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De energienota loopt naar schatting €500-550 op deze winter door de torenhoge gasprijs. 
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Een groep van 550.000 huishoudens heeft grote moeite om de energierekening te 
betalen. Hoge gasprijzen en het onvermogen bij ongeveer de helft van de bevolking 
om hun huis beter te isoleren doen TNO vrezen dat die groep gaat groeien. Vooral in 
het noordoosten van Nederland is de energienota een probleem volgens de 
onderzoeksinstelling. 

Volgens de definitie van TNO in de studie ‘De feiten over energiearmoede in Nederland: 
Inzicht op nationaal en lokaal niveau’ is er sprake van energiearmoede als huishoudens een 
laag inkomen hebben in combinatie met hoge energielasten of een slecht geïsoleerde 
woning. Dat geldt voor 550.000 huishoudens, 7% van de bevolking. 

Corporaties 

De gemiddelde Nederlander besteedt 5% van zijn maandinkomen aan energie, gezinnen in 
energiearmoede 13-20%. Driekwart van de 550.000 huishoudens in energiearmoede huren 
bij woningcorporaties. 12% huurt particulier, en 13% heeft een koopwoning. Het onderzoek is 
een vervolg op een eerder verschenen TNO-studie. In tegenstelling tot wat vaak wordt 
aangenomen doet het probleem zich volgens TNO met name voor buiten de Randstad: De 
drie noordelijke provincies zijn zwaar oververtegenwoordigd, en ook enkele gemeenten in 
Twente, Limburg en Zeeland scoren beroerd. 



Volgens Peter Mulder, hoofdauteur van de studie, is het om beter zicht te krijgen op 
energiearmoede niet alleen van belang naar de betaalbaarheid van de energierekening te 
kijken, maar ook naar de kwaliteit van de woning en in hoeverre de bewoners in staat zijn die 
te verduurzamen. Vaak is dat niet het geval: huurders hebben er zelf geen zeggenschap 
over, en er is ook een grote groep mensen die weliswaar niet in armoede leeft, maar wel 
dusdanig hoge maandlasten heeft dat investeren in verduurzaming van een, in de woorden 
van TNO, ’energieslurpende’ koopwoning er niet meer vanaf kan. 

Mulder: „Opgeteld gaat het om bijna de helft van de bevolking, namelijk 48%. Een groot deel 
van hen heeft op dit moment geen probleem met het betalen van hun energierekening. Maar 
als de gasprijs verder gaat stijgen zal een deel van de huishoudens uit deze groep alsnog 
een betalingsprobleem krijgen.” 

Extreem 

De gasprijs zit extreem in de lift en is verdrievoudigd door grote tekorten op de Europese 
markt. 

TNO ziet op termijn een oplossing in ’met gericht beleid juist nu meer huizen verduurzamen’. 
„Daarmee bestrijden we deze energiearmoede en helpen we de energietransitie op gang.” 

In 2019 constateerde het Planbureau voor de Leefomgeving ook al dat 900.000 huishoudens 
het risico lopen de energienota op termijn niet meer te kunnen ophoesten. 

 

 


