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1. RISICO OP ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING BLIJFT HOOG 

 

1.1 Globaal armoederisico blijft stabiel 

Anno 2015 leefde 14,9% Belgen in een gezin met een inkomen onder de armoederisicogrens. In de 

hele EU281 was dat 17,3% van de bevolking. Voor de gewesten beschikken we nog niet over de 

meest recente cijfers, maar anno 2014 leefde in Vlaanderen 11,1% in een gezin met verhoogd 

armoederisico, in Wallonië 18,3% en in Brussel 30,9% (figuur 1).  

 

Om inkomensarmoede te meten, gebruikt men doorgaans het relatieve armoederisico, dat meet hoeveel 
personen leven in een gezin met een beschikbaar huishoudinkomen lager dan de relatieve armoederisicogrens 
(= 60% van het nationaal mediaan equivalent beschikbaar gezinsinkomen). Het beschikbaar gezinsinkomen is 
het inkomen (inclusief sociale uitkeringen) dat overblijft na aftrek van belastingen en sociale bijdragen. Om 
rekening te houden met gezinssamenstelling en -grootte, rekent men dit beschikbaar inkomen om naar een 
‘equivalent’ beschikbaar inkomen o.b.v. de gemodificeerde OESO-equivalentieschaal

2
. In de EU-SILC 2015 

(inkomensdata van 2014) bedroeg het mediaan equivalent beschikbaar gezinsinkomen in België € 21.654 op 
jaarbasis. De armoederisicogrens ligt op € 12.993, afgerond € 1.083 per maand voor een alleenstaande. Voor 
een gezin met twee volwassenen en twee kinderen bedraagt de armoederisicogrens € 2.274 per maand. 

 

 

Figuur 1. Relatief armoederisico, Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2014).  

 
Bron: EU-SILC 2014 
NB: Het cijfer voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest is gebaseerd op een kleine steekproef en daardoor 
minder betrouwbaar. 

 

Vooral kinderen, eenoudergezinnen, werklozen en andere inactieven, laaggeschoolden, huurders en 

personen geboren buiten de Europese Unie hebben een hoog armoederisico (tabel 1). Het 

kinderarmoederisico ligt in België nog steeds op een hoog niveau (18%). In Vlaanderen bedraagt dit 

cijfer 14%. Cijfers van Kind & Gezin bevestigen de precaire situatie van kinderen: het aandeel 

                                                           
1
 Voorlopige schatting op basis van reeds beschikbare data. 

2
 De eerste volwassene in een gezin krijgt een gewicht van 1, elke bijkomende volwassenen een gewicht van 0,5 

en elk kind jonger dan 14 jaar een gewicht van 0,3. 
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Vlaamse kinderen dat wordt geboren in een kansarm gezin bedroeg 12,0% in 2015 (hier wordt wel 

een andere definitie gebruikt dan het relatieve armoederisico3). 

 

Tabel 1. Relatief armoederisico naar kenmerken, België (2015) en Vlaanderen (2014). 

 

Vlaanderen 

2014 

België 

2015 

Totaal 11,1 14,9 

Geslacht   

Man 10 14,1 

Vrouw 12 15,6 

Leeftijd   

0-17 jaar 14 18,0 

18-24 jaar 10 18,5 

25-49 jaar 9 13,5 

50-64 jaar 9 12,1 

65 jaar en ouder 15 15,2 

Huishoudtype   

Alleenstaande 18 21,2 

Twee volwassenen (minstens 1 >65 jaar) 14 12,5 

Twee volwassenen (beide <65 jaar) 4 8,6 

Eenoudergezin 33 35,7 

Twee volwassenen en één afhankelijk kind 8 9,5 

Twee volwassenen, twee afhankelijke kinderen 6 9,3 

Twee volwassenen, drie of meer afhankelijke kinderen 14 21,1 

Activiteitsstatus   

Werkenden 4 4,6 

Werklozen 33 40,5 

Gepensioneerden 12 12,4 

Andere inactieven  22 30,3 

Opleidingsniveau (18+’ers)   

Lage opleiding 20 24,5 

Gemiddelde opleiding 9 13,8 

Hoge opleiding 5 6,7 

Woningbezit   

Eigenaar 8 8,1 

Huurder 25 32,8 

Geboorteland (18 +’ers)   

Geboren in EU*  8 19,9 

Geboren buiten EU 41 41,5 

Bron: Vlaanderen: EU-SILC 2014, België: EU-SILC 2015 

* geboorteland: Vlaanderen: geboren in EU, inclusief België; België: geboren in EU, uitgezonderd België. 

 

                                                           
3
 Kind en Gezin kijkt naar: het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouders, het stimulatieniveau 

van de kinderen, de arbeidssituatie van de ouders, de huisvesting en de gezondheid. Wanneer een gezin zwak 
scoort op 3 of meer van deze 6 criteria, wordt het als kansarm beschouwd. 
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1.2 Een op zes Vlamingen is ‘arm of sociaal uitgesloten’ 

Drie indicatoren (het relatief armoederisico, ernstige materiële deprivatie4 en een zeer lage 

werkintensiteit (bevolking 0-59 jaar)5 vormen samen de omvattende indicator ‘risico op armoede of 

sociale uitsluiting’: wie slecht scoort op minstens één van de drie, wordt als arm en/of sociaal 

uitgesloten beschouwd. In België betreft het in 2015 21,1% van de bevolking of 2,336 miljoen 

personen. In Vlaanderen leefde in 2014 15,3% in armoede of sociale uitsluiting, ongeveer 970.000 

personen (tabel 2). 

 

Tabel 2. Risico op armoede of sociale uitsluiting, Vlaanderen, 2014 

 % N 

Armoederisico 11,1 700.000 

Ernstige materiële deprivatie 2,5 160.000 

Zeer lage werkintensiteit 9,7 470.000 

Armoede of sociale uitsluiting 15,3 970.000 

Bron: EU-SILC, 2014 

 

1.3 Aantal leefloners stijgt, maar sociale uitkeringen beschermen onvoldoende tegen armoede 

Heel wat mensen doen een beroep op onze sociale zekerheid en bijstand. Zo kregen in 2015 

maandelijks gemiddeld 116.149 Belgen een leefloon, een stijging van 13,1% tegenover het 

maandelijks gemiddelde van 2014 en een absoluut record. Een deel van de toename in 2015 is te 

wijten aan een structurele stijging van de groep kwetsbare personen en aan het aantal erkende 

vluchtelingen, maar de striktere werkloosheidsreglementering is de grootste oorzaak. Zo vormen 

jongeren (18-24 jaar) een steeds grotere groep (30,7% van de leefloongerechtigden in 2015), onder 

meer doordat zij minder lang recht hebben op een inschakelingsuitkering. Ook in Vlaanderen is er 

een sterke toename van het aantal leefloongerechtigden: in 2015 kregen maandelijks gemiddeld 

27.233 Vlamingen een leefloon (+ 9,7% tegenover 2014). Tijdens de eerste zes maanden van 2016 

liep dat verder op tot 30.279. 

 

                                                           
4
 Ernstige materiële deprivatie betekent dat gezinnen problemen ervaren op minstens vier van volgende negen 

items: achterstallige betalingen van hypotheek/huur of nutsvoorzieningen, het huis niet voldoende kunnen 
verwarmen, geen onverwachte financiële uitgaven kunnen doen, zich niet om de twee dagen een maaltijd met 
vis, vlees of proteïne-equivalent kunnen veroorloven, zich geen week vakantie weg van huis, een auto, een 
wasmachine, een kleuren-tv of een telefoon kunnen veroorloven. 
5
 De werkintensiteit van een huishouden bekijkt de verhouding tussen het aantal effectief gewerkte maanden 

door gezinsleden op actieve leeftijd (18-59 jaar en niet studerend) tijdens het jaar voorafgaand aan het 
enquêtejaar en het totaal aantal maanden dat zij zouden kunnen gewerkt hebben. Van een zeer lage 
werkintensiteit is sprake wanneer die verhouding kleiner is dan 20%. 
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Zonder sociale uitkeringen (pensioenen inbegrepen) zou het armoederisico in België niet 14,9% 

bedragen, maar 43,3% (en in Vlaanderen 38%). Nochtans liggen veel minimumuitkeringen onder de 

armoederisicogrens (figuur 2). Voor koppels, koppels met kinderen of alleenstaande ouders volstaat 

geen enkele uitkering om het niveau van de armoederisicodrempel te bereiken. 

 

Figuur 2. Minimumuitkeringen tegenover de armoederisicogrens, België, oktober 2014 

 

Bron: Federal Public Service Social Security (2016). The evolution of the social situation and social protection in Belgium: increasing 

divergences. Monitoring the social situation in Belgium and the progress towards the social objectives and the priorities of the National 

Reform Programme, June 2016 

 

2. BLIK OP ENERGIEARMOEDE 

 

2.1 Wat is energiearmoede? 

Er is sprake van energiearmoede als een huishouden moeilijkheden ondervindt in de woonst om zich 

te voorzien van de nodige energie om elementaire noden te bevredigen. De gevolgen situeren zich 

vooral op gezondheidsvlak: leven in een koude, tochtige woning veroorzaakt gezondheidsklachten en 

kan zelfs leiden tot een hoger sterftecijfer tijdens winterperiodes. Energiearmoede is ook nefast voor 

de mentale gezondheid en voor de sociale relaties. Hoewel het niet los mag worden gezien van de 

bredere armoedeproblematiek, gaat het om een afzonderlijke thematiek. Niet alle gezinnen in 

energiearmoede zijn inkomensarm en niet alle mensen in armoede zijn energiearm.  
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2.2 Energiearmoede in cijfers 

Er is sprake van ‘gemeten energiearmoede’ als huishoudens maandelijks een te groot deel van hun 

inkomen na aftrek van de woonkosten uitgeven aan energie (aardgas, elektriciteit, stookolie, 

steenkool, hout, zowel butaan- als propaangas). In 2014 leefde 11,2% van de huishoudens in 

Vlaanderen in deze ‘gemeten energiearmoede’.  

 

Er zijn ook gezinnen die minder dan de helft aan energie uitgeven dan wat een vergelijkbaar gezin 

(met dezelfde gezinsgrootte en dezelfde woninggrootte) uitgeeft. Het gaat dan om ‘verborgen 

energiearmoede’. In 2014 leefde 3,4% van de Vlaamse huishoudens potentieel in deze vorm van 

energiearmoede. 

 

Ten derde kan energiearmoede ook ‘subjectief’ worden vastgesteld: in 2014 gaf 2,3% van de Vlaamse 

huishoudens aan het zich niet te kunnen permitteren de woning voldoende te kunnen verwarmen.  

 

Huurders, alleenstaanden, eenoudergezinnen en gezinnen zonder inkomen uit arbeid lopen een 

groter risico op deze drie vormen van energiearmoede. 

 

Tabel 3. Huishoudens met energiearmoede, Vlaanderen, 2014 

 % 

Gemeten energiearmoede 11,2 

Verborgen energiearmoede 3,4 

Subjectieve energiearmoede 2,3 

Bron: Energiearmoedebarometer, 2016, o.b.v. EU-SILC, 2014 

 

Energiearmoede kan ook worden bekeken vanuit het perspectief van de energieleveranciers en de 

distributienetbeheerders die worden geconfronteerd met wanbetaling.  

 

Zo kregen in 2015 242.556 huishoudelijke klanten een ingebrekestelling van de elektriciteits- of 

aardgasleverancier, een aantal dat de voorbije vier jaren stabiel bleef. De klant kan dan een 

afbetalingsplan afsluiten. In 2015 werden 64.791 afbetalingsplannen opgestart. Het aantal nieuw 

opgestarte afbetalingsplannen daalt al twee jaar op rij.  

 

Als de klant niet reageert of het afbetalingsplan niet nakomt, mag de leverancier het contract 

opzeggen. De distributienetbeheerder neemt dan de levering over. Eind 2015 werden 79.494 

afnemers beleverd door de distributienetbeheerder voor elektriciteit (2,9% van het aantal 
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huishoudelijke aansluitingen elektriciteit) en 58.091 door de distributienetbeheerder voor aardgas 

(3,2% van de aantal huishoudelijke aansluitingen gas). Sinds 2012 dalen deze aantallen gestaag.  

 

Als de klant ook daar schulden opbouwt, wordt een budgetmeter geplaatst. Eind 2015 waren er 

40.619 budgetmeters elektriciteit (dit aantal neemt af sinds 2012) en 27.760 budgetmeters aardgas 

(dit aantal daalde voor het eerst in 2015). Wie de budgetmeter elektriciteit niet kan opladen wegens 

gebrek aan middelen (en ook het noodkrediet heeft opgebruikt), kan terugvallen op de 

stroombegrenzerfunctie die voorziet in 10 ampère elektriciteit. Nochtans is bij ongeveer een vierde 

van de budgetmeters elektriciteit (10.744) die functie uitgeschakeld. Wanneer deze klanten niet 

kunnen opladen, is er in feite sprake van ‘zelfafsluiting’. Voor aardgas bestaat geen gegarandeerde 

minimumlevering. OCMW’s kunnen in de winter wel een tussenkomst voor het opladen van de 

aardgasbudgetmeter voorzien, maar bijna 30% van de OCMW’s past dit systeem niet toe. Bovendien 

dienden OCMW’s in de winter 2014-2015 slechts voor 12% van de budgetmeterklanten een aanvraag 

bij de netbeheerders in voor deze ondersteuning. 

 

Een effectieve afsluiting bij wanbetaling mag enkel na tussenkomst van een lokale adviescommissie. 

In 2015 werden 1.115 toegangspunten elektriciteit en 1.668 toegangspunten aardgas afgesloten na 

tussenkomst van zo’n LAC. Het aantal afsluitingen elektriciteit en aardgas blijft relatief stabiel sinds 

2011. 

 

Hoewel deze cijfers wijzen op een verbetering van de betalingsmoeilijkheden, kunnen we de vraag 

stellen of deze trend zich in de toekomst zal doorzetten, aangezien de elektriciteitsprijs vanaf dit jaar 

sterk is toegenomen (zie volgend punt). We vrezen dat opnieuw meer mensen in de 

wanbetalingsstatistieken terecht zullen komen of dat zij zichzelf (nog meer) beperkingen zullen 

opleggen. 

 

2.3 Oorzaken van energiearmoede 

De hoofdoorzaken van energiearmoede zijn gebrekkige inkomens, stijgende energieprijzen en 

ontoereikende woonomstandigheden. Punt 1 toonde hoeveel mensen moeten overleven met een 

inkomen onder de armoederisicogrens. Zeker na aftrek van eventuele woonkosten is het moeilijk om 

met dergelijk budget alle noodzakelijke uitgaven, zoals energie, te kunnen financieren. 

 

De prijs die gezinnen voor energie betalen, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de 

energiebron (elektriciteit, aardgas, huisbrandolie, propaan- en butaangas, lamppetroleum, steenkool, 

hout), de keuze van energieleverancier en contract en het verbruik. Gezinnen met lage inkomens 
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maken vaker gebruik van duurdere bronnen, zoals verwarmen op elektriciteit. Het gaat niet altijd om 

een keuze (bv. huurwoningen). Verder is het verbruik (en dus de prijs voor de consument) niet alleen 

afhankelijk van het individuele gedrag, maar ook van het type huisvesting, het arbeidsstatuut 

(werklozen, zieken, invaliden en gepensioneerden brengen meer tijd binnenshuis door), de kwaliteit 

van de huishoudtoestellen, de leeftijd en gezondheid, het klimaat en de woonplaats.  

De prijs voor elektriciteit steeg in Vlaanderen tussen januari 2007 en december 2015 gemiddeld met 

60,9% en die van aardgas gemiddeld met 6,7%. Voor beide energiebronnen speelde een verhoging 

van heffingen een grote rol. Bovendien zal de elektriciteitsprijs verder toenemen door recente 

beleidsmaatregelen, zoals de verhoging van het btw-tarief voor elektriciteit, de afschaffing van de 

100 kWh gratis elektriciteit en de verhoogde Vlaamse bijdrage voor het energiefonds.  

 

Wat huisvesting betreft, zien we dat 77% van de Belgische gebouwen twintig jaar of ouder is en dus 

werd gebouwd zonder aan energiewetgeving te moeten voldoen. In Vlaanderen heeft de 

meerderheid van de woningen isolerend glas, maar 22% heeft geen dakisolatie, 60% geen 

vloerisolatie en 45% geen muurisolatie. Bovendien is 37,2% van de woningen (ongeveer een miljoen 

woningen) van ontoereikende kwaliteit. Op de private huurmarkt gaat het om 47%, maar ook op de 

sociale huurmarkt (44%) zijn er veel problemen. Voor 13% van het totale Vlaamse woningbestand 

zijn structurele ingrepen nodig om de woning in orde te brengen, maar dit vergt aanzienlijke kosten, 

die mensen met beperkte middelen meestal niet kunnen voorfinancieren. Door de uitsluiting op de 

huisvestingsmarkt zijn het vooral lage inkomensgroepen die in dergelijke woningen wonen. 

 

2.4 Waterarmoede 

Een persoon is in waterarmoede wanneer hij/zij bijzondere moeilijkheden ondervindt om zich in 

zijn/haar woonst te voorzien van drinkwater noodzakelijk voor elementaire behoefte. Toegang tot 

(drink)water is essentieel voor hydratatie, lichamelijke en algemene hygiëne, het bereiden van 

voedsel en sanitaire voorzieningen. Waterarmoede kan gepaard gaan met gezondheidsproblemen, 

hogere uitgaven en/of sociaal isolement. Hoofdoorzaken zijn een ontoereikend inkomen, een te hoge 

waterfactuur en de huisvestingssituatie (verborgen lekken, het ontbreken van waterbesparende 

installaties, …). Wie geen toegang heeft tot drinkwater moet zijn toevlucht zoeken tot andere 

bronnen, zoals duurder flessenwater of openbare voorzieningen. 

 

Waterarmoede kan gemeten worden door na te gaan hoeveel personen meer dan een bepaald deel 

van hun inkomen na woonlasten uitgeven aan de drinkwaterfactuur. De grens wordt doorgaans op 

3% gelegd. In 2010 gaf 4% van de Vlaamse gezinnen meer dan 3% van hun inkomen (na aftrek van 

huisvestingskosten) uit aan de waterfactuur en leefde daardoor in ‘waterarmoede’.  
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Waterarmoede kan ook begrepen worden vanuit een wanbetalingsproblematiek. In 2015 kregen 

42.871 klanten minstens één afbetalingsplan van de watermaatschappij (+17,1% t.o.v. 2014). Als de 

klant niet reageert of het afbetaalplan niet naleeft, kan de maatschappij de schuld invorderen via de 

rechtbank of een aanvraag tot afsluiting indienen bij de lokale adviescommissie (LAC). In 2015 

werden 6.768 klanten gedagvaard voor de rechtbank (+14,4% t.o.v. 2014).  

 

3.322 klanten werden afgesloten na advies van de LAC (+6% tegenover 2014). Bij de meerderheid van 

deze afsluitingen (3.088) was dat omwille van wanbetaling.  

 

Recent was er ophef over een verhoging van de drinkwaterprijs vanaf 2017. We vrezen dat hierdoor 

de problematiek van waterarmoede zal toenemen. De drinkwaterfactuur voor een gemiddeld gezin 

in Vlaanderen steeg tussen 2005 en 2011 met gemiddeld 61%, vooral door de hervorming van de 

watersector in 2005. Ook recenter (2010-2015) nam de factuur verder toe met 28%, vooral door de 

toename van de bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringscomponent.  

 

2.5 Aanbevelingen 

Er bestaan heel wat maatregelen die energiearmoede trachten te verlichten, zoals een sociaal tarief 

voor elektriciteit, gas en water of een toelage van het sociaal verwarmingsfonds (voor bepaalde 

verwarmingsbronnen). De procedures bij wanbetaling trachten afsluiting te voorkomen. Sociale 

dakisolatieprojecten, verhoogde (renovatie)premies voor specifieke doelgroepen en energiesnoeiers 

zetten in op preventie.  

 

Toch loopt er heel wat mis. Zo gebeuren er nog te weinig leverancierswissels, worden contracten 

soms afgesloten via deur-aan-deur-verkoop, vragen leveranciers bij vermoeden van 

betalingsproblemen hoge waarborgen en worden schulden soms doorverkocht aan internationale 

bedrijven die agressief invorderen. Premies en subsidies voor energiebesparende maatregelen 

worden vooral door hogere inkomensgroepen en eigenaars gebruikt, terwijl lagere inkomensgroepen 

er het meeste baat bij hebben. Zij beschikken zelden over de nodige middelen om investeringen voor 

te financieren. Ook maatregelen specifiek gericht op kwetsbare gezinnen kennen een beperkt bereik. 

Zo wordt het sociaal tarief door ongeveer 10% van de Vlaamse rechthebbenden niet opgenomen.  

 

Het recent aangekondigde Energiearmoedeplan is een stap in de goede richting, maar er moeten 

voldoende middelen voor worden uitgetrokken en er moet ook op andere beleidsdomeinen meer 

ambitie worden getoond. 
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In de eerste plaats is er nood aan een brede structurele aanpak van armoede. Met name de 

verhoging van de laagste inkomens blijft een belangrijke prioriteit.  

 

De energiefactuur kan worden verlaagd door de omschakeling naar groene stroom te financieren 

met algemene middelen (in plaats van via de energiefactuur). Ook de financiering van de 

openbaredienstverplichtingen kan via algemene middelen gebeuren. Door het belastingsysteem 

draagt iedereen dan progressief bij. De verhoogde btw op elektriciteit kan teruggedraaid worden 

door elektriciteit als een noodzakelijk goed te beschouwen (en dus te verrekenen aan 6%).  

 

Lokale adviescommissies beslissen over afsluiting van elektriciteit, gas of water. Er bestaat in 

Vlaanderen geen beroepsmogelijkheid tegen deze beslissing. Een duidelijke beroepsprocedure moet 

wettelijk worden ingeschreven (zoals nu al het geval is in Wallonië). 

 

Daarnaast is blijvende informatie en sensibilisering nodig, bijvoorbeeld over steunmaatregelen, 

vooral via gerichte info op maat, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het moment dat een 

beroepskracht (energiesnoeier, sociaal werker, medewerker van een distributienetbeheerder of 

watermaatschappij) aan huis komt. Ook lokale woon-, energie- en waterloketten kunnen een rol 

spelen. 

 

Vooral het woonbeleid moet versterkt worden. Op de private huurmarkt kan een uitgebreide 

huursubsidie ervoor zorgen dat mensen niet langer in energieverslindende woningen hoeven te 

blijven. Op termijn kan een geleidelijke invoering van minimumstandaarden voor private 

huurwoningen worden overwogen.  

 

Er moet worden ingezet op een betere take up van maatregelen. Harmonisering tussen 

rechthebbenden op verschillende soorten tegemoetkomingen en premies en automatische 

toekenning dringen zich op. Het sociaal tarief zou moeten worden uitgebreid naar een ruimere 

doelgroep (bv. naar gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering en 

mensen in collectieve schuldenregeling). Het huidige aantal gerechtigden ligt immers onder het 

aantal personen met een armoederisico. 

Essentieel is dat investeringen in (energiezuinige) renovatie voorgefinancierd worden en dat premies, 

een eventuele belastingaftrek of forfaitaire compensatie, onmiddellijk verrekend worden. De 

afbetaling van het resterend bedrag moet kunnen gebeuren via een haalbaar afbetalingsplan. 
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Ten slotte blijft een substantiële uitbreiding van het sociaal huurpatrimonium noodzakelijk, net als 

grondige renovatie van de bestaande sociale woningen. 
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Enkele opvallende cijfers 

 

 Het leefloon voor een alleenstaande (€ 867,4) ligt € 216 onder de armoedegrens voor een 

alleenstaande (€ 1.083). 

 51,7% van de Vlaamse huurders op de private markt geeft meer dan 30% van het 

besteedbaar inkomen uit aan huur. 

