
PERSBERICHT 
 

15 november 2010 
 
 

 
 

“Opschorting energiepremies is 
paniekvoetbal ” 

 
Vanaf vandaag is de energiepremie in het Brussels G ewest 
opgeschort. Bral heeft kritiek op het paniekvoetbal  van de regering 
en pleit voor een langetermijnpolitiek in het Bruss els energiebeleid.  
 
Voor Bral (Brusselse Raad voor het Leefmilieu vzw) is de energiepremie een goed instrument 
maar is ze niet voorspelbaar genoeg.  Twee jaar na elkaar heeft de Brusselse minister van 
Leefmilieu en Energie zich verplicht gezien om urgentiemaatregelen te nemen over de energiepremie. 
Al in 2009 besliste ze onverwacht om de premie voor zonnepanelen niet langer toe te kennen, met de 
bekende "stormloop vóór sluitingstijd" tot gevolg. En ook nu schort ze de uitbetaling van de volledige 
energiepremie op, omdat het budget opgebruikt is. Tussen vandaag en het einde van het jaar worden 
de energiepremies niet meer uitbetaald. 
 
Omdat de premie elk jaar opnieuw wordt ingesteld bij regeringsbesluit, is het vandaag bovendien 
onzeker wat de financiële voorwaarden zullen zijn voor de uitbetaling in 2011: de soorten 
investeringen die recht geven op een premie, de hoogte van de premie en wie in aanmerking komt.  
 
Volgens Piet Van Meerbeek  van Bral is de onvoorspelbaarheid van het systeem nefast voor ons 
klimaatbeleid. "De doelstelling van een premie is investeringen te stimuleren. Een premie moet dus 
mikken op de lange termijn . Investeren en renoveren doe je immers niet impulsief. Je plant het lang 
op voorhand en dus moet je ook de premie lang op voorhand in je berekeningen kunnen opnemen. 
Een premie die wispelturig en onvoorspelbaar  is, wordt meteen waardeloos . Mensen zullen dan 
hun kostenplaatje berekenen zonder op de premie te rekenen en dienen een eventuele aanvraag voor 
de premie hoogstens in als extraatje", aldus Van Meerbeek. "De premie dreigt haar functie te 
verliezen : mensen die normaal gezien niet zullen investeren, overtuigen om het toch te doen. De 
premie wordt dan eerder een financieel cadeautje aan de middenklasse, die toch al renoveert." 
 
Het is nochtans een uitstekende zaak dat het Brussels Gewest een energiepremie uitreikt voor een 
hele reeks ingrepen die leiden tot minder energieverbruik . Zo'n premie is in de praktijk vaak een 
echte stimulans voor investeringen. De energiepremie functioneert vandaag ook vrij goed en daardoor 
is ze nu slachtoffer van haar eigen succes. In tegenstelling tot de renovatiepremie is de bureaucratie 
beperkt. De energiepremie is daarom iets gemakkelijker bereikbaar voor mensen in kansarmoede. 
Toch wijzen terreinwerkers nog altijd op het bestaan van een Mattheüseffect: aan wie heeft, zal 



gegeven worden. 0ok de energiepremie is vooral spek voor de bek van mensen uit de middenklasse 
en dat is jammer. 
 
Bral vzw schuift een aantal oplossingen naar voren:   
 
1) Maak de premie structureel via een regeringsbesl uit met onbepaalde duur  
 
In tegenstelling tot de renovatiepremie beslist de regering jaarlijks over de modaliteiten van de 
energiepremie. Want omdat de technieken op vlak van isolatie en dergelijke voortdurend evolueren, is 
het moeilijker om te voorspellen wat realistische technische vereisten zullen zijn binnen enkele jaren. 
Toch gelooft Bral dat het mogelijk is om de energiepremie een soort sokkel mee te geven in een 
regeringsbesluit met onbepaalde duur: welke soorten werken onder de premies vallen, wie in 
aanmerking komt... Die sokkel zou zorgen voor een structurele verankering zodat we allemaal de 
grote lijnen van de premie kennen. De minister kan dan jaarlijks de percentages van terugbetaling en 
de technische vereisten voor de werken scherp stellen via een ministerieel besluit.  
 
2) Geen abrupte wijzigingen meer 
 
Natuurlijk is er altijd een budgettaire beperking op de uitbetaling van een premie. De regering kan 
geen geld uitbetalen als er geen meer is. Maar ze kan het investeringsklimaat zo gunstig mogelijk 
maken en mensen pijnlijke ervaringen besparen door het budget zo goed mogelijk in te schatten (lees: 
hoog genoeg). En de minister kan en moet mensen permanent op de hoogte houden van de stand 
van zaken van het budget. Waarom niet een soort scorebord op een website? 
 
3) Selectiever omspringen met de premie 
 
Als we de premie nog beter richten op investeringen die zonder steunmaatregelen niet gebeuren, zal 
het budget vanzelf langer mee gaan. Na overleg met mensen op het terrein komt Bral tot de conclusie 
dat bijsturingen nuttig zouden zijn. Van Meerbeek: "Dat de regering nu een premie uittrekt om houten 
ramen te vervangen door pvc, is onvoorstelbaar. Niet alleen omdat ze zo de afbraak van ons erfgoed 
subsidieert maar ook omdat bij de productie en het gebruik van pvc toxische stoffen vrijkomen. Die 
premiemogelijkheid zouden we dus beter gewoon afschaffen. Verder kan de regering overwegen 
bepaalde premie-onderdelen voor te behouden voor mensen die het financieel nodig hebben. Alleen 
voor innovatieve technieken zoals zonne-energie kan algemene steun van de overheid nodig zijn, los 
van het inkomen." 
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