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De VREG vulde het rapport van 31 mei 2011 rond energiearmoede aan met een hoofdstuk 
over het verband tussen enerzijds het aantal budgetmeters/afsluitingen per gemeente en 

anderzijds de werkloosheidscijfers en de welvaartsindex per gemeente. De resultaten van 
dit onderzoek bevestigen een vrij sterk statistisch verband tussen economische armoede 

en energiearmoede.  

 
Jaarlijks in juni publiceert de VREG een rapport met een aantal statistieken rond energiearmoede. 
Naar aanleiding van de evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen (onder meer na 
gesprekken met netbeheerders en toelichting van leveranciers) werd het rapport van 31 mei 2011 in 
september 2011 uitgebreid en werden de cijfers verder geduid en zo nodig gecorrigeerd. Zo werd een 
hoofdstuk toegevoegd over de correlatie tussen enerzijds het aantal budgetmeters/afsluitingen per 
gemeente en anderzijds de gemeentelijke werkloosheidscijfers en de welvaartsindex.  
 
Elk jaar stijgt het aantal gezinnen dat door de netbeheerder beleverd wordt nadat hun contract werd 
opgezegd wegens wanbetaling. Als zij ook bij de netbeheerder schulden maken, krijgen ze een 
budgetmeter. Er werden in 2010 meer budgetmeters geplaatst dan in 2009. Er waren in 2010 ook 
meer effectieve afsluitingen voor elektriciteit.   
In bepaalde gemeenten worden relatief meer budgetmeters geplaatst dan in andere gemeenten. Zo 
ook voor het aantal afsluitingen. De VREG onderzocht of er een statistisch verband bestaat tussen 
deze cijfers en algemene werkloosheidscijfers en welvaartsindex. De resultaten van dit onderzoek 
bevestigen een sterke statistische correlatie tussen economische armoede en energiearmoede. 
 
Er blijkt een sterke positieve correlatie tussen de werkloosheidscijfers 2009 en het aantal geplaatste 
actieve budgetmeters op 31/12/2010 in een gemeente.  
 
Ook het verband tussen de werkloosheidsgraad en het aantal behandelde LAC-dossiers in 2010 blijkt 
matig tot sterk positief. 
 
Tussen werkloosheid en aantal afsluitingen na LAC-advies bestaat weliswaar ook een positief verband 
maar dit is zwakker dan bij de andere indicatoren. Dit is logisch omdat er eerst wordt geprobeerd een 
budgetmeter te installeren bij betalingsproblemen. Slechts als de netbeheerders de woonst niet 
mogen of kunnen betreden om een budgetmeter te plaatsen, kan er na een sociaal onderzoek beslist 
worden om af te sluiten.  
 
Wanneer we het verband met de welvaartsindex onderzoeken, vinden we een matig negatief verband. 
In gemeenten met een hogere welvaartsindex zullen dus minder budgetmeters geplaatst worden en 
vice versa. Het verband is weliswaar minder uitgesproken dan bij het gebruik van de 
werkloosheidsgraad, maar desalniettemin significant. Ook is er een zwak negatief verband met 
betrekking tot het aantal behandelde LAC-dossiers.  
 
Deze analyse bevestigt het vermoeden dat er een expliciet verband bestaat tussen economische 
armoede en energiearmoede. Energiearmoede is dus geen losstaand probleem, maar moet bekeken 
worden binnen de ruimere context. Ook netbeheerders en OCMW’s bevestigen dat gezinnen zelden 
enkel problemen hebben om hun energiefactuur te betalen, maar dat er meestal sprake is van een 
ruimere schuldenproblematiek.  
 
Volgens de recent gepubliceerde studie Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND) van de Vlaamse 
regering, leefden in 2009 effectief 730.000 Vlamingen of 12 procent in een huishouden met een 
inkomen onder die drempel. Dit percentage komt overeen met het aantal gezinnen dat in 2010 een 
ingebrekestelling kreeg van zijn leverancier. Ook de werkloosheidsgraad stijgt sinds 2008 jaarlijks in 
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Vlaanderen. Het is in die context dat ook de problematiek van energiearmoede moet gekaderd 
worden.  
 
 

Nota aan de redacteurs: 
De VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) staat in voor de regulering en 
controle van de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt in Vlaanderen. De VREG wil de Vlaamse 
afnemers bijstaan om de mogelijkheden van de vrije energiemarkt te leren kennen en hun weg te 
vinden op deze markt. Ze volgt de ontwikkelingen van de Vlaamse energiemarkt, bekeken in een 
Europese context, via studies. In haar adviserende taak aan de Vlaamse Regering verwerkt ze haar 
kennis over de Vlaamse energiemarkt. Ze neemt gepaste maatregelen om de uitvoering van het beleid 
te ondersteunen. De VREG ijvert voor een transparante Vlaamse energiemarkt en realiseert haar 
opdrachten via een open communicatie met de Vlaamse overheid, de marktspelers en de afnemers. 
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