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Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (verder het 

Steunpunt) is een onafhankelijke, interfederale, publieke instelling met als opdracht om de effectiviteit 

van de uitoefening van mensenrechten in situaties van armoede en bestaansonzekerheid te evalueren. 

Het Steunpunt volgt dan ook de beleidsmaatregelen op die worden genomen in het kader van de 

COVID-19-crisis en publiceert in het kader hiervan een interfederaal overzicht van maatregelen1 – 

regelmatig geactualiseerd - die een steun kunnen betekenen in situaties van armoede en 

bestaansonzekerheid. Daarnaast brengt het Steunpunt ook adviezen uit met betrekking tot bestaande 

of mogelijke beleidsmaatregelen. 

 

De problematiek van energiearmoede 

 

Energiekosten vormen gewoonlijk een aanzienlijk deel van het totale huishoudbudget, en nog meer 

voor huishoudens in armoede, in verhouding tot hun financiële middelen. Om enkele cijfers te geven: 

in 2019 bevond meer dan een op de vijf Belgische huishoudens (20,7%) zich in energiearmoede, 

betaalde iets meer dan 15 % van de huishoudens een energierekening die voor hen te hoog was en 

vreesde 3,6% van de huishoudens dat zij hun woning niet behoorlijk zouden kunnen verwarmen2. Voor 

deze verschillende situaties waarbij “een persoon of huishouden bijzondere moeilijkheden ondervindt 

in zijn/haar woonst om zich te voorzien van de energie die nodig is om zijn/haar elementaire noden te 

 
1 Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (april 2021), Interfederaal 
overzicht van COVID-19-maatregelen ter ondersteuning in situaties van armoede en bestaansonzekerheid,  
beschikbaar op https://www.armoedebestrijding.be/themas/covid-19/.  
2 Coene J. en Meyer S., 2020. Barometers energie- en waterarmoede: Analyse en interpretatie van de 
resultaten 2009-2018, Brussel, Koning Boudewijnstichting.  

https://www.armoedebestrijding.be/themas/covid-19/
file:///C:/Users/emicl/Downloads/PUB2021_3761_BarometerEnergieArmoede_NL_DEF.pdf
file:///C:/Users/emicl/Downloads/PUB2021_3761_BarometerEnergieArmoede_NL_DEF.pdf
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bevredigen”, kunnen we spreken van vormen van energiearmoede3. Tot de belangrijkste oorzaken van 

dit fenomeen behoren de stijging van de energieprijzen in de afgelopen vijftien jaar, het feit dat de 

economisch meest achtergestelde huishoudens vaak in woningen van slechte kwaliteit wonen met een 

slechte energieprestatie, en het feit dat dezelfde bevolkingsgroepen moeilijker gebruik kunnen maken 

van overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld premies voor energiebesparende maatregelen) en van 

bepaalde voordelige aanbiedingen van particuliere energieleveranciers die hun energierekening 

zouden kunnen verlagen4. 

 

Het recht op energie 
 

In de verschillende mensenrechtenverdragen vinden we geen expliciete vermelding van een recht op 

energie, maar het is wel gekoppeld aan verschillende andere rechten. Het recht op energie wordt 

bijvoorbeeld niet expliciet genoemd in onze Grondwet, maar men kan stellen dat het is opgenomen in 

artikel 23, waarin staat dat iedereen het recht heeft om een menswaardig leven te leiden. Parallel 

daarmee kan het in verband worden gebracht met het recht op een degelijke huisvesting, maar ook 

met het recht op de bescherming van een gezonde omgeving, die allebei worden gewaarborgd door 

artikel 23 van onze Grondwet. Het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele 

rechten (IVESCR) van 1966 bevat evenmin een expliciete verwijzing naar energie. Maar zijn artikel 11, 

§ 1, erkent het recht van eenieder op een behoorlijke levensstandaard voor zichzelf en zijn gezin, 

waaronder voldoende voedsel, kleding en huisvesting, en ook het recht op de voortdurende 

verbetering van de levensomstandigheden. Het Comité voor de rechten van de mens heeft reeds 

duidelijk gemaakt dat toegang tot elektriciteit een intrinsiek onderdeel is van degelijke huisvesting.5 

Ten slotte is het recht op energie opgenomen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van 

de Verenigde Naties onder de doelstelling ‘betaalbare en duurzame energie’ (SDG 7). 

