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Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Energiekosten voor scholen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel   
___________________________________________________________________________ 

 

Mijnheer het collegelid, 

 

Op donderdag kopte de website van het Vrt-nieuws ‘Energieprijzen vreten schoolbegroting op’. 

Het artikel ging over de noodkreet die de onderwijskoepels aan de Vlaamse Regering richtte 

naar aanleiding van de uit de hand lopende energieprijzen en de impact die deze hebben op de 

budgetten van scholen. Er werd onder andere een voorbeeld aangehaald van een middelbare 

school in Vilvoorde die in 2021 20% van zijn middelen in de energiekosten stak. Zij ramen dat 

zij in 2023 59 % van hun budget in de energiefactuur zullen steken.  

 

De consensus en de angst onder bestuurders van schoolkoepels is ook dezelfde: dat 

investeringen op de lange baan zullen moeten worden geschoven, er bespaard zal moeten 

worden op didactisch materiaal en pedagogische initiatieven en dat de leerlingen hier finaal de 

dupe van zullen zijn. 

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

 Is er een schatting gebeurd van de meerkost die scholen in het Nederlandstalig onderwijs 

in Brussel moeten ophoesten door de gestegen energiekosten? Kan u een beeld schetsen 

van opmerkelijke verschillen op basis van onderwijsniveau en onderwijsvorm? 

 Hebt u weet van Nederlandstalige scholen in Brussel die reeds beslisten investeringen uit 

te stellen of besparingen door te voeren? Zo ja, kan u de grootteorde en/of eventuele 

concrete schrappingen toelichten? Acht u het denkbaar dat er, omwille van de 

energiefacturen, scholen uit noodzaak zouden beslissen over te schakelen op 

afstandsonderwijs?  

 Bent u reeds in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van de onderwijskoepels in 

Brussel? 

o Zo ja, welke punten werden er op tafel gelegd en welke conclusies of acties kwamen jullie 

overeen?  

o Zo neen, wanneer vindt er overleg plaats omtrent dit dossier? 

 Welke aanvullende maatregelen bestudeert u om de energiefacturen voor de 

Nederlandstalige scholen in Brussel te verlichten? In hoeverre kunt u preventief en curatief 

te werk gaan?  

 Welk budget trekt u hiervoor uit? In hoeverre zullen deze maatregelen fijnmazig zijn en 

aangepast aan de onderwijsvorm en het onderwijsniveau?  

 Hebt u weet van Nederlandstalige scholen in Brussel die inschreven op de energielening 

van AGION, dat renteloze kredieten verstrekt voor investeringen in energie-efficiëntie of 

hernieuwbare energie? Graag een uitsplitsing per jaar, gemeente, uitgevoerde werken en 

ontleend bedrag.   

 Hebt u weet van aanvragen die geweigerd werden? Zo ja, welke waren de redenen en hoe 

werd hiermee aan de slag gegaan?  

 Bent u in gesprek met andere bevoegde niveaus omtrent deze problematiek? Welke zijn 

eventuele synergieën die u wilt bewerkstelligen? 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 


