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Belangrijkste boodschappen

>> In 2015 werd naar schatting 21% van de gezinnen getroffen door minstens één, maar soms ook door twee van de 

drie vormen van energiearmoede. 

• Gemeten energiearmoede: 14,5% van de gezinnen betaalde een energiefactuur die te hoog was in vergelijking 

met het beschikbaar inkomen (na aftrek van de woonlasten). Ze betaalden per maand ongeveer 53€ ‘te veel’ 

tegenover wat ‘normaal’ wordt geacht.

• Verborgen energiearmoede: 3,9% van de gezinnen verbruikte zo weinig energie dat hun basisbehoeften wel-

licht niet gedekt zijn. Ze betaalden per maand ongeveer 77€ ‘te weinig’ in vergelijking met wat ‘normaal’ wordt 

geacht.

• Subjectieve energiearmoede: 5,1% van de gezinnen vreest dat ze hun woning niet behoorlijk zullen kunnen 

verwarmen.

>> Ondanks de lagere temperaturen dan in 2014, zorgde de aanhoudende prijsdaling van de belangrijkste energie-

dragers (aardgas en stookolie) voor een aanzienlijke vermindering van de energiefactuur van de gezinnen. Deze 

dalende tendens bij de energiefactuur voor gezinnen begon in 2013.

>> Het gemiddelde beschikbaar gezinsinkomen daarentegen, is de afgelopen jaren quasi gelijk gebleven, terwijl de 

woonlasten blijven toenemen. Deze stijging van de woonlasten biedt een tegengewicht voor de dalende energie-

prijzen, met een stagnatie van de energiearmoede tot gevolg.

>> Huurders, zowel op de private als op de sociale huurmarkt, worden duidelijk meer dan eigenaars getroffen door de 

verschillende vormen van energiearmoede. Hun mogelijkheden om iets te veranderen aan de keuze van energie-

bronnen, of om de energieprestaties van hun woning of hun belangrijkste installaties te verbeteren, zijn beperkt. 

Meestal zijn ze afhankelijk van de beslissingen van de eigenaars-verhuurders. 

Wettelijk depot:  D/2893/2017/05

Barometer 
Energie-
 armoede (2009-2015)

Een initiatief van het Platform tegen Energiearmoede dat wordt beheerd
door de Koning Boudewijnstichting 



2 Barometer Energiearmoede 2017

>> Sinds 2013 is het verschil tussen huurders en eigenaars globaal hetzelfde gebleven voor de drie vormen van 

energiearmoede. 

>> In het bijzonder bij alleenstaanden, en dan vooral alleenstaande vrouwen en 65-plussers, en bij eenoudergezinnen 

(waarvan 84,2% moeders met kinderen) is er een groot risico op energiearmoede. 

>> De gezinnen met de laagste beschikbare inkomens zijn het meest kwetsbaar voor alle vormen van energiearmoede. 

Maar ook een niet te verwaarlozen deel van de gezinnen met een ‘gemiddeld’ inkomen wordt erdoor getroffen. 

>> Er is een belangrijke overIap tussen de huishoudens in armoede en deze in energiearmoede. Toch bevestigen de 

resultaten van 2015 deze van de voorgaande jaren (2013 en 2014), namelijk dat meer dan 40% van de huishoudens 

die in energiearmoede verkeren (één of meerdere vormen) niet noodzakelijk een armoederisico hebben.

>> Gezinnen zonder een inkomen uit arbeid worden bijzonder getroffen door energiearmoede, maar zelfs bij 

gezinnen met minstens twee inkomens uit arbeid is er een kleine groep (2%) die getroffen wordt door gemeten 

energiearmoede.
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Evolutie van het klimaat
In 2015 waren de temperaturen vrij normaal, in tegen-

stelling tot 2014 dat het mildste jaar was in de hele periode 

2000-20151. Uit de grafiek hieronder, met de evolutie van 

de ‘graaddagen 16,5 equivalent’ (16,5°C en kouder), blijkt 

dat 2014 het minste aantal graaddagen kende sinds 2000 

(en woningen dus minder verwarmd moesten worden), en 

dat er in 2015 een gemiddeld aantal graaddagen was.

Figuur 1: Graaddagen 16,5 equivalent 2001-2015

 

http://www.gaznaturel.be/fr/particulier/degres-jours

http://www.aardgas.be/nl/particulier/graaddagen

1 Het aantal graaddagen is een indicator waardoor de strengheid/mild-

heid van het klimaat per jaar kan worden vergeleken. Hoe hoger het 

aantal, hoe strenger het klimaat en hoe meer nood aan verwarming er is 

in gebouwen. 2014 noteerde de minste graaddagen in de periode 2009-

2015. (Voor meer details over de berekeningsmethode en de evolutie van 

de graaddagen, zie: http://www.gaznaturel.be/fr/particulier/degres-jours / 

http://www.aardgas.be/nl/particulier/graaddagen)

Contextuele elementen

Energieprijzen 
In april 2014 daalde de elektriciteitsprijs voor de gezin-

nen door een vermindering van het btw-tarief (6% in plaats 

van 21%). In september 2015 volgde echter de terugslag 

en steeg de prijs omdat het btw-tarief opnieuw werd 

opgetrokken tot 21%. Daarnaast steeg de elektriciteitsprijs 

in Vlaanderen ook door de invoering van nieuwe distribu-

tietarieven (januari 2015) en een verhoging van de heffin-

gen (‘bijdrage energiefonds’).

De meeste gezinnen gebruiken echter geen elektriciteit 

voor verwarming en warm sanitair water (gemiddeld ver-

tegenwoordigt elektriciteit slechts 30% van het uiteinde-

lijke energieverbruik van gezinnen). Hun energiefactuur 

wordt dus hoofdzakelijk beïnvloed door de evolutie van 

de prijzen voor aardgas en stookolie.

Bij de belangrijkste verwarmingsbronnen (aardgas en 

stookolie) bleef de prijsdaling die werd ingezet in 2014 

doorwerken in 2015, in het bijzonder voor stookolie.  
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Energiefactuur gezinnen
Hoewel het in 2015 kouder was dan in 2014, was de 

energiefactuur van de gezinnen in de drie gewesten 

van het land lager, dankzij een aanzienlijke daling van 

de gas- en stookolieprijzen. 

In constante prijzen daalde de mediane energiefac-

tuur van de gezinnen uit de EU-SILC-enquête globaal 

met 15,1% tussen 2013 en 2015, en met 17,7% tussen 

2009 en 2015. 

De evolutie van de ‘energieprijzen’ in de afgelopen jaren 

had een niet te verwaarlozen invloed op de energiear-

moede. Ze verzachtte de meest schrijnende situaties 

(diepte-indicator) van de gemeten en de verborgen ener-

giearmoede in vergelijking met 2014, en globaal in verge-

lijking met 2009. 

Figuur 2: Energietarieven betaald door gezinnen in € tegen courante prijzen (APERe – Observatorium van de detailprijzen voor 
energie)
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Figuur 3: Evolutie tegen constante prijzen (basis = 2013) van de mediane energiefactuur in de EU-SILC-enquête per gewest

■  Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

■  Vlaams Gewest

■  Waals Gewest

■  België

147 €

113 €

172  €

149 €

133 €

99 €

156 €

136 €

  2014  2015

CBW: calorische bovenwaarde

COW: calorische onderwaarde
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Beschikbaar inkomen van 
gezinnen na aftrek van de 
woonlasten
Eveneens in de periode 2009-2015 constateerde men 

dat het beschikbaar inkomen van de gezinnen in con-

stante prijzen wat afbrokkelde2 (globaal -1,8% voor het 

mediane beschikbaar inkomen), hoofdzakelijk in de inko-

mensdecielen D4 tot D6. 

De woonlasten in constante prijzen bleven tussen 

2009 en 2015 echter stijgen. In de EU-SILC-enquête 

werden de mediane woonlasten in constante prijzen 

globaal geraamd op 8,8%.

De combinatie van de daling van het beschikbaar inkomen 

van de gezinnen en de stijging van de woonlasten had 

dus als gevolg dat hun mediaan beschikbaar inkomen 

na aftrek van de woonlasten in de periode 2009-2015 

met ongeveer 10% daalde. 

2 Constante prijzen = courante prijzen/index van de consumptieprijzen.  

Het mediaan inkomen in constante prijzen in de EU-SILC-enquête 

daalt van 26.071,45€ in 2009 naar 25.611,65€ in 2015 en het gemid-

deld inkomen in constante prijzen daalt van 30.847,87€ in 2009 naar 

30.755,99€ in 2015.

Energiekwaliteit van de woning
Een minderheid van de gezinnen verblijft in een redelijk 

geïsoleerde woning (18% in 2014 en 18,5% in 2015).

Uit de resultaten van de barometer van 2015 blijkt dat 

gezinnen die in een redelijk geïsoleerde woning verblij-

ven, duidelijk minder gevaar lopen om in energiearmoede 

te belanden.  
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soort indicator probeert de aandacht te vestigen op een 

derde, duidelijk meer subjectieve, maar toch bestaande 

tendens die aangeeft welk percentage van de gezinnen 

zegt dat ze niet genoeg geld hebben om hun woning 

behoorlijk te verwarmen (indicator subjectieve energie-

armoede of sEA).

De indicatoren gEA en vEA bestaan uit twee onderde-

len. Het eerste onderdeel meet het aandeel gezinnen 

dat wordt getroffen door energiearmoede, en heeft dus 

betrekking op de omvang. Het tweede onderdeel meet 

de afwijking (in €) die elk van deze gezinnen scheidt van 

een algemeen aanvaardbaar geachte grenswaarde, en 

heeft dus betrekking op de diepte of ook op het meten 

van de ernst van de situatie (‘energy poverty gap’).

Methodologische inleiding 

Samenstelling van de 
barometer
Omdat het gaat om een complexe problematiek die in 

detail werd geanalyseerd in het rapport ‘Overzicht van de 

Energiearmoede in België’3, steunt de barometer op drie 

soorten synthetische indicatoren. 

De eerste soort indicator probeert een beeld te geven 

van de situatie van huishoudens die een te groot geacht 

deel van hun inkomen besteden aan energiekosten (indi-

cator gemeten energiearmoede of gEA). De tweede 

soort focust op de omgekeerde situatie waarbij huishou-

dens hun energieverbruik terugschroeven tot onder de 

drempel die voor een menswaardig leven aanvaardbaar 

wordt geacht en zo vermijden dat de energiekosten te 

hoog oplopen in verhouding tot hun inkomen (indicator 

verborgen energiearmoede of vEA). De derde en laatste 

3 Huybrechs F.& Meyer S. (2011), Energiearmoede in België, OASeS-UA/

CEESE-ULB, 200 p. + bijlagen

Figuur 4: Sleutelindicatoren van de barometer energiearmoede

srsrsrsrs
srsrsrsrs

Gemeten  
energiearmoede

Verborgen  
energiearmoede

Subjectieve energiearmoede
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Wat de verborgen energiearmoede betreft, worden de 

energiekosten van elk gezin methodisch vergeleken met 

het gemiddelde van de energiekosten van vergelijkbare 

gezinnen (evenveel gezinsleden) aan de ene kant en met 

het gemiddelde van de energiekosten van gezinnen met 

een vergelijkbare woning (aantal kamers in de woning) 

aan de andere kant. Als een gezin minder uitgeeft dan de 

helft van de gemiddelde energiekosten van vergelijkbare 

gezinnen, en als het behoort tot de eerste vijf decielen op 

basis van de equivalente inkomens, neemt men aan dat 

het getroffen is door verborgen energiearmoede.

De barometer steunt op de Belgische databank van de 

EU-SILC-enquête over de levensomstandigheden van de 

huishoudens. Deze enquête wordt jaarlijks uitgevoerd bij 

een steekproef van meer dan 6.000 Belgische gezinnen, 

en omvat vrij gedetailleerde informatie over de energie-

kosten. Aangezien het gaat over een enquête op Europees 

niveau, kan de studie overigens worden uitgebreid en kan 

de energiearmoede in België worden vergeleken met die 

in andere lidstaten.

De gEA en de vEA worden jaarlijks opnieuw berekend 

zodat rekening wordt gehouden met omstandigheden die 

de hele bevolking op een vrij identieke manier beïnvloe-

den (bv. evolutie van de energieprijzen, globale evolutie 

van de inkomens, een strenger klimaat enz.). Het gaat dus 

om relatieve drempels: in tegenstelling tot de ‘fuel poverty 

ratio’ die vastligt. Daarom vormen de gEA en de vEA een 

betere maatstaf om de ongelijke verdeling van de energie-

kosten tussen de gezinnen te meten.

Bepaling van de grenswaarden
Voor het bepalen van het aantal huishoudens in gemeten 

energiearmoede of in verborgen energiearmoede wordt 

dus gesteund op een vastgestelde grenswaarde (ratio 

tussen energiekosten en inkomen). Bij afwijkingen van die 

grenswaarde, noteert men dat het aandeel van de energie-

kosten in het inkomen te hoog of te laag is in vergelijking 

met wat de rest van de bevolking daarvoor betaalt.

De berekening van de gEA-grenswaarde volgt de logica 

die Brenda Boardman4 gebruikte voor het bepalen van haar 

10%-drempel. Deze 10% was equivalent aan tweemaal de 

mediane ratio tussen de noodzakelijke energiekosten (model 

van het verbruik en de prijzen) en het globale inkomen van de 

bevolking van het Verenigd Koninkrijk in 1990. Een mediane 

ratio verdeelt de bevolking in twee: de helft heeft meer ener-

giekosten dan de mediane ratio en de andere helft minder. 

Door deze mediane ratio te vermenigvuldigen met twee, pro-

beert men zoveel mogelijk aanvaardbaar geachte situaties te 

omvatten en te ontdekken welke cases in verhouding tot het 

inkomen van een huishouden als afwijkende energiekosten 

kunnen worden beschouwd. De bevolking in het algemeen 

lijkt het intuïtief beter te begrijpen als wordt gewerkt met een 

eenvoudige drempelwaarde (waarbij de bevolking in twee 

gelijke helften wordt verdeeld) die men vermenigvuldigt met 

twee, dan wanneer men gebruik maakt van begrippen zoals 

de standaardafwijking, uit het meer gespecialiseerde jargon 

van statistici. 

De benadering van Boardman werd aangepast aan de 

Belgische context (waar geen model bestaat om de ener-

giekosten in het land in te schatten) en aan de opmer-

kingen die voortvloeiden uit het herdefiniëren van deze 

‘fuel poverty ratio’. De Belgische barometer houdt meer 

bepaald rekening met het equivalente inkomen op basis 

van de samenstelling van het gezin5, de uitsluiting van de 

hoogste equivalente inkomens (hebben zelf voldoende 

mogelijkheden om zich aan te passen) en het beschikbaar 

inkomen na aftrek van de woonlasten6. 