 

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas 
 

Het specifieke sociale tarief voor elektriciteit en/of aardgas is een bijzonder nuttig instrument om 

betalingsproblemen te voorkomen waarmee veel huishoudens in armoede te kampen hebben. Het 

 
3 Huybrechs et al  (2011). Stand van zaken van de energiearmoede in België, UA-OASeS/ULB-CEESE.  
4 Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (2019). Duurzaamheid en 
armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie. Tweejaarlijks verslag 2018-2019, Brussel, 

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, p. 27-33. 
5 In zijn Algemeen Commentaar nr. 4 stelt het Comité dat bepaalde elementen die inherent zijn aan het recht 
op huisvesting in alle omstandigheden moeten worden gerespecteerd, waaronder de beschikbaarheid van 
diensten, materialen, faciliteiten en infrastructuur, die toegang mogelijk maken tot natuurlijke en 
gemeenschappelijke hulpbronnen zoals drinkwater, energie om te koken, verwarming en verlichting, sanitaire 
voorzieningen en wasgelegenheden. Comité van de Verenigde Naties inzake economische, sociale en culturele 
rechten (1992). Algemeen commentaar nr. 4, Het recht op passende huisvesting (art. 11 van het Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten), E/1992/23. 

http://dev.ulb.ac.be/ceese/CEESE/documents/Energiearmoede%20finaal%20rapport%20FR%20tweede%20editie.pdf
https://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2019/12/Duurzaamheid-en-Armoede-Tweejaarlijks-Verslag.pdf
https://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2019/12/Duurzaamheid-en-Armoede-Tweejaarlijks-Verslag.pdf
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kan voorkomen dat begunstigden hun energieverbruik te veel moeten beperken, wat ten koste gaat 

van behoorlijke huisvestingsomstandigheden, of dat zij moeten vrezen voor de plaatsing van een 

stroombegrenzer of budgetmeter of zelfs voor een afsluiting. Het grote belang van deze maatregel ligt 

ook in het automatische karakter van de toekenning van het recht waarin hij voorziet en waarvan de 

toepassing wordt gewaarborgd door een elektronische uitwisseling van informatie tussen de 

betrokken instanties (de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, het nationaal Rijksregister en de 

energieleveranciers en distributienetbeheerders). Een automatische toepassing van een recht6 

voorkomt dat de begunstigden extra administratieve procedures moeten doorlopen en helpt zo het 

aanzienlijke probleem van de non-take-up van rechten te bestrijden waarbij mensen die in armoede 

leven geen beroep doen op hun rechten7. Concreet kan, wat het sociale energietarief betreft, dankzij 

de automatisering, het sociale tarief daadwerkelijk worden toegepast voor 84 % van de 

energiecontracten8.  

Bovendien heeft de huidige context van de COVID-19-crisis het probleem van de energiearmoede nog 

verergerd.9 De elektriciteits- en aardgasrekeningen van veel huishoudens zijn sinds het begin van de 

COVID-19 -crisis waarschijnlijk verder gestegen, wegens de verplichting om zoveel mogelijk thuis te 

blijven. De lagere prijzen die een aantal energieleveranciers de afgelopen maanden hebben 

aangeboden, hebben deze stijging met moeite kunnen opvangen voor kwetsbare huishoudens, die 

meer moeite hebben om dergelijke informatie te verzamelen en stappen te ondernemen om 

bijvoorbeeld van deze contractuele aanbiedingen te profiteren. Aan het begin van de gezondheidscrisis 

merkten de energieleveranciers een toename van het aantal verzoeken om terugbetalingsplannen van 

hun respectieve klanten10. De federale maatregel, die tijdens de gezondheidscrisis is genomen, om de 

doelgroep van het sociale tarief voor gas en elektriciteit te verruimen, heeft zeker een positief effect 

voor de betrokkenen, maar het lijkt ons noodzakelijk om aandacht te blijven besteden aan de kwestie 

van de bestrijding van energiearmoede op lange termijn, omdat het een verschijnsel is dat het tijdelijke 

kader van de COVID-19-crisis overstijgt. Bovendien dreigen de bevolkingsgroepen in armoede en 

bestaansonzekerheid over een langere termijn effecten van de COVID-19-crisis te zullen ondergaan. 

