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Mevrouw Lydia Peeters 

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie  

Kreupelenweg 2 

B-1000 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Annemie Bollen SERV_BR_20190513_energiearmoedeprogramma_evaluatie 13 mei 2019 

abollen@serv.be   

Energie-armoedeprogramma: evaluatie 2019 

Mevrouw de minister 

 

De SERV ontving uw adviesvraag over de ‘Mededeling aan de Vlaamse regering betreffende de 

evaluatie van het Energiearmoedeprogramma’. De SERV hecht veel belang aan de problematiek 

en vindt het positief dat de uitvoering van het Energiearmoedeprogramma wordt opgevolgd en 

dat de stand van zaken rond de maatregelen in dit programma wordt overgemaakt aan de SERV.  

De voorliggende oefening zou evenwel interessanter zijn als de effectiviteit, de efficiëntie en het 

bereik van de genomen maatregelen echt geëvalueerd zou worden. In haar advies ‘Alle stekkers 

uit energiearmoede’ van 23 mei 2016 vroeg de SERV al zo’n fundamentele evaluatie van de 

sociale openbare dienstverplichtingen en de REG-premies, in het bijzonder ten aanzien van 

kwetsbare groepen. Deze vraag blijft actueel. Nog steeds maakt de SERV zich zorgen omtrent 

de efficiëntie en de perverse effecten van de sociale openbare dienstverplichtingen en het zeer 

beperkte bereik van REG-maatregelen voor kwetsbare groepen.  

Ook herhaalt de SERV naar aanleiding van de voorliggende adviesvraag de vraag naar een 

ambitieuzere structurele, preventieve aanpak van energiearmoede, vooral door meer ambitie in 

het woonbeleid en in het generieke armoedebeleid. Ook op dat punt lijkt de vooruitgang de 

afgelopen jaren beperkt in verhouding tot de noden. Hiervan getuigen de wachtlijsten voor de 

sociale woningen en de (energetische) kwaliteit van woningen voor kwetsbare groepen. Het 

bereik van nieuwe maatregelen zoals het rollend renovatiefonds voor noodkopers, goed voor de 

renovatie van 500 woningen per jaar, lijkt trouwens zeer beperkt in verhouding tot de noden die 

ruw geschat oplopen tot 50.000 woningen per jaar, indien men de komende jaren echt prioriteit 

wil geven aan kwetsbare groepen bij de te versnellen renovatie-inspanningen1. 

                                                 
1  Om de klimaatdoelstellingen te halen, zullen wellicht 100.000 tot 120.000 woningen per jaar gerenoveerd 

moeten worden. Indien men hierbij voorrang geeft aan de renovatie van woningen van kwetsbare groepen, 
gezien de urgentie vanuit armoedeperspectief, bv. a rato van 50%, zou dit neerkomen op 50.000 woningen per 
jaar. Op deze manier zouden tegen 2030 de 500.000 te renoveren private woningen van kwetsbare gezinnen 
aangepakt zijn. Daarnaast is een renovatiestrategie nodig voor de 200.000 te renoveren private huurwoningen 
en de 50.000 te renoveren sociale woningen. 
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De SERV hoopt dan ook dat de gevraagde fundamentele evaluatie van de preventieve en de 

curatieve aanpak van energie-armoede de komende weken en maanden wordt voorbereid ter 

voorbereiding van het beleid in de volgende legislatuur. 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Caroline Copers 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