4 Boardman, B. (1991), Fuel Poverty: From cold homes to affordable 

warmth, London: Belhaven Press et Boardman, B. (2010), Fixing fuel 

poverty, London: Earthscan

5 Door de inkomens om te zetten in equivalente  inkomens worden grote 

gezinnen niet gestraft omdat hun inkomen wordt gewogen volgens de 

gezinssamenstelling.

6 Om te vermijden dat de woonlasten de resultaten te veel beïnvloeden, 

werden ze geplafonneerd. Verderop wordt meer specifiek aandacht 

besteed aan het verband tussen de woning en energiearmoede.
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De drie soorten synthetische 
indicatoren van de barometer

Gemeten energiearmoede 
(gEA)

Omvang van de gemeten 
energiearmoede
De onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de 

grenswaarde die werd gebruikt om te bepalen of een 

gezin al dan niet wordt getroffen door gEA. Sedert 2011 is 

de grenswaarde constant gedaald.

Tabel 1: Evolutie van de mediane ratio van de 
energiekosten/beschikbaar inkomen na aftrek van de 
woonlasten en de gEA-drempelwaarde (2009-2015)

2009 2010 2011 2013 2014 2015

Mediane ratio 

(energiekosten/ 

beschikbaar 

inkomen 

na aftrek 

woonlasten)

7,1 % 6,8 % 7,3 % 7 % 6,6 % 5,9 %

gEA-

grenswaarde

14,2 % 13,7 % 14,7 % 14 % 13,2% 11,8 %

In 2015 had de gemeten energiearmoede dus betrekking 

op gezinnen die behoorden tot de vijf decielen met de 

laagste equivalente inkomens (D1 tot D5) en die een ener-

giefactuur hadden die meer dan 11,8% bedroeg van hun 

beschikbaar inkomen na aftrek van hun woonlasten. 

In 2015 verkeerde 14,5% van de Belgische gezinnen in 

gemeten energiearmoede.

Tabel 2: Deel van de gezinnen, dat wordt getroffen door gEA 
in België en in de drie gewesten (2009-2015)

Deel gezinnen in gEA 2009 2010 2011 2013 2014 2015

België 14,6 % 14,2 % 14,2 % 14,0 % 14,6 % 14,5 %

Vlaanderen 10,7 % 11,0 % 10,5 % 10,5 % 11,2 % 10,8 %

Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest

13,9 % 13,5 % 17,6 % 15,5 % 15,0 % 12,8 %

Waals Gewest 20,0 % 19,5 % 19,5 % 19,1 % 19,9 % 22,0 %

22% van de Waalse gezinnen en 10,8% van de Vlaamse 

gezinnen wordt getroffen door gemeten energie-

armoede. Het verschil tussen de twee gewesten kan 

worden verklaard door de inkomensniveaus (lager in het 

Waals Gewest), de grootte en de kwaliteit van de woning 

(groter in het Waals Gewest en geringer aandeel gesloten 

bebouwing) en het klimaat (kouder in het Waals Gewest). 

De Brusselse gezinnen situeren zich tussen die van de 

twee andere gewesten, ondanks het lagere inkomen van 

de bewoners in verhouding tot de rest van het land. Deze 

situatie is waarschijnlijk te verklaren door de verschillende 

woningtypologie, aangezien de meeste Brusselaars in 

een flat wonen. In flats is de ruimte die moet verwarmd 

worden kleiner en er zijn eveneens ‘betere energiepresta-

ties’ in vergelijking met een huis, vooral als het vrijstaat. In 

Brussel zijn de schommelingen van jaar tot jaar groter dan 

in de twee andere gewesten en lijken ze op een tegenge-

stelde manier te evolueren. Het aantal Brusselse gezinnen 

dat getroffen wordt door gEA steeg tussen 2009 en 2011, 

maar daalde vrij fors tussen 2013 en 2015, een periode 

waarin de energietarieven aanzienlijk daalden. 
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Het Waals Gewest evolueerde tussen 2013 en 2015 in 

de tegengestelde richting van het Brussels Gewest met 

een aanzienlijke stijging van het percentage en het aantal 

gezinnen in gemeten energiearmoede. 

Als we abstractie maken van de gewesten en ons 

focussen op de urbanisatiegraad, stellen we vast dat 

er duidelijk meer gezinnen in gEA leven (19,3% in 

2015) in weinig verstedelijkte gebieden, en lichtjes 

meer in erg verstedelijkte gebieden (14,1% in 2015). In 

stadskernen in België zijn er weliswaar vaak concentraties 

van bewoners met een laag inkomen (bv. erg hoog risico 

op armoede en sociale uitsluiting in dichtbevolkte gebie-

den7), maar dit aspect wordt wat gecompenseerd door 

een oververtegenwoordiging van flats, een woningtype 

dat minder energiekosten met zich meebrengt. In dunbe-

volkte gebieden wonen er proportioneel minder mensen 

met een erg laag inkomen dan in stadscentra, maar door 

de woningstructuur zijn de energiefacturen hoger (bv. 

meer huizen met vier gevels) zoals blijkt uit Figuur 5. 

Gezien de structuur van landelijke woningen vindt men in 

deze gebieden waarschijnlijk meer alleenstaanden (met 

name ouderen) die eigenaar zijn van een gezinswoning 

die te groot (geworden) is in vergelijking met hun huidige 

noden. 

Figuur 5: Mediane energiefactuur (€/maand) van de 
gezinnen volgens bevolkingsdichtheid (EU-SILC 2015)

 

Gebieden met een gemiddelde bevolkingsdichtheid 

lijken wat minder getroffen te zijn (13,3% in 2015), waar-

schijnlijk omdat ook de meer ‘welgestelde’ voorstedelijke 

gebieden zoals Vlaams- en Waals-Brabant daar bij horen.

7 Zie ook: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File: 

People_at-risk-of-poverty_or_social_exclusion,_by_degree_of_urbani-

sation,_2011_(%25)-fr.png en http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-ex-

plained/index.php/File: At-risk-of-poverty_rate,_by_degree_of_urbanisa-

tion,_2011_(%25)-fr.png 

Diepte van de gemeten 
energiearmoede
De diepte van de gemeten energiearmoede biedt de kans 

om te meten hoe sterk de energiekosten van gezinnen die 

in gEA leven, afwijken van deze van vergelijkbare gezin-

nen (hun beschikbaar inkomen vermenigvuldigd met de 

gEA-grenswaarde). De afwijking wordt gemeten in € en 

stemt overeen met wat gezinnen in gEA per maand ‘te 

veel’ uitgeven voor hun energiefactuur in verhouding tot 

de uitgaven die aanvaardbaar zouden zijn op basis van 

hun beschikbaar inkomen (na aftrek woonlasten).

Tabel 3: Diepte van de gEA in België en in de drie gewesten 
(2009-2015) tegen courante prijzen

In € (tegen courante 

prijzen)/maand

2009 2010 2011 2013 2014 2015

België 59,7 57,2 60,2 60,6 56,0 53,2

Vlaanderen 62,5 58,6 51,7

Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest

48,2 40,3 37,8

Waals Gewest 63,8 59,8 59,4

Bekeken over de hele periode vanaf 2009 is de diepte 

van de gEA het laagst in 2015, op de voet gevolgd 

door 2014. De aangetroffen gEA-situaties waren dus 

globaal minder ernstig in het hele land, vooral in ver-

gelijking met de piek van 2013, en in het bijzonder 

dankzij de gunstige invloed van de lagere energieprij-

zen voor aardgas en stookolie (de belangrijkste ener-

giebronnen voor verwarming en warm sanitair water). 

De situatie was vrijwel even ernstig in Vlaanderen als in 

het Waals Gewest waar gezinnen in gEA in 2013 onge-

veer 63€ en in 2014 ongeveer 59€ ‘te veel’ betaalden in 

verhouding tot wat vergelijkbare gezinnen betaalden. In 

2015 hield de dalende tendens echter aan in Vlaanderen, 

terwijl er in het Waals Gewest een status-quo was. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) ligt dit ‘te 

veel’ duidelijk lager dan in de andere twee gewesten, wat 

toe te schrijven is aan het woningtype (een groter aandeel 

appartementen). Het BHG noteert sinds 2013 ook een 

onafgebroken daling van de gEA in constante prijzen. 

 Gebieden met Gebieden met Gebieden met Totaal
 een hoge een gemiddelde met een lage 
 bevolking s- bevolking s- bevolking s-
 dichtheid dichtheid dichtheid

112 €

144 €
165 €

137 €



10 Barometer Energiearmoede 2017

Figuur 6: Diepte van de gEA in België (2009-2015) en voor de drie gewesten (2013-2015) in €/maand tegen constante prijzen 
(basis = 2013) 
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Verborgen energiearmoede 
(vEA)

Omvang van de verborgen 
energiearmoede
De indicator inzake verborgen energiearmoede gaat op 

zoek naar gezinnen met energiekosten die ‘abnormaal’ 

laag worden geacht in verhouding tot hun beschikbaar 

inkomen. Ook hier wordt enkel rekening gehouden met 

de eerste vijf decielen van de equivalente inkomens.

Om te vermijden dat rekening wordt gehouden met gezin-

nen van wie de lage energiekosten gerechtvaardigd en 

‘normaal’ zijn, worden gezinnen met een energiezuinige 

woning (redelijk geïsoleerd) niet meegerekend.

In dit geval werden de grootte van het gezin (aantal per-

sonen) en van de woning (aantal kamers) in aanmerking 

genomen voor het berekenen van de grenswaarde die 

bepaalt of de kosten ‘abnormaal laag’ zijn. 

De resultaten van de omvang (aantal getroffen gezinnen) 

van de vEA zijn opgenomen in de volgende tabel. 

In 2015 kampte 3,9% van de gezinnen in België met 

verborgen energiearmoede.

Tabel 4: Aandeel gezinnen getroffen door vEA in België en in 
de drie gewesten (2009-2015)

Aandeel 

gezinnen in vEA

2009 2010 2011 2013 2014 2015

België 4,7 %* 4,5 %* 3,4 % 4,6 % 4,2 % 3,9 %

Vlaanderen 3,4 % 3,6 % 3,4 % 3,0 %

Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest

7,3 % 11,1 % 9,3 % 9,8 %

Waals Gewest 2,9 % 3,1 % 2,7 % 2,2 %

*berekend ter informatie aangezien er voor deze jaren geen data bestaan om 

redelijk geïsoleerde/uitgeruste woningen uit te sluiten. Deze cijfers zijn dus 

niet direct vergelijkbaar met de cijfers van 2011 en 2013.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt het percen-

tage gezinnen in vEA duidelijk hoger dan in de twee 

andere gewesten. We noteren echter dat de kamers in 

een Brusselse woning vaak kleiner zijn (en er dus minder 

verwarming nodig is), aangezien het in het Brussels 

Gewest vaker gaat om appartementen dan om huizen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schommelen de 

percentages meer van jaar tot jaar. Blijkbaar is dit gewest 

gevoeliger voor conjuncturele ontwikkelingen inzake het 

klimaat en de tarieven. Dat is te verklaren door het lage 

beschikbare inkomen, na aftrek van de woonlasten, van 

de Brusselaars, waardoor elke bespaarde € des te belang-

rijker is. Het is ook toe te schrijven aan de omvang van de 

Brusselse steekproef in de EU-SILC-enquête (hoe beperk-

ter de steekproef, hoe sterker de resultaten van jaar tot jaar 

kunnen schommelen). 

Als we abstractie maken van de gewesten en enkel focus-

sen op de urbanisatiegraad, stellen we vast dat het per-

centage gezinnen in vEA duidelijk hoger ligt (7,1% in 

2015) in dichtbevolkte gebieden (2,5% voor gemiddeld 

bevolkte gebieden en 1,2% voor dunbevolkte gebieden).

Bij deze vaststelling is voorzichtigheid geboden, gezien 

de beperkte omvang van de steekproef. Ze zou gelinkt 

moeten worden aan een analyse van het verband tussen 

energiearmoede en huisvesting, waarbij blijkt dat huur-

ders duidelijk oververtegenwoordigd zijn in de categorie 

van gezinnen in vEA. Daarnaast trekken stadscentra ook 

meer gezinstypes aan die gevoeliger zijn voor vEA, zoals 

alleenstaanden en eenoudergezinnen. Op deze elemen-

ten voor een analyse van stedelijke en landelijke ener-

giearmoede werd trouwens al de aandacht gevestigd in 

Frankrijk, in een recent artikel van Ute Dubois8.

8 Dubois U., 2015. La précarité énergétique en milieu urbain – Vers une 

analyse en termes de vulnérabilité Les Annales de la recherche urbaine 

n°110, 2015, pp. 186-195, ©MEDDE, Puca.
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Figuur 7: Diepte van de vEA (2013-2015) in België en voor de drie gewesten in € tegen constante prijzen/maand (basis = 2013)
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Diepte van de verborgen 
energiearmoede
De diepte van de verborgen energiearmoede biedt de 

kans om te meten hoe sterk de energiekosten van de 

gezinnen die getroffen zijn door vEA, afwijken van deze 

van vergelijkbare gezinnen (hun beschikbaar inkomen 

vermenigvuldigd met de vEA-grenswaarde). De afwijking 

wordt gemeten in € en stemt overeen met wat gezinnen 

in vEA maandelijks ‘te weinig’ uitgeven voor hun ener-

giefactuur in vergelijking met de ‘normaal’ geachte ener-

giekosten van gezinnen met een vergelijkbaar huishou-

den en woning. De diepte vertegenwoordigt in zekere 

zin het budget dat gezinnen in vEA extra zouden moeten 

besteden bovenop hun energiekosten om een ‘normaal’ 

minimum te bereiken, d.w.z. de kosten van een vergelijk-

bare bevolkingscategorie (zelfde grootte van gezin, zelfde 

grootte van woning).

Tabel 5: Diepte van de vEA in België en voor de drie 
gewesten (2013-2015)

In € (tegen courante prijzen)/

maand

2013 2014 2015

België 93,6 88,8 76,6

Vlaanderen 95,8 88,8 78,3

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 90,3 83,7 75,1

Waals Gewest 95,1 83,5 76,7

In 2013 bedroeg de vEA tegen courante prijzen meer 

dan 90€/maand voor het hele land, maar in het BHG 

was het bedrag lager: ongeveer 77€/maand in 2015.

Tegen constante prijzen9 daalde de diepte van de vEA 

globaal met 20% tussen 2015 en 2013. In het Waals 

Gewest was de vermindering het grootst tussen 2013 en 

2014 (-12,5% tegenover -7,6% in de andere twee gewes-

ten), maar kleiner in 2014 en 2015 (-8,7% tegenover -10,8% 

in Brussel en -12,3% in Vlaanderen).

9 Door uit te gaan van de evolutie tegen constante prijzen kan de evolutie 

van de kosten en de geldbedragen los van de inflatie worden geana-

lyseerd. Bedragen tegen constante prijzen worden berekend door 

de bedragen tegen courante prijzen te delen door de index van de 

consumptieprijzen. 



Barometer Energiearmoede 2017 13

Subjectieve energiearmoede 
(sEA)
Deze indicator omvat het aantal gezinnen dat verklaart 

onvoldoende financiële middelen te hebben om de 

woning te verwarmen. Omwille van de samenhang met de 

andere twee indicatoren (gEA en vEA), steunt de sEA-indi-

cator ook enkel op de gezinnen van de eerste vijf decielen 

op basis van het equivalente inkomen. 

Tabel 6: Aantal gezinnen getroffen door sEA in België en in 
de drie gewesten (2009-2015)

Aandeel gezinnen 

in sEA

2009 2010 2011 2013 2014 2015

België 4,7 % 5,2 % 6,0 % 5,7 % 5,3 % 5,1 %

Vlaanderen 1,8 % 2,0 % 2,7 % 3,3 % 2,3 % 2,4 %

Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest

11,1 % 12,7 % 13,2 % 10,2 % 10,8 % 8,1 %

Waals Gewest 6,9 % 7,1 % 8,3 % 7,4% 7,4 % 7,9 %

In 2015 verklaarde 5,1% van de Belgische huishou-

dens het moeilijk te hebben om hun woning behoorlijk 

te verwarmen.

Tussen 2009 en 2015 is het aandeel van de gezinnen 

die verklaren dat ze het financieel moeilijk hebben 

om zich behoorlijk te verwarmen, slechts lichtjes 

geëvolueerd. 

Het is erg moeilijk om de evolutie van de sEA te interpre-

teren omdat ze wordt beïnvloed door allerlei factoren die 

afhankelijk van de persoonlijke situatie kunnen variëren 

van gezin tot gezin. Toch lijkt het erop dat ze aansluit bij 

de evolutie van de twee belangrijkste parameters van de 

energiefactuur: de energietarieven (of hoe de gezinnen de 

evolutie van de tarieven inschatten) en het klimaat. 

 België Vlaams Gewest Brussels Waals Gewest
   Hoofdstedelijk 
   Gewest
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Figuur 8: Aandeel gezinnen getroffen door sEA in België en in de drie gewesten (2009-2015)
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Om na te gaan of de drie indicatoren inzake energiear-

moede elk op zich betrekking hebben op een specifieke 

situatie, werd onderzoek gedaan naar eventuele overlap-

pingen tussen de diverse vormen van energiearmoede. 

Zoals we kunnen zien op de volgende grafiek met de 

resultaten van 2015, blijkt dat er weinig overlappingen 

zijn, behalve voor de gEA en de sEA waarbij 1,8% van de 

gezinnen terug te vinden is in beide categorieën.

Rekening houdend met deze overlappingen werd in 

2015 in totaal 21% van de Belgische gezinnen poten-

tieel getroffen door een vorm van energiearmoede: 

bij 18,2% van hen ging het om een ‘geobjectiveerde’ 

vorm (gEA of vEA) en bij slechts 2,8% ging het om een 

hoofdzakelijk ‘subjectieve’ vorm (enkel sEA).

Figuur 9: Overlappingen tussen de drie vormen van energiearmoede (2015)

Verschillende realiteiten

12,6 %

gEA (14,5 %)

vEA (3,9 %)

sEA (5,1 %)

3,2 %0,1 %

0,5 %1,8 %

2,8 %
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Energiearmoede  
en armoederisico
Het verband tussen energiearmoede en het risico op 

armoede werd op basis van de gegevens van 2015 geana-

lyseerd door het kruisen van de variabelen ‘bevindt zich 

in energiearmoede’ (gEA, vEA en sEA) met de variabele 

HX080 van de SILC-enquête ‘heeft een armoederisico’10. 

In 2015 vertoonde 15,7% van de gezinnen een risico 

op armoede11, en ter herinnering, 14,5% van hen ver-

keerde in gEA, 3,9% in vEA en 5,1% in sEA.

10 Armoederisico wordt hier begrepen op basis van de Europese definitie 

(inkomens lager dan 60% van de mediaan van de inkomens van de bevol-

king). De indicator wordt berekend op basis van het equivalent beschik-

baar inkomen. Het aldus gedefinieerde begrip ‘armoederisico’ focust 

enkel op de financiële armoede, aangezien het gezinsvermogen (roe-

rende en onroerende goederen) niet in rekening wordt gebracht.

11 tegenover 16,3% in 2014 en 16,4% in 2013.

Een verband tussen energiearmoede 
en armoede, maar geen doublure

Ongeveer de helft van deze 15,7% gezinnen met een 

armoederisico wordt ook geconfronteerd met te hoge 

energiefacturen in verhouding tot hun beschikbaar 

inkomen en na aftrek van de woonlasten (gEA). Ongeveer 

een tiende ontzegt zich energie in verhouding tot zijn 

basisbehoeften (vEA), en iets minder dan een zesde vreest 

de woning niet behoorlijk te kunnen verwarmen (sEA). 

In totaal wordt ongeveer 70% van de gezinnen met 

een armoederisico ook getroffen door een vorm van 

energiearmoede. 

Daar tegenover staat dat minstens 40% van de gezinnen 

die kampen met een vorm van energiearmoede, niet 

voorkomt bij de gezinnen met een armoederisico.

Figuur 10: Overlappingen tussen de drie vormen van energiearmoede en armoederisico in 2015
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Energiearmoede en 
equivalente inkomensdecielen
Bij het ‘wegen’ (equivalent maken) van de inkomens wordt 

hier rekening gehouden met de gezinssamenstelling. Een 

gezin met twee volwassenen en een kind bijvoorbeeld, 

met een inkomen dat even groot is als dat van een alleen-

staande, beschikt immers niet over dezelfde koopkracht.

Figuur 11: Aandeel van de gezinnen in gEA, vEA en sEA per equivalent inkomensdeciel

Dankzij de decielen kan de bevolking worden onderver-

deeld in 10 inkomenscategorieën. Het eerste deciel dekt 

de 10% van de gezinnen met de laagste inkomens, terwijl 

het tiende deciel betrekking heeft op de 10% van de gezin-

nen met de hoogste inkomens.

Wij gebruikten de decielen op basis van de equivalente 

inkomens om te analyseren wat het verband is tussen het 

inkomen van de gezinnen en de vaststelling dat ze in ener-

giearmoede verkeren.

De grafieken hierboven laten zien welk aandeel de gezin-

nen in de drie vormen van energiearmoede innemen in 

elk deciel van de equivalente inkomens, los van de hypo-

these dat enkel de gezinnen met de laagste inkomens 

(decielen D1 tot D5) geconfronteerd kunnen worden met 

energiearmoede. 

Aangezien de steekproeven van elk deciel vrij beperkt 

waren, moeten de resultaten omzichtig worden geïnter-

preteerd. De grafieken tonen echter wel duidelijk aan dat 

de minst bevoorrechte gezinnen (D1 tot D3) ook het groot-

ste risico lopen om in energiearmoede te belanden, onge-

acht de vorm, ook al vindt men in elk deciel gezinnen in 

energiearmoede en gezinnen zonder energiearmoede.

Ze tonen eveneens aan dat de percentages van de drie 

indicatoren rond de omvang van de energiearmoede 

(aandeel getroffen gezinnen) iets hoger zouden zijn 

(groene lijnen) als men ook rekening zou houden met 

de 5 hoogste inkomensdecielen D5 tot D10. In dit voor-

beeld zou het aandeel van de gezinnen immers 15,6% 

bedragen in plaats van 14,6% voor de gEA; 6,8% i.p.v. 4,2% 

voor de vEA en 6,2% i.p.v. 5,3% voor de sEA. 

Het verschil is het grootst bij de vEA, maar in de meeste 

gevallen is een laag verbruik van de meer welgestelde 

gezinnen toe te schrijven aan het feit dat ze over meer 

mogelijkheden beschikken om te investeren in de ener-

gieprestaties van hun woning en hun installaties. In wer-

kelijkheid ontzeggen zij zich dus niets met betrekking tot 

hun elementaire energiebehoeften.

De rode lijn verwijst naar de omvang van elk van de drie vormen van energiearmoede, die met de indicatoren van de barometer werden bere-
kend, namelijk 14,5% voor de gEA, 3,9% voor de vEA en 5,1% voor de sEA. De groene lijn verwijst naar dezelfde percentages, berekend voor de 
hele bevolking, zonder de hoogste vijf inkomensdecielen te verwijderen, namelijk 15,5% voor de gEA, 6,4% voor de vEA en 5,8% voor de sEA. 
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Toch kunnen ook meer welgestelde gezinnen (zie sEA) 

het moeilijk hebben om hun energiefacturen te betalen 

wegens plotse stijgingen van de energieprijzen, onvoor-

spelbare verbruikspieken door meer koude dagen 

(‘graaddagen’) enz. Doorgaans beschikken ze echter over 

interne financiële reserves zodat ze deze moeilijke situatie 

kunnen overbruggen en niet in meer structurele energie-

armoede belanden. 

 

Figuur 13: Mediaan beschikbaar inkomen EU-SILC 2014 en 2015 volgens het gewest (constante prijzen, basis = 2013)

Evolutie van de beschikbare 
inkomens
In de periode 2009-2015 gingen zowel de gemiddelde 

als de mediane beschikbare inkomens uit de EU-SILC-

enquête12 in constante prijzen licht achteruit. Dat was 

vooral het geval in de decielen D3 tot D7, terwijl de decie-

len D1 en D2 een kleine vooruitgang noteerden. 

Uit de evolutie in de gewesten tegen constante prijzen 

blijkt dat zowel het mediane als het gemiddelde beschik-

bare inkomen tussen 2014 en 2015 licht gedaald zijn in 

Wallonië, terwijl ze licht toegenomen zijn in Vlaanderen 

en meer aanzienlijk gestegen zijn in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest.

12 Variabele HY020 in de EU-SILC-enquête.

Figuur 12: Evolutie van het mediane beschikbare inkomen per deciel (2009 en 2014) in constante prijzen (basis=2013)
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Statuut van de bewoners
De steekproef van de EU-SILC-enquête 2015 omvatte 

67,3% eigenaars (32,2% met een nog lopend hypothe-

cair krediet en 35,2% zonder hypotheek), en 32,7% huur-

ders (9,4% in een sociale woning en 23,2% in een private 

woning).

Figuur 14: Bewonersstatuut van de gezinnen in de EU-SILC-
enquête 2015

Huurders hebben duidelijk meer kans om in energiear-

moede te belanden. Uit de resultaten van de barometer 

blijkt dat ze als categorie in vergelijking met de eigenaars 

duidelijk oververtegenwoordigd zijn in de drie vormen 

van energiearmoede. 

Tabel 7: Aandeel gezinnen in energiearmoede volgens 
bewonersstatuut (2015)

Bewonersstatuut % in gEA % in vEA % in sEA

Eigenaar met hypotheek 6,2 % 1,3 %* 2,5 %*

Eigenaar zonder hypo-

theek
15,4 % 3,0 % 2,2 %*

Totaal eigenaars 11 % 2,2 % 2,3 %

Private huurder 21,1 % 7,0 % 10,4 %

Sociale huurder 23,7 % 8,1 %* 11,5 %

Totaal huurders 21,9 % 7,3 % 10,7 %

TOTAAL 14,5 % 3,9 % 5,1 %

* aangezien de steekproef bestond uit minder dan 50 gezinnen, moet het 
resultaat omzichtig geïnterpreteerd worden

Sinds 2013 is het verschil in gEA tussen huurders en 

eigenaars groter geworden: het percentage van de 

getroffen eigenaars blijft hangen rond 11,4% tot 11%, 

terwijl het percentage bij de huurders toch wat toegeno-

men is (van 19,8% naar 21,8%).

Eigenaars zonder hypotheek lijken kwetsbaarder te 

zijn voor gEA en vEA dan eigenaars met een hypo-

theek: bij de getroffen gezinnen ligt hun aandeel zelfs 

meer dan tweemaal hoger. Dat kan verklaard worden 

door de oververtegenwoordiging van alleenstaanden en 

alleenstaande ouderen in deze categorie van eigenaars. 

Uit onze analyse blijkt immers dat gezinnen van alleen-

staanden en gezinnen die bestaan uit een oudere erg 

ruim vertegenwoordigd zijn in de twee ‘geobjectiveerde’ 

vormen van energiearmoede (gEA en vEA).

Deze vaststelling bleek ook al voor de drie vormen van 

energiearmoede uit de barometers van 2013 en 2014. Wat 

verschilt in 2015, is dat het aandeel van de eigenaars met 

hypotheek in sEA toegenomen is, terwijl het aandeel van 

de eigenaars zonder hypotheek sterk verminderd is.

In vergelijking met 2014 blijken de resultaten van 2015 

voor alle eigenaars globaal vrij stabiel te zijn inzake de 

drie vormen van energiearmoede, met uitzondering 

van de toename van de sEA voor de eigenaars met 

hypotheek. 

De resultaten blijven globaal ook stabiel voor de 

huurders op de private huurmarkt, maar worden iets 

slechter voor de sociale huurders, en dit voor de drie 

vormen van energiearmoede. We noteren dat de cijfers 

voor sociale huurders in gEA sedert 2013 onafgebroken 

stijgen.  

Verband met de huisvesting

■  Eigenaar met 
hypotheek

■ Eigenaar zonder 
hypotheek

■ Private huurder

■ Sociale huurder

9,4%

32,2%

35,2%

23,2%
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Woonlasten
De woonlasten (hoofdzakelijk de huurprijs voor huurders 

en de terugbetaling van de hypothecaire lening en de 

onroerende voorheffing voor de eigenaars) hebben een 

grote invloed op de gEA- en vEA- indicatoren, aangezien 

ze mee bepalend zijn voor het berekenen van de grens-

waarde tussen de al dan niet aanvaardbare energiekosten 

(de grenswaarde steunt op het inkomen na aftrek van de 

woonlasten).

De mediane woonlasten bedragen 402€ per maand 

volgens de gegevens van EU-SILC 2015, en schomme-

len sterk naargelang de woonplaats:

>> het Brussels Hoofdstedelijk Gewest noteert het 

hoogste bedrag met 530€/maand, tegenover 370€/

maand in Vlaanderen en 360€/maand in Wallonië; 

>> in dichtbevolkte gebieden bedragen de mediane 

woonlasten 475€/maand, tegenover 350€/maand in 

gemiddeld bevolkte gebieden en 330€/maand in 

dunbevolkte gebieden. 

Het bewonersstatuut heeft eveneens een bepalende 

invloed op de mediane woonlasten die de gezinnen 

betalen.

Figuur 15: Maandelijkse mediane woonlasten volgens bewonersstatuut (EU-SILC 2015)

Tussen 2009 en 2015 stegen de mediane woonlasten 

uit de EU-SILC-steekproef (tegen constante prijzen) 

voor het hele land met ongeveer 9,3% en tussen 2013 

en 2015 met 5,8%, met licht verschillende ontwikkelin-

gen in de drie gewesten. 

In Vlaanderen was er een versnelde toename in 2013 en 

2014, en vervolgens een lichte afname in 2014 en 2015. 