 

 

 

 
6 POD Maatschappelijke Integratie en Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale 
uitsluiting (2020). Automatisering van de rechten, Brussel, POD Maatschappelijke Integratie en Steunpunt tot 
bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. 
7 Zie de thematische webpagina van onze website: ‘Non-take-up van rechten’. 
8 Cijfers van 2018. Zie POD Maatschappelijke Integratie en Steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (2020). Automatisering van de rechten, Brussel, POD 
Maatschappelijke Integratie en Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale 
uitsluiting. 
9 Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (april 2021), Interfederale 
nota over de impact van de Covid-19-crisis in situaties van armoede en bestaansonzekerheid, Brussel, 
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. 
10 Ibid. 

https://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2020/01/AUTOMATISERING.pdf
https://www.armoedebestrijding.be/themas/non-take-up-van-rechten/
https://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2020/01/AUTOMATISERING.pdf
https://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2021/04/Interfederale-nota-impact-COVID-19-april-2021-NL.pdf
https://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2021/04/Interfederale-nota-impact-COVID-19-april-2021-NL.pdf
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Maatregelen in het kader van de COVID-19 crisis 

 

Tijdens de COVID-19-crisis zijn verschillende maatregelen door de verschillende regeringsniveaus 

genomen om de energiefactuur te verlichten van mensen die met een inkomensverlies te maken 

hebben. We lijsten hier ter informatie deze maatregelen nog eens op11 : 

- Op federaal niveau:  

o   de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 28 mei 2020 een wetsvoorstel 

aangenomen tot indexering van het gas- en elektriciteitsfonds12, dat voorziet in 

middelen voor de OCMW's om mensen te helpen met verwarming en elektriciteit. 

Deze indexering voor de jaren 2019 en 2020 garandeert de OCMW's een extra 12 

miljoen euro om mensen in energiearmoede te ondersteunen; 

o   en op 28 januari 2021, de uitbreiding van de toegang tot het sociaal tarief voor 

elektriciteit en/of aardgas van 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021, tot de 

begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg13. 

- In Vlaanderen: een forfaitaire uitkering voor gezinnen die tijdelijk werkloos zijn14. 

- In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een uitbreiding van de doelgroep voor het sociaal tarief 

via een uitbreiding van de toegang tot het statuut van ’beschermde klant’ tot gezinnen die 

tussen 1 februari 2020 en 30 juni 2021 gedurende minstens 14 dagen tijdelijke werkloosheid 

of het overbruggingsrecht als zelfstandige genieten of hebben genoten, en die in gebreke 

blijven met de betaling van hun energiefacturen. 

- In het Waals Gewest: een forfaitaire vergoeding voor gezinnen met een budgetmeter15, en de 

invoering van een conjunctureel statuut van beschermde klant, dat de toegang tot het sociaal 

tarief vanaf 10 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 uitbreidt tot de volgende 

 
11 Een overzicht van de COVID-19-maatregelen in verschillende domeinen is te vinden in het interfederaal 
overzicht van het Steunpunt: Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale 
uitsluiting (april 2021), Interfederaal overzicht van COVID-19-maatregelen ter ondersteuning in situaties van 
armoede en bestaansonzekerheid,  beschikbaar op https://www.armoedebestrijding.be/themas/covid-19/. 
12 Kamer van volksvertegenwoordigers, Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de federale bijdrage 
tot de financiering van het Sociaal Fonds voor Gas en Elektriciteit, Brussel. 
13 Koninklijk besluit van 28 januari 2021 tot aanvulling van de lijst beschermde residentiële afnemers bedoeld in 
artikel 15/10, § 2/2, eerste lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten 
en andere door middel van leidingen en in artikel 20, § 2/1, eerste lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende 
de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot 
vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de 
aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en het koninklijk besluit van 
29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale 
tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan, B.S. 1 
februari 2021. 
14 Iedere werknemer die als gevolg van de COVID-19 crisis in de periode 20-3-2020 tot en met 17-7-2020 
gedurende ten minste 1 dag tijdelijk werkloos is geweest Zie : Water- en energievergoeding bij tijdelijke 
werkloosheid door COVID-19 | Vlaanderen.be 
15 Maatregel geldig tussen 11 juni 2020 en 30 oktober 2020. Zie Energie Info Wallonie 

https://www.armoedebestrijding.be/themas/covid-19/
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0978/55K0978008.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0978/55K0978008.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021012803&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021012803&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021012803&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021012803&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021012803&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021012803&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021012803&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021012803&table_name=wet
https://www.vlaanderen.be/water-en-energievergoeding-bij-tijdelijke-werkloosheid-door-covid-19
https://www.vlaanderen.be/water-en-energievergoeding-bij-tijdelijke-werkloosheid-door-covid-19
https://www.energieinfowallonie.be/fr/actualites/mesures-covid-19-vous-avez-un-compteur-budget-actif-tout-ce-quil-faut-savoir-pour-eviter
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categorieën: personen die tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht ten gevolge van de COVID-

