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Energie is duur geworden. Veel deelnemers kunnen hun energiefactuur niet
meer betalen en krijgen opnieuw schulden als ze de afrekening van hun
energieverbruik krijgen. Een aantal van de deelnemers stapten over naar een
goedkopere leveranciers. Je kan via www.besparenkan.be bekijken welke
leverancier goedkoper is. Dit overstappen is niet zo eenvoudig. Je moet opletten
dat alles goed gebeurt. Als je je huidige leverancier niet correct opzegt, kan het
dat je dubbel betaalt. Wie sociaal tarief heeft, informeert best wat er moet
gebeuren om opnieuw sociaal tarief te krijgen. Wie vroeger schulden had bij een
leverancier zal geweigerd worden om opnieuw klant te worden.
Om de energie terug betaalbaarder te maken stellen we voor dat de BTW
verlaagd wordt naar 6%. Iedereen moet zich kunnen verwarmen, moet kunnen
koken en we vinden dan ook dat een basis elektriciteit of gas zonder BTW
geleverd mag worden.
Onze gastspreker sprak namens Groen. Ze beseffen dat energie nu voor een
groep onbetaalbaar is en dus moet dit aangepakt worden. Energiefacturen zijn
ingewikkeld. We betalen niet enkel verbruik maar ook distributiekosten. Wat
zijn dat? Dat zijn de kosten om de energie tot bij je thuis te krijgen. Het gaat ook
over de kosten voor de straatverlichtingen en de premies die gegeven worden
aan mensen die zonnepanelen hebben of hun woning isoleren. Groen wil deze
kosten niet langer meer door de verbruiker laten betalen. Op die manier wordt de
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energiefactuur ook lager. We vinden dit een goed voorstel. Waarom zouden wij
zonnepanelen meebetalen als we er geen hebben?
We stelden ook voor om meer zonnepanelen te installeren op openbare
gebouwen en sociale woningen.
Nu betaalt de gewone burger meer voor elektriciteit/gas dan bedrijven. Dat klopt
niet. Groen wil dit veranderen. We vinden dit wel goed maar vrezen dat
bedrijven dan ons land zullen verlaten. Dan gaan er nog meer jobs verloren en
dat willen we niet.

We zoeken nu hoe we
energie kunnen besparen.
We hebben dikke truien aan
en kijken naar tv onder een
donsdeken. We doen dit niet
voor de gezelligheid maar
omdat we moeten. Enkele
mensen gaan tijdens de
winter

vaak

naar

buurthuizen of buren waar het warm is. Je probeert dan enkel thuis te komen
een beetje voor je gaat slapen. Zo verlagen we ook onze stookkosten. Wie een
budgetmeter heeft kan heel goed merken dat je energieverbruik veel hoger is als
het koud is.
We pleiten er daarom ook voor dat alle huizen goed geïsoleerd zijn. Dat moet
van de overheid tegen 2020 gebeuren. De overheid moet dit ook controleren.
Alle huurwoningen die vrij komen mogen slechts opnieuw verhuurd worden als
ze voldoende geïsoleerd zijn. De huurprijs mag niet stijgen. Dit vindt Groen
ook.
Niet alle eigenaars hebben voldoende kapitaal om isolatiewerken uit te voeren.
In Antwerpen ondersteunt het stadsbestuur deze eigenaars zodat ze wel deze
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werken kunnen betalen. We vinden het nodig dat de overheid tussenkomsten
voorziet voor eigenaars die te weinig centen hebben om hun woning te isoleren.
Onze gastspreker legde ook uit hoe slimme meters werken. Dit lijkt ons
ingewikkeld. “wat zullen we daarmee meemaken“ merkte iemand op. We
vroegen ons ook af of dit niet in het voordeel is van mensen die goed kunnen
rekenen, die apps op hun smartphone en elektrisch toestel kunnen plaatsen.

We proberen zuinig om te gaan
met ons energieverbruik. Wie een
budgetmeter heeft, spreekt soms
het noodkrediet aan. Je kan dan
toch nog energie verbruiken maar
je laadt niet op. Als je dit te vaak
doet,
verantwoorden.

moet

je

je

gaan

Een moeder vertelt dat haar zoon alleen ging wonen. De

diensten die het gezin begeleidden, vonden dit beter. Zo konden de andere groter
wordende kinderen elk een eigen kamer krijgen. De zoon die apart woonde, ging
vaak terug naar huis: hij at er en zijn moeder deed de was voor hem. Daardoor
was het energieverbruik laag. Hij moest zijn laag verbruik gaan uitleggen.

We hoorden ook van iemand die thuis regenwater heeft. Ze gebruikt dit om te
poetsen en gaat wassen in een wassalon. De watermaatschappij dacht dat ze haar
waterverbruik niet juist had opgegeven en ze installeerden een andere meter. Het
is jammer dat je geen regenwater kunt gebruiken als je in een sociale woning
woont.

We spraken ook over afval. De aankoop van vuilniszakken, PMD-zakken weegt
door in ons krap budget. Iemand vertelde dat ze extra geld aan haar advocaat,
die als schuldbemiddelaar optreedt, moet vragen om dit te kunnen aankopen.
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Dat krijgt ze niet altijd. Je zou zakken apart moeten kunnen aankopen. In
sommige winkels in Antwerpen gebeurt dit maar dan vragen ze meer voor 1
vuilniszak. Goed is dat in Antwerpen sorteerstraatjes zijn. Je betaalt dan per zak
die je erin stopt. We zien dat er veel mensen sluikstorten omdat ze zakken,.. niet
kunnen betalen.
Een probleem is ook dat containerparken niet bereikbaar zijn. Soms heb je geluk
en woon je dichtbij maar hoe breng je grote stukken als je geen wagen hebt. Een
aantal gemeentes organiseren een ophaaldienst. Je betaalt dan per vierkante
meter en mensen komen afval erbij zetten. Soms wordt wat je buiten zet door
anderen meegenomen maar je moet dan toch betalen als ze langs komen. We
beseffen dat afval een groot probleem is, maar willen dat het betaalbaar blijft
voor iedereen.
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