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Meer dan een half miljoen huishoudens kampt met 

energiearmoede en dit aantal neemt toe. Het zijn 

vooral huurders die leven in energiearmoede. Wat 
kun je als huurdersorganisatie doen om huurders die 

in energiearmoede leven, te helpen? 

 

Feiten over energiearmoede 
 

Wat is energiearmoede? 
Mensen die in energiearmoede leven, kunnen hun 

energierekening niet of nauwelijks je betalen terwijl ze 

ook al veel doen om energie te besparen. Dit wordt 

verborgen energiearmoede genoemd. Vaak nemen ze 

extreme maatregelen om betaalproblemen te 

voorkomen, zoals de verwarming niet aan zetten, 

wollen dekens of bubbeltjesplastic voor de ramen, niet 

douchen en soms zelfs niet meer koken. Dit komt 

onder andere naar voren uit het Meldpunt 

Energiealarm van de Woonbond. 

 

 

 
 

 

Waar komt energiearmoede het meeste voor? 
TNO deed in 2020 onderzoek naar energiearmoede in 

Nederland en publiceerde daarover een rapport 

(september 2021). Uit het onderzoek blijkt dat in 2019 

meer dan 500.000 huishoudens kampten met 

energiearmoede en dat energiearmoede het meeste 

voorkomt 

− bij huurders in de sociale huursector 

− in de slechtst geïsoleerde woningen (met 

energielabel E, F of G) 

− in het noorden, oosten, zuidoosten en zuidwesten 

van Nederland  

Op de website van TNO vind je het hele rapport, een 

samenvatting en een interactieve kaart. Op de 

interactieve kaart kan je per gemeente de wijken 

bekijken waar energiearmoede het meest voorkomt. 

 

Daarnaast heeft TNO een analyse gemaakt wat de 

invloed zal zijn van de extreem hoge energieprijzen op 

de stijging van de energiearmoede. Een link naar deze 

analyse vind je op dezelfde webpagina van TNO. 

 

Aanpak van energiearmoede 
 

Wat is de inzet van de overheid? 
De enige oplossing om energiearmoede structureel 

aan te pakken is woningen (zeer goed) isoleren. 

Daarom stimuleert de overheid verhuurders om 

huurwoningen goed te isoleren. Vanaf 2030 mogen 

woningen met een E-, F- of G-label niet meer verhuurd 

worden. Woningcorporaties hebben een voortrekkers-

rol in de verduurzaming van huurwoningen. Dit gaat 

echter over een langetermijnaanpak. 

 

De overheid neemt ook kortetermijnmaatregelen om 

mensen op dit moment te helpen. In 2022 en 2023 zijn 

er onder meer de volgende maatregelen: 

− Mensen met een laag inkomen (op of net boven 

het sociaal minimum) kunnen bij hun gemeente 

energietoeslag aanvragen van ongeveer €1.300. Dit 

geldt zowel in 2022 als in 2023. 

− Mensen in slecht geïsoleerde huizen kunnen bij de 

gemeente om hulp vragen bij energiebesparen. 

Het gaat dan om advies van een energiecoach en 

kleine aanpassingen in huis, zoals tochtstrips en 

radiatorfolie. 

− In 2023 geldt er een energieprijsplafond. Voor de 

eerste 1.200 m3 gas en 2.900 kWh stroom betaal 

je een lagere prijs dan de marktprijs, namelijk 
€1,45 per m3 gas en €0,40 per kWh elektriciteit. 

Ook voor huishoudens die zijn aangesloten op een 

warmtenet komt er een prijsplafond. 

Meer informatie over deze kortertermijnmaatregelen 

is te vinden op de website van de Rijksoverheid. 

 

Wat is de inzet van de Woonbond? 
De Woonbond blijft er bij de overheid op aandringen 

om maatregelen te treffen om de slechtst geïsoleerde 

https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2021/9/tno-brengt-energiearmoede-gedetailleerd-in-kaart/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/stijgende-energierekening-deels-gecompenseerd
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huurhuizen (met energielabel E, F en G) als eerste 

goed te isoleren. De Woonbond wil onder meer dat  

enkelglas tot gebrek verklaard wordt. Dan moet de 

verhuurder het glas verbeteren. Gebeurt dit niet, dan 

heeft de huurder recht op huurverlaging. Verder wil 

de Woonbond dat de huur van woningen met een 

slecht label bevroren of verlaagd wordt. 

Ook pleit de Woonbond er al heel lang dat de prijs 

voor warmte niet bepaald wordt door de gasprijs. Nu 

betalen huishoudens die zijn aangesloten op een 

warmtenet een hoge prijs, terwijl ze geen gas 

gebruiken.  

 

Naast het behartigen van de belangen van huurders bij 

de overheid, proberen wij huurders en 

huurdersorganisaties zo goed mogelijk te informeren 

over energiearmoede en te helpen met de beperkte 

mogelijkheden die er zijn om energiearmoede aan te 

pakken.  

 

 

 
 

 
Wat kan je als huurdersorganisatie doen? 
Huurdersorganisaties kunnen hun huurders op 

verschillende manieren helpen energiearmoede te 

bestrijden en te voorkomen: 

− Help huurders bij energiebesparing. De informatie 

van de Woonbond mag je hiervoor rechtenvrij 

gebruiken. Meer informatie op 
woonbond.nl/energiebesparen 

− Spoor je verhuurder aan huurders te informeren 

over belangrijke energie-ontwikkelingen en 
beschikbare hulp, zoals de extra energietoeslag 

voor mensen met een laag inkomen en de 

beschikbaarheid van energiecoaches. 

− Motiveer de woningcorporatie en/of de 

gemeente om huurders te voorzien van een 

energiedisplay. Een energiedisplay helpt ca. 5% 

energie per jaar te besparen. De Woonbond is 

hiervoor het project ‘Slimmer met je energie’ 

gestart. Meer informatie vind je op 
slimmermetjeenergie.nl.  

− Maak prestatieafspraken over de aanpak van 

energiearmoede met de woningcorporatie en de 

gemeente. Onderdeel hiervan kan zijn om 

onderzoek te doen naar energiearmoede in je 

eigen gemeente. De aanpak van energiearmoede is 

onderdeel van de prestatieafspraken 

Verduurzaming sociale woningvoorraad. Meer 
informatie vind je op de website 

volkshuisvestingnederland.nl. 

 

Vragen? Of hulp nodig? 
 

Heb je vragen over energiearmoede, of heb je onze 

hulp nodig in de aanpak van energiearmoede? Neem 

contact op met het Energieteam:  

− telefonisch op 020-5517739 

− per mail op energie@woonbond.nl 

Meer informatie is te vinden op 

www.woonbond.nl/energie  

 

https://www.woonbond.nl/energiebesparen
https://www.slimmermetjeenergie.nl/
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/aanpak-energiearmoede
file://///192.168.1.37/data/Thema/Woningkwaliteit/Voorlichting/Publicaties/infobladen/Energiearmoede/energie@woonbond.nl
http://www.woonbond.nl/energie