19 crisis gedurende ten minste 14 dagen; personen die een volledige werkloosheidsuitkering 

ontvangen; zelfstandigen die van het overbruggingsrecht COVID-19 genieten en klanten die 

een verhoogde tegemoetkoming van hun ziekenfonds ontvangen16.  

 

 

Aanbevelingen betreffende de federale maatregel om de doelgroep voor het 

sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas uit te breiden 
 

Her Steunpunt tot bestrijding van armoede verheugt zich erover dat de overheid in het akkoord van 

de federale regering enerzijds vermeldt dat "er wordt specifiek gefocust op energiearmoede"17, daarbij 

benadrukkend dat “een betaalbare energiefactuur is essentieel voor burgers en bedrijven”18 en 

anderzijds verklaart dat “binnen de grenzen van het reglementaire kader inzake de bescherming van 

de privacy, zal de regering zo veel mogelijk komaf maken met het ‘niet opnemen van rechten’ en zal ze 

zich blijven inspannen om sociale rechten te automatiseren"19. 

De maatregel verlengen en structureel maken  

Rekening houdend met de verschillende hierboven vermelde elementen, verheugt het Steunpunt zich 

in het bijzonder over de op federaal niveau genomen maatregel om de toegang tot het sociaal tarief 

voor elektriciteit en/of aardgas uit te breiden tot personen die de verhoogde tegemoetkoming voor 

gezondheidszorgen ontvangen. Het gaat om een aanbeveling die het Steunpunt in het verleden al 

herhaaldelijk heeft gedaan20. 

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede beveelt echter aan een verdere stap te zetten in de aanpak 

van energiearmoede die niet - zoals hierboven geschetst - beperkt blijft tot de periode van de COVID-

19-crisis.  

Het Steunpunt stelt daarom voor om de maatregel te verlengen en permanent te maken. 

 
16 Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (april 2021), Interfederale 
nota over de impact van de Covid-19-crisis in situaties van armoede en bestaansonzekerheid, beschikbaar op:  
https://www.armoedebestrijding.be/themas/covid-19/. 
17 Regeringsakkoord, 30 september 2020, p. 27. 
18 Ibid., p. 57. 
19 Ibid., p. 27. 
20 Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (2009).  Verslag 
armoedebestrijding. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie. Tweejaarlijks verslag 2008-2009, 

Brussel, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding ; Steunpunt tot bestrijding van 

armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (2015). Publieke diensten en armoede. Een bijdrage 
aan politiek debat en politieke actie. Tweejaarlijks verslag 2014-2015, Brussel, Centrum voor gelijkheid van 

kansen en voor racismebestrijding ;  Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale 

uitsluiting (2019). Duurzaamheid en armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie, 

Tweejaarlijks verslag 2018-2019, Brussel, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en 
sociale uitsluiting. 

https://www.armoedebestrijding.be/themas/covid-19/
https://uniamyria.sharepoint.com/sites/pov/Avis/20%20Sociaal%20tarief%20elektriciteit%20en%20gas/Een%20bijdrage%20aan%20politiek%20debat%20en%20politieke%20actie
https://uniamyria.sharepoint.com/sites/pov/Avis/20%20Sociaal%20tarief%20elektriciteit%20en%20gas/Een%20bijdrage%20aan%20politiek%20debat%20en%20politieke%20actie
https://www.armoedebestrijding.be/publications/verslag8/volledigverslag.pdf
https://www.armoedebestrijding.be/publications/verslag8/volledigverslag.pdf
https://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2019/12/Duurzaamheid-en-Armoede-Tweejaarlijks-Verslag.pdf
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We beschikken vandaag de dag, dankzij de huidige tijdelijke maatregel, over cijfers met betrekking tot  

de impact van een uitbreiding van de doelgroep 21. 

