
Met het oog op de aankomende verkiezingen, heeft Sia Partners een studie uitgevoerd naar een significant 

probleem in Nederland: Energiearmoede. Deze studie geeft een inschatting van het aantal huishoudens dat 

door energiearmoede getroffen wordt en beschrijft het verschil met reguliere armoede. Tevens worden een 

aantal suggesties gedaan om energiearmoede te bestrijden.  

Aantal huishoudens in energiearmoede bereikt grens van één miljoen  

Zoek op internet naar ‘energiearmoede in Nederland’ en de kans is groot dat het aantal van 750.000 

huishoudens naar voren komt. Waar komt dan opeens de één miljoen vandaan?  

In Nederland wordt energiearmoede vaak één op één aan armoede gekoppeld en daarmee aan een belangrijke 

indicator van armoede: de lage-inkomensgrens. Dit zou betekenen dat energiearmoede alleen huishoudens 

treft die onder een bepaalde inkomensgrens vallen en niet de huishoudens die boven deze inkomensgrens 

zitten. Een aanzienlijk deel van de huishoudens dat aan energiearmoede lijdt zit echter boven de lage-

inkomensgrens, die gehanteerd wordt voor het risico op armoede. 

In België wordt de totale energiearmoede aan de hand van een drietal indicatoren (Figuur 1) berekend: 

gemeten -, verborgen- en subjectieve energiearmoede1.  

Het aantal van 750.000 huishoudens, waarover zoals gezegd vaak in Nederland wordt gesproken, heeft 

uitsluitend betrekking op de categorie gemeten energiearmoede (gEA). Daarmee wordt voorbij gegaan aan 

huishoudens die in één van de twee andere categorieën vallen en ook in energiearmoede leven. Naar schatting 

gaat het hierbij in totaal om nog eens 270.000 huishoudens2. Rekening houdend met overlap tussen de 

indicatoren, komt het totaal aantal huishoudens dat in Nederland in energiearmoede leeft daarmee op meer 

dan één miljoen uit.  

Geen 100% overlap tussen energiearmoede en armoede 

Vaak wordt gedacht dat met het bestrijden van armoede ook het probleem van energiearmoede wordt 

aangepakt. Ondanks dat er een verband bestaat tussen energiearmoede en het risico op armoede, zijn er 

duidelijke verschillen. 

Om te bepalen of een huishouden in armoede leeft, wordt vaak uitsluitend gekeken naar het inkomen. Is het 

inkomen lager dan 60% van de mediaan van de inkomens van de bevolking, dan is er sprake van armoede3. 

Voor energiearmoede geldt dat er, naast de hoogte van het inkomen, nog twee factoren van invloed zijn. Dit 

zijn de hoogte van de energierekening en slechte wooncondities. Deze drie factoren hoeven niet tegelijkertijd 

op te treden. Zo kan het zijn dat een huishouden een inkomen heeft dat boven de lage-inkomensgrens ligt, 

maar onder slechte wooncondities leeft.  

 

ÉÉN MILJOEN NEDERLANDSE HUISHOUDENS IN DE KOU GELATEN 
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FIGUUR 2 – VERHOUDING TUSSEN ENERGIEARMOEDE EN RISICO OP ARMOEDE 

 

FIGUUR 1 – INDICATOREN VAN ENERGIEARMOEDE 
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FIGUUR 3 – VOORBEELDEN VAN INITIATIEVEN OM ENERGIEARMOEDE TE BESTRIJDEN 
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Eind 2015 is de Stichting 

Energiebank Nederland gestart 

De Energiebank helpt huishoudens 
om hun energierekening blijvend te 
verlagen. Met behulp van  
energiecoaches doorlopen 
huishoudens een traject van 
energiebewustwording, waarin zij 
gestimuleerd en geholpen worden 
om energie te besparen. 

Daarnaast ontvangen huishoudens 
een pakket met energiebesparende 
producten. 

Tot slot geeft de Energiebank een 
direct steuntje in de rug via een 
korting op de energierekening. 

Dit alles met als doel om met korte 
termijn hulp een langdurig effect te 
bereiken.

Verdere analyse laat zien dat, ondanks dat er een overlap is, de concepten van armoede en energiearmoede 

verschillende delen van de bevolking raken. Figuur 2 laat zien dat 47% van de huishoudens die in 

energiearmoede leven, niet aan de criteria voldoen die wordt gehanteerd voor het monitoren van het risico op 

armoede4. 

Daarmee kan worden gesteld dat om energiearmoede doeltreffend te kunnen bestrijden een aanpak dient te 

worden gekozen die verder reikt dan het bestrijden van armoede alleen. Gebeurt dit niet dan kan dit 

betekenen dat ruim 500.000 energiearme huishoudens niet worden geholpen.  

Geen aandacht voor energiearmoede bij politiek Den Haag 

De laatste twee jaar lijkt er op lokaal niveau toenemende aandacht voor het onderwerp energiearmoede te zijn 

en zien we met enige regelmaat nieuwe initiatieven ontstaan om het probleem te bestrijden (zie Figuur 3). Wat 

hierbij dient te worden opgemerkt, is dat naast deze initiatieven, veel initiatieven zijn opgestart om energie 

efficiëntie te bewerkstelligen of de energietransitie te stimuleren. Energiearmoede is dan in sommige gevallen 

een bijvangst, maar staat niet centraal. Daarmee is het aantal initiatieven met als primaire doelstelling het 

bestrijden van energiearmoede, alsmede het aantal huishoudens dat wordt bereikt, tot op heden beperkt.   

Het probleem bestrijden waar het zich voordoet, is belangrijk en noodzakelijk. Temeer omdat er tot op heden 

bij het kabinet beperkt aandacht voor dit onderwerp lijkt te zijn. Zo komt, gemeten vanaf 1995, het woord 

energiearmoede in slechts 24 parlementaire documenten voor, tegenover 1.650 keer het woord 

energietransitie en ruim 6.500 maal het woord energiebesparing5. Onlangs nog gaf het kabinet aan geen 

voorstander te zijn van het voorstel van de Europese Commissie om energiearmoede permanent te monitoren 

en er tweejaarlijks over te rapporteren6.  

Een analyse van de verkiezingsprogramma’s van 13 partijen laat zien dat de term energiearmoede in geen 

enkel verkiezingsprogramma voorkomt, terwijl de termen energietransitie en energiebesparing respectievelijk 

38 en 48 keer staan opgenomen7. Dit betekent weinig goeