
 

 

 

 

Persbericht 

Brussel, 8 december 2020 

Tijdelijke uitbreiding van het sociale energietarief: een stap in de 

goede richting  

De energiekosten maken over het algemeen een belangrijk deel uit van het totale 

huishoudbudget. Dit geldt in het bijzonder voor huishoudens in armoede, in verhouding tot de 

financiële middelen die zij tot hun beschikking hebben.  

In België leeft 1 op de 5 huishoudens (20,8%) daadwerkelijk in een situatie van 

energiearmoede1.  

Daar zijn verschillende redenen voor, maar de belangrijkste zijn de stijging van de 

energieprijzen in de afgelopen vijftien jaar, het feit dat de armste huishoudens vaak in 

woningen van slechte kwaliteit en met slechte isolatie wonen, de moeilijke toegang tot 

ondersteunende overheidsmaatregelen en tot voordelige aanbiedingen van de leveranciers 

die hun energierekening zouden kunnen verlagen2.  

De COVID-19-crisis heeft de moeilijkheden van huishoudens in een situatie van 

energiearmoede alleen maar verscherpt. De hogere verwarmings- en energiebehoeften door 

de lockdown-maatregelen hebben zeker een invloed op het verbruik en de energiefactuur. 

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede verwelkomt dan ook het initiatief van de federale 

regering – met name van de ministers van Energie en van Economische Zaken en de 

staatssecretaris van Consumentenbescherming - om de toegang tot het sociaal tarief voor 

energie gedurende één jaar uit te breiden tot de begunstigden van de verhoogde 

tegemoetkoming. Dit initiatief, dat aansluit bij het advies3 dat het Steunpunt tot bestrijding van 

de armoede in het kader van de Covid-19-crisis heeft gepubliceerd, is een stap in de goede 

 
1 Coene J. en Meyer S., 2020. Barometers energie- en waterarmoede (2009-2018). Een initiatief van het 
platform voor de strijd tegen de brandstofarmoede, beheerd door de Koning Boudewijnstichting,  Barometers 
energie- en waterarmoede | Koning Boudewijnstichting (kbs-frb.be)  
2 Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting,  (2019). Duurzaamheid en 
armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie. Tweejaarlijkse Verslag 2018-2019, Brussel, 
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, pp. 27-33. 
3 Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 12/06/20. Input in de 
consultatiegroep van de taskforce Kwetsbare groepen, p.4. 
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richting en kan een inspiratiebron zijn voor structurele maatregelen – op lange termijn – die 

een belangrijke impact kunnen hebben in de strijd tegen armoede. 
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