Op basis van gegevens van de Federale Overheidsdienst Economie hadden in het eerste kwartaal van 

2020 424.943 huishoudens recht op het sociaal tarief voor elektriciteit, tegenover 871.301 

huishoudens in het eerste kwartaal van 2021. Door de maatregel is het aantal begunstigden van het 

sociaal tarief dus gestegen van 8,5 % tot 17,4 % van de in totaal 4.977.049 huishoudens in België. Zoals 

het Steunpunt eerder had geraamd in een ex ante evaluatie, verdubbelt een uitbreiding van de 

voorwaarden voor toegang tot het sociale tarief voor elektriciteit en/of aardgas tot de begunstigden 

van de verhoogde tegemoetkoming het toepassingsgebied van deze maatregel doordat hij ook 

gerechtigden op verhoogde tegemoetkoming op basis van inkomen omvat die voorheen van het 

sociale tarief waren uitgesloten.  

Deze cijfers zijn in overeenstemming met een berekening die de Ombudsdienst voor energie reeds in 

2014 heeft gemaakt, volgens dewelke een verruimde toegang tot het recht op    een sociaal 

energietarief een meer betaalbare energieprijs  zou opleveren voor ongeveer één miljoen kwetsbare 

huishoudens22.  

Volgens de EU-SILC-gegevens23 van 2019, d.w.z. vóór de COVID-19-crisis, liep reeds 14,8 % van de 

Belgische bevolking een armoederisico op basis van inkomen en leed 4,4 % van de bevolking onder 

ernstige materiële deprivatie. Als we deze informatie kruisen met de 17,4 % van de Belgische bevolking 

die nu van het sociaal tarief geniet dankzij de uitbreiding van de doelgroep, zijn we ervan overtuigd 

dat er een reëel belang is om deze uitbreiding permanent te verlengen om energiearmoede bij lage 

inkomensgroepen effectief te bestrijden. 

Uitbreiding van de doelgroep 

Vervolgens moet worden gekeken naar andere zeer kwetsbare groepen die ook van deze maatregel 

zouden kunnen gebruikt maken.  Het Steunpunt beveelt al vele jaren aan om het sociaal energietarief 

ook open te stellen voor mensen die in een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling 

zitten. 

De maatregel bestaat al in het Waalse Gewest, waar elk huishouden waarvan minstens één lid aan 

schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling deelneemt, van het sociaal tarief kan genieten via 

het statuut van gewestelijke beschermde klant. 

Dit zou neerkomen op een uitbreiding van de bevolking die gebruik maakt van het sociaal tarief voor 

elektriciteit en/of aardgas tot de categorieën waarop het Sociaal Verwarmingsfonds reeds is gericht, 

 
21 Bron: FOD Economie (4 juni 2021). De cijfers moeten met voorzichtigheid worden behandeld. De Federale 

Overheidsdienst Economie beschikt enkel over gegevens van beschermde klanten waarvan het recht 
automatisch wordt toegekend (niet voor klanten die het recht verkrijgen door middel van een papieren attest. 
22 Ombudsdienst voor Energie (2014). Activiteitenverslag 2014. 
23 Nadere informatie over de enquête is te vinden op de Eurostat-website: Statistics on income and living 
conditions - Eurostat (europa.eu). 

https://www.ombudsmanenergie.be/nl/publicaties/activiteitenverslag-2014
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
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zoals ook reeds werd voorgesteld in een rapport van de POD Maatschappelijke integratie van 2017  

met een evaluatie van de sociale energiefondsen24.  

Zoveel mogelijk automatische toekenning bevorderen 

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede besteedt in zijn publicaties al enkele jaren aandacht aan 

het probleem van non-take-up van rechten, dat veel voorkomt bij gezinnen die in armoede leven en 

waardoor zij niet ten volle gebruik kunnen maken van hun rechten25. Daarom benadrukten wij 

hierboven het grote belang van het instrument van sociale tarief voor elektriciteit en/of aardgas in dit 

kader.   

Concreet zou de uitvoering van de aanbevolen uitbreiding van de doelgroep altijd zoveel mogelijk 

kunnen gebeuren volgens het principe van automatische toekenning, dat mogelijk wordt gemaakt 

door samenwerking tussen de bevoegde diensten, hoofdzakelijk in de vorm van uitwisseling van 

informatie.  

