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Ondanks stijgende prijzen zijn hulpmiddelen bevroren sinds 2012

Fonds om energiearmoede 
te bestrijden droogt op
Het Fonds Gas en Elektriciteit heeft 30 mil-
joen extra per jaar nodig om Belgen in
energiearmoede te blijven helpen. Sinds 2012
is dat hulpfonds bevroren terwijl energieprij-
zen net stegen. ‘Een regering die het meent
met armoedebestrijding zet dit recht.’

BARBARA DEBUSSCHERE

Ze hebben zo weinig inkomen dat hun energiefac-
turen een dubbel zo grote hap uit dat krappe bud-
get nemen in vergelijking met de modale Belg.
Waardoor ze die facturen niet altijd kunnen betalen
en elektriciteit en gas soms afgesloten worden. Of
ze kunnen de rekeningen alleen betalen door flink
te beknibbelen op verwarmen, koken, verlichting
en andere dagelijkse zaken die vanzelfsprekend lij-
ken.

In België leeft één op de vijf gezinnen zo in ‘ener-
giearmoede’, zo toont de meest recente Energie-
barometer van de Koning Boudewijn Stichting
(KBS). Daarom is in 2015 het Platform tegen Ener-
giearmoede opgericht: een samenwerking tussen
OCMW’s, energieproducenten, -leveranciers en 
-distributeurs en consumenten- en armoedeorga-
nisaties; beheerd door de KBS.

Zij roepen nu eensgezind op om de bevriezing
van de middelen voor het Fonds voor Gas en Elek-
triciteit ongedaan te maken én om dat hulpsysteem
beter te spekken.

OCMW’s kunnen sinds 2002 putten uit het fonds
voor hulp aan mensen in energiearmoede. “Een
doorlichting bewees dat het efficiënt en noodzake-
lijk is”, zegt emeritus professor rechten en sociale
wetenschappen Bernard Hubeau van het exper-
tenteam bij het Platform.

Maar in 2012 bevroor de federale overheid de
wettelijke indexering van het fonds per Koninklijk
Besluit, waardoor het 21 miljoen euro misliep. “We

zien dan ook dat steeds meer mensen in energie-
armoede in de kou blijven staan”, zegt Jan Willems,
energiecoördinator van het OCMW in Brussel.
“Voor de Vlaamse OCMW’s betekent het dat ze zeer
vaak uit eigen middelen bijpassen als mensen de
factuur niet kunnen betalen”, zegt Nathalie Debast,
woordvoerster bij de Vereniging van Vlaamse Ste-
den en Gemeenten. “Bovendien moeten ze ook in-
vesteren in extra personeel om mensen te begelei-
den.”

Hubeau: “Als de volgende regering het meent
met armoedebestrijding, maakt ze de bevriezing
ongedaan. Zelfs een regering in lopende zaken kan
dat eigenlijk al.”

Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) zegt dat de blokkering er
net is om een stijgende energiefactuur te vermijden. © BeLgA

Maar het Platform eist meer. Jaarlijks zou 30 mil-
joen euro extra naar het fonds moeten gaan. Want
niet alleen is er een financieringstekort opgelopen,
er is bovendien een kloof ontstaan tussen wat de
wet uit 2002 voorziet voor het fonds en de realiteit.
Zelfs al was de wettelijke indexering niet bevroren,
dan nog was dat voor dit fonds flink onvoldoende
geweest om aan de reële noden te voldoen, zo
toont onderzoek door SIA Partners in opdracht
van het Platform.

Zo is aardgas 56 procent duurder geworden
sinds 2002 en elektriciteit 108 procent. Ook zijn er
nu bijna een kwart meer OCMW-medewerkers en
bijna de helft meer middelen voor OCMW’s nodig
om de mensen in energiearmoede die bij hen aan-
kloppen te helpen. Dat terwijl de voorziene index-
ering maar 20 procent meer middelen zou hebben
betekend.

Die 30 miljoen extra per jaar is volgens het Plat-
form dan ook essentieel. De centen kunnen komen
uit een erg kleine toename van de federale bijdrage
op onze energiefactuur, die zo gemiddeld 2,7 euro
per jaar duurder zou worden, of uit de algemene
belastinginkomsten.

“Wij verkiezen optie twee omdat die helemaal
niemand raakt in de portefeuille”, zegt Hubeau.
“Het zou een politieke keuze zijn over een al bij al
bescheiden bedrag. Anders kunnen we energiear-
moede niet meer bestrijden. En dan moet je weten
dat dit fonds op zich al niet volstaat. In 2017 ont-
vingen 120.000 gerechtigde huishoudens er steun
van. Veel minder dus dan de één op de vijf huis-
houdens in nood.”

Minister van Energie Marie-Christine Marghem
(MR) reageert dat sinds de blokkering in 2012 door
de regering-Di Rupo die beslissing ieder jaar is her-
haald ‘om te vermijden dat de energiefactuur zou
stijgen’. “Er was trouwens telkens eensgezindheid
in het parlement”, stelt ze. 

30 miljoen euro vraagt 
het Platform tegen

Energiearmoede extra per jaar

Koninklijke coupé

Koning Filip en koningin
Mathilde zijn aangekomen
in het Groothertogdom
Luxemburg voor een
driedaags staatsbezoek.

Onder begeleiding van de
militaire fanfare en de
‘Brabançonne’ stapte het
vorstenpaar in het
Brusselse station

Luxemburg op een
speciale trein met het
koninklijke logo. Die trein
bracht hen drie uur later,
in de gietende regen, ter

plaatse. In eerste instantie
stonden er traditionele
geplogenheden en
officiële recepties op de
agenda. Het vorstenpaar

legde ook een krans neer
bij het Nationaal
Monument voor de
Solidariteit in Luxemburg.
(YV) © phOTO NewS

VRT-vakbonden dreigen
werk neer te leggen
De aangekondigde besparingen
bij de openbare omroep stoten
op verzet bij de vakbonden. ‘De
VRT zit op het bot’, zo valt te ho-
ren. Vakbonden VSOA, ACOD en
ACV dienden gisteren samen een
stakingsaanzegging in, die loopt
tot eind januari 2020.

Het Vlaams regeerakkoord
voorziet in 12 miljoen euro be-
sparingen. Maar volgens eigen
berekeningen van de VRT-direc-
tie zal dat door allerlei bijko-
mende maatregelen oplopen tot
40 miljoen euro. Maandag werd
het personeel in detail ingelicht.
“Er is al tien jaar lang bespaard.
Iedereen bij de VRT heeft het ge-
voel dat het wel genoeg geweest
is.   Maar laat het duidelijk zijn:

het personeel staat als één man
achter de onderhandelaars van
onze directie,” zegt Wies
 Descheemaeker van ACOD.

Het is niet de bedoeling om
meteen over te gaan tot staken.
Met de langlopende stakingsaan-
zegging zijn de personeelsleden
wel beschermd als ze op zeker
moment toch het werk neerleg-
gen. Op dit moment is er dus
geen directe impact.

“De hele VRT is geschokt.
 Iedereen is overtuigd dat de on-
dergrens echt bereikt is”, klinkt
het bij Lut Gouwy van VSOA.
“We gaan er voorlopig van uit dat
we het tij kunnen keren. Zo niet
wordt onze werking serieus aan-
getast.” (Ske)

‘Telecom maakt winst op
sms-acties voor goed doel’
Telecomoperatoren rekenen wel
degelijk kosten aan bij sms-acties
voor een goed doel. “Naar aan-
leiding van de hartverwarmende
actie voor baby Pia zijn onjuiste,
misleidende uitspraken gedaan”,
zegt de ALS Liga.

“Ook wij hebben sinds enkele
jaren een sms-campagne lopen
waarbij mensen 2 euro kunnen
doneren door een sms te verstu-
ren naar 4334”, verklaart ALS
Liga-woordvoerster Evy Reviers.
“Van de 2 euro die wordt gedo-
neerd, houden de telecomope-
ratoren kosten in, die gaan van
52 tot 82 cent per sms. Boven-
dien moeten we ook nog elke
maand 350 euro abonnements-
kosten betalen om de sms-code

te mogen gebruiken. Er wordt
vanuit de telecomoperatoren
geen verschil gemaakt tussen
commerciële sms-acties en sms-
acties voor een goede doel. We
hebben hen nu gevraagd een ge-
zamenlijk voordeeltarief te han-
teren voor goed-doelacties.”

Telenet reageert dat er een
procedure bestaat voor goede
doelen, waarbij die een aanvraag
kunnen indienen voor een gun-
stig telecomtarief bij sms-acties.
“Daar zijn wel voorwaarden ver-
bonden. Zo mogen de sms’en
maximaal één euro kosten en
mag de actie maar één maand
duren. Dit is om alle goede doe-
len een kans te geven”, klinkt
het. (IDV)

onder vrienden

Reken
je arm
De VRT moet
volgens eigen
schattingen
meer dan 40 miljoen euro be-
sparen, in plaats van de aange-
kondigde 12 miljoen. ex-VRT-
journalist Siegfried Bracke
(N-VA) gelooft er niks van. “La-
ten we positief beginnen: er is
talent. Onder meer het talent
om deskundig met cijfers om
te gaan,” zegt Bracke op de
Vlaamsgezinde website Door-
braak. “In de politiek rekent
men zich rijk; de VRT rekent
zich nu arm. Dat vergt talent.”

Omweg
in Brussel

Nieuwkomers
moeten
voortaan 
360 euro
betalen
voor de in-
burgeringscursussen en
 lessen Nederlands, en de bij-
horende examens. Maar er is
een omweg: in Brussel gaan
wonen. Vlaams minister van
Inburgering Bart Somers
(Open Vld) kondigde aan dat
de cursussen en examens
daar wel gratis blijven. De les-
sen Frans zijn er immers ook
gratis, waardoor nieuwko-
mers wellicht niet voor be-
taalde lessen Nederlands
zouden kiezen. (Ske)

Tussen de plooien 
van de politiek
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