
  
Landelijke Koepelorganisatie voor mensen met een beperking en chronisch zieken. 

Uitgangspunten te bespreken in de bijeenkomst 23.01.2023 

Presentatie energiearmoede voor lokale   

belangenbehartigers   

Er zijn landelijke en lokale regelingen die kunnen helpen bij energiearmoede door de  

gestegen energieprijzen. En ook landelijke regelingen die lokaal worden ingevuld.  Daarom 

is het belangrijk om samen op te trekken.  

Rond de zomer begonnen steeds meer meldingen bij ons meldpunt binnen te komen.  

Verschillende groepen mensen met een beperking of chronische ziekte werden extra  getroffen 

door de stijgende energieprijzen en door regelingen die voor hen niet werkten.   

Het ging om de volgende groepen:   

1. Mensen met extra hoog energieverbruik door elektrische hulpmiddelen, waarvoor  geen 

energievergoeding bestaat. En mensen met extra stookkosten vanwege hun  aandoening. 

Zij kunnen hun thermostaat niet op 18 graden of lager zetten. Dit  leidt echt tot hele grote 

problemen. Zie voorbeelden in de media. Ieder(in) heeft  hiervoor aandacht gevraagd met 

Prinsjesdag, begrotingsdebatten en in een  brandbrief samen met lidorganisaties.  

Stand van zaken: motie van Inge van Dijk (CDA): in samenspraak met VNG extra  

financiële steun onderzoeken. De uitkomst hiervan is nog niet bekend.  

Wat wij uiteindelijk willen is een compleet hulpmiddel verstrekken, dus inclusief  

energievergoeding vanuit de ZVW of Wmo. Dit gaan we onder de aandacht  brengen, 

maar vergt waarschijnlijk een lange adem.   

2. Hulpmiddelen met energievergoeding: dat zijn zuurstofapparaat, thuisbeademing,  

thuisdialyse. De vergoedingen hiervoor zijn te laag, in 2022 maar ook nog in  2023. 

Aangekaart bij ZN en zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut NL stelt  duidelijk dat het 

een kostendekkende vergoeding moet zijn, maar kan het niet  afdwingen. We hebben het 

ook aangekaart bij de politiek en dat leidde tot een  goede motie van Pieter Omtzigt. 

Beantwoording en uitvoering daarvan loopt nog.   



3. Mensen in kleinschalige woonvormen kregen geen energietoeslag. Dat gaat om  

wooninitiatieven/ thomashuizen waar de zorg via een PGB wordt geregeld, maar  

bewoners wel zelf huur en energie betalen. De regeling energietoeslag in 2022  stelde dat 

mensen in een inrichting waren uitgesloten. Ieder(in) deed:  Voorlichting, lobby via 

ministeries van VWS en EZK. Voorstel voor de regeling  energietoeslag 2023 ziet er beter 

uit. Bewoners van een ‘inrichting’ worden niet  meer automatisch buitengesloten, maar er 

moet gekeken of mensen zelf  woonlasten betalen.  

4. Kleinschalige woonvormen en energieplafond: Prijsplafond werkt niet met één  aansluiting 

en meerdere huishoudens. Wordt nu geregeld in regeling  blokverwarming en de 

wooninitiatieven en Thomashuizen gaan daar onder vallen.  Ook als het onzelfstandige 

eenheden zijn.   

Speerpunten in landelijke lobby  

• Energietoeslag moet passende regeling zijn   

• Prijsplafond energie moet werken voor de achterban   

• Complete hulpmiddelen leveren inclusief vergoeding voor energieverbruik  • 

Voorkomen van armoede  

Lokale regelingen  

Ook deze regelingen moeten werken voor de achterban. Daarvoor is lokale  

belangenbehartiging belangrijk:   

Uitvoering energietoeslag  

Gemeenten hebben beleidsvrijheid in b.v. bedrag, inkomensgrens, doelgroepen.   

Bijzondere bijstand  

Regels daarvoor staan in de Participatiewet, maar gemeenten bepalen zelf de uitvoering.  In 

artikel 35 lid 1 Participatiewet is bepaald dat bijzondere bijstand wordt verstrekt voor  zover de 

alleenstaande of het gezin niet beschikt over de middelen om te voorzien in de  uit bijzondere 

omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van bestaan en deze  kosten naar het 

oordeel van het college niet kunnen worden voldaan uit de  bijstandsnorm, het vermogen en 

het inkomen voor zover dit meer bedraagt dan de  bijstandsnorm.   

Financiële tegemoetkoming via de WWMO 

Artikel 2.1.7: Bij verordening kan worden bepaald dat door het college aan personen  met 

een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen die daarmee  verband 

houdende aannemelijke meerkosten hebben, een tegemoetkoming wordt  verstrekt ter 

ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie. 


