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Energiepremies 
weer in de lift
Vorig jaar werden opnieuw meer
premies toegekend voor energie-
maatregelen aan een woning, zo
blijkt uit cijfers die Vlaams parle-
mentslid Valerie Taeldeman
(CD&V) opvroeg bij Energie -
minister Bart Tommelein (Open
Vld). De stijging is opvallend na
de terugval in 2014, schrijft De
Zondag.

Op 1 januari ondergaat het pre-
miestelsel een grondige meta-
morfose. Het aantal premies voor
dak- en zoldervloer isolatie steeg
van 41.000 naar 54.000 en die
voor warmte pompen van 1.000
naar 1.500. Ook voor vloer- en kel-
derisolatie zit het aantal weer in
stijgende lijn. 

Ondanks die stijging is
Vlaanderen nog niet klaar met de
Europese energiedoelstellingen.
Om maatregelen voor energie-
efficiëntie nog meer aan te moe-
digen, zal de overheid vanaf 1
januari meer inzetten op totaal-
renovatie en minder op individu-
ele premies. Een goede zaak, vol-
gens Taeldeman. “Als je enkel je
dak isoleert, maar enkel glas hebt
en zonder spouwmuurisolatie zit,
heeft dat weinig meerwaarde.
Deze hervorming moet de
Vlaming nog meer aanzetten tot
energiezuinigheid.” (BELGA)

‘Deze regering mist
de empathie om de
gevolgen van haar
beleid op vrouwen

in te schatten’
EVITA WILLAERT

PARLEMENTSLID (GROEN)

‘Ventenregering’ blijkt
niet vrouwvriendelijk
Gendertoets bij beleidsmaatregelen blijft uit waardoor vrouwen in armoede dreigen te belanden
JEROEN VAN HORENBEEK

De federale regering zegt wel dat ze de
gendertoets toepast, maar ze doet het
eigenlijk niet. Dat besluit het Instituut voor
de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. 
De armoede bij vrouwen dreigt zo alleen
verder toe te nemen. 

De regering is sinds enkele jaren verplicht om al
haar nieuwe wetten en maatregelen aan een
 gendertoets te onderwerpen. Die test gaat na of
geen van beide geslachten te zwaar benadeeld
wordt. Maar vaak wordt die toets omzeild of slecht
uitgevoerd, zo blijkt.

Volgens het Instituut voor de Gelijkheid van
Vrouwen en Mannen wordt bij nieuwe maat -
regelen alleen nagekeken of ze niet uitsluitend
een van twee geslachten treft. Als dat niet het geval
is, is er geen sprake van genderongelijkheid
 volgens de regeringskabinetten.

Maar zo eenvoudig is het niet, stelt het Instituut.
De gendertoets moet ook de impact van die maat-
regel op de leefsituatie van mannen en vrouwen
bekijken. Een voorbeeld: de afschaffing van het
ongemotiveerd tijdskrediet geldt misschien voor
beide geslachten, maar treft wel hoofdzakelijk de
vrouwen, omdat zij er veel meer gebruik van
maken (driekwart van het totaal). Deze volgende
en veel belangrijkere stap wordt zelden genomen.
“In het algemeen zien de betrokkenen daar het
nut van in”, schrijft het Instituut.

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke
Sleurs (N-VA) geeft toe dat er nog werk aan de win-
kel is. “Alle ministers doen hun best om de toets
correct uit te voeren, maar er zijn zeker verbete-

ringen mogelijk”, reageert ze via haar woord -
voerder. “We werken eraan.” 

Voor oppositiepartij Groen volstaat dit ant-
woord niet. Parlementslid en arbeidsmarkt -
specialist Evita Willaert vindt dat het overheids-
beleid systematisch vrouwonvriendelijk is. “Veel
maatregelen van de coalitie treffen vrouwen
onevenredig hard.

“Deze regering bestaat uit veertien mannen en
vier vrouwen. In het kernkabinet, waar de beslis-
singen vallen, zetelt geen enkele vrouw. Zo’n
 ventenregering mist dan ook de empathie om de
gevolgen van haar beleid op vrouwen in te
 schatten”, klaagt Willaert aan.

Twee jaar terug, bij het aantreden van de rege-
ring, waarschuwde Furia (de nieuwe naam voor

het Vrouwen Overleg Komitee) al dat de gender-
toets niets voorstelt en dat de extra besparingen
vrouwen meer pijn zouden doen. Vrouwen zijn
kwetsbaar voor armoede. Zo maken ze 80 procent
uit van de ouders in de eenoudergezinnen, van
wie meer dan een vijfde in armoede leeft.
Vrouwen zijn ook vaker dan mannen afhankelijk
van het inkomen van hun partner. Zonder hen
komen ze snel in de problemen.

“De maatschappij verwacht dat vrouwen zich
voluit engageren voor kinderen, ouderen, zieken
en presenteert hen daar vervolgens de rekening
voor met gemiddeld lage inkomens, uitkeringen
en pensioenen”, zegt Sofie De Graeve van Furia.
“Dat is niet houdbaar.”

Geen vrijblijvende oefening
Sleurs ontkent dat gelijke kansen voor mannen
en vrouwen geen bezorgdheid is voor de regering.
Elke zes maanden eist ze dat alle ministers een
rapport inleveren met hun vooruitgang op dit
vlak. “Dit is zeker geen vrijblijvende oefening. We
lichten hun huiswerk door en het parlement con-
troleert het ook. Daarnaast zijn we gestart met
opleidingen voor de kabinetten. Die lopen nu
volop.” 

Maar Groen en Furia eisen vooral dat de gen-
dertoets serieus genomen wordt. De Graeve: “Die
test is geen wonderoplossing, maar het is wel een
goed instrument dat je niet belachelijk maakt. Als
maatregelen niet voldoen, moeten ze aangepast
worden.”

Want Furia waarschuwt: “We vrezen dat de
armoedestatistieken bij vrouwen opnieuw aan
het stijgen zijn. Dat is schrijnend.”
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