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”Overheid speelt bank voor kmo’s. Waarom dan niet voor gezinnen?”
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Je wil je dak isoleren of zonnepanelen plaatsen, maar hebt daarvoor niet meteen het geld opzij staan? Dan kan je bij het lokale Energiehuis van je gemeente een goedkope lening aanvragen. Het ging om maximaal 10.000 euro die je op vijf jaar moet afbetalen. Daar betaal je 2% rente op, kwetsbare groepen, zoals mensen in schuldbemiddeling, met een laag inkomen of met begeleiding van het OCMW betalen zelfs helemaal geen interest. Sinds begin 2015 kregen al bijna 10.000 Vlamingen groen licht voor zo’n energielening via de overheid.
Maar Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) wil er het mes in zetten. Vanaf 2019 zou het systeem worden afgebouwd. In de plaats zullen banken goedkope leningen aanbieden. De lening aan 0% blijft wel bestaan. “Mensen die niet tot de sociale doelgroep behoren, kunnen naar een bank stappen en krijgen een lening. Maar heel veel mensen hebben zelfs geen lening nodig”, werpt Tommelein op. Het kabinet merkt ook op dat elke belastingbetaler meebetaalt als de overheid deze taak op zich neemt. Bovendien is er de belofte van grootbanken ING, BNP Paribas Fortis en bpost bank om een energielening met een rente onder de 2% op de markt te brengen.
”Deze afbouw is een beslissing die al door de Vlaamse regering is genomen en die in het regeerakkoord staat”, voert Tommeleins woordvoerster nog aan. Maar volgens CD&V-energiespecialist Robrecht Bothuyne is er hierover toch nog discussie binnen de meerderheid. “Een drietal weken geleden hebben we nog het licht op groen gezet over een fonds voor energiebesparende investeringen bij kmo’s. Daar speelt de overheid dus wél bank. Waarom zou dat dan voor gezinnen plots níet meer kunnen?” vraagt Bothuyne zich af. “We moeten hier ook geen grote ideologische discussie van maken, maar naar de cijfers kijken.” Op het bureau van Tommelein ligt immers een studie van de impact die het schrappen van de energieleningen aan 2% zou hebben. De minister beloofde al om met de resultaten daarvan rekening te houden.
Oppositiepartijen sp.a en Groen probeerden gisteren alvast om de geplande afbouw van de energielening terug te draaien. Maar dat voorstel werd weggestemd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Johan Danen (Groen) wijst erop dat de Energiehuizen mensen gratis ondersteuning en begeleiding bieden in het energiezuiniger maken van hun woning, iets wat de banken niet doen. Rob Beenders (sp.a) brengt dan weer aan dat de banken geen enkele garantie kunnen bieden dat de rentevoet de komende jaren op 2% blijft. “De overheid kan dat wel”, aldus Beenders.
Wie zeker wil zijn van een voordelige energielening bij de overheid, wacht in elk geval best niet te lang. Al loont het ook om nog niet metéén bij een Energiehuis aan te kloppen. Tommelein heeft afgelopen juni immers aangekondigd om de energielening eerst nog uit te breiden, voor er vanaf 2019 het mes in gaat. Zo zal je binnenkort tot 15.000 euro kunnen lenen en krijg je 8 jaar om dat bedrag terug te betalen. De komende weken komt die uitbreiding op de ministerraad.

