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Waarom TNO?

• Onderzoek naar effectiviteit van projecten

• Leerkringen met gemeenten

• Europees onderzoeksnetwerk ENGAGER

• Opzetten nationale monitor energiearmoede



Zij is niet alleen:

650.000 huishoudens, 8% in Nederland

Vocht- en schimmelproblematiek woning

Gezondheidsproblematiek 

Energierekening is geen prioriteit

Energierekening geeft juist stress

Kan niet investeren in nieuwe apparaten

ENERGIEARMOEDE IN NL



HET SPECIFIEK AANPAKKEN VAN ENERGIEARMOEDE HEEFT 
VELE VOORDELEN
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Uitkomst EU onderzoeken

Meervoudige winst

energiebesparing

werkgelegenheidlastenverlichting

Uitkomst onderzoek in NL aanpak 

energiearmoede:

Het mes snijdt aan drie kanten



WAT GEBEURT ER AL?



EU BELEID EN ANDERE LANDEN
INTERNATIONALE CONTEXT

EU regulering: Clean Energy Package (2019)

Hoeveel huishoudens leven in energiearmoede?

‘Stel criteria’ voor energiearmoede

Rapporteren in EU National Energy and Climate Plan (NECPs)

Nationaal indicatief plan om energiearmoede terug te dringen

EU richtlijnen voor monitoren:

EU Energy Poverty Observatory & Europese Commissie

Ervaringen van andere landen: bijv. VK, Ierland, Spanje, Frankrijk

Alle EU lidstaten moeten 

beoordelen “hoeveel huishoudens 

met energiearmoede kampen, 

rekening houdend met de energie 

die huishoudens nodig hebben ter 

garantie van een 

basislevensstandaard in de 

nationale context” 

Artikel 3(3)d Verordening inzake 

Governance van de Energie Unie en 

Klimaatactie (EU) 2018/1999



VK/ENGELAND

Eén indicator

Van 10% indicator naar complexere 
LIHC indicator

Vooral gericht op warmte

LEREN VAN ANDEREN
ENERGIEARMOEDEBELEID IN ANDERE EUROPESE LANDEN

FRANKRIJK

Doelstellingen in ‘Energie Code’

Benodigde energiekosten v. 
daadwerkelijke energiekosten

Meerdere indicatoren: 10%, LIHC, 
subjectieve warmte woning, mobiliteit, 
verlichting

VK/SCHOTLAND 

Doelstelling: <5% energiearmoede in 
2040, <1% extreme energiearmoede

Naast economische voordelen ook 
gezondheids- en welzijnsvoordelen

Monitoring d.m.v. kwalitatief onderzoek: 
sociale interviews en huisinspectie bij 
3000 huishoudens

Alle vormen van energiegebruik 



ONZE AANBEVELINGEN

Specifiek 
energiearmoede 

beleid

Werk integraal aan deze 
opgave

Energiearmoede 
in kaart brengen



LIHC,   LILC,   LILLE   + ‘SET AAN RELEVANTE DATA’

DRIE INDICATOREN VOOR NEDERLAND





Het nationale klimaat- en energiebeleid kent voornamelijk generieke maatregelen 

Belastingvermindering op de energierekening is verhoogd van € 257,54 naar € 435,00. 

Regelingen voor verduurzamen van woning 

Bv Regeling Reductie Energiegebruik (RRE), Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

Dit beleid is tot nu toe vrijwel niet specifiek gericht op energiearme huishoudens.

Er is meer specifiek beleid nodig

Met voorrang renoveren/isoleren van tochtige woningen van mensen met laag inkomen

Ontzorgen energiearme huishoudens die niet zelfredzaam zijn

Concrete doelen formuleren omtrent terugdringen (extreme) energiearmoede

Regionale en gemeentelijke programma’s voor energiearmoede

ENERGIEARMOEDE EN DE ENERGIETRANSITIE

SPECIFIEKER ENERGIEBELEID



Voorbeeld mogelijke programma structuur 
op basis van 7 groepsinterviews: sociaal domein & gebouwde omgeving & 
uitvoeringspartijen



Gedeelde thema’s om aan te werken vanuit praktijk en kennis

• Wie is de doelgroep en hoe bereiken we die?

• Meerwaarde in kaart bij aanpak energiearmoede

• Participatie & werkgelegenheid in relatie tot energiearmoede aanpak

• Overzicht subsidie en financieringsmogelijkheden voor lage inkomens

• Preventie & vroeg signalering opzetten voor energie/energiearmoede

• Wetenschappelijke kennis over gedragsverandering en gezondheidseffecten

• Digitalisering en automatisering van energie bespaaradviezen

• Centraal informatiepunt over energiearmoede vanuit de gemeente

• Versterking van gemeentelijke samenwerking voor betere, gecoördineerde uitvoer

• Integreer energiearmoede in beleidsinstrumenten zoals in WUP, TVW en RES

• Belemmerende beleidsafspraken en instrumenten die afremmen voor veranderingen



MEER OVER DE MRA AANPAK?    E.OSKAM@AMSTERDAM.NL

TNO.NL VOOR DE WHITE PAPER OVER ENERGIEARMOEDE EN DE ENERGIETRANSITIE

Kijk ook naar:

TNO.NL/TNO-INSIGHTS

Vragen over (inter)nationale oplossingen en onderzoek : 
koen.straver@tno.nl


