
 

 

 

Persbericht  

Bijna 1 op 5 in België heeft een risico op armoede en sociale 

uitsluiting: ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen 

blijft een belangrijke prioriteit  

 

Brussel, 16 februari 2023 

 

Vandaag zijn de resultaten van de enquête naar inkomens en levensomstandigheden 

2022 (EU-SILC) gepubliceerd. Het bevestigt dat in ons land een groot aantal mensen in 

situaties van armoede en sociale uitsluiting leeft. Volgens de cijfers van Statbel, het 

Belgische statistiekbureau, loopt 18,7 % van de Belgische bevolking - of 2.144.000 

landgenoten - risico op armoede of sociale uitsluiting1.  

Het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en 

sociale uitsluiting roept de verschillende overheden dan ook op om de strijd tegen 

armoede en bestaansonzekerheid te versterken, op de verschillende beleidsniveaus: 

federaal, gewesten en gemeenschappen, en lokaal. 

We willen in deze context ook verwijzen naar de recente beslissing van de federale regering 

om het uitgebreid sociaal tarief in fases af te bouwen.  

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede betreurt deze beslissing, op basis van zijn eerdere 

adviezen maar ook op basis van de vele signalen van organisaties die dagelijks mensen 

ontvangen met grote zorgen in het kunnen betalen van hun energierekening en het kunnen 

rondkomen met hun budget.  

Het was tijdens de COVID-crisis dat de federale regering het initiatief nam om het sociaal 

energietarief voor elektriciteit en gas gedurende één jaar uit te breiden tot de begunstigden 

van de verhoogde tegemoetkoming (VT), om deze groep te ondersteunen. Dit initiatief sloot 

aan bij het advies van het Steunpunt tot bestrijding van de armoede in het kader van de Covid-

19-crisis, waarin het zijn voorstel tot uitbreiding van de doelgroep – op basis van zijn 

verschillende tweejaarlijkse Verslagen - herhaalde. Deze maatregel werd door de federale 

regering verschillende maal verlengd2, ook in het kader van de huidige energiecrisis. Via het 

 
1 Deze Europese indicator (AROPE) combineert drie indicatoren: armoederisico op basis van inkomen (13,2 %),  
ernstige materiële deprivatie (5,8 %) en huishoudens met zeer lage werkintensiteit (11,5 %). 
2 Zie ook het advies dat het Steunpunt in juni 2021 over deze federale maatregel publiceerde, met de vraag 
naar een verlenging en structurele verankering van deze maatregel: Steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (2021). Advies betreffende de federale maatregel tot uitbreiding van 
de toegang tot het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas, juni 2021. 

https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting
http://www.armoedebestrijding.be/
http://www.armoedebestrijding.be/
https://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2020/11/200701-Fiches-Steunpunt-voor-TF-kwetsbare-groepen-NL.pdf
https://www.armoedebestrijding.be/publicaties/publicaties-steunpunt/tweejaarlijks-verslag/
https://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2021/07/Advies-sociaal-tarief-energie-Steunpunt-tot-bestrijding-van-armoede-NL.pdf
https://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2021/07/Advies-sociaal-tarief-energie-Steunpunt-tot-bestrijding-van-armoede-NL.pdf


recht op verhoogde tegemoetkoming kan men momenteel aan bevolkingsgroepen het recht 

op sociaal energietarief toekennen op basis van ofwel een bepaald statuut (of een uitkering), 

ofwel een gelijkaardig inkomen. Die tweede groep – op basis van inkomen - zal dus in fasen 

zijn recht op een sociaal energietarief zien verminderen en uiteindelijk wegvallen. Door de 

schrapping van de uitbreiding creëert men ook een grote ongelijkheid tussen rechthebbenden 

en niet-rechthebbenden, met nochtans eenzelfde – laag - inkomen. 

We kunnen dus het belang van de maatregel met de uitbreiding van doelgroep niet genoeg 

benadrukken. Met de bijkomende groep konden dubbel zo veel huishoudens met een laag 

inkomen tot nu toe concreet ondersteund worden in hun energie-uitgaven. Deze huishoudens 

moeten met een heel beperkt budget leven, waarmee niet alleen energiefacturen, maar ook 

de huur, voedingsuitgaven, gezondheidsuitgaven, transportkosten, … moeten mee betaald 

worden.  

De grootte van deze groep – 18,4 % van het aantal private Belgische huishoudens voor 

elektriciteit en 19,0 % voor gas – komt overeen met het percentage van de Belgische 

huishoudens met een risico op armoede en sociale uitsluiting (18,7 % volgens de cijfers van 

de enquête EU-SILC 2022). Wat situaties van energie-armoede betreft, zien we cijfers van 

dezelfde grootteorde (1 op 5) in de laatste Energie- en waterbarometer van de Koning 

Boudewijnstichting. 

Het is dan ook belangrijk om de ondersteuning van deze bevolkingsgroepen met een laag 

inkomen verder te zetten. Er kunnen uiteraard nog verbeteringen aan het systeem van het 

sociaal energietarief aangebracht worden, zoals de invoering van graduele inkomensgrenzen, 

het verbeteren van de take-up van het recht op de verhoogde tegemoetkoming, … We vragen 

om deze uitbreiding van begunstigden voor het sociaal energietarief te behouden, tot een 

volwaardig alternatief is uitgewerkt. 

Het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede wil dan ook de federale regering – 

maar ook de andere overheden – oproepen om te zien hoe ze hun maatregelen in het kader 

van de verschillende crisissen kunnen omzetten in structurele maatregelen ter ondersteuning 

van de meer dan 2 miljoen landgenoten met een risico op armoede en bestaansonzekerheid. 

Een interfederale aanpak is hierbij belangrijk. Bijvoorbeeld op het vlak van energie, kunnen - 

op basis van de gewestelijke en federale bevoegdheden - de verschillende regeringen 

maatregelen nemen die samen inzetten op verschillende oplossingspistes, die het Steunpunt 

in zijn eerder persbericht naar aanleiding van de energiecrisis heeft vernoemd.  

 

Voor een analyse van de EU-SILC-cijfers, zie ook de fiche ‘Hoeveel mensen lopen gevaar in 

armoede te geraken?’, in onze webrubriek ‘Feiten en cijfers’,  
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Over het Steunpunt tot bestrijding van armoede  
 

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting 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 organiseert hiervoor een overleg tussen de verenigingen waar armen het woord 

voeren, de OCMW’s, de sociale partners, de beroepskrachten van de verschillende sectoren, 

de administraties… Op basis van deze werkzaamheden publiceert het tweejaarlijkse 

Verslagen warbij het aanbevelingen formuleert ten aanzien van de beleidsverantwoordelijken 

van ons land teneinde de voorwaarden tot uitoefening van de grondrechten te herstellen. Deze 

aanbevelingen vormen het voorwerp van debat in alle regeringen en parlementen alsook in de 

adviesorganen. Daarnaast volgt het Steunpunt tot bestrijding van armoede de maatregelen op 

die op de verschillende overheidsniveaus worden genomen, vanuit een armoede-invalshoek.  

 

 

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting 

Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale 

Place Victor Horta 40, 1060 Saint-Gilles I Victor Hortaplein 40, 1060 Sint-Gilles 

T.: +32 (0)2 212.31.67 - www.luttepauvrete.be I www.armoedebestrijding.be 

E-mail: luttepauvrete@cntr.be I armoedebestrijding@cntr.be 

 

 

 

Wil je de actualiteit van het Steunpunt op Twitter volgen ?  

Schrijf je dan in op @Luttepauvrete  

 

Wil je op de hoogte van onze activiteiten blijven?  

Schrijf je dan in op onze Nieuwsflits 

https://twitter.com/Luttepauvrete
http://www.armoedebestrijding.be/
http://www.luttepauvrete.be/
http://www.armoedebestrijding.be/
mailto:luttepauvrete@cntr.be
mailto:armoedebestrijding@cntr.be
https://twitter.com/Luttepauvrete
https://www.armoedebestrijding.be/nieuwsflash/