Globaal stegen de woonlasten tegen constante prijzen 

met 9,4% tussen 2009 en 2015, en met 7,5% tussen 

2013 en 2015.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met veruit de 

hoogste mediane woonlasten in absolute cijfers, kende 

een lichte terugloop in 2010, die vervolgens opnieuw 

begon te stijgen, met een globale toename tegen con-

stante prijzen met 6,7% tussen 2009 en 2015, en met 

9,3% tussen 2013 en 2015.

In het Waals Gewest was er een stijgende tendens tot 

2013, een stagnatie in 2014 en een nieuwe stijging in 

2015. Globaal stegen de woonlasten in Wallonië tegen 

constante prijzen met iets meer dan 7,6% tussen 2009 

en 2015, en met 1,9% tussen 2013 en 2015.
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Deze globale stijging van de woonlasten stellen we ook 

vast via de huurprijzen die de huurders betaalden. De evo-

lutie van de indexen van de consumptieprijzen per pro-

ductgroep laat zien dat deze huurprijzen in de afgelopen 

jaren onafgebroken gestegen zijn (+8,3% in de periode 

2009-2015), maar wel minder dan de index van de con-

sumptieprijzen (+11,0%) of de gezondheidsindex13 (+10,5%).  

13 De gezondheidsindex dient als basis voor de indexering van de lonen, de 

uitkeringen en de huurprijzen, indien deze indexering wordt toegepast.

Figuur 16: Index van de evolutie van de mediane woonlasten in vergelijking met 2009 (EU-SILC 2015 en eigen berekeningen) 
in België en in de drie gewesten

Sedert 2013 stijgen de huurprijzen echter sneller dan de 

index van de consumptieprijzen.

Tussen 2013 en 2015 was de stijging van de woonlasten 

tegen constante prijzen in de EU-SILC-enquête meer uit-

gesproken, zowel voor de eigenaars zonder hypotheek 

als voor de huurders van een sociale woning.

Figuur 17: Evolutie van de huurprijzen die effectief werden betaald door de huurders in verhouding met de index van de 
consumptieprijzen en de gezondheidsindex in de periode 2009 – 2015 (FOD Economie – DG Statistiek)
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Alleenstaanden en 
eenoudergezinnen
Alleenstaanden (ongeveer 31,2% van de gezinnen 

uit de steekproef) en eenoudergezinnen (7% van de 

gezinnen) worden duidelijk meer getroffen door ener-

giearmoede dan andere gezinstypes. 

Eenoudergezinnen en alleenstaanden moeten immers 

met één inkomen instaan voor het betalen van de energie-

facturen en woonlasten. Deze twee gezinstypes zijn even-

eens duidelijk oververtegenwoordigd bij de gezinnen in 

armoede. Afhankelijk zijn van één potentieel inkomen ver-

groot duidelijk het risico op energiearmoede.  

Figuur 18: Verdeling van gezinstypes in de EU-SILC 
2015-steekproef

Uit de resultaten van de SILC-enquête 2015 blijkt overi-

gens een duidelijke oververtegenwoordiging van deze 

gezinnen in de drie vormen van energiearmoede. 

Tabel 8: Gezinstypes en energiearmoede (2015)

Gezinstypes % gezinnen in 

gEA

% gezinnen in 

vEA

% gezinnen in sEA

Alleenstaanden 26,9 % 6,2 % 6,7 %

Eenoudergezin-

nen

20,3 % 6,0 % 11,2 %

Koppels zonder 

kinderen

10,0 % 2,5 % 2,5 %

Koppels met 

kinderen

5,7 % 2,3 % 4,4 %

Anderen 4,9 % 3,2 % 4,9 %

Totaal gezinnen 14,5 % 3,9 % 5,1 %

Focus op alleenstaanden

Alleenstaanden vertegenwoordigen 57,7% van de 

gezinnen in gemeten energiearmoede (gEA), de helft 

van de gezinnen in verborgen energiearmoede (vEA), 

en 41,3% van de gezinnen in subjectieve energiear-

moede (sEA). 

Gezinstypes die meer getroffen  
zijn dan andere

■ Alleenstaanden

■ Koppels zonder kinderen

■ Koppels met kinderen

■  Eenoudergezinnen

■ Totaal anderen

7,9%

31,2%

7%
29,5%

24,4%
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Figuur 19: Verdeling van de verschillende gezinstypes in de totale EU-SILC 2015-populatie en bij de gezinnen met gEA, vEA  
en sEA

* Deze % steunen op een populatie van minder dan 50 personen. Deze resultaten moeten dus omzichtig worden geïnterpreteerd. 

Gezinnen van alleenstaanden bestaan voor 54,4% uit 

alleenstaande vrouwen (28,2% van de alleenstaande 

vrouwen is jonger dan 65 jaar en 26,2% van hen is ouder) 

en voor 45,6% uit alleenstaande mannen (34% van de 

alleenstaande mannen is jonger dan 65 jaar en 11,6% van 

hen is ouder). 

37,8% van de alleenstaanden zijn ouderen (65 +), met 

een grote meerderheid van vrouwen (praktisch 70% 

van de alleenstaande ouderen). Alleenstaande ouderen 

vertegenwoordigen 48,4% van de gezinnen van alleen-

staanden in gemeten energiearmoede (gEA), en globaal 

28% van de gezinnen in gEA.

Figuur 20: Verdeling van mannen en vrouwen volgens leeftijd (EU-SILC 2015) in de populatie van alleenstaanden (links) en in 
de populatie van alleenstaanden in gEA (rechts)
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Alleenstaande vrouwen, hoofdzakelijk ouderen, lijken 

veel meer getroffen te worden door buitensporige 

energiefacturen in verhouding tot hun beschikbaar 

inkomen na aftrek van de woonlasten (gEA). 

Daartegenover staat dat de percentages van alleen-

staande mannen en vrouwen, alsook de percentages van 

ouderen en niet-ouderen vrij vergelijkbaar zijn wat betreft 

het risico op het inperken van het energieverbruik (vEA). 

Hun respectieve spreiding in de populatie van alleen-

staanden in vEA is vergelijkbaar met die van de totale 

populatie van alleenstaanden.

Wat betreft subjectieve energiearmoede (sEA) zijn vrouwen 

en min 65-jarigen duidelijk oververtegenwoordigd.

Focus op eenoudergezinnen

Eenoudergezinnen vertegenwoordigen 9,7% van de 

gezinnen in gEA, 10,7% van de gezinnen in vEA en 

15,4% van de gezinnen in sEA (zie Figuur 19). 

Meer dan 84% van de eenoudergezinnen bestaat uit 

alleenstaande moeders met kinderen, tegenover minder 

dan 15% uit alleenstaande vaders met kinderen. 

Eenoudergezinnen met een moeder als gezinshoofd lijken 

duidelijk meer getroffen te worden door de drie vormen 

van energiearmoede. Dit resultaat moet echter omzichtig 

geïnterpreteerd worden, gezien het beperkt aantal eenou-

dergezinnen in de EU-SILC-steekproef.

Figuur 21: Spreiding van gezinnen van alleenstaanden in vEA (links) en sEA (rechts) volgens geslacht en leeftijd (EU-SILC 2015)
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Ouderen
In 2015 bestond 28,3% van de gezinnen in de EU-SILC-

steekproef uit minstens een oudere. Bij de gezinnen 

met slechts één oudere, gaat het in de meeste gevallen 

(68%) over een alleenstaande oudere.

Figuur 22: Aandeel gezinnen zonder oudere, met één 
oudere en met minstens twee ouderen in de EU-SILC 
2015-steekproef

De aanwezigheid van ouderen in een gezin lijkt het risico 

op energiearmoede niet veel te beïnvloeden, behalve als 

het gezin enkel bestaat uit een alleenstaande oudere (een 

oudere woont in 68% van de gevallen alleen). 

