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Historiek (bekeken vanuit toegang tot energie)

Eerste gebruik van energie: hernieuwbare energie

- (Hout)vuur voor verwarming, voedsel bereiden en verlichting
- Dierlijke trekkracht (paarden, ossen, ezels, …) en om zich te 

verplaatsen
- Eerste industriële activiteit: smelten en verwerken van metalen 

(hout en houtskool)
- Wind- en watermolens
- Trekdieren in de landbouw: minstens 20 % van de grond werd 

gebruikt voor voeder voor de trekdieren (energiegewassen)

TOEGANG TOT ENERGIE IS RELATIEF VOOR IEDEREEN HAALBAAR

Van hernieuwbare energie naar fossiele energie en terug naar hernieuwbare energie



Historiek (bekeken vanuit toegang tot energie)
Fossiele energie

- Fossiele energie: planten die samengedrukt werden en 
versteend (steenkool) of vloeibaar (petroleum) of in 
gasvorm (aardgas) opgeslagen werden onder de “nieuwe” 
aardkorst. De CO2 werd zo opgeslagen. Andere 
broeikasgassen (BKG) zoals methaan werden onder een 
permanente ijskorst opgeslagen (permafrost b.v. in 
Siberië).

- Het stoomtijdperk: stoommachines vervangen stilaan de 
natuurlijke (hernieuwbare) energiebronnen -> steenkool

- Verbrandingsmotoren ->  gebruik van petroleumderivaten 
(benzine, diesel, kerosine)



Historiek (bekeken vanuit toegang tot energie)
Fossiele energie

- De ontginning van steenkool en 
petroleum zorgt ervoor dat de 
opgeslagen CO2 terug in de atmosfeer 
terecht komt. Intensief gebruik 
(huishoudelijk en industrieel) en 
toename wereldbevolking zorgt voor 
broeikasgaseffect en dus opwarming 
van de aarde -> dit is geen natuurlijke 
cyclus (zoals in het verleden) maar 
een gevolg van de menselijke 
activiteiten.



Historiek (bekeken vanuit toegang tot energie)
Nucleaire energie (kernsplitsing): 
uitstoot van broeikasgassen (BKG) is zeer 
beperkt, maar andere problemen: veiligheid
(cf. Tsjernobil, Fukushima) en kernafval
(duizenden jaren voor afbraak effecten). 
Technisch is een nucleaire centrale niet 
flexibel (op- en afregelen duurt diverse 
dagen). Economisch zijn nieuwe nucleaire 
centrales vele malen duurder dan 
hernieuwbare energie. 

TOEGANG TOT FOSSIELE ENERGIE IS AFHANKELIJK VAN ECONOMISCHE EN GEOPOLITIEKE TRENDS



Historiek (bekeken vanuit toegang tot energie)
Klimaatproblematiek

- Klimaatchaos moet hoogdringend aangepakt worden -> we 
gaan nu al over grenzen

- Weersfenomenen worden zeer extreem: hittegolven, 
bosbranden, hevige regens (cf. Pepinster) en de gevolgen ervan 
worden onbetaalbaar

- Gevolgen van klimaatopwarming laten zich harder voelen in 
armere landen en ook voor kansarmen hier (zie gevolgen in 
provincie Luik van de regenramp van begin juli ’21)

- Aanpak (voor wie het kan betalen): adaptatie = aanpassen (b.v. 
dijken verhogen) en mitigatie = vermijden (b.v. minder energie 
verbruiken)

DE GEVOLGEN VAN DE KLIMAATOPWARMING TREFFEN DE ARMEN HET HARDST 
EN WORDEN OOK MAATSCHAPPELIJK ONBETAALBAAR



Historiek (bekeken vanuit toegang tot energie)
Digitaal tijdperk:

- Heel wat elementen van de economie (zoals diensten) en de 
maatschappij (sociale media) verlopen digitaal (internet, …) Zo kon een 
deel van de economie tijdens de lockdown n.a.v. COVID-19 verder 
“draaien” en werd er massaal aan telewerk gedaan.

