vu. Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel. Niet op de openbare weg werpen aub.

HET VERWARMINGSAKKOORD
IS EEN VERARMINGSAKKOORD!

Het is niemand ontgaan dat de energieprijzen de afgelopen maanden
spectaculair gestegen zijn. Het aantal gezinnen dat de energiearmoede
ingeduwd zal worden, dreigt nu nog sterker toe te nemen. Ook voor wie
niet noodzakelijk in de armoede geduwd zal worden, betekenen die prijzen
een serieuze hap uit het maandbudget. En dat is onaanvaardbaar! Vooral
omdat een lagere energiefactuur weldegelijk mogelijk is. Het vergt alleen wat
politieke moed.
Politieke moed die de Vivaldi-regering duidelijk NIET heeft. Het energieakkoord waarmee men op de proppen komt, is dan ook een slag in het
gezicht van alle mensen die hun facturen zien blijven stijgen. Het BTW-tarief
op elektriciteit werd verlaagd tot 6 procent, maar het blijft op 21% staan
voor wie op gas verwarmt. Dat terwijl gas over het algemeen net het meest
gebruikte verwarmingssysteem is in het Brussels Gewest (79,44%). Daarna
volgen mazout (13,86%) en pas op het einde van de rit elektriciteit (4,47%).
Het is duidelijk dat de maatregelen van de regering dan ook maar weinig
Brusselaars zullen helpen.
Dit verWarmingsakkoord is een verArmingsakkoord!

Bob De Brabandere
Senator
Voorzitter Vlaams Belang Brussel

Dominiek Lootens-Stael
Fractievoorzitter
Brussels Parlement

ONZE VOORSTELLEN
De regering verlaagde enkel het BTW-tarief op elektriciteit, terwijl gas veruit het
meest gebruikte verwarmingssysteem is in het Brussels Gewest (79,44%). De
grootste btw-brok wordt niet aangepakt omwille van groene hypocrisie. Dat is
dramatisch voor vele gezinnen. Als deze regering elektriciteitscentrales op gas
kan subsidiëren, moet ze ook de btw op de gasfactuur kunnen verlagen! Het
btw-tarief op gas moet verlaagd worden naar 6%.

MEER LEVERANCIERS IN BRUSSEL
Brussel telt nog maar 2 energieleveranciers: Lampiris en Engie. De energieprijzen liggen al veel hoger in Brussel dan in de rest van het land, maar door een
beperkte marktwerking kunnen ze nog hoger worden. De Brusselse regering
moet er alles aan te doen dit duopolie te doorbreken!

BETROUWBARE, BETAALBARE EN MILIEUVRIENDELIJKE
KERNENERGIE
De klimaatfundamentalisten willen dat wij geen kernenergie meer produceren.
Het gevolg? Bevoorradingsproblemen, afhankelijkheid van vervuilende en
dure stroom uit fossiele brandstoffen en energie uit het buitenland. We moeten
de andere richting uit: naar een blijvende aanwezigheid van kernenergie in
de energiemix van ons land. Er moet zoals in veel andere Europese landen
ook geïnvesteerd worden in nieuwe nucleaire capaciteit.

ALLE ANDERE PARTIJEN
HEBBEN SCHULD
Energie is een basisrecht. Toch swingen de prijzen de pan uit en doet de regering hier nauwelijks iets aan. Mensen worden de armoede ingeduwd of
moeten hun vakantie laten vallen. En alle partijen zijn schuldig!

De N-VA verhoogde vorige legislatuur samen met Open
VLD, MR en CD&V de BTW op energie naar 21%

Ecolo en Groen sluiten samen met Open VLD,
MR, SP.a, PS en CD&V onze kerncentrales en
zorgen er voor dat we nog meer dan voordien
afhankelijk worden van buitenlandse energie.

Enkel het Vlaams Belang beseft dat er achter alle statistieken ook mensen
schuilen. Energie is een basisrecht. Mits wat politieke moed kan het dat ook
weer écht worden.

Blijf op de hoogte van wat er in onze hoofdstad gebeurt
en neem een gratis abonnement op Brussel Morgen.

vlaamsbelangbrussel.be/brusselmorgen
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