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“De gratis zomerconcerten zijn een goede zet van Stad Brugge  
om iedereen te laten genieten van muziek.”

10 miljard

De energiefacturen zijn vandaag maal tien 
gegaan, dus pleit het ACV ook voor een 
vertienvoudiging van het huidige budget 
van nog geen miljard euro dat de de 
Vlaamse regering uittrekt voor renovatie-
premies en andere stimulansen.  

Waar moet die 10 miljard vandaan komen? 
Uit recurrente middelen en investeringen. 
De Vlaamse regering is zelf pleitbezorger 
om productieve investeringen – die 
zichzelf op termijn terugbetalen – uit de 
begroting te laten. Een productievere 
investering dan de energie-omslag valt 
in deze tijden van klimaatverandering 
en uit de pan swingende energie-
facturen moeilijk te bedenken.

Waarom een Vlaamse 
Renovatiemaatschappij?
Een Vlaamse Renovatiemaatschappij 
zou dienen als onderbouw voor de 
energietransitie bij lokale besturen, 
door de middelen en de bevoegdheden 
van beide niveaus te mobiliseren. 
Nu keuzes maken en massaal inves-
teren is de beste garantie op onze 
welvaart, bepleitte Ann Vermorgen.

Om welke investeringen het 
allemaal kan gaan? 
Van zonnepanelen en laadinfrastructuur in 
publiek beheer installeren op publieke en 
semi-publieke plaatsen, over de aanleg van 
grote collectieve hernieuwbare energie-
netten, tot grootschalige wijkrenovaties. 

Tegelijk moet de Renovatiemaatschappij 
normen zetten over het gebruik van 
circulaire bouwmaterialen, ketentrans-
parantie en werkbaar werk. Om zo een 
einde te maken aan de wijdverbreide 
praktijk van dubieuze onderaanneming

Extra sociale bescherming
Daarnaast moet er op zeer korte termijn 
actie ondernomen worden om mensen 
extra sociaal te beschermen. De Vlaamse 
regering heeft de tools in handen om die te 
realiseren: via haar inkomensgerelateerde 
instrumenten zoals het Groeipakket 
en de huurpremie kan ze tijdelijk een 
energietoeslag voorzien. Om drama’s 
te voorkomen moet onmiddellijk een 
verbod op gas- en elektriciteitsafslui-
tingen worden ingesteld. Ook huurders 
moeten beter ondersteund worden. NT

10 miljard euro, zoveel budget is er volgens het ACV nodig  

om de energie-omslag te realiseren op publieke en semi-publieke 

plaatsen. Een nieuw op te richten Vlaamse Renovatiemaatschappij 

moet de Vlaamse overheid en lokale besturen samenbrengen  

om collectief projecten in de steigers te zetten.  

Dat stelde nationaal ACV-secretaris Ann Vermorgen voor  

in haar slotspeech op het Congres van het ACV.

14 N T  |  E D I T I E  № 5 5  |  2 0 2 2