- Al deze digitale acties en elektronische communicatie functioneren op 
elektrische energie.

- Grote bedrijven in deze digitale wereld (Microsoft, Google, Amazon, 
Facebook, …) kiezen voor groene stroom om hun datacenters en 
activiteiten van energie te voorzien.

- Maar: heel wat mensen hebben niet de middelen/kansen om hierin 
“mee te zijn” en worden zo meer en meer uitgesloten…

DE MAATSCHAPPIJ IS TOTAAL AFHANKELIJK GEWORDEN VAN 
ELEKTRICITEIT



Historiek (bekeken vanuit toegang tot energie)
Dus: (terug) naar hernieuwbare energie

- Energie is verantwoordelijk voor minstens 40 % van de uitstoot van BKG. Als we dit 
aanpakken, zijn we al een groot stuk op de goede weg! 

- Ook andere zaken zoals vleesconsumptie beperken, … zijn nodig.
- We moeten vervoer (transport) en verwarming zoveel mogelijk elektrificeren omwille 

van klimaatproblematiek
- Hernieuwbare energietechnologie (zon, wind, biomassa) is zo geëvolueerd dat ze 

beantwoorden aan de vereisten van de huidige maatschappij en ze zijn onbeperkt 
voorradig (in tegenstelling tot fossiele energie).

- De uitdagingen situeren zich op het vlak van opslag van hernieuwbare energie en pieken 
en dalen afvlakken.

DE KLIMAATUITDAGINGEN EN DE ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE EVOLUTIES 
VRAGEN EEN SNELLE UITBREIDING VAN GROENE ELEKTRICITEITSPRODUCTIE -> hoe 
zorgen we ervoor dat deze transitie ook sociaal is?



Hernieuwbare Energie

Economie Milieu



Hernieuwbare Energie

Betaalbaar

BetrouwbaarMilieuvriendelijk



Hernieuwbare energiebronnen

Zon
(PV, collectoren, geconcentreerd)

Elektriciteit Warm water, stoom

Wind Elektriciteit

Water Elektriciteit

Omgevingswarmte
(lucht, water, ondergrond)

Elektriciteit Warm water, lucht

Biomassa
(teelten, reststromen)

Elektriciteit Warm water, stoom Vloeibare brandstof

Waterstof

Groen gas of methanol



Huidige problematiek toegang tot energie
Beste manier om met energie om te gaan is er zo weinig 
mogelijk van te verbruiken:

- Isoleren om verwarming (en verkoeling) te beperken
- Zuinige toestellen die zo weinig mogelijk verbruiken (= 

nieuwe toestellen, duurder in aankoop)

PROBLEEM: KANSARMEN MEESTAL GEEN EIGENAAR 
VAN WONING EN BEPERKT BUDGET VOOR AANKOOP 
ZUINIGE TOESTELLEN

Zelf energieproducent worden (prosument):

- Zonnepanelen en zonneboilers
PROBLEEM: KANSARMEN MEESTAL GEEN EIGENAAR 
VAN WONING EN GEEN BUDGET VOOR AANKOOP 
INSTALLATIE



Huidige problematiek toegang tot energie
Energiefactuur verlagen:

- Actueel: zeer hoge energieprijzen (elektriciteit en gas) door aantrekkende economie en geopolitieke trends
- Hernieuwbare energie met gratis bronnen (zon en wind) zal de factuur op termijn verlagen
- Overheid moet een aantal zaken uit de factuur halen: lasten en toeslagen vormen meer dan 2/3 van de 

elektriciteitsfactuur
- Goedkoopste leverancier zoeken: vraagt enige skills en moed

PROBLEEM: VAARDIGHEDEN OM GOEDKOOPSTE LEVERANCIER TE (BLIJVEN) ZOEKEN



Elektriciteitsfactuur voor een particulier (gezin) in Vlaanderen – Bron: CREG

Huidige problematiek toegang tot energie



Gasfactuur voor een particulier (gezin) in Vlaanderen – Bron: CREG

Huidige problematiek toegang tot energie



Huidige problematiek toegang tot energie
Transport elektrificeren

Elektrische fietsen en elektrische wagens
PROBLEEM: DURE AANKOOP, dus MEESTAL GEEN 
OPTIE VOOR KANSARMEN

OPENBAAR VERVOER: betaalbaarheid en 
dienstverlening verbeteren = sociaal en 
klimaatvriendelijk



• Actueel: momenteel swingen de elektriciteits- en gasfacturen de pan 
uit. Moeilijk te voorspellen hoe lang dit zal aanhouden.

