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Vooral huurders zijn te groot deel inkomen kwijt

TNO breekt lans om energiearmoede aan te
pakken
Door EDWIN VAN DER SCHOOT
Gisteren, 06:01 in FINANCIEEL

Lees voor

TNO pleit voor het aanpakken van energiearmoede. Volgens de onderzoeksinstelling
hebben 650.000 Nederlanders moeite om de energierekening te betalen. Dat is deels een
gevolg van de kosten van de energietransitie.

De verwarming uit in huis of geen warme douche omdat de portemonnee leeg is? Het gebeurt,
ook in Nederland, concludeert onderzoeker Koen Straver van TNO. Alleen de nota van de
zorgverzekering blijft vaker onbetaald dan de energierekening
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zorgverzekering blijft vaker onbetaald dan de energierekening.

In het verkennende onderzoek ’Energiearmoede en de energietransitie’ meldt TNO dat 50 tot
125 miljoen Europeanen ermee te maken hebben, waaronder 650.000 landgenoten. Van
energiearmoede is sprake wanneer meer dan 10% van het besteedbaar maandinkomen opgaat
aan warmte, gas en elektra. Mensen met een laag inkomen en een hoge rekening zijn extra
kwetsbaar (de rode groep in de illustraties). Met name onder huurders is dat een probleem.
Opvallend: vaak gaat het daarbij om vrouwen, zowel in de categorie alleenstaande moeders als
onder ouderen.

Horeca-echtpaar
Straver licht zijn onderzoek toe met voorbeelden, zoals dat van het gepensioneerde horecaechtpaar Jan en Riet in Rotterdam, die vanwege gewrichtspijn de thermostaat niet te laag willen
laten staan, niet kunnen investeren in het energiezuinig maken van hun huurappartement en
daarom inmiddels met een schuld zitten bij hun energieleverancier.
Of alleenstaande moeder Lot met dochter Eva (6) uit Amersfoort, die na een stressvolle
scheiding de weg nog niet heeft gevonden in de beschikbare hulpregelingen, maar nu wel een
betalingsachterstand van vijf maanden heeft bij het energiebedrijf. Of migrant John, die graag
dagenlang met grote gezelschappen staat te koken op zijn gasfornuis, maar de Nederlandse taal
en dus zijn energierekening niet goed begrijpt.
De energienota wordt in toenemende mate bepaald door belastingen en heﬃngen. Een
gemiddeld huishouden betaalt ruim €2000 per jaar aan energie, becijfert Gaslicht.com. Maar
liefst 64% bestaat uit energiebelasting, de jaarlijks oplopende opslag duurzame energie
(gebruikt voor het vullen van de duurzame SDE++-subsidiepot), stijgende netwerkkosten (nu
volop in extra kabels en schakelstations geïnvesteerd wordt) en de btw die over alles wordt
geheven.

Ondermijnen
„De energietransitie heeft gevolgen voor onze welvaart en de verdeling daarvan,” stelt TNO.
Hoewel het voormalige olie- en gasbolwerk de noodzaak van de energietransitie niet in twijfel
trekt, is het instituut kritisch op waar de rekening wordt neergelegd.
„Het terugdringen van energiearmoede leidt tot een scala aan sociaaleconomische voordelen én
kan bijdragen aan het versnellen van de energietransitie. Maar er bestaat ook het risico dat de
energietransitie leidt tot een toename van energiearmoede. Als een deel van de huishoudens
achterop raakt in de energietransitie, kan dit het maatschappelijk draagvlak voor de
energietransitie ondermijnen.”
TNO roept de overheid op het probleem te erkennen en beter in kaart te brengen. Daarna kan ze
maatregelen nemen om energiearmoede tegen te gaan, die geïntegreerd moeten worden in
bestaand sociaaleconomisch beleid. Momenteel is een aantal gemeenten zoals Arnhem en
Utrecht al actief, maar is er landelijk geen beleid, waardoor volgens Straver het wiel steeds
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