
   
Landelijke Koepelorganisatie voor mensen met een beperking en chronisch zieken. 

 

Videovergadering 23 januari 2023 – Thema: Energiearmoede. 

 

Verslag van het 2e deel van de videovergadering: Energiearmoede voor lokale belangenbehartigers. 

 

Deelnemende organisaties: 

De Pijler Burgerkracht Limburg, FNV energietransitie, ASD Valkenburg aan de Geul, Spierziekten 

Nederland, Brabantse Koepelorganisatie BUS, Woongroep Maasniel, FES, Stichting Gehandicaptenraad 

Doesburg e.o., GPPZ, NVA. Platform zuid GGZ, Auti Treff, Cliëntenraad participatiewet Roermond, 

Ervaringsdeskundige, Werkplaats Financiën, Werkgroep ASD Leudal, Gehandicaptenvereniging Houvast 

Gemert – Bakel, Cliëntenraad Sociale Dienst Venlo, SMO  Raad Brunssum, Burgerkracht Limburg. 

 

Verslag deelsessies 23 januari 

Tijdens de bijeenkomst zijn we in twee groepen uiteengegaan om verder te verdiepen in de 

energiekostenproblematiek. Ook tijdens het gezamenlijke gedeelte werden verschillende 

aanvullingen gedaan vanuit de deelnemers. In dit verslag vinden jullie een beknopte weergave op 

hoofdlijnen. Daarbij ligt de focus op de opgehaalde informatie en wat je zelf kan doen in je 

gemeente. 

 

Nadruk op grote verschillen tussen gemeenten 

Tussen gemeenten zijn grote verschillen, bijvoorbeeld bij de inkomensgrens voor energietoeslag: 

120% van het sociaal minimum, maar ook 140% en 150% (Utrecht) worden gehanteerd. In sommige 

regio's/gemeenten is er ruimhartig maatwerk mogelijk(Twente). In Zaanstad kan bij een wat hoger 

inkomen wel (gedeeltelijk) energietoeslag worden uitgekeerd, b.v. 700 euro i.p.v. 1300 

 

Aandacht voor mensen met handicap en middeninkomen 

Veel mensen met ofwel een inkomen nét boven de 120% (vallen buiten allerlei regelingen) maar ook 

middeninkomens komen nu in de problemen. Door een combinatie van extra zorgkosten, extra 

energiekosten en gestegen kosten voor levensonderhoud. 

 

Energiekosten als onderdeel van het grotere probleem van rondkomen 

Tijdens de bijeenkomst komt sterk naar voren dat rondkomen vaak lastig is voor mensen. 

Energiekosten is onderdeel van het probleem, maar het probleem is breder. Mensen in instellingen 

(waar de instelling de energiekosten betaalt), hebben alsnog ook moeite met rondkomen. Oorzaken 

zijn inflatie, te lage uitkeringen en algemene hogere levenskosten die komen kijken bij een handicap. 

 

Opgave voor Ieder(in) 

Vanuit Ieder(in) is het belangrijk om landelijk een geluid te blijven laten horen dat de grote 

verschillen in inkomensondersteuning tussen gemeenten onwenselijk is. Er is behoefte aan een 

duidelijk punt waar mensen informatie kunnen krijgen over waar zij recht op hebben. Het recht op 

bestaanszekerheid is immers geregeld in de grondwet (art. 20). Maar in de praktijk blijkt dat veel 

mensen met een handicap verre van een Energievergoeding hulpmiddelen en eigen bijdragen 

In de oplossingsrichtingen die Ieder(in) bepleit is het belangrijk aandacht te hebben voor samenhang en 

ingewikkeldheid van het huidige systeem. Een voorbeeldvraag die werd gesteld was: hoe verhouden de 

eigen bijdrages voor hulpmiddelen zich tot een eventuele vergoeding van 

energiekosten? 

 

 

Beroep doen op financiële regelingen is niet eenvoudig Er moet ook aandacht zijn voor het bereiken van de 

doelgroep. En zelf aanvragen is niet voor 

iedereen te doen. Formulieren zijn soms ingewikkeld, maar ook schaamte kan een rol spelen. En 

privacy kan een drempel vormen, als je allerlei (zelfs medische) gegevens moet aanleveren. 


