
Korte weergave Webinar specifieke uitkering 
energiearmoede BZK van 25-01-2022

Inhoud van deze verkorte presentatie:
- BZK over specifieke uitkering
- TNO over identificeren energiearmoede
- Voorbeeldaanpakken andere gemeenten
- Meer informatie



Maatregelen kabinet (Rutte III)
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• Generieke compensatie via energiebelasting ➔ zo’n €400,- per huishouden

• Voorziening via gemeente (categoriale bijzondere bijstand) (€ 200 mln.)

• Eenmalige tegemoetkoming (€)

• Mensen in bijstand

• Aanvullend maatwerk voor groepen die hiermee niet bereikt worden

• Middelen via gemeente voor energiebesparing huishoudens met 
energiearmoede (€150 mln.)



Specifieke uitkering aanpak energiearmoede
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• Verdeling op basis data energiearmoede ➔ data TNO

• Iedere gemeente krijgt geld (grondslag: begroting BZK)

• 20 januari “beschikking” verzonden / eind januari middelen

• Doel:
• ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen en hoge 

energielasten door gestegen energieprijzen en een slechte 
energetische kwaliteit van woningen.



Voorwaarden besteding

• Ruimte gemeente voor eigen invulling

• Aansluiting bij bestaande activiteiten mogelijk

• Besteding middelen voor 1 mei 2023

• Verantwoording (SiSa)
• Besteding
• Aantal huishoudens
• Aantal kleine / grote maatregelen elektra / gas
• Aantal advies
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Mogelijke partners
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• Woningbouwcorporaties

• Huurdersverenigingen

• Energieloketten

• Energiecoöperaties

• Energiecoaches

• Energiebedrijven

• Wijkcentra / wijknetwerken

• Kerken / geloofshuizen

• Huisartsenpraktijken

• Wijkopbouwpunten

• Maatschappelijke werk

• Schuldhulpmaatjes



Aandachtspunten in de uitvoering
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• Arbeidsintensiever dan RRE(W), meer ruimte voor capaciteitsinzet, 
training energiecoaches, inzet buurtwerkers

• Staatssteunregels zijn van toepassing (bv. met woningcorporaties)

• Aanbestedingsregels zijn van toepassing (inkoop)

• Wel vouchers, kortingsbonnen etc. voor energiezuinige aankopen of
maatregelen; géén directe uitkering in euro’s.

• BTW Compensatiefonds



Kaarten van TNO. Zie https://energy.nl/thema/energiearmoede (kijk onder ‘volledige tekst’)

Datasets van TNO op wijkniveau (zie Energiearmoede - Energy.nl):

Details % energiearmoede (LIHK, LILEK, LILEK-, LIHK óf LILEK, LIHK én LILEK, etc) 

Focus op LILEK (beste), of LIHK óf LILEK (ruim), of LIHK én LILEK (strikt)

Achtergrondkenmerken energiearme huishoudens:

Huishoudkenmerken: niveau en bron inkomen, gezinssamenstelling, etc

Woningkenmerken: bouwjaar, type woning, eigendomstatus, etc

Op straatniveau:

Laag inkomen’ kan je bij benadering afleiden uit WOZ-waarde/m2

‘Energiekwaliteit’ kan je bij benadering afleiden uit energielabels

HOE KUNNEN GEMEENTEN DEZE HUISHOUDENS VINDEN?

Zie DEGO site van VNG:
https://dego.vng.nl/

Datavoorziening Energietransitie 
Gebouwde Omgeving (vng.nl)

https://energy.nl/thema/energiearmoede#pyramid-25454


Heeft de wijk een rode kleur op de TNO kaart?

Is er sprake van een lage WOZ-waarde/m2 ? 

Is het bouwjaar < 1980?

Is het langer dan 10 jaar geleden gerenoveerd?

➔Zie TNO kaarten & data: https://energy.nl/thema/energiearmoede

➔ Zie DEGO site van VNG: https://dego.vng.nl/

SUGGESTIE: ONTWIKKEL EEN BESLISBOOM



Voorbeeldaanpakken andere gemeenten

- Zelf na te lezen. Sheets beschikbaar via de NEO-website en zie 
beschreven praktijkvoorbeelden op de website van BZK.

- Een aantal elementen:
- inzet bestaande netwerken voor bereiken doelgroep;
- relatief intensieve begeleiding doelgroep;
- koppeling met bestaande aanpakken zoals RRE.



Meer informatie
- Webinar terugkijken mogelijk: Webinar energiearmoede –

YouTube
- Tweede en laatste Webinar op 24 februari 2022, 09:00 - 11:30
- Website BZK met FAQ, praktijkvoorbeelden en documentatie: 

https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/aanpak-
energiearmoede

- Deelsessie PAW-congres 10 maart 2022
- Community of Practice Aanpak Energiearmoede; vier 

bijeenkomsten verspreid over een jaar, aanmelden via deze 
online vragenlijst

- Suggesties/vragen kunnen ook gemaild naar 
aanpak.energiearmoede@minbzk.nl

https://www.youtube.com/watch?v=VNZUsxpr1j4
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/aanpak-energiearmoede
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fberenschot.eu.qualtrics.com%2Fjfe%2Fform%2FSV_0960mlqdN6zNEnY&data=04%7C01%7Cj.ottink%40overijssel.nl%7C37807d6ba8b14cb1084708d9e7f5019d%7C198fc6c4dbc7447182ef764d9e62caf1%7C1%7C0%7C637795862792033172%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1%2BBCkmqurn4eis9dKMHsFNJfxy%2FJ2iZjz%2Bv9zRTGuQs%3D&reserved=0
mailto:aanpak.energiearmoede@minbzk.nl