 18,2% van de Belgische bevolking leefde in 2015 in een woning van slechte kwaliteit (lekkend 

dak, vochtige muren, vloeren en/of rottend raamwerk). Bij mensen in armoede liep dat op 

tot 30,9%. 

 4% van de Vlaamse woningen behoort toe aan een noodkoper. 

 De gemiddelde uitstaande schuld op het moment van het afsluiten van een afbetalingsplan 

met de energieleverancier bedroeg in 2015 € 677,81. De gemiddelde looptijd bedroeg 6,29 

maanden en het afbetalingsbedrag bedroeg gemiddeld €123,64 per maand. Dit bedrag komt 

bovenop de voorschotfactuur. 

 De gemiddelde uitstaande schuld op het moment dat een afbetalingsplan met een 

watermaatschappij wordt afgesloten, bedroeg € 579 in 2015. Het gemiddeld betalingsbedrag 

per maand bedroeg € 146 en de gemiddelde looptijd was zes maanden. 

 In juli 2016 betaalde een gemiddelde verbruiker (3.500 kWh per jaar met tweevoudige 

meter) € 285 per jaar meer voor elektriciteit dan in januari 2015. 

 Eind 2015 waren er 150.903 sociale woningen in Vlaanderen, terwijl 117.681 kandidaat-

huurders op de wachtlijst stonden. 
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DE STRUCTUUR VAN HET JAARBOEK 

 

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting, 2016 – blik op energiearmoede 

Stijn Oosterlynck, Peter Raeymaeckers, Jill Coene, Bart Delbeke, Pascal Debruyne & Tuur Ghys (red.) 

 

Het boek start met een situering van de energiearmoedeproblematiek. Wat zijn oorzaken en 

gevolgen? Is het niet een aspect van een meer algemene armoedeproblematiek? Vervolgens 

presenteren we de cijfers, onder andere op basis van de nieuwe ‘energiearmoedebarometer’. Daarbij 

vertrekken we niet enkel van een ‘observeerbare’ vorm van energiearmoede. Al te vaak leggen 

mensen zichzelf beperkingen op. Deze ‘verborgen’ energiearmoede brengen we ook in kaart. We 

schetsen de grote lijnen van het energiearmoedebeleid in Vlaanderen: welke plannen liggen op tafel 

om het probleem aan te pakken en hoe worden die door het werkveld onthaald? We belichten 

daarbij enkele inspirerende lokale praktijken. Het boek bekijkt energiearmoede ook vanuit een 

kwalitatieve hoek: op basis van een bevraging van mensen in energiearmoede trachten we te 

achterhalen welke problemen ze ervaren en welke strategieën ze toepassen om het hoofd te bieden 

aan energiearmoede. De analyse wordt aangevuld met een berekening van het budget dat gezinnen 

minimaal nodig hebben voor energie. We bekijken ook de nauw verwante problematiek van 

waterarmoede. In deze editie laten we ook het bredere werk- en middenveld aan het woord. Het 

Netwerk tegen Armoede haalt vanuit de ervaring van mensen in armoede aan waarom geboden 

oplossingen niet altijd aanslaan. Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en 

sociale uitsluiting bekijkt de belangrijkste conclusies vanuit hun recentste tweejaarlijks verslag. We 

eindigen met een goede praktijk in de strijd tegen energiearmoede: ‘inclusieve wijkrenovatie’ in de 

Gentse Dampoort. Stadsvernieuwing dient immers ook aandacht te hebben voor de meest kwetsbare 

groepen. 

 

MEER WETEN? 

Het Jaarboek is een product van het Centrum OASeS (Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en 

de Stad) van de Faculteit Sociale Wetenschappen, Departement Sociologie van de Universiteit 

Antwerpen. Het onderzoek naar energiearmoede wordt mee gefinancierd door de Koning 

Boudewijnstichting (https://www.kbs-frb.be/nl) en BELSPO 

(http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&COD=BR/121/A5/2GENDERS). 

Op woensdag 7 december 2016 in de voormiddag organiseren we op de Universiteit Antwerpen 

(Stadscampus, gebouw Meerminne, Sint-Jacobstraat 2) een colloquium om het boek voor te stellen 

aan een ruim publiek (zie www.oases.be). 
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