• Dit is te wijten aan o.m. het terug aantrekken van de economie (na de 
Corona epidemie), aan geopolitieke maneuvers (Rusland wil een 
goedkeuring voor een nieuwe pijplijn, …), maar ook aan de 
overgangsfase waarin we nu zitten in de energietransitie.

• ECB: “de kosten van de klimaatverandering zullen vele malen groter 
zijn dan de prijs van de energietransitie”.

• De overheden moeten hoogdringend een bijsturing voorzien, zodat 
energie betaalbaar blijft, zeker voor mensen in armoede.

• Er zijn hiervoor reeds een aantal voorstellen: verschuiving van lasten, 
BTW verlaging,…

• Belangrijk is dat het debat snel gevoerd wordt en dat hierin ook de 
kansarmen gehoord worden. 

Huidige problematiek toegang tot energie



Enkele aanzetten voor verbeteringen
WONEN: huurwetgeving verder aanpassen 

Gezien kansarmen meestal geen eigenaar zijn, worden ze 
aangewezen op de huurmarkt.
De huurwetgeving moet maatregelen inzake energie 
versterken.
• Maximale isolatie stimuleren = groenste en meest 

betaalbare energie is niet verbruikte energie
• Sociale woningen vergroenen -> isoleren, zonnepanelen, 

zonneboiler, warmtepomp
• Voor de private huurmarkt: mogelijkheid tot kleinschalige 

energiegemeenschappen: b.v. zonnepanelen en batterijen  
of warmteopwekking op wijkniveau



Enkele aanzetten voor verbeteringen
WONEN: verwarming elektrificeren

Sociale woningen en private huurwoningen: warmtepomp verplichten bij vervanging of nieuwbouw (behalve indien er 
een warmtenet is)



Enkele aanzetten voor verbeteringen
Warmtenetten

Restwarmte (b.v. van een verbrandingsoven) 
aanwenden om woningen te verwarmen. 
Voordeel voor kansarmen: niet investeren in 
aankoop en/of onderhoud van een 
verwarmingsapparaat.
Kostprincipe: NMDA = Niet Meer Dan Andere 
(Systemen), b.v. in vergelijking met gaslevering …
Voorbeelden in Scandinavië en Nederland, maar 
ook bij ons: Brugge, Roeselare, Harelbeke –
Kuurne, …



Enkele aanzetten voor verbeteringen
Transport:
Deelwagensysteem: toegankelijk maken -> 
geen aankoop nodig

Openbaar vervoer: financieel 
toegankelijker maken en dienstverlening 
verbeteren



Enkele aanzetten voor verbeteringen
Wat kan u doen voor hen?

Hulp bij het zoeken naar de goedkoopste leverancier (b.v. via vrijwilligerswerk)



Enkele aanzetten voor verbeteringen
Wat kan u doen voor hen?
Tips verzamelen en organisaties vinden die op een toegankelijke manier uitleg kunnen geven over de 
(evoluties) van de ingewikkelde energiemarkten en hoe daar wegwijs uit te geraken



Enkele aanzetten voor verbeteringen
Wat kan u doen voor hen?
Onze overheden aanzetten om snel maatregelen te nemen om de energietransitie betaalbaar te 
houden voor iedereen, en vooral voor de kansarmen. Dit kan o.m. door organisaties te steunen die 
hiervoor opkomen maar ook hierover uw stem te laten horen (b.v. waarom niet op uw FB pagina?).



Vraag en antwoord