Voor de categorie rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen zou 

het de bedoeling zijn de maatregel die in het kader van de COVID-19 crisis is genomen, een permanent 

karakter te geven door de automatische toekenning voort te zetten die mogelijk wordt gemaakt door 

een uitwisseling van informatie tussen de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, het Rijksregister van 

natuurlijke personen en de energieleveranciers en -distributienetbeheerders. Wat de verhoogde 

tegemoetkoming op basis van inkomen  betreft, verheugt het Steunpunt zich over de inspanningen die 

worden geleverd om de automatisering van het sociaal tarief te verhogen en kan hij de automatische 

toepassing van dit recht voor deze doelgroep alleen maar aanmoedigen. Wanneer er geen 

automatische toepassing is, zouden vele potentiële begunstigden  immers niet op de hoogte zijn van 

het recht en zouden ze niet de nodige stappen nemen om deze te verkrijgen. 

Met betrekking tot personen die zich in een schuldsituatie bevinden waardoor zij hun elektriciteits- 

en/of aardgasrekeningen niet kunnen betalen, is het Steunpunt - in overleg met het Observatorium 

Krediet en Schuldenlast - tot de conclusie gekomen dat het waarschijnlijk noodzakelijk zou zijn om de 

wijze van toekenning van het sociaal tarief te differentiëren voor degenen die zich in een collectieve 

schuldregelingstraject bevinden en degenen die in een schuldbemiddelingstraject zitten. Wat de 

eerste groep betreft, zou een automatisering van de toekenning van het sociaal tarief kunnen worden 

overwogen door de informatie in de Centrale voor Kredieten (beheerd door de Nationale Bank) te 

koppelen aan die van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Wat de laatste groep betreft, lijkt 

het ontbreken van een databank waarin personen die deelnemen aan een  buitengerechtelijke 

schuldbemiddeling zouden worden geregistreerd, de mogelijkheid te bemoeilijken om de toekenning 

van het recht op het sociale tarief voor elektriciteit en/of aardgas te automatiseren. Er zou dus een 

methode moeten worden overwogen om het recht op het sociaal tarief op verzoek van de burger toe 

te kennen, zoals dat met name het geval is voor het Sociaal Verwarmingsfonds.  

 
24 SPP Maatschappelijke Integratie (2017). Evaluatie van de sociale energiefondsen. 
25 Zie de thematische webpagina van onze website met links naar onze verschillende werkzaamheden: ‘Non-
take-up van rechten’. 

https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/studie-evaluatie-energiefondsen
https://www.armoedebestrijding.be/themas/non-take-up-van-rechten/
https://www.armoedebestrijding.be/themas/non-take-up-van-rechten/
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De financiering 

Wat de financieringswijze van het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas betreft, beveelt het 

Steunpunt tot bestrijding van armoede de regering aan te overwegen de financieringsvorm te wijzigen 

van de huidige vorm, waarbij het nodige budget wordt doorgerekend in de prijzen die voor het 

energieverbruik worden betaald door de gezinnen die niet van deze maatregel profiteren, naar een 

financieringswijze op basis van de algemene fiscale inkomsten. 

De overschakeling op een dergelijke financieringsmethode lijkt ons immers de verdienste te hebben 

dat het solidariteits- en rechtvaardigheidsgehalte van een instrument nog worden versterkt.       

   

Conclusie 
 

Op basis van alle hierboven uiteengezette redenen willen wij nogmaals benadrukken hoe belangrijk 

het is dat kwetsbare huishoudens structureel worden ondersteund door hun energiekosten te 

verlagen en zo meer mogelijkheden te creëren om energiearmoede aan te pakken.     

Door de toegang tot het sociaal tarief te verlengen en permanent te maken en tegelijk uit te breiden 

tot mensen in collectieve schuldregeling of schuldbemiddeling, en er tegelijk voor te zorgen dat het 

recht automatisch wordt toegekend, zou een nieuwe stap worden gezet in de strijd tegen 

energiearmoede.. 

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting is graag bereid 

tot verdere samenwerking. Het Steunpunt blijft ook deze aanbevelingen doen en input leveren aan het 

Platform tegen energiearmoede, gecoördineerd door de Koning Boudewijnstichting (sinds september 

2020 werkt het Platform rond het thema van het federaal sociaal tarief voor energie). Het Steunpunt 

is actief betrokken bij deze werkzaamheden en verwijst graag naar de komende concrete en technische 

aanbevelingen vanuit het Platform en zijn werkgroepen. 

 

 

 