Als de twee aspecten, alleenstaand én ouder, samen 

voorkomen dan ontstaat er een gezinstype dat bij-

zonder kwetsbaar is voor de twee ‘geobjectiveerde’ 

vormen van energiearmoede, namelijk gEA en vEA. 

Sommige alleenstaande ouderen moeten immers het 

hoofd bieden aan een grote daling van hun inkomen (pen-

sioen, verlies partner) en tegelijk een woning blijven ver-

warmen die niet altijd gerenoveerd is en vaak te groot is 

in verhouding tot hun huidige behoeften (behoud van de 

gezinswoning).14

14 Zie in dit verband de studie van X. May (2014): http://economie.fgov.be/

nl/modules/publications/analyses_studies/analyse_de_la_facture_ener-

getique_des_menages_et_mesure_des_difficultes_rencontrees_par_les_

personnes_gees.jsp 

Tabel 9: Aandeel van gezinnen met ouderen in 
energiearmoede (2015)

Gezinscate-

gorie

Aantal 

gezinnen

% 

 gezinnen in 

gEA

%  

gezinnen in 

vEA

%  

gezinnen in 

sEA

Gezinnen 

zonder 65+

4.303 12,0 % 3,7 % 5,9 %

(71,6 %)

Gezinnen met 

één 65+

1.041 26,1 % 5,8 %* 4,1 %*

(17,3 %)

Gezinnen 

met minstens 

twee 65+

662 12,7 %* n.B.* 1,4 %*

(11,0 %)

Totaal gezin-

nen EU-SILC

6.006

(100 %)

14,5 % 3,9 % 5,1 %

* Deze % moeten omzichtig geïnterpreteerd worden, want ze steunen op een 
beperkt aantal personen. n.b.: niet betrouwbaar

Gezien de beperkte omvang in de steekproef van gezin-

nen met ouderen in vEA en sEA, focust de analyse veeleer 

op de gezinnen zonder een oudere. 

In tegenstelling tot 2014 zijn deze gezinnen oververtegen-

woordigd in de categorieën verborgen energiearmoede 

en subjectieve energiearmoede (83% van de gezinnen in 

vEA en sEA, terwijl ze minder dan 72% van de gezinnen in 

de populatie vertegenwoordigen). 

Figuur 23: Aandeel van gezinnen zonder oudere in het totaal 
van de EU-SILC 2015-populatie en in de populaties die 
worden getroffen door gEA, vEA en sEA
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■  een enkele oudere

■ twee ouderen of meer
72 %

 17 %

11 %

■ 2014    ■ 2015
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83 %
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Arbeidsinkomen en 
energiearmoede
Gezinnen met minstens een arbeidsinkomen verte-

genwoordigen 58,1% van de gezinnen in de EU-SILC 

2015-steekproef: de helft van hen had één arbeids-

inkomen en de andere helft twee inkomens of meer. 

Ongeveer 42% van de gezinnen had in 2015 geen 

arbeidsinkomen.

Figuur 24: Aandeel gezinnen zonder arbeidsinkomen, met 
een arbeidsinkomen en met minstens twee inkomens uit 
arbeid in de steekproef EU-SILC 2015

Gezinnen zonder arbeidsinkomen zijn duidelijk kwets-

baarder voor energiearmoede dan andere gezinnen: zie 

Tabel 10. Het is opvallend dat zelfs gezinnen met één 

of twee inkomens, niet volledig beschermd zijn tegen 

energiearmoede. 

Zo belandden 10% van de gezinnen met een arbeidsin-

komen toch in gemeten energiearmoede (gEA), meer 

dan 3% in vEA en 4,5% in sEA. 

En ook al gaat het om een klein percentage, toch verkeren 

er ook gezinnen met twee arbeidsinkomens in gemeten 

energiearmoede. Dit percentage blijft globaal gelijk in de 

periode 2013-2015.

Tabel 10: Aandeel van gezinnen in energiearmoede en 
arbeidsinkomen(s) in het gezin (2015)

Gezinscate-

gorie

Aantal 

gezinnen

% gezinnen 

in gEA

% gezinnen 

in vEA

% gezinnen 

in sEA

Geen arbeidsin-

komen

2.516 26,3 % 6,4 % 8,0 %

(41,9 %)

Eén arbeidsin-

komen

1.749 10,2 % 3,7 % 4,5 %

(29,1 %)

Minstens 2 ar-

beidsinkomens

1.741 1,9 %* n.f.* 1,4 %*

(29,0 %)

Totaal van 

gezinnen EU-

SILC

6.006

(100 %)

14,5 % 3,9 % 5,1 %

* Deze % steunen op een beperkt aantal gezinnen en moeten dus omzichtig 
geïnterpreteerd worden. n.b.: niet betrouwbaar

■ Geen inkomen uit arbeid

■  Één inkomen uit arbeid

■ Twee arbeidsinkomens of 

meer

42 %

29 %

29 %
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Energiekwaliteit van de woning  
en energiearmoede
Op basis van de resultaten van de EU-SILC-enquête 2015 

kon het verband tussen energiearmoede en de isola-

tiekwaliteit van woningen meer in detail worden geana-

lyseerd. Er werd een variabele geconstrueerd om te 

bepalen welke gezinnen verblijven in een redelijk geïso-

leerde woning (het dak, de muren, het buitenschrijnwerk 

en de vloer zijn minstens gedeeltelijk geïsoleerd).

In 2015 had 18,5% van de gezinnen een redelijk geïso-

leerde woning (tegenover 18% in 2014).

Zoals kon worden verwacht, verkeren er geen gezinnen 

met een redelijk geïsoleerde woning in verborgen energie-

armoede (de methode weert deze gezinnen uit de vEA-in-

dicator). Hun aandeel in de gemeten en de subjectieve 

energiearmoede is te klein om te worden geanalyseerd.

Gezinnen die niet in een redelijk geïsoleerde woning 

verblijven, zijn oververtegenwoordigd in de drie 

vormen van energiearmoede.

Figuur 25: Aandeel gezinnen zonder een redelijk 
geïsoleerde woning bij de populatie EU-SILC 2015 en bij de 
populaties in gEA, vEA en sEA

Zoals reeds vermeld zijn de indicatoren inzake energiear-

moede zo opgebouwd dat ze geen rekening houden met 

de gezinnen uit de vijf decielen met de hoogste equiva-

lente inkomens. Uit de resultaten van de barometer blijkt 

dan ook niet alleen dat de meest energiezuinige wonin-

gen bijdragen tot het voorkomen van energiearmoede, 

maar ook dat ze vaker worden bewoond door gezinnen 

die behoren tot de hoogste inkomenscategorieën.

Tabel 11: Aandeel gezinnen in een redelijk geïsoleerde woning en energiearmoede (2015)

Gezinscategorieën Aantal gezinnen  

(% van totale bevolking)

% gezinnen in 

categorie in gEA

% gezinnen in 

categorie in vEA

% gezinnen in 

categorie in sEA

Gezinnen in een energiezuinige woning 1.112 7 %* 0 % n.b.*

(18,5 %)

Andere gezinnen 4.894 16,2 % 4,8 % 6,1 %

(81,5 %)

Totaal gezinnen EU-SILC 6.006 14,5 % 3,9 % 5,1 %

* Deze % werden berekend op een beperkt aantal gezinnen en moeten dus omzichtig geïnterpreteerd worden.

81 %
91 %

100 % 97 %

 Populatie gEA vEA sEA
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