekening houdt met het belang van de consument in het raam van het
energiebeleid en een systeem opzetten waarbij de lidstaten goede en slechte praktijken kunnen uitwisselen,

•

een rondetafel organiseren met de energieombudsdiensten met als doel de synergiën
op het gebied van consumentenbescherming te bespreken (bij voorbeeld in het raam
van het “London Citizens Forum”).

3.2. Vaststellingen over energiearmoede in België
In België zijn er tal van socio-economische statistieken voorhanden, zowel op federaal als op
gewestelijk niveau, op basis waarvan de levensstandaard en het energieverbruik van de huishoudens in kaart kan worden gebracht.
Volgens de resultaten van de enquête EU-SILC 2011 die georganiseerd is door Statistics Belgium van de FOD Economie, leeft in België meer dan een persoon op zeven (15,3 %) onder de
armoedegrens49 met een grote discrepantie tussen de gewesten (9,8 % in Vlaanderen; 19,2 %
in Wallonië 50). Dat percentage bedroeg in 2010 14,6 % voor het gehele koninkrijk.
Volgens de enquête bereikte de armoedegrens (60 % van het mediane inkomen) in 2011 voor
België 1.000 euro per maand voor een alleenstaande en 2.101 euro per maand voor een
huishouden van twee volwassenen en twee kinderen.
•

15,3 % van de Belgische bevolking leeft onder de armoedegrens (en het cijfer stijgt tot
20,8 % als we de criteria van materiële ontbering en lage arbeidsintensiteit daaraan
toevoegen);

•

het risico van armoede bij jongeren tussen 0 en 15 jaar bedraagt 18,5 %;

•

38,5 % van de eenoudergezinnen leeft onder de armoedegrens;

•

20,2 % van de senioren (65+) leeft onder de armoedegrens;

•

het risico op armoede bedraagt 25,4 % voor mensen zonder opleiding;

•

37,8 % van de werklozen leeft onder de armoedegrens;

•

4,2 % van de actieve mensen lopen ook het risico om onder de armoedegrens te zakken (vooral jongeren en alleenstaande ouders);

Definitie: de armoedegrens is gelijk aan 60 % van de equivalente beschikbare inkomensmediaan,
d.w.z. teruggebracht op individuele schaal. Dat komt overeen met de volgende berekening: 60 % van
20.008 euro per jaar komt voor een alleenstaande overeen met een grens van 12.005 euro per jaar,
ofwel 1.000 euro per maand. Om de armoedegrens van de huishoudens te berekenen is het niet voldoende dat cijfer te vermenigvuldigen met het aantal gezinsleden. Aangezien de gezinsleden de lasten
en uitgaven delen, wordt bij de berekening van de armoedegrens voor een tweede volwassene factor
0,5 toegepast en voor de kinderen (<14 jaar) slechts factor 0,3. De armoedegrens van een gezin bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen wordt dus berekend door de grens van de alleenstaande te vermenigvuldigen met factor 2,1 [(12.005 euro *2,1)/12 = 2.101 euro per maand]. Die factor
2,1 wordt bekomen door een ‘gewicht’ van 1 toe te kennen aan het gezinshoofd, 0,5 aan de tweede volwassene van het gezin en 0,3 aan elk kind. Het armoedecijfer is het percentage personen die in een
gezin leven waarvan het inkomen per hoofd onder de armoedegrens ligt.
49

De resultaten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn niet representatief maar schommelen
elk jaar rond een vierde.
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•

de inkomensongelijkheid stijgt: het aandeel van het netto belastbaar inkomen bij de
rijkste 10 % van de bevolking was 62 keer groter dan het aandeel van de armste 10 %
van de bevolking. In 2005 was dit slechts 46 keer groter51;

•

het aantal studenten dat gebruik maakt van een leefloon is tijdens de laatste tien jaar
exponentieel gestegen, van 3.655 in 2002 naar 17.531 in 2011 52;

•

bij mensen met een armoederisico behoort 20,9 % tot een huishouden dat aangeeft het
moeilijk te hebben om zijn woning behoorlijk te verwarmen (dit percentage bedraagt
4,6 % voor degenen die niet het risico lopen op armoede en 5,6 % gemiddeld).

Energiearmoede in België afbakenen
Op het vlak van energie heeft de Belgische overheid steeds aandacht gehad voor het fenomeen energiearmoede ook al werd de term energiearmoede niet gebruikt in de wetteksten.
Vaak spreekt men van bijzondere bepalingen voor personen met een laag inkomen of voor
personen die behoren tot sociale categorieën die al voor andere redenen bepaald zijn en in
andere domeinen dan energie. In de elektriciteit- en aardgassector gebruikt men de term
“beschermde klant”. Dat is een afnemer die voldoet aan bepaalde voorwaarden in termen
van inkomen, handicap of gezinssituatie enz. en die recht heeft op sommige “voordelen” en
sommige vormen van bijkomende bescherming (met betrekking tot moeilijkheden om de rekeningen te betalen, stroomafsluitingen, enz.).
"Beschermde klanten" zijn consumenten - of andere personen die onder hetzelfde dak wonen - die behoren tot één van de volgende categorieën:

51

•

personen die een leefloon (bestaansminimum) krijgen van het OCMW van hun gemeente;

•

personen die van het OCMW van hun gemeente een sociale financiële steun krijgen die
gelijk is aan het bestaansminimum;

•

personen die genieten van een voorschot op de inkomensgarantie voor ouderen, op de
inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten of hulptegemoetkoming
voor senioren vanwege het OCMW van hun gemeente;

•

personen die genieten van gehandicaptenuitkering wegens blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65 %;

•

personen die genieten van een inkomensvervangende uitkering voor gehandicapten;

•

personen die genieten van een leefloon voor gehandicapten;

•

personen die genieten van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;

•

personen die genieten van een tegemoetkoming voor hulp aan een derde;

Statistics Belgium (2013), fiscale statistieken.

Annecoucke I, Vranken J., Van Rossem R., Lahaye W. (2013), Armoede in België 2013. Jaarboek 2013,
januari.
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•

personen die genieten van bijkomend kindergeld voor kinderen met een lichamelijke of
verstandelijke handicap van ten minste 66 %;

•

personen die genieten van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden;

•

personen die genieten van het bestaansinkomen voor bejaarden;

•

huurders van een woning in een flatgebouw verwarmd door aardgas met een collectieve installatie, op voorwaarde dat de woningen voor sociale doeleinden door een sociale
huisvestingsmaatschappij verhuurd worden.

Het concept van "beschermde klant" varieert ook van de ene regio tot de andere en is niet
identiek op het federale en het regionale niveau. Maar een cliënt die op federaal niveau als
beschermd werd erkend, zal dit ook zijn op regionaal niveau. Bijgevolg hebben de beschermde klanten recht op een bijzondere behandeling door de leveranciers en distributienetbeheerders (cf. 4.2 sociale maatregelen voor energie). Sinds enkele jaren wordt dankzij de kruising van verschillende databanken (Rijksregister, Register van de sociale zekerheid, ...), het
sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas automatisch toegekend voor degenen die in deze
databases opgenomen zijn, zonder dat zij hiervoor stappen moeten ondernomen. Deze maatregel is bijzonder effectief geweest en heeft het mogelijk gemaakt dat alle rechthebbenden
van deze specifieke sociale tarieven genieten.
De volgende cijfers tonen de omvang aan van het fenomeen "energiearmoede in België".
•

5,6 % van de Belgen, of ongeveer 550.000 personen, verklaren dat ze niet in staat zijn
om hun huizen voldoende te verwarmen om financiële redenen (SILC data 2011). De types huishoudens waarvoor de verwarmingsproblemen het vaakst voorkomen zijn eenoudergezinnen en grote gezinnen.

•

Tussen 1999 en 2010 is het aandeel van het huishoudbudget besteed aan energieuitgaven voor het mediaaninkomen gestegen van 9,8 % tot 11,6 %.

•

In dezelfde periode zijn er meer huishoudens die de drempel van 10 % voor energieuitgaven overschreden in 2010 dan in 1999, met de meest voor de hand liggende ontwikkeling in de laagste inkomensdecielen.

•

Energiearmoede komt vier maal vaker voor bij huurders dan bij eigenaars.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
•

Het aantal vermogensbegrenzers (elektriciteit) steeg van +/- 15.000 in 2010 naar
16.000 in 2013 (wij herinneren eraan dat er geen budgetmeters zijn in het BHG).

•

Voor elektriciteit veranderde het aantal afsluitingen als volgt: 201 afsluitingen in 2010,
354 in 2011 en 231 in 2013.

•

Het aantal beschermde klanten volgens de Brusselse wetgeving (klanten die dus genieten van het specifieke sociaal tarief en extra waarborgen, zoals de waarborg om
nooit het voorwerp te zijn van afsluitingen) is als volgt geëvolueerd, met een piek met
4.116 beschermde afnemers (Brussel) in 2011. Het daalde einde 2012 tot 3.688 en
nogmaals in 2013 tot 3.194 klanten (december 2013).
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•

Aardgas volgde dezelfde trend voor het aantal beschermde klanten. Een piek van 3.571
in 2011, vervolgens een daling eind 2012 tot 3.185 en tot 2.743 eind 2013. Deze dalingen
kunnen gedeeltelijk verklaard worden door een versterking van de maatregelen in de
Brusselse ordonnanties (voor de terugkeer van bepaalde categorieën van klanten naar
een commerciële aanbieder, bijvoorbeeld) en ook vooral door een daling in 2012, van
de prijzen van de standaardleverancier (ECS), een daling van de prijzen die rechtstreeks alle passieve cliënten betreft die bij de gevestigde leverancier gebleven zijn.

•

Het aantal afsluitingen van aardgas veranderde als volgt: 171 in 2011, 328 in 2012 en
178 in 2013.

In het Waalse Gewest beschrijft de CWaPE in haar laatste rapport 53 de sociale situatie op de
elektriciteit- en gasmarkten in Wallonië als volgt: "In 2013 waren respectievelijk 11 % en
14 % van de actieve klanten voor elektriciteit en gas laattijdig bij de betaling van hun facturen.
In tegenstelling tot de trend die werd waargenomen in 2012, bleef het aantal wanbetalers in
2013 stabiel voor elektriciteit en. Voor gas is het enigszins toegenomen (5,7 % voor elektriciteit en 8,1 % voor gas), zij het met aanzienlijke verschillen tussen de leveranciers en / of distributienetbeheerders, maar ook en vooral tussen de gevestigde leveranciers en “nieuwkomer” leveranciers.
Het werkelijke aantal effectief geplaatste budgetmeters bleef relatief stabiel voor elektriciteit. Het daalde aanzienlijk voor gas, wegens de verwachting van de stellingname van de FOD
Economie met betrekking tot de kwestie van een eventueel veiligheidsprobleem verbonden
met het gebruik van budgetmeters voor.
Het aantal klanten met een beschermde status veranderde slechts weinig in 2013, vergeleken met 2012, en bedroeg einde 2013, 10,1 % voor elektriciteit en 12,4 % voor gas.
Er moet worden opgemerkt dat het nieuwe elektriciteitsdecreet verbeteringen bevat van de
wetgeving om een betere bescherming van kwetsbare klanten te verlenen, maar ook om de
doeltreffendheid van de bestaande maatregelen te verbeteren. Ter gelegenheid van een herziening van het gasdecreet, moeten de maatregelen voor de gasafnemers a priori veranderen
in dezelfde richting als deze die bepaald zijn voor elektriciteit. Nochtans moet er worden gevreesd voor een tijdelijke discrepantie tussen de maatregelen die toepasselijk zijn voor elektriciteit en gas, terwijl de betrokken klant zich in een soortgelijke situatie zou bevinden voor
beide energiedragers.
In het Vlaamse Gewest maakt de VREG als volgt de balans op van 2013 voor de openbare
dienstverplichtingen op sociaal gebied 54. Talrijke gegevens illustreren de moeilijkheden
waarmee vele huishoudens naar aanleiding van de betaling van rekeningen worden geconCWaPE, Rapport annuel spécifique 2013 concernant l’exécution des obligations de service public imposées aux fournisseurs et gestionnaires de réseau (31.12.2013).
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VREG, Statistieken 2013 met betrekking tot huishoudelijke afnemers in het kader van de sociale
openbaredienstverplichtingen.
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fronteerd. In het kader van deze studie beperken we ons tot de gegevens die ons het meest
significant lijken.
Tabel 4. Relaties tussen klanten en commerciële leveranciers in Vlaams Gewest
Evolutie van contractbeëindiging

Aantal beëindigingen
Effectieve
drops*

2011
65.844
43.012

Elektriciteit
2012
66.3478
(+1 %)
43.225
(+0,5 %)

2013
76.814
(+16 %)
49.603
(+15 %)

Aardgas
2012
50.937
(+7 %)
33.299
(+8 %)

2011
47.803
30.905

Evolutie van de sociale rechthebbenden bij het cliënteel van de leverancier
2010
2011
Elektriciteit
182.031
204.076
7,05 %
1,88 %
Aardgas
102.475
118.179
6,63 %
7,46 %

2012
200.060
7,69 %
117.107
7,23 %

2013
58.112
(+14 %)
37.458
(+12 %)
2013
202.277
7,73 %
120.346
7,26 %

* Drop = Transfer naar de noodleverancier
Bron: Vreg.

Tabel 5. Relaties tussen klanten en commerciële leveranciers in Vlaams Gewest
Aantal residentiële aansluitingen op 31.12.2013
Aantal residentiële aansluitingen
Elektriciteit
2.701.333
Aardgas
1.719.353

Relatief aandeel van de aansluitingen
80.295
58.421

Bron: Vreg.

Tabel 6. Beschermde klanten op federaal niveau
(Door de automatisering van de sociale tarieven)
Totaal aantal contracten (EAN) elektriciteit
Totaal aantal contracten (EAN) aardgas
Totaal aantal contracten (EAN) elektriciteit met sociaal tarief
Totaal aantal contracten (EAN) aardgas met sociaal tarief

31.12.2011
4.577.246
2.532.730
391.583
221.878

31.12.2012
4.811.800
2.685.004
390.965
224.741

31.12.2013
4.807.040
2.715.884
397.007
231.923

31.12.2014
4.863.567
2.753.022
394.602
229.511

Nota: Om een duidelijk beeld te verkrijgen van de betekenis van de gegevens van de FOD Economie moet worden
rekening gehouden met de volgende nuances bij de interpretatie van de gegevens.
1. De FOD Economie beschikt niet over de gegevens van de rechthebbenden op het sociaal tarief die enkel zijn
geattesteerd door een papierdocument (niet-geautomatiseerd)
2. De FOD werkt samen met de netbeheerders, daarom zijn de gegevens altijd gekoppeld aan een EAN-code
3. De uitvoering van de automatisering van het sociale tarief vond plaats in fasen, wat verklaart dat de gegevens
niet altijd vergelijkbaar zijn van het ene jaar naar het andere (vooral vóór 2011)
4. Er kunnen meerdere rechthebbenden zijn (sociaal tarief) zijn per huishouden, er kunnen er dus ook meerdere zijn per EAN-code.
5. Ter herinnering, bijna alle huishoudens beschikken over een aansluiting van elektriciteit, wat niet het geval is
voor aardgas. Deze gegevens voor elektriciteit en gas kunnen dus niet worden getotaliseerd en moet elk
worden uitgelegd in de context.
Bron: FOD Economie.
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3.3.Wat zijn de oorzaken van energiearmoede?
3.3.1.Laag inkomen
Een laag inkomen is de belangrijkste oorzaak van energiearmoede. In de algemeen aanvaarde definitie, bedraagt de drempel van het inkomen besteed aan de energierekening 10 %.
Momenteel maken de prijzen van elektriciteit, aardgas en stookolie het mogelijk om het gewicht van deze factuur te realiseren in het inkomen van een bescheiden (of arm) huishouden.
De elektriciteitsrekening voor een huishouden dat 3.500 kWh elektriciteit per jaar verbruikt
(gemiddeld verbruik van een huishouden in België, dat algemeen wordt aangenomen) loopt
sinds 1 april 2013 op tot minimum (beste commerciële aanbieding) 666 euro / jaar (624 euro
in het sociaal tarief of 835 euro / jaar voor het hoogste commerciële tarief), de aardgasfactuur bedraagt 1.430 euro / jaar voor het voordeligste commerciële tarief (1.050 euro / jaar in
het sociaal tarief of 1.592 euro / jaar voor het hoogste commercieel tarief) 55.
De energierekening wordt ook zwaarder bij de afweging van de vervoerkosten van de verplaatsingskosten. Afhankelijk van de nabijheid en beschikbaarheid van het openbaar vervoer,
kunnen deze kosten het huishoudbudget aanzienlijk beïnvloeden gezien het chronisch hoge
niveau van de brandstofprijzen.
Als we terugkeren naar het hierboven vermelde gemiddelde huishouden, bedragen de huidige maandelijkse uitgaven voor elektriciteit en gas minimum (beste commerciële tarief)
188,75 euro (139,50 euro indien het gezin geniet van het specifieke sociaal tarief). De theoretische drempel van 10 % wordt bereikt zodra het maandelijkse inkomen van het huishouden
1887,50 euro overstijgt (of 1395 euro voor de begunstigden van het sociaal tarief).
Men kan zich dus in een toestand van brandstofarmoede bevinden, terwijl men zich toch boven de armoedegrens bevindt. Het aantal mensen dat zich in een toestand van energiearmoede bevindt is daarom hoger dan het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft.
De armste huishoudens lijken het meest te lijden onder de energiearmoede als gevolg van,
bijvoorbeeld, de energie- of koolstofbelasting, de ontkoppeling van de index van de energieprijzen, de degressiviteit van de prijzen van elektriciteit en andere "economische instrumenten" die direct of indirect beogen om de index van de energieprijzen te ontkoppelen of om de
totale consumptie van de huishoudens te verminderen.
Verschillende indicatoren geven aan dat steeds meer huishoudens betalingsproblemen ondervinden voor hun elektriciteits- en gasrekening (of stookolie). In geval van betalingsproblemen (in het algemeen vanaf drie maanden laattijdigheid, variëren de wetgevingen van de
ene regio tot de andere), volgens een procedure die omkaderd wordt door de regionale wetgeving, wordt het leveringscontract tussen klant en leverancier opgeschort en dan moet de
Voor een huishouden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (laagste prijs van de drie gewesten),
rekening houdend met een jaarlijks verbruik van 3.500 kWh voor elektriciteit en 23.260 kWh voor aardgas.
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klant worden bevoorraad door de leverancier X of de beheerder van het distributienet. Een
vermogensbegrenzer of budgetmeter zal worden geïnstalleerd in een poging om de commerciële schuld van de betrokken cliënt te verminderen, zodat hij zo snel mogelijk, kan terugkeren naar het commerciële circuit bij zijn leverancier (of andere leverancier). Aan de
hand van de tabellen 4-6 wordt geconstateerd dat het aantal beschermde klanten toeneemt,
alsook het aantal beschermde klanten of nog dat het aantal plaatsingen van vermogensbegrenzers en budgetmeters voortdurend toeneemt.

3.3.2. De kwaliteit van de huisvesting en apparatuur
De huisvestingscrisis (stijging van de verkoopprijzen en van de huurprijzen) is echter nog
steeds zeer ernstig en de financiële- (aanscherping van de voorwaarden van hypothecaire
kredietverlening, daling van het rendement van het spaargeld) en economische crisis (banenverlies, stijgende werkloosheid, toename van het aantal onzekere banen, stijgende
jeugdwerkloosheid en structurele werkloosheid, koopkrachtverlies) bemoeilijken het verwerven van een eigendom voor jonge gezinnen of huishoudens met lage inkomens en verhoogt de kwetsbaarheid van de huishoudens ten aanzien van de economische onzekerheid.
In het algemeen zijn het inkomensniveau en de kwaliteit van de woningen nauw verwant. Bij
gebrek aan inkomen, beschikken de burgers over een huisvesting van slechte kwaliteit
(slechte isolatie, ontbreken van isolerend glas, verouderde of onvoldoende verwarmingstoestellen, lage energieprestaties in het algemeen, vochtigheid, ...) die moeilijker en duurder is
om te verwarmen, wat een directe impact heeft op de energierekening en daarmee op het
comfortniveau van het huishouden (niet of onvoldoende verwarmde kamers, tocht, chronische vochtproblemen, defecte verwarmingstoestellen die risico's inhouden voor de gezondheid en veiligheid, ...).
Het gemiddelde niveau van de energieprestaties van gebouwen is vrij laag in België in vergelijking met het Europese gemiddelde (zie grafiek 3). Vooral in de grote steden, is er een historische kern, waarvan de energieprestatie laag is in vergelijking met de huidige normen. De
oudste sociale woningen zijn ook zeer talrijk in België, hun energieprestatievermogen is vaak
erg laag (directe verwarming of convectoren met accumulatie). Daarnaast zijn er veel bestaande ketels of convectoren op gas of diesel met een oud ontwerp. Gebruikers houden hun
apparaten of hun ketels immers "zo lang mogelijk" en houden geen rekening houden met de
energiekosten die zij zouden kunnen besparen door ze te vervangen door efficiënte en energiebesparende apparaten.
Het verschil in energieverbruik tussen een krachtig apparaat en energieverslindend toestel
kan aanzienlijk zijn over de gehele levensduur van het toestel, vooral als het dagelijks wordt
gebruikt. Bijvoorbeeld: een A+++ wasmachine verbruikt ongeveer 50 % minder elektriciteit en
2/3 minder water dan een toestel dat 15 jaar oud is, wat leidt tot een jaarlijkse besparing van
ongeveer 62 euro voor elektriciteit en 64 euro voor water. Dit geldt voor de meeste huishou-
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delijke apparaten, die aanwezig zijn in bijna elk huishouden (microgolf tv, koelkast, vaatwasser, wasmachine, droger, ...)56.
Voor huishoudens met lage inkomens, die vaak huurders (niet-huiseigenaren) zijn, is het niet
mogelijk om te investeren in nieuwe en efficiënte verwarmingstoestellen of in dubbele beglazing als de eigenaar niet bereid is deze investeringen te doen.

Focus 1. De perceptie van de koopkracht
Veel mensen hebben het gevoel dat hun koopkracht in de afgelopen tien jaar is afgenomen.
Toch is de koopkracht van de Belgen gevrijwaard gebleven van de evolutie van de consumptieprijzen van de goederen en diensten, door een loonaanvulling en de sociale uitkeringen.
Deze "bescherming" moet echter worden genuanceerd. Dit indexeringsmechanisme compenseert niet alle prijsstijgingen (sinds de invoering van de gezondheidsindex in januari 1994,
worden tabak, alcohol en brandstoffen hierin niet meer opgenomen) en het beschermt niet
tegen prijsstijging van kapitaalgoederen. De snelle stijging van de prijzen van residentieel
vastgoed in deze periode heeft “het verwerven van woningeigendom veel moeilijker gemaakt,
zelfs als de huishoudens waarschijnlijk gevoeliger waren voor de stijgingen van de consumptieprijzen dan voor de prijsdalingen die ze moesten compenseren"57.
In combinatie met een aanhoudende vertraging van de groei (ja, zelfs een stagnatie van de
economie), hebben veel huishoudens een gevoel van "regressie" ondervonden.
Dit fenomeen betreft zowel de perceptie (een vreesgevoel verbonden met de indruk van regressie), als de werkelijkheid zelf (te duur onroerend goed). Voor kwetsbare huishoudens
hadden deze twee effecten tot gevolg dat ze verder verzwakt werden. Deze effecten zijn
eveneens verantwoordelijk voor energiearmoede, door het stimuleren van het meer beperken van de energiekosten om de stijging van de vastgoedprijzen te verzekeren of te compenseren voor de regressie die werd ondervonden op het niveau van het verbruik van de courante goederen 58.
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Creiser C., Qu’est-ce que la précarité énergétique? Think tank européen pour la Solidarité, mei 2009.
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Idem.

3.3.3. De stijging van de energieprijzen
Het verloop van de elektriciteits- en gasprijzen tussen 2007 (begin van de liberalisering) en
juli 2012 wijst erop dat voor elektriciteit de uiteindelijke consumentenprijs gemiddeld gestegen is met 30,49% tussen januari 2007 en juli 2012 59. De stijging verschilt per leverancier en
varieert van 23,03% bij Lampiris naar 37,06% bij Electrabel. Voor aardgas is de eindprijs voor
de eindverbruiker gemiddeld gestegen met 38,40% over dezelfde periode.
Zoals verklaard in hoofdstuk 1, kan de stijging van de prijzen tot 2012 worden toegeschreven
aan:

59

•

Factoren die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met de liberalisering van
de sector, zoals de kosten van de openbare dienstverplichtingen, die zijn opgelegd aan
de leveranciers en netbeheerders (verplichtingen van het milieu- of sociale type), de
kosten voor de uitbreiding en vernieuwing van de netwerken (vervoer en distributie),
uitbreiding van de interconnecties, balanceren netwerken, reserveringen, enz.

•

Exogene factoren zoals de sterke vraag uit de opkomende landen, inzonderheid China
en India, de geopolitieke instabiliteit, inzonderheid in het Midden-Oosten, de schaarste
van ruwe grondstoffen en de kosten van nieuwe exploratie / exploitaties, de stijgende
kosten van het zeetransport, ...

Bron: CREG – Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.
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4. Diversiteit van de remedies tegen de energiearmoede
In Europa zouden we ruwweg twee soorten "sociaal" beleid kunnen onderscheiden, op basis
van de maatregelen die genomen worden tegen energiearmoede:
•

sommige landen (zoals de Scandinavische) kiezen voor een sterk sociaal beleid (sociale
uitkeringen, kwalitatief hoogstaande sociale woningen, ...) zonder rechtstreekse tussenkomst van de overheid op de eigenlijke energieprijzen. De marktprijzen zijn wat ze
zijn, sociale tarieven of specifieke tarieven voor bepaalde bevolkingscategorieën zijn er
niet, maar door de algemene sociale steun kan iedereen zich voldoende verwarmen;

•

andere landen echter (België, Frankrijk, Italië, ...) komen rechtstreeks tussen op de
energiemarkt door specifieke sociale bepalingen op te leggen (sociale tarieven voor
elektriciteit of gas, bepaalde specifieke voordelen (eerste kWh gratis, tarifering van het
progressieve type, speciale meters, materiële steun, ...) naast de algemene sociale
maatregelen (sociale uitkeringen, minimumlonen, automatische indexatie, sociale bijstand, ...).

Om aan iedereen de basisrechten te kunnen garanderen en om te komen tot een gecoördineerd armoedebeleid passen de overheden een methodische benadering toe: tweede federaal plan voor armoedebestrijding, Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2010-2014, Brussels Actieplan Armoedebestrijding 2012 en onder andere Waalse plannen voor sociale cohesie 2009-2013 en 2014-2019. Bovendien heeft Vlaanderen begin 2013 een “quick scan” 60 armoede ingevoerd, die de impact van het gevoerde beleid op armoede onderzoekt. Het heeft
een ontwerpnota goedgekeurd waarin het voorstellen formuleert die er moeten voor zorgen
dat sociale rechten automatisch worden toegekend 61.
Dringende sociale en structurele maatregelen (strijd tegen dakloosheid) kunnen de energiearmoede beperken of op zijn minst de meest nefaste gevolgen ervan omzeilen. Wij zullen ons
hier concentreren op de beschrijving van de sociale en structurele maatregelen op het gebied van energie in België (federale en gewestelijke niveaus samen).

4.1. Actie op de prijzen
Sinds 2012 legde de overheid nieuwe formules (indexeringsparameters, vangnetmechanisme, ...) op voor de indexering van de prijzen (voor variabele elektriciteits- en gascontracten).
Met de marktspelers werden er nieuwe maatregelen afgesproken om de concurrentie tussen de leveranciers te verhogen en de bescherming van de consumenten te versterken, die
Dat is een korte test die bij nieuwe regelgeving de positieve en negatieve effecten voor mensen in
armoede in kaart brengt
60
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Nationaal hervormingsprogramma 2013, april 2013.

werden opgenomen in het sectorale akkoord (met als titel: “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt"). De historische leveranciers hebben ook de prijzen van hun
historische contracten met zogenaamde passieve klanten verlaagd, namelijk de klanten die
nooit een nieuw contract met hun leverancier hebben afgesloten.
Prijscontrole door de CREG
Monitoring van de prijzen op niveau van de groothandel en de retailmarkt.
Deze monitoring wordt voornamelijk uitgeoefend door de federale regulator (CREG), die jaarlijks een aantal studies publiceert, zowel over de evolutie van de groothandelsmarkt, de particuliere markt als voor de prijsmechanismen die van kracht zijn binnen de contracten voor
de levering van elektriciteit aan grote industriële klanten van Electrabel en EDF-Luminus.
Daarnaast controleert de CREG de daadwerkelijke uitvoering van het systeem, "vangnet" genaamd (volledig geïmplementeerd op 1 januari 2013), dat als belangrijkste doelstelling heeft
de energieprijzen die worden aangeboden door de leveranciers aan particulieren en bedrijven te verlagen tot de gemiddelde prijs in onze buurlanden (Duitsland, Frankrijk, Nederland).
Een database met alle prijsformules - voor residentiële klanten en kmo's – die bij alle aanbieders in voege zijn, werd gecreëerd binnen de CREG. Op deze manier, kent de CREG alle
gebruikte methodologieën en de parameters en indexeringsformules die toegepast worden
en de CREG kan controleren of zij voldoen aan de wetgeving.
De indexering van de variabele prijsformules is beperkt tot 4 keer per jaar, altijd bij het begin
van een nieuw sectoraal akkoord
De overeenkomst van 16 oktober 2013 wordt gekenmerkt door een reeks van innovaties voor
bescherming van de energieverbruikers. Op sommige punten, biedt het akkoord ook meer
bescherming dan de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.
Specifiek, zijn zes grote maatregelen te noteren:
1. Mededeling van de goedkoopste formule: elke energieleverancier is verplicht om jaarlijks, per cyclus van 12 maanden, aan zijn klanten de goedkoopste tariefformule volgens hun verbruik mede te delen. De tekst van de overeenkomst bepaalt dat "deze individueel naar de consument gerichte mededeling op een duidelijke en opvallende manier moet gebeuren en niet mag worden verdrongen door andere commerciële boodschappen”. Deze mededeling gebeurt schriftelijk of, voor zover de consument hiermee
op voorhand heeft ingestemd, op een andere duurzame gegevensdrager. Het is belangrijk om op te merken dat de consument die het wenst gratis kan overgaan tot de
goedkoopste tariefformule.
2. Domiciliëring: voor de consument die zijn betalingen via domiciliëring uitvoert, moet de
mogelijkheid worden voorzien, om te allen tijde de slot‐ of afrekeningsfactuur uit deze
domiciliëring uit te sluiten.
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3. Vergelijking van de tarieven via simulatoren: om de consument in staat te stellen de tarieven van verschillende aanbieders daadwerkelijk te vergelijken, moet elke aanbieder
op de eigen website een prijzensimulator publiceren die voldoet aan de criteria van de
CREG. Daarnaast moeten de websites van elke leverancier een link publiceren naar de
simulator van de tarieven van de gewestelijke regulatoren.
4. Opzegging/beëindiging/verhuizing: er mag aan de consument geen enkele schade‐ of
verbrekingsvergoeding worden gevraagd voor het geval hij zijn huidig contract opzegt
of beëindigt, zelfs vóór het verstrijken van de wettelijke opzegtermijn van één maand.
Dezelfde regel geldt ingeval van verhuizing.
5. De verlenging van de contracten voor bepaalde tijd: met betrekking tot contracten voor
bepaalde tijd, "houdt een stilzwijgende verlenging in dat de bestaande overeenkomst
zonder enige wijziging in het nadeel van de consument wordt verdergezet voor een
nieuwe termijn". Als een contract van energievoorziening van beperkte duur tussen de
leverancier en de consument is afgesloten, zal laatstgenoemde zijn uitdrukkelijk akkoord moeten geven over het voorstel voor velenging van het leveringscontract, dat
hem wordt gedaan door de leverancier, in de mate dat dit voorstel impliceert dat de
nieuwe overeenkomst niet tegen dezelfde voorwaarden als de vorige wordt afgesloten.
De overeenkomst bepaalt:"wanneer de consument tegen de einddatum van de lopende
overeenkomst op dit verzoek niet heeft gereageerd, verbindt de leverancier er zich toe
hem verder te blijven beleveren aan het op dat ogenblik goedkoopste equivalent product van bepaalde duur dat hij op de markt aanbiedt".
6. Verwijlinteresten: tot slot, verbinden de leveranciers van gas en elektriciteit er zich toe
om tegen het wettelijk tarief, verwijlinteresten te betalen aan de consument, wanneer
laatstgenoemde niet binnen de voorziene termijnen wordt vergoed (bron:
www.lexgo.be).
Prijsherziening historische contracten (passieve klanten)
In het begin van 2013 verlaagden de gevestigde leveranciers van gas en van elektriciteit,
voornamelijk Electrabel, maar eveneens EDF-Luminus, de prijs van hun historische contracten (de contracten die de consumenten genoten die nog nooit van leverancier veranderden),
(bestempeld als klanten van de standaardleverancier), door ze af te stemmen op de prijzen
van de meest toegepaste commerciële contracten. Dit heeft duidelijk voor effect gehad om de
energierekening te verlichten van een zeer groot aantal huishoudens die bij de standaardleverancier gebleven waren en nooit, noch van contract, noch van leverancier veranderden
sinds de liberalisering) in plaats van de maandelijkse indexering die we voorheen kenden.
Deze indexering is onderworpen aan de CREG. Laatstgenoemde controleert of de indexeringsformules die worden gebruikt door leveranciers voldoen aan de indexeringscriteria van
het koninklijk besluit van 21.12.2012, die voorzien in een zekere mate van transparantie van
deze formules en een directe verbinding met de beurs (elektriciteit of gas). De CREG vergelijkt eveneens permanent de energieprijzen in België en de buurlanden en dient als referentiekader bij het aanvragen van prijsstijgingen die worden aangekondigd door leveranciers in
België.

4.2. Sociale maatregelen
Sociale maatregelen helpen de burgers hun energiefacturen te betalen, maar op termijn lossen ze het probleem van de energiearmoede niet op. Soms leiden de reacties op situaties van
prijsstijgingen tot spontane oplossingen die uitgaan van de verbruikers zelf of van de verbruikersverenigingen. Het optreden van de overheden kan deze spontane acties al dan niet versterken. Zo ziet men een grote toename van het aantal groepsaankopen voor elektriciteit,
aardgas of huisbrandolie. Door zich te groeperen kunnen de verbruikers prijsvoorwaarden
bedingen die meestal gunstiger zijn dan wanneer ze individueel zouden bestellen. Sommige
gemeenten of openbare centra voor maatschappelijk welzijn hebben dergelijke groepsaankopen georganiseerd.
De elektriciteits- en aardgasfacturen voor de residentiële verbruikers en kmo's worden, uitzonderingen daargelaten, op jaarbasis opgesteld. Daardoor worden de prijsstijgingen en het
seizoensgebonden verbruik gelijk gespreid over het jaar. De betalingen bestaan uit maandelijkse of driemaandelijkse voorschotten en uit een jaarlijkse afrekeningsfactuur. Als dat niet
zo was, zouden de aardgasfacturen voor de wintermaanden zeer hoog zijn. Door de spreiding
van de facturen over een jaar kan een gezin zijn budget beter beheren en de energie-uitgaven
spreiden over 12 maanden. Voor elektriciteit en gas gebeurt dat automatisch, voor huisbrandolie 62 aanvaarden alleen bepaalde leveranciers deze spreiding (met of zonder waarborg). Hiertoe werd een speciale wetgeving in het leven geroepen63.
Ook de gewesten hebben maatregelen ingevoerd voor de betaling van schulden voor elektriciteit en aardgas. Deze maatregelen verschillen van gewest tot gewest, maar verplichten
steeds de commerciële leverancier plannen op te stellen voor de aanzuivering van de schulden en een aantal fases en een welbepaald stappenplan te volgen alvorens een klant die niet
betaalt te laten vallen (men spreekt dan van gedumpte klanten).
Naargelang de gedumpte klant al dan niet beschermd is, wordt hij standaard bevoorraad
door een netbeheerder, aan een specifiek, al dan niet sociaal tarief.
Het sociale tarief dat in 2004 is ingevoerd wordt toegekend aan beschermde residentiële
klanten, indien deze laatsten of een lid van het gezin dat op hetzelfde adres gedomicilieerd is,
behoren tot een categorie van rechthebbenden. Om een rechthebbende te zijn moet de persoon een recht genieten van het OCMW, of van de FOD Sociale Zekerheid, of van de Rijksdienst voor Pensioenen (zoals gedefinieerd in de programmawet van 27 april 2007) 64.
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http://economie.fgov.be/nl/verbruiker/Energie/factuur_energie/sociale_energiemaatregelen/Gespreid
e_betalingen/#.VNC7K2iG_Qg.
Eerst gebeurde dat op vrijwillige basis, vanaf 1 januari 2006, vervolgens overeenkomstig het koninklijk besluit van 28.11.2008.
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http://economie.fgov.be/nl/binaries/Brochure_soctar_NL_tcm325-209211_tcm325-209211.pdf.
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In België wordt het specifieke sociale tarief in elk van de drie gewesten berekend door de federale regulator. Die maakt de som van het laagste commerciële tarief en de transport- en
distributiekosten (plus taksen en toeslagen). Dit sociale tarief wordt om de drie maanden
herzien en moet lager blijven dan het laagste van de commerciële tarieven (behalve groepsaankopen). Het wordt gepubliceerd op de site van de FOD Economie, op de site van de CREG
en op die van de leveranciers.
Zoals hierboven al aangehaald wordt het specifieke sociale tarief sinds 2012 automatisch
toegepast op personen die uit het geautomatiseerde tariefsysteem komen (automatische
kruising van sociale databanken) 65.
De kleine verbruiker van elektriciteit, gas of huisbrandolie wordt dan weer benadeeld door de
tariefstructuren die door de energieleveranciers worden gebruikt. Voor elektriciteit en gas
bestaan de prijzen immers uit een vaste term (vaste kosten, algemene kosten, meterhuur,
vaste vergoeding, ...) en een variabele term. De prijzen zijn meestal degressief naar gelang
van de verbruikte hoeveelheden; de hoogste verbruiksschijven genieten de voordeligste prijzen.
Voor gezinnen die weinig verbruiken is dit systeem dus nadelig, omdat het gewicht van de
vaste term relatief hoog is. Verderop zullen we zien dat er andere oplossingen mogelijk zijn
(zie 4.3.4.).

Focus 2. Informatie- en bewustmakingscampagne "Durf vergelijken"
In september 2012 voerde de FOD Economie, in samenwerking met meer dan 500 Belgische
gemeenten, een grootschalige campagne om hun burgers te helpen de aanbiedingen van de
leveranciers van gas en elektriciteit te vergelijken.
Door deze campagne, en ook door andere maatregelen, zoals groepsaankopen, hebben zeer
veel verbruikers de weg gevonden naar "durf vergelijken" en hebben ze hun gewoonten veranderd door te kiezen voor aanbiedingen die beter bij hen pasten, hetzij bij dezelfde leverancier, hetzij bij een andere.
Bovendien kan elke burger sinds september 2012 in België kosteloos overstappen naar een
andere energieleverancier, mits naleving van een opzegtermijn van een maand. Een verbrekingsvergoeding betalen hoeft dus niet meer, ongeacht het soort contract (vast, semi-vast,
variabel, voor bepaalde of onbepaalde duur, ...).
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http://economie.fgov.be/nl/verbruiker/Energie/Facture_energie/sociale_energiemaatregelen/sociaal_
tarief_elektriciteit_aardgas/#.VNDaa2iG_Qg.

In elk gewest van het land is er een reguleringsinstantie voor de energieprijzen. De leveranciers van elk gewest moeten hun respectieve regulatoren elke maand de verschillende tarieven geven die zij toepassen.
Al deze tarieven worden ingevoerd in een database waarmee elke verbruiker ze kan vergelijken via een simulator die beschikbaar is op de website van elke regulator.
Na afloop van deze campagne heeft de grootste van de twee historische operatoren meer
dan 300.000 klanten verloren voor elektriciteit en meer dan 210.000 voor gas. Deze klanten
hadden gekozen voor een andere leverancier met een interessanter aanbod.
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4.3. Structurele maatregelen
Er moeten structurele maatregelen worden genomen om het verbruik van de gezinnen te
verlagen door bijvoorbeeld de kwaliteit van de woningen, de energieprestatie van gebouwen,
de energie-efficiëntie van toestellen, de verbruiksgewoonten, enz. te verbeteren.

4.3.1. Premies, steun en fiscale aftrek
De overheden hebben de afgelopen jaren de premies, steun en fiscale aftrek voor energiebesparende investeringen 66 in de huisvestingssector vermenigvuldigd. Deze premies en fiscale
voordelen hebben een enorm succes gekend en de overheidsbudgetten bestemd voor de financiering van deze maatregelen werden soms overschreden. Momenteel hebben de gewesten de volledige bevoegdheid voor de tenuitvoerlegging van deze maatregelen.
Het is belangrijk dat deze maatregelen, die bijdragen tot de structurele verbetering van het
woonklimaat in België, volgehouden worden. Nochtans richten ze zich, op enkele uitzonderingen na, tot een relatief welgesteld publiek (er bestaan heel wat formules van groene leningen, leningen aan 0 % of formules van derde investeerders, maar het gebruik ervan blijft
beperkt) dat voor de overgrote meerderheid eigenaar is van de woning. Huurders en in het
algemeen de armsten vallen grotendeels uit de boot voor deze maatregelen. Het aandeel belastingplichtigen dat een beroep doet op de fiscale aftrek voor energiebesparende maatregelen (en dus ongetwijfeld gewestelijke premies) schommelt tussen 0 % voor de eerste percentielen tot een derde voor de laatste percentielen (zie grafiek 14). Het totaalbedrag van de aftrek per percentiel van het inkomen staat op de rechterschaal, terwijl de oppervlakte in verhouding staat tot het totale bedrag dat door de staat wordt terugbetaald.

Voorbeelden van energiebesparende investeringen: vloer-, muur- en dakisolatie, dubbele of driedubbele beglazing met steeds strenger wordende isolatienormen, hoogrendementsketels, regulering,
omgevingsthermostaten en thermostatische kranen, zonnepanelen, kwalitatief hoogstaande miniWKK.
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Grafiek 14. Aandeel belastingplichtigen die hebben geprofiteerd van een fiscale aftrek voor energiebesparende maatregelen voor het inkomen van 2010 (rood, linkerschaal) en totaalbedrag van
de aftrek per percentiel van het inkomen (rechterschaal).

Bron: Statistics Belgium, Fiscale statistieken (elk percentiel vertegenwoordigt ongeveer 62.131 belastingplichtigen).

De gezinnen die het meest verbruiken zijn tegelijkertijd het best in staat om te investeren in
energiebesparende maatregelen en lopen het minste kans om getroffen te worden door economische instrumenten die in verhouding staan tot het verbruik (accijnzen, verhoogde btw,
CO2-belasting, enz.). Toch zullen deze instrumenten waarschijnlijk niet veel vat hebben op de
mensen van wie de overheid echt wil dat ze hun verbruik verminderen.

4.3.2. Investeringen in de huisvestingssector
De overheden, inclusief gewesten en gemeenten, hebben eveneens geïnvesteerd in de renovatie en verbetering van gebouwen, met name sociale woningen. Maar het zal lang duren
voordat de opgelopen achterstand ingelopen is. De vraag naar nieuwe sociale woningen of
goedkope huurwoningen blijft immers veel hoger dan het aanbod, zodat sommige kandidaten
jarenlang op wachtlijsten staan.
Nieuwe formules lijken het voor jonge gezinnen of gezinnen met een bescheiden inkomen
gemakkelijker te maken een eigendom te verwerven. Zo zijn er leningen met lage interestvoet en leningen met lange looptijd (30 jaar).
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4.3.3. Energieprestatie van gebouwen
Gebouwen zijn goed voor meer dan 40 % van het energieverbruik van de Europese Gemeenschap 67.
De Europese richtlijn 2002/91/EG betreffende de energieprestatie van gebouwen verplicht de
lidstaten (België en zijn gewesten) een systeem van energiecertificatie van gebouwen uit te
werken. Concreet is het de bedoeling het energieverbruik van gebouwen zichtbaar te maken
bij de bouw, verkoop of verhuur ervan. Een erkend energiedeskundige stelt een certificaat op
(gewestelijke bevoegdheid in België) op basis van de informatie die bij het bezoek aan het gebouw wordt ingewonnen. Daarop staat het theoretische energieverbruik van het gebouw (berekend op basis van genormaliseerde gebruiks- en klimaatomstandigheden) en de algemene
verbeteringsmaatregelen die kunnen worden genomen.
Het energieprestatiecertificaat is dus een hulpmiddel waarmee de koper of de huurder de
energieprestatie van de gebouwen op de markt objectief kan vergelijken. De gewesten stellen eveneens formules voor waarmee energieaudits kunnen worden uitgevoerd. Deze vormen de eerste onontbeerlijke stap voordat er sprake kan zijn van werken ter verbetering van
de energieprestatie van een gebouw.

4.3.4. Progressieve tarifering
Zoals verderop gepreciseerd is de huidige tarifering (in de praktijk degressief) niet bevorderlijk voor energiebesparing en benadeelt ze de kleine verbruikers. Voor een bescheiden verbruik is het aandeel van de vaste kosten (vergoeding, huur van de meters, ...) immers relatief
groter dan voor een hoog verbruik. Bovendien bieden de leveranciers over het algemeen degressieve prijzen aan.
Door een prijs per kWh in te voeren die progressief is per verbruiksschijf is het mogelijk de
impact van de vaste vergoeding, die goed is voor 10 tot 20 % van de totale factuur voor een
klein verbruik (1200 kWh/jaar), te neutraliseren. Dat kan de gezinnen ook aanzetten om hun
gewoonten aan te passen en zo hun verbruik terug te dringen, en zelfs hun oudste huishoudtoestellen te vervangen door nieuwe, minder energieverslindende exemplaren.
De gewesten bestuderen verscheidene manieren om deze notie van progressiviteit in de tarieven in te voeren (door de eerste kWh gratis te leveren in Vlaanderen 68 of via een reële progressieve tarifering in Wallonië.
BRUGEL, de Brusselse regulator voor gas en elektriciteit, heeft hierover ook een advies gepubliceerd. “De implementatie van een progressieve tarifering, zoals beschreven in het voor-

"Commission Staff Working Document". Accompanying the document "Report from the commission
to the European parliament and the council". Financial support for energy efficiency in buildings
{COM(2013) 225 final}, EC 2013.
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stel van de CWaPE, bestaat erin een openbare dienstverlening (ODV) te creëren voor de netbeheerder. Deze ODV heeft tot doel een jaarlijkse vergoeding toe te kennen (100 euro op het
totale bedrag van de factuur) aan de huishoudelijke afnemers laagspanning, onafhankelijk
van de gezinssamenstelling.
De kost van deze maatregel wordt gerecupereerd door het bedrag van de proportionele term
in de tarieven van de netbeheerder te verhogen.”
“In de praktijk kent de netbeheerder aan elke leverancier een bedrag toe dat overeenstemt
met het geheel van leveringspunten laagspanning in de respectieve portefeuille van elke leverancier. De leveranciers keren dit bedrag uit aan al hun klanten. De benaming van deze
vergoeding moet duidelijk zijn, opdat de verbruiker deze vermindering van de factuur niet zou
beschouwen als een korting die door de energieleverancier wordt toegekend.”
De progressieve tarifering via de toepassing van een REG-premie zou ervoor zorgen dat de
energiekost per verbruikseenheid minder hoog zou zijn dan nu voor elk verbruik lager dan
4.000 kWh (in dit voorbeeld) en hoger voor verbruiken boven deze drempel.
De impact van deze progressieve tarifering kan dus dubbel zijn.
•

Een verlaging van de eindfactuur voor de kleinste verbruikers. Deze verlaging is aanzienlijk en constant in de tijd, ondanks de verhoging van de netvergoeding 69 ten gevolge
van de afwenteling van de kosten van de ODV daarop.

•

Een belangrijke stimulans voor de verlaging van het verbruik voor de verschillende
verbruikers. Door hun verbruik te verminderen zijn gezinnen en kleine zelfstandigen er
immers zeker van dat hun energiefacturen minder hoog zullen zijn. Dit effect kan
energiebesparende investeringen bevorderen, omdat ze onmiddellijk vruchten afwerpen.

“Het bedrag van de REG-premie die aan de verschillende verbruikers wordt betaald, moet
voldoende groot zijn om het tarief echt progressief te maken. Hoe hoger het betaalde bedrag
is, des te efficiënter zal de maatregel zijn op sociaal en energiebesparingsvlak"70.
Tot slot wijzen wij erop dat het debat tussen de voorstanders van een progressieve tarifering
en alternatieve systemen waarmee het ook mogelijk is een lagere elektriciteitsfactuur te
stimuleren, nog lang niet afgesloten is. Een andere oplossing zou ook het levenslicht kunnen
zien zodra de slimme meters zeer wijdverspreid zijn. Door zijn elektriciteitsverbruik te beheren (met een Energy Box die gekoppeld is aan de slimme meter) en te spreiden in te tijd kan
een gezin zijn verbruik afstemmen op de uren waarop de elektriciteit het goedkoopst is. Nu
moeten de verbruikers nog toegang krijgen, aan een betaalbare prijs, tot deze nieuwe technologieën.
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Netvergoeding: kosten voor het gebruik van het net (distributietarief).

BRUGEL, Studie 20121119-04 betreffende de invoering van een progressieve tarifering zoals voorgesteld door de CWaPE in haar studie van 16 juni 2010, 19.11.2012.
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4.4. Benchmark (goede werkwijzen)
Dit punt heeft als doel de visie en de goede werkwijzen voor te stellen in de strijd tegen energiearmoede in het Verenigd Koninkrijk, in de buurlanden van België en in Zweden71.

4.4.1. Verenigd Koninkrijk
4.3.1.1. Sociale maatregelen
Sinds de winter van 1997 heeft de Britse regering de overheidssteun "Winter Fuel Payment"
ingevoerd. Het gaat om een forfaitair bedrag dat elk jaar automatisch wordt gestort aan iedereen die ouder is dan 60, los van de middelen en het verbruik van het gezin. Tijdens de winter van 2012-2013 varieerde dat bedrag tussen 100 GBP en 300 GBP.
Twee programma's: "Community Energy Saving Programme" (CESP) van 2009 tot 2012 en
"Carbon Emission Reduction Target" (CERT) van 2008 tot 2012 verplichten de energieleveranciers (verplichtingen ten aanzien van de staat) van meer dan 50.000 klanten om de C02uitstoot van hun klanten met 19,25 miljoen ton te verlagen. Deze programma's zijn echter
ook een middel om woningisolatie toegankelijk te maken voor kwetsbare personen omdat ze
uitsluitend gericht zijn op economisch achtergestelde gebieden. Daarom doen de energiebedrijven geen beroep op sociale bijstand, die nooit tussenkomt in isolatieprojecten en zich beperkt tot het betalen van financiële steun. De leveranciers werken eerder in partnerschap
met de lokale overheden en maatschappelijke groeperingen op basis van een deur-aandeurbenadering. De leveranciers bieden centrale verwarming en maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie aan en ze gaan na op welke steun het gezin recht heeft. Er
worden bonussen toegekend die de bedrijven moeten stimuleren meerdere maatregelen te
nemen in de woningen van eenzelfde doelzone.
4.4.1.2. Structurele maatregelen
Het Verenigd Koninkrijk is het eerste land dat (in 1998) een definitie van energiearmoede
heeft bekrachtigd (zie 3.1). Het land kan dit probleem dus nauwkeurig kwantificeren en een
strategie uitwerken om het te bestrijden. In 2010 bedroeg het aantal gezinnen in een situatie
van energiearmoede in het Verenigd Koninkrijk ongeveer 4,75 miljoen, d.w.z. 0,75 miljoen
gezinnen minder dan in 2009 72.
Vervolgens heeft de Britse regering haar strijd tegen de energiearmoede voortgezet door op
28 juli 2000 de "Utilities Act 2000" goed te keuren. Die is erop gericht de belangen van de verbruikers te beschermen door de concurrentie doeltreffend te stimuleren en door de bedrijven die het monopolie bezitten op de distributie en het transport van elektriciteit en gas efficiënt te reguleren. Bovendien houdt dit wetgevende instrument rekening met de noden van
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H. Moureau (2011), Energiearmoede in België, Verslag van het studiebureau IBAM, 133-152.

Department of Energy and Climate Change (2012), Fuel poverty: monitoring indicators 2012, Annex to
the Government’s Annual Statistics Report on Fuel Poverty 2012, mei.
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de kwetsbare verbruikers, met name ouderen, gehandicapten en mensen met een laag inkomen73.
Om de Britse regering te steunen bij deze strijd tegen energiearmoede hebben de economische actoren bijkomende voorzieningen uitgewerkt.
Zo ontstond in 2001 het project "Warm Zone" 74. Het gaat om een privébedrijf dat wordt gefinancierd door de plaatselijke overheden, de National Energy Action, de Europese Unie, de
energieleveranciers en andere partners. De programma's duren 2 of 4 jaar en zijn bedoeld
voor iedereen die er een aanvraag voor indient, ongeacht zijn of haar inkomensniveau. Door
een deur-aan-deurbenadering te volgen worden de volgende etappes herhaald in elke wijk
waarvoor de maatregel bedoeld is.
•

Bewustmaking: marketing, promotie en verspreiding van een brief, om de bevolking op
de hoogte te brengen van de maatregel.

•

Evaluatie: met een vragenlijst die aan de deur wordt ingevuld, kunnen op vertrouwelijke wijze inlichtingen worden verzameld over het huishouden en kan worden nagegaan
of het recht heeft op gratis maatregelen.

•

Beperkt programma: voor mensen die geen recht hebben op de gratis maatregelen is
er een programma beschikbaar wanneer ze voor een lage prijs toch van de maatregelen willen genieten.

•

Enquête: bij de gezinnen die recht hebben op de gratis maatregelen voeren enquêteurs
van ondernemingen die gespecialiseerd zijn in isolatie en/of centrale verwarming een
bijkomende enquête uit om te bepalen welke werken er nodig zijn.

•

Installatie van de maatregelen: de nodig geachte werken worden in de woningen uitgevoerd door aannemers die door "Warm Zone" geselecteerd zijn. Ze worden gecontroleerd door het "Warm Zone"-team.

•

Advies: de gezinnen krijgen tot slot gratis advies om de energie-efficiëntie van hun woning te vergroten en krijgen een controleur van de gezondheidsdienst over de vloer om
na te gaan of mensen alle steun krijgen waarop ze recht hebben.

Het Verenigd Koninkrijk heeft het programma "Social Housing Energy Saving Program"
(SHESP) in het leven geroepen, bestemd voor de eigenaars van sociale woningen. Het SHESP
verleent steun bij spouwmuurisolatie door sociale verhuurders. In 2009 werden 50 offertes
ingediend door verscheidene sociale verhuurders: plaatselijke autoriteiten, erkende sociale
verhuurders, plaatselijke woningverenigingen. Die hebben vervolgens een aanzienlijke financiële steun gekregen om hun gebouwen te isoleren. De tenuitvoerlegging van het programma en de termijnen voor de oplevering van de werken waren zeer kort. Daardoor werd de
Service Science et Technologie (2006), L’Energy Review: la révision de la politique énergétique britannique & Déchets radioactifs”: le rapport du Committee on Radioactive Waste Management, verslag
van de ambassade van Frankrijk in het Verenigd Koninkrijk, juli – augustus 2006.
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voorbereidende fase ingekort en ontstonden er talloze problemen op het terrein. Bovendien
werd het aanvankelijke budget van 83,3 miljoen GBP (94 miljoen euro) tijdens de periode in
kwestie verlaagd naar 60,5 miljoen GBP (68,3 miljoen euro) en liepen de kosten voor de werken hoger op dan voorzien. Toch konden door de financiering, in twee jaar tijd, 78.000 moeilijk
te renoveren woningen worden aangepakt. Het initiatief kent daardoor een gematigd succes,
want de sociale verhuurders hebben weliswaar belangstelling voor een nieuw, vergelijkbaar
programma, maar de korte duur van het SHESP werpt een schaduw op de efficiëntie van de
regeling.
Op 1 oktober 2012 kondigde het Verenigd Koninkrijk de "GreenDeal" af (overheidssteun van
700 miljoen euro). De "Green Deal" vormt de hoeksteen van het Britse beleid om de energieefficiëntie van gebouwen te verbeteren. Verscheidene overheidsinstanties en de Britse Green
Investment Bank zullen steun bieden onder verschillende vormen. Privébedrijven kunnen, uit
hoofde van de "Green Deal", de burgers startinvesteringen met betrekking tot energieefficiëntie voorstellen, die ze nadien terugverdienen via de energiefacturen. De klanten ontsnappen dan aan de aanvankelijke kosten want ze betalen alleen een maandelijkse vergoeding die aan hun elektriciteitsfactuur wordt toegevoegd. Zo nemen ze alleen aan deze investering deel gedurende de tijd dat ze in het gebouw in kwestie wonen. Als ze verhuizen neemt
de nieuwe bewoner het van hen over.
Dit stelsel werd op poten gezet in overeenstemming met de "Golden Rule" van de Green
Deal, die bepaalt dat elke vergoeding die door een investering wordt gegenereerd, lager moet
zijn dan de voorziene besparingen 75.
Het Britse beleid in de strijd tegen energiearmoede streeft niet naar de begeleiding van mensen met schulden. Het zijn de leveranciers die, samen met hun klant, op zoek moeten naar
oplossingen opdat deze situatie niet zou blijven duren. Op lange termijn worden de subsidies
en leningen vooral gebruikt voor advies en begeleiding.

4.4.2. Frankrijk
4.4.2.1. Sociale maatregel
In Frankrijk hebben de transportoperatoren, de distributeurs en de leveranciers van aardgas
en elektriciteit openbare dienstverplichtingen. Artikel 1 van de wet van 9 augustus 2004 over
de openbare dienst van elektriciteit en gas en over elektriciteits- en gasbedrijven voorziet de
formalisering van deze verplichtingen in een contract van openbare dienst. Het huidige contract van openbare dienst dat tussen de staat en GDF SUEZ werd ondertekend slaat op de
periode 2010-2013.
Het heeft tot doel de engagementen die door GDF SUEZ SA zijn aangegaan, op duurzame wijze na te leven. Dat slaat op de activiteiten die rechtstreeks worden beheerd, en ook op de activiteiten die vallen onder de distributienetbeheerder (GrDF), de transportnetbeheerder
Europese Commissie (2013), Overheidssteun: de Commissie geeft groen licht voor de Britse "Green
Deal" ten gunste van maatregelen voor energie-efficiëntie, Persbericht, februari.
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(GRTgas), het opslagfiliaal (Storengy) en het filiaal dat belast is met de exploitatie en de ontwikkeling van de methaangasterminals (Elengy). Doel is het voortbestaan van de opdrachten
van openbare dienst die de wetgever aan hen heeft toevertrouwd, te garanderen76.
Het contract van openbare dienst tussen de staat en EDF bevat een gedeelte "sociale cohesie
en strijd tegen uitsluiting". Met de "Pôle solidarité" (solidariteitskern) krijgen engagementen
van EDF concreet vorm. Om de klanten met betalingsmoeilijkheden te begeleiden heeft EDF
een gratis "solidariteitsnummer" in het leven geroepen waarop de EDF-adviseurs kunnen
worden gebeld. Deze controleren de factuur en de tariefaanpassing, geven advies over de
betalingswijzen en verstrekken informatie over beheersing van het energieverbruik. Afhankelijk van het profiel van de klant, "algemeen" of "kwetsbaar", stelt de adviseur een betalingstermijn tot 2 ("algemeen" profiel) of 4 vervaldagen ("kwetsbaar" profiel) voor. Indien nodig verwijst hij de mensen door naar de aangeduide gesprekspartners (sociale instellingen,
verenigingen, ...). In dit geval wordt minstens 10 tot 20 % van de schuld geïnd en wordt een
verslag van het gesprek met de klant verstuurd. De adviseurs hebben ook als taak de dossiers van wanbetalers te beheren in overleg met de sociale actoren, verenigingen of verkozenen.
4.4.2.2. Structurele maatregelen
In Frankrijk worden zeer gerichte maatregelen genomen ten aanzien van zogenaamd
"kwetsbare" personen. Deze bepaling van de doelgroep is in de eerste plaats het resultaat
van de definitie van energiearmoede die is gekozen en ingeschreven in de wet "Grenelle II"
van 12 juli 2010: "Est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une per-

sonne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture
d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation
de ses ressources ou de ses conditions d’habitat."

In Frankrijk bevinden volgens de meest recente evaluaties "minstens 3.400.000 gezinnen
(13 % van de gezinnen) zich vandaag in energiearmoede, d.w.z. dat ze 10 % van hun inkomsten spenderen aan de energievoorziening van de woning" 77.
Vervolgens heeft de Franse regering beslist het vastgestelde probleem te meten door de oprichting van een nationaal observatorium voor energiearmoede.
Deze bepaling van de doelgroep verandert met de tijd en past zich aan aan de kenmerken van
de gezinnen die het moeilijk hebben hun energiefactuur te betalen. Bij de totstandbrenging
van het programma "Habiter mieux" 78 (Beter wonen) (januari 2011) door het Agence Nationale de l'Habitat ( Anah) was de meerderheid van de mensen in een situatie van energiearmoe-
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http://www.cre.fr/glossaire/contract-de-service-public-entre-l-etat-et-gdf-suez.
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Rapport Anah 2009.

Anah, Propriétaires occupants. Vous souhaitez réhabiliter votre logement? L’Anah peut vous y aider,
informatiedocument, januari 2013.
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de die in Frankrijk werd waargenomen, bewoners van een eigen huis. In 2013 werd het programma79 uitgebreid naar een groter aantal bewoners van een eigen huis, en ook tot bescheiden huurders, via steun bij werken voor de verhuurders en mede-eigendommen in
moeilijkheden. "Beter wonen" biedt financiële steun en persoonlijke begeleiding om onder
bepaalde voorwaarden werken voor warmterenovatie mogelijk te maken en op die manier
het energieverbruik te verminderen.
•

Bewoners van een eigen huis

Het programma "Beter wonen" is voortaan toegankelijk voor bijna de helft van de bewoners
van een eigen huis, d.w.z. 7 miljoen gezinnen, dankzij een herevaluatie en een vereenvoudiging van de middelenplafonds. De subsidies van het Anah zullen trouwens aanzienlijk worden
opgetrokken: 35 % voor bescheiden gezinnen, die de nieuwe doelgroep van het programma
vormen, en 50 % voor zeer bescheiden gezinnen. De FART-premie (Fonds voor steun bij
warmterenovatie) is dan weer opgetrokken tot 3.000 euro voor 2 jaar, en wordt met 500 euro
verhoogd als er een financiële tussenkomst is van de lokale overheid (“collectivité territoriale”) van een gelijk bedrag.
Het bedrag dat ten laste blijft van de meest bescheiden eigenaars zal op die manier sterk
worden verlaagd. De overheidssubsidie dekt immers minstens 70 % van het bedrag van de
werken.
•

Eigenaars-verhuurders

De steun van het Anah is beschikbaar voor woningen die niet of nauwelijks in slechte staat
zijn, op voorwaarde dat de gestarte werken een verbetering van de energieprestatie van ten
minste 35 % mogelijk maken. In dat geval zal een premie van het FART van 2.000 euro worden toegekend. Daarnaast moet voor de woning een overeenkomst worden gesloten met het
Anah.
•

Syndicaten van mede-eigendommen

Om de syndicaten aan te moedigen energiewerken uit te voeren in mede-eigendommen in
moeilijkheden zal een premie van 1.500 euro per perceel van hoofdverblijfplaats worden toegekend als de woning een verbetering van de energieprestatie van minstens 35 % mogelijk
maakt. Deze premie zal cumuleerbaar zijn met de individuele steun van het FART aan medeeigenaars.
Op meer plaatselijk niveau en op korte termijn heeft een bus “Au bon logement” (In de goede
woning) de Côtes d’Armor doorkruist om mensen te bereiken die zich in een situatie van
energiearmoede bevinden. Ze krijgen er informatie over de steun waarop ze aanspraak kunnen maken, met name in het kader van het programma "Beter wonen". Initiatiefnemer is de
vereniging Pact-Habitat & Développement 22.

Anah, Rencontres Nationales de la précarité énergétique: Opérateur du plan national de rénovation
thermique, l’Anah amplifie son action au bénéficie des plus modestes., persbericht, april 2013.
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Overige plaatselijke actoren: de Fonds Sociaux d ’aide aux travaux de maîtrise de l’ énergie
(Sociale fondsen voor steun aan werken voor beheersing van het energieverbruik) (FSATME).
De FSATME zijn aanwezig in een twintigtal departementen. Ze worden vaak opgericht in verband met de Fonds de Solidarité pour le Logement (solidariteitsfonds voor de woning) (FSL)
en worden gestart in samenwerking met plaatselijke verenigingen en de “conseil général” 80.
Over het algemeen wordt het beheer van het fonds toegewezen aan de “collectivité territoriale” (de lokale overheid)81 of aan een derde instelling. De rechthebbenden worden geïdentificeerd door de Caisses d'Allocations Familiales (kinderbijslagkassen) (CAF) of de Centres
Communaux d'Action Sociale (gemeentelijke centra voor sociale actie) (CCAS). Het opgestelde dossier wordt voorgesteld aan een commissie die de voorziene werken goedkeurt. Afhankelijk van hun aard worden ze uitgevoerd door het gezin zelf of door een aannemer. Vervolgens vindt er een follow-up van het werk plaats. Soms moet contact worden opgenomen met
de eigenaar van de woning om hem aan te sporen de werken uit te voeren.
In tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk speelt de sociale zekerheid in Frankrijk een cruciale rol in de strijd tegen energiearmoede omdat ze in 8 op 10 projecten tussenkomt. Ze
heeft als voordeel dat ze zich doeltreffend kan richten tot mensen die hulp nodig hebben.
Toch sluit ze mogelijk ook de deur voor initiatieven die andere actoren zouden kunnen nemen.
De goede maatregelen die wij hebben geanalyseerd zijn allemaal van het financiële type
(subsidie, lening of korting) of nemen de vorm aan van begeleiding. Toch bestaan er twee uitzonderingen op deze vaststelling. Het observatorium voor energie- en wateronzekerheid
moet energiearmoede nauwkeurig omschrijven en de nodige informatie verzamelen om de
betrokken actoren te adviseren. Het speelt dus een adviserende rol. De "Pôle Solidarité" (Solidariteitskern), die door EDF werd opgericht voor zijn klanten die betalingsmoeilijkheden
hebben, is steun in de vorm van dienstverlening.

4.4.3. Nederland
4.4.3.1. Sociale maatregel
In september 2009 zag het project "Gele Energiebus" het levenslicht op initiatief van de gemeente Almelo. Het werd uitgevoerd door een bedrijf voor inschakeling van arbeidskrachten
(SOWECO nv) en een gemeentelijk integratiecentrum (MAC). Doel van dit project is energiebesparingen bij mensen met een laag inkomen aan te moedigen door de deelname van langdurig werklozen. Zij krijgen gedurende 12 dagen een opleiding in energieadvies en krijgen na
afloop van de opleiding een attest. Vanaf dan maken ze deel uit van het "Energieteam" dat de
"Gele Energiebus" bemant. Deze bus rijdt van wijk naar wijk en brengt adviezen en "packs"
voor energiebesparingen aan huis. In de "packs" zit apparatuur die de bewoners een aanzienlijke energiebesparing per jaar (gemiddeld 200 euro) kan opleveren. De financiële midde80

Conseil général: beraadslagende vergadering van een departement.

Collectivité territoriale: afzonderlijke administratie van de staat, die bepaalde bevoegdheden uitoefent die haar op een bepaald grondgebied zijn toegekend (bijvoorbeeld: departement, gewest).
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len zijn afkomstig van SOWECO nv, het bedrijf Twente Milieu, de stichting Beter Wonen, de
elektriciteitsleverancier Essent en de waterdistributeurs Vitens, Regge en Dinkel.
4.4.3.2. Structurele maatregelen
De "Schuldhulpverleners" zijn adviseurs op het gebied van schuldbeheer. De Nederlandse
overheid heeft meer maatregelen ingevoerd om te strijden tegen een te hoge schuldenlast
dan de maatregelen bestemd om de energiearmoede te bestrijden.
Het is trouwens gemakkelijker om in Nederland aan gegevens te komen over armoede dan
over energiearmoede. De Wet schuldsanering natuurlijke personen van 25 juni 1998 verplicht
mensen met schulden actie te ondernemen en hun schuldproblemen aan te pakken. Mensen
met schulden kunnen voor de aflossing van hun schulden kiezen tussen verschillende actoren.
•

De meeste gemeenten beschikken over een dienst die advies verleent over schuldbeheer.

•

De NVVK (Nederlandse Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) omvat de kredietbanken, de publieke instellingen en de bedrijven die als taak hebben personen met schulden advies te geven over hoe ze die schulden kunnen beheren. Deze
actoren engageren zich om al het mogelijke te doen om de schulden na drie jaar aan te
zuiveren.

Als de persoon met schulden geen vrijwillige actie onderneemt of niet meewerkt aan de aflossing van zijn schulden, kan de rechter hem daartoe verplichten. Dan spreken we niet meer
over schuldaflossing maar over schuldsanering. Als deze persoon zich toch weer in de schulden steekt, wordt er een curator aangesteld die dan zijn inkomsten en goederen beheert.
In de strijd tegen energiearmoede heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) het subsidieproject TELI (Tijdelijke subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens) ondersteund. TELI is erop gericht energiebesparingen bij gezinnen met een laag inkomen te stimuleren. Zij wonen immers vaak in oude,
slecht geïsoleerde huizen en hebben dus niet voldoende financiële middelen om te investeren in de isolatie van hun woning. Ze hebben ook geen toegang tot een aangepaste opleiding.
Dit project ging in 2002 van start en er werden drie aanbestedingen (2002, 2003 en 2005) uitgeschreven door SenterNovem (momenteel Agentschap NL) via een rondzendbrief die werd
gestuurd naar de gemeenten die de boodschap hebben doorgegeven aan de betrokken organisaties. De door de bedrijven en verenigingen ingediende projecten werden onderzocht door
een commissie, die al dan niet een subsidie toekende. Elk project kon maximaal 455.000 euro
aan subsidies krijgen. De organisaties hadden twee jaar tijd om hun project uit te voeren.
Na vier jaar werking werden 27 van de 104 ingediende offertes in aanmerking genomen voor
in totaal 7,6 miljoen euro aan subsidies. 65.000 gezinnen waren erbij betrokken, waarvan
55.000 gezinnen met een laag inkomen.

De hiervoor voorgestelde projecten tonen aan dat het beleid van Nederland in de strijd tegen
energiearmoede eerder gebaseerd is op advies en dienstverlening dan op financiële steun.

4.4.4. Duitsland
4.4.4.1. Sociale maatregelen
De initiatieven in de strijd tegen energiearmoede gaan meestal uit van gemeenten, verenigingen of woningmaatschappijen. In Duitsland maken heel wat leveranciers misbruik van
hun marktmacht. Bij het minste probleem (betalingsachterstand) wordt bij de energieverbruikers vaak de energietoevoer afgesloten. Sinds 2007 staat de "Bund der Energieverbraucher" (Verbond van energieverbruikers) achter de idee dat leveranciers niet het recht hebben
de energietoevoer af te sluiten omdat dit indruist tegen de mensenrechten. Daarom kan elke
verbruiker die zich gedupeerd voelt door zijn leverancier of bij wie de energietoevoer is afgesloten, de vereniging om hulp vragen. Deze informeert de verbruiker over zijn rechten en
kan, in laatste instantie, bij de leverancier tussenkomen om de onderbreking te vermijden.
Leveranciers die toch nog misbruik maken van hun macht worden op de website van de vereniging bekendgemaakt.
Terwijl het Verenigd Koninkrijk energiearmoede als dusdanig heeft gedefinieerd, beschouwt
Duitsland dit als een probleem van armoede in de ruime zin.
Om hieraan te verhelpen heeft de regering Schröder in september 2009 voor langdurig werklozen het "Arbeitslosengeld II" in het leven geroepen. Dat vormt een basisforfait dat de kosten dekt die als essentieel worden beschouwd. In 2011 bedroeg deze uitkering 364 euro per
maand voor een alleenstaande. Met dit bedrag zouden de gezinnen al hun kosten, behalve
huur en verwarming, moeten kunnen dekken (de overheid betaalt als het bedrag lager is dan
280 euro per maand). Hoewel de eindbeslissing bij de begunstigde ligt, is 8 % van de uitkering bestemd voor het elektriciteitsverbruik. Dat komt neer op 29 euro per maand. In 2011
bedroegen de uitgaven voor elektriciteit voor een alleenstaande (exclusief verwarming) in
Duitsland echter gemiddeld 41 euro82.
4.4.4.2. Structurele maatregel
Het project "Heizspiegel" is origineel omdat het uitgaat van een privéspeler (het bedrijf CO2
online). Het wordt sinds 2004 voor 100 % gefinancierd door het ministerie van milieu en de
gemeenten. Het is een online-informatiecampagne die streeft naar een lager verbruik van
elektriciteit en verwarming en naar de bescherming van het klimaat. De site berekent een
raming van het energieverbruik van een gezin en vergelijkt het met dat van de inwoners van
zijn gemeente. Vervolgens geeft de site adviezen voor een lager verbruik. De verbruikers
hebben ook zicht op hun verbruik en op de effecten van de energiebesparende maatregelen.

Bureau D. (2011), “Précarité énergétique: des instruments d’intervention contrastés”, Revue n°20 du
conseil économique pour le développement durable.
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Het project "Heizspiegel" beschikt meer bepaald over de gegevens van de gemeenten over
het verbruik van de inwoners. Gemeenten met meer dan 50.000 inwoners hebben hun eigen
"Heizspiegel"-project met gegevens over het verbruik van de woningen op hun grondgebied,
terwijl de kleinere gemeenten toegang hebben tot een gestandaardiseerde versie van het
project. Op die manier kunnen de inwoners van een grote stad hun verbruik vergelijken met
dat van hun buur, terwijl de inwoners van kleinere gemeenten zich tevreden moeten stellen
met nationale gemiddelden. Elke huurder kan zijn energieverbruik naar een "Heizspiegel"team sturen, dat het vervolgens analyseert en de huurder adviezen terugstuurt. Indien het
verbruik van een huurder meer zou bedragen dan het gemiddelde verbruik van een vergelijkbare woning in dezelfde gemeente, kan een brief worden gestuurd naar de eigenaarverhuurder waarbij hij wordt geïnformeerd over de noodzaak om zijn woning te isoleren.
Net als in Nederland is het beleid van Duitsland in de strijd tegen energiearmoede eerder
gebaseerd is op advies en dienstverlening dan op financiële steun.

4.4.5. Zweden
4.3.5.1. Structurele maatregelen
Door strenge normen op het stuk van de warmte- en energie-efficiëntie van gebouwen, bijzonder efficiënte huishoudapparaten en een universeel systeem van sociale bescherming
wordt energiearmoede in Zweden beschouwd als een probleem dat onder controle is. Minder
dan 1 % van de energieverbruikers wordt afgesloten.
De regering ligt grotendeels aan de basis van de omschreven benchmarking, maar de sociale
bijstand ("Försäkringskassan") speelt in Zweden een cruciale rol in de strijd tegen onbetaalde energiefacturen. Het land maakt immers een zeer duidelijk onderscheid tussen economische aangelegenheden (de energiemarkt) en sociale aangelegenheden. Daarom kan alleen
de gemeentelijke sociale bijstand de verbruikers helpen die problemen hebben met hun
energiefactuur. Deze werkt samen met de leveranciers opdat afsluiting van energie pas als
laatste redmiddel wordt gebruikt. De sociale bijstand begeleidt mensen met een hoge schuldenlast opdat zij niettemin recht zouden hebben op elektriciteit.
De Zweedse wet op sociale diensten bepaalt dat er hulp moet worden verleend aan mensen
die niet met eigen middelen in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Elektriciteit en gas zijn
opgenomen in de basisbehoeften van een persoon. Daarom is toegang hebben tot energie
een burgerrecht. Wanneer de energieleverancier redenen heeft om aan te nemen dat zijn
klant zijn verplichtingen niet kan nakomen, vraagt de leverancier een waarborg of een voorschot op de factuur. Als de verbruiker niet over de middelen beschikt om te betalen, komen
de sociale diensten tussen voor de betaling van de waarborg/het voorschot. Met deze waarborg of dit voorschot op de factuur kan de klant vermijden dat zijn energiebevoorrading plotseling wordt afgesloten als hij zijn laatste factuur niet op tijd kon betalen.
Mensen die moeilijkheden hebben om hun factuur te betalen, moeten in de eerste plaats
contact opnemen met het betrokken bedrijf om tot een compromis te komen. Als dat niet
mogelijk is, neemt het bedrijf contact op met de sociale diensten, die tussenkomen en een
plan opstellen om de schuld aan te zuiveren. Zij vergewissen zich ervan dat er in elk geval

wordt voldaan aan de basisbehoeften zoals huur, voeding, water en elektriciteit. Als de persoon niet solvabel is en er geen enkel bedrag van zijn budget kan worden afgetrokken zonder
de menselijke waardigheid in het gedrang te brengen, verlicht de gemeente een deel van de
schuld. Mensen met een hoge schuldenlast worden begeleid bij de aflossing van hun schuld,
maar omdat ze leren hun budget te beheren worden ze ook geresponsabiliseerd. Bovendien
zorgt deze begeleidingsdienst er ook voor dat mensen met een hoge schuldenlast hun toevlucht niet hoeven te zoeken tot consumentenkredieten, die met hun hoge rentevoeten de
mensen nog dieper de armoede in duwen.
Door het krachtige Zweedse beleid in de strijd tegen energiearmoede hoeven geen verenigingen of andere actoren tussen te komen. Niettemin weten sommige initiatieven bepaalde
tekortkomingen van de regering toch nog aan te vullen.
De huisvestingsmaatschappij "Allbohus" stelt haar huurders voor de huurkwitantie en de
elektriciteitskosten op een en dezelfde factuur samen te brengen. Op die manier hoeft de
huurder niet meer op zoek te gaan naar de goedkoopste leverancier: de maatschappij doet
dat voor hem. De huisvestingsmaatschappij wordt een belangrijke klant en kan concurrentiele tarieven onderhandelen. De vaste kosten worden verminderd omdat er enkel een vast
abonnement moet worden betaald voor de hoofdmeter. De voordien individuele meters worden nu gebruikt als ondermeters om het jaarlijkse verbruik van de huurder te ramen, terwijl
een algemene meter door de leverancier wordt gebruikt om het verbruik van het hele gebouw te ramen. Er is een wettelijk mandaat nodig van elke huurder om het systeem op te
zetten. Momenteel werd de verandering in de meeste huizen uitgevoerd. De huurder kan
daardoor tot 700 SEK (75 euro) per jaar besparen.
De benchmark-analyse toont aan dat Zweden een duidelijk onderscheid maakt tussen de
maatregelen van het financiële type en maatregelen in de vorm van advies / begeleiding /
dienstverlening.
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4.5. De goede praktijken die in een Belgische context kunnen
worden toegepast
4.5.1. Communiceren
België stelt op alle machtsniveaus een veelheid aan hulpmiddelen voor waarmee de strijd
tegen energiearmoede kan worden aangebonden. Niettemin werd aangetoond dat het belangrijk is doeltreffend en regelmatig te communiceren, om de burgers te informeren over
de hulp die hen ter beschikking wordt gesteld, onder andere door het project "Warm Zone"
(Verenigd Koninkrijk) en de campagne "Gas – Elektriciteit: Durf vergelijken! " (België).
De energieprijs en de overstap naar een interessantere energieleverancier.
Op de website van de FOD Economie staat alle informatie die nodig is om tarieven te
vergelijken (koppelingen naar de website van elke regulator waarmee de burgers de
tarieven kunnen vergelijken aan de hand van een simulator) en om van energieleverancier te veranderen. Om de doeltreffendheid van dit initiatief te vergroten kan worden overwogen:

•

o

elk jaar of om de twee jaar een bewustmakingscampagne te organiseren waarin de
burgers ertoe worden aangezet de tarieven te vergelijken en over te stappen naar een
interessantere energieleverancier;

o

op de website een brochure zetten waarin wordt uitgelegd welke stappen men moet
ondernemen om prijzen te vergelijken en van leverancier te veranderen. Deze brochure zou moeten worden vertaald in verscheidene talen: Frans, Nederlands, Duits,
Engels, Arabisch, Spaans, Italiaans;

o

deze downloadbare brochures zouden door de burgers kunnen worden gebruikt en
moeten te raadplegen zijn in alle OCMW's, gemeenten, de kantoren van de leveranciers, de Guichets de l’énergie (energieloketten in Wallonië), de Woonwinkels (in
Vlaanderen), de kantoren van de sociale huisvestingsmaatschappijen, de energiesalons, de arbeidsbureaus, …

•

Gedrag dat men moet aanleren om energie te besparen, uitkeringen, sociale tarieven,
het statuut van "beschermde klant", de problemen met de betaling van energiefacturen.

•

Op affiches en op de website van elke gemeente en elk OCMW de contactpersoon vermelden voor vragen in verband met energie.

•

Zorgen voor meer menselijke en financiële middelen opdat er in elke gemeente een
energiedienst is binnen de OCMW's. Die zou belast zijn met:
o

onderhandelingen over aanzuiveringsplannen met de energieleveranciers en met de
follow-up van de dossiers bij financiële problemen;

o

de toepassing van verschillende steunfondsen (na een sociaal onderzoek);

o

het onderzoeken van de oorzaken van overconsumptie op basis van een energieaudit
om te kijken waar problemen precies zitten en er oplossingen voor aan te reiken;

o

het in goede banen leiden van de aanvragen van de gezinnen met een laag inkomen
voor de toekenning van leningen aan 0 % bestemd voor de uitvoering van energiebesparende werken;

o

verscheidene keren per jaar informatiesessies over energiebesparing organiseren.

4.5.2. De diensten van de leveranciers aan de verbruikers verbeteren83
België zou, net als Frankrijk dat heeft gedaan met EDF, een contract van openbare dienst
kunnen ondertekenen tussen de staat en de energieleveranciers met daarin een gedeelte
"sociale cohesie en strijd tegen uitsluiting". Het doel van dit contract zou zijn:
De facturatie te verbeteren door:

•
o

o

o

een grafiek over het geraamde maandelijkse verbruik van het gezin en de
verandering daarvan in de tijd;



een grafiek over het jaarlijkse verbruik van het gezin vergeleken met het gemiddelde jaarlijkse verbruik van de gezinnen van dezelfde streek, gemeente;

het telefoonnummer van de dienst energiebemiddeling op de factuur te vermelden.
in elk gewest ten minste één kantoor openen dat toegankelijk is voor de klanten;
Budgetmeters beter aan te wenden:

•
o

de leverancier zou bij de beslissing tot ingebrekestelling en de plaatsing van een
budgetmeter kunnen samenwerken met de gemeentelijke OCMW's. De rol van het
OCMW zou erin bestaan de verbruiker uit te leggen wat een budgetmeter is en hoe hij
werkt. Aan elke stap zou een brochure met uitleg kunnen worden gekoppeld;

o

bij de plaatsing van een budgetmeter en/of een vermogensbegrenzer kan de technicus aan het gezinshoofd uitleggen hoe deze werkt.
Solidariteitsnummer ter beschikking te stellen:
o

83



De klantendienst te verbeteren

•

•

een uniforme en vereenvoudigde lay-out van de factuur te gebruiken (maximaal 2 pagina's) met daarin:

een nummer dat de klanten die betalingsmoeilijkheden hebben kunnen bellen om
alle nodige informatie te krijgen over de mogelijkheid om de betalingen te spreiden, de sociale tarieven, het verwarmingsfonds, ..., evenals de gegevens van de
gemeentelijke OCMW's, de energiehuizen, ...

H. Moureau (2011), “Energiearmoede in België”, verslag van het studiebureau IBAM, 150-152.
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4.5.3. Investeren in energie-efficiëntie
Net zoals het geval is in het Verenigd Koninkrijk (programma CERT en CESP) zouden de leveranciers (en de GRD) kunnen worden verplicht te investeren in maatregelen voor energieefficiëntie bij hun klanten (bijvoorbeeld: investeren in energie-efficiëntie in huizen en in hernieuwbare energie voor gezinnen met een laag inkomen). Door samen te werken met de sociale diensten zouden de leveranciers belangrijke resultaten kunnen boeken.
De gemeenten die hun burgers met een laag inkomen toegang zouden wensen te verschaffen tot zonne-elektriciteit zouden gebruik kunnen maken van de formule derde-investering.
Deze praktijk wordt al toegepast in België, met name in de gemeente Vloesberg.

Besluit
De index van het gemiddelde niveau van de consumptieprijzen in België steeg tussen 2005 en
2013 met 19,6 %. In die periode zijn de consumptieprijzen van de energieproducten met
44,2 % gestegen. Deze cijfers verbergen belangrijke schommelingen, zowel opwaarts als
neerwaarts, naargelang de periode en het producttype (elektriciteit, brandstof, ...). De totale
elektriciteitsfactuur van een doorsneehuishouden (jaarlijks verbruik van 3.500 kWh aan enkelvoudig tarief) bedroeg in 2013 bijvoorbeeld gemiddeld 810 euro, een vermindering van 14
euro vergeleken met 2012, na een aanzienlijkere gemiddelde stijging de vorige jaren. De
prijsschommelingen van energieproducten hangen rechtstreeks af van de internationale noteringen (die onder meer gevoelig zijn voor wereldwijde geopolitieke conflicten), maar ook
van verschillende kosten die eigen zijn aan ons land, zoals distributie- en transportkosten,
taksen en accijnzen en marges van tussenpersonen.
Sinds de vrijmaking van de gas- en elektriciteitsmarkt wordt de energiecomponent rechtstreeks beïnvloed door marktschommelingen. Deze component maakt gemiddeld 35 % uit
van de elektriciteitsfactuur en 58% van de gasfactuur. Dankzij verschillende overheidsinitiatieven daalde de component de laatste jaren. Een zulk initiatief was de campagne "durf vergelijken", die als doel had de de facto monopoliepositie van bepaalde ondernemingen te vermijden, die gekoppeld was aan een weinig flexibel consumentengedrag.
Aangezien de consumptiekorf voor 11,3 % uit energieproducten bestaat (gewicht van 2013), is
hun invloed op het GICP-verloop aanzienlijk. De goederen- en dienstenkorf van de Belgische
huishoudens wordt gekenmerkt door een hoger gewicht van de energieproducten vergeleken
met het gemiddelde van onze buurlanden. Het inflatieverschil tussen België en de buurlanden laat zich vooral verklaren door het verloop van de energieprijzen (en in 2012 van de dienstenprijzen), die tot 2011 stegen en daarna daalden. In 2013 was het totale inflatieverschil
tussen België en de buurlanden ten voordele van ons land. Alleen de energieproducten lagen
aan de basis van de zwakkere totale inflatie in België. Alle andere productgroepen hadden
een nadelige invloed voor België.
Uit het voorgaande blijkt dat België erg gevoelig is voor schommelingen van energieprijzen.
Het land heeft niet voldoende weerbaarheid, in het bijzonder door de structuur van de gebouwen (slecht geïsoleerd) en door het transportsysteem (gericht op individuele personenauto's). Daarbij komt dat het land (volgens Eurostat) voor 74 % afhangt van het buitenland voor
energie, tegenover een Europees gemiddelde van 53,3 % in 2012. Het gebrek aan weerbaarheid raakt niet alle bevolkingscategorieën op dezelfde manier. Onze studie toont dat de armste bevolkingscategorieën de schommelingen van de energieprijzen het meest ondergaan
zonder zich op korte of lange termijn te kunnen aanpassen.
Energie die gebruikt wordt om zich te verwarmen en zich te verplaatsen is een essentieel
goed. Het gaat om basisbehoeften, die iemand de nodige vrijheid geven om aan zijn andere
behoeften te voldoen (eten, een goede gezondheid, deelnemen aan de economie door werk of
sociale activiteiten, een degelijke woning vinden, ...). Met andere woorden: in België kan er
niet worden beknibbeld op het energiebudget zonder het risico te lopen op ziekte of sociaal
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isolement, of zelfs werkloosheid en de spiraal van multidimensionale armoede. De snelle
stijging van de energieprijzen tussen 2007 en 2012 heeft een van de dimensies van de huidige
armoede in België in de kijker geplaatst: energiearmoede.
Energiearmoede wordt het vaakst gemeten door het aandeel van de uitgaven aan verwarming in het beschikbare inkomen van een huishouden dat niet boven 10 % mag uitkomen.
Volgens deze definitie loopt bijna 20 % van de Belgische huishoudens een risico op energiearmoede. We stellen voor om dit concept uit te breiden naar alle energie-uitgaven van een
huishouden, in het bijzonder het energetische deel van de uitgaven verbonden met transport.
Er wordt namelijk vastgesteld dat de stijging van de energieprijzen de uitgaven aan verwarming niet sterk afremt, maar dat ze het verplaatsingsgedrag met individuele voertuigen sterk
beïnvloedt: de rijksten blijven ongevoelig voor elke stijging van energieprijzen (of ze passen
zich althans geleidelijk aan door te investeren in energiebesparende systemen met ondersteuning van fiscale aftrek), terwijl de armsten in de eerste plaats hun vrijheid van beweging
verminderen voor ze kou gaan lijden.
Dat is in het bijzonder het geval voor geïsoleerde mensen (vooral gepensioneerden en/of
huurders) die geen middelen of mogelijkheid hebben om te investeren in woningisolatie of
niet van een schaalvoordeel kunnen profiteren om voor een minder energieverslindende
transportwijze te kiezen.
De gegevens over materiële deprivatie uit de SILC-enquête tonen dat, hoewel een laag inkomen en de status van huurder eerder dan eigenaar belangrijke verklarende factoren zijn voor
energiearmoede, er ook andere factoren kunnen opduiken zodat mensen die problemen
hebben om zich te verwarmen in bijna alle inkomensdecielen voorkomen: van de mensen die
een risico lopen op armoede behoort 20,9 % tot een huishouden dat aangeeft moeilijkheden
te hebben om zijn huis voldoende te verwarmen (dit percentage bedraagt 4,6 % voor mensen
die geen armoederisico lopen en bedraagt gemiddeld 5,6 %).
De overheid paste en past een reeks maatregelen toe om energiearmoede te bestrijden,
waaronder het begrip 'beschermde klant', dat helaas varieert naargelang het beleidsniveau.
Sinds enkele jaren wordt dankzij de kruising van verschillende databanken (rijksregister, register van de sociale zekerheid, ...) het sociale tarief voor elektriciteit en aardgas automatisch
toegekend aan de mensen die opgenomen zijn in deze databanken, zonder initiële stappen
van hun kant. Deze maatregel was bijzonder efficiënt en gaf alle rechthebbenden de kans om
van deze specifieke sociale tarieven gebruik te maken. Door de automatisering van de sociale
tarieven (Soctar) is het aantal rechthebbenden dat werkelijk van deze tarieven gebruik gemaakt heeft, gestegen van 158.000 in 2009 tot 221.878 in 2011. Deze cijfers geven een idee
van de reikwijdte van het fenomeen.
In een maatschappij die te weinig weerbaar is tegen schommelingen van energieprijzen is
het belangrijk om de oorzaken van energiearmoede aan te pakken. Anders zal de factuur van
de sociale bijstand explosief de hoogte ingaan om te beantwoorden aan een markt die steeds
meer gevoelig is voor internationale wisselvalligheden. De lage inkomens van een deel van
de bevolking zijn zeker een bepalende factor, maar de stijging op lange termijn en de algemene schommelingen van de energieprijzen oefenen eveneens een sterke invloed uit op de

situatie en de basisrechten van de armste huishoudens. Bovendien zijn er niet alleen economische oorzaken, maar ook technische en structurele: de slechte energiekwaliteit van de
woningen en de uitrusting ervan is een van de belangrijkste onderliggende oorzaken van de
hele problematiek in België. Om er een oplossing voor te bieden, probeert de overheid publieke en privé-investeringen in de woningsector te promoten, wetten te maken rond de
energieprestaties van gebouwen en wagens, te investeren in openbaar vervoer, enz.
Het overzicht van de initiatieven in andere landen plaatste enkele 'goede praktijken' in de
schijnwerpers, die van toepassing kunnen zijn op de Belgische context, zoals:
•

het verbeteren van diensten van leveranciers aan consumenten, het standaardiseren
en transparanter maken van facturen, het verplichten van een minimumdienstverlening en het ter beschikking stellen van hulpmiddelen voor een verantwoordelijk energiebeheer;

•

actieve investeringen van overheden (en het stimuleren van investeringen van de privésector) in energie-efficiëntie op alle niveaus, te beginnen bij de regie der gebouwen,
energienormen, ruimtelijke ordening en alles wat bijdraagt tot een meer weerbare
samenleving qua energie.

Dat laatste is vast en zeker belangrijk als we de richting van een 'low carbon'-samenleving
willen uitgaan, energie-armoede in België op een duurzame manier elimineren en indirect
andere armoedefactoren elimineren via een toename van het beschikbare inkomen minus
noodzakelijke energie-uitgaven van de huishoudens.
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Bijlage 1. Kenmerken van de huishoudens per inkomensdeciel
Grafiek A. Gemiddelde inkomen per huishouden (staafjes) en per persoon in het huishouden (lijn)
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Bron: Statistics Belgium (Huishoudbudgetonderzoek).

Grafiek B: Gemiddelde aantal personen per huishouden en per inkomensdeciel
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Grafiek C: Samenstelling van het inkomen van de decielen van de belastingaangiften

Inkomsten 2010, aangiften 2011

Opmerking: de decielen hebben hier betrekking op de belastingaangiften en komen niet exact overeen met de inkomensdecielen van huishoudens die elders in deze studie worden gebruikt (er kunnen meerdere aangiften voorkomen per huishouden)
Bron: Statistics Belgium (Fiscale statistieken).

“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”

Bijlage 2. Consumptie naargelang de huishoudgrootte
Grafiek D. Verbruikte huishoudelijke energie (kWh/jaar) naargelang de huishoudgrootte, per persoon en voor elke verdere bewoner
2010

Bron: auteurs volgens Jespers et al (2012).

Bijlage 3. Gemiddelde kostprijs van elektriciteit
Grafiek E. Elektriciteitsverbruik en kostprijs per kWh verbruikte elektriciteit naargelang klasse
van netto-inkomen; enquêtegegevens

(2010) 84

Bron: auteurs volgens Jespers et al (2012).

De overeenkomstige inkomensdecielen worden bij benadering tegenover de x-as van de enquête
geplaatst. De kostprijs per kWh van de grafiek werd gebruikt om de uitgaven aan elektriciteit van de
huishoudens te kalibreren en de verbruikte hoeveelheden te schatten. Voor de andere energetische
vectoren (olie, gas) werd er geen gelijkaardige reconstructie gemaakt.
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Bijlage 4. Evolutie
Grafiek F. Evolutie van het aandeel van het huishoudbudget voor energie-uitgaven voor het eerste en laatste inkomensdecielen, en voor de mediaaninkomen

Bron: Statistics Belgium (Huishoudbudgetonderzoek).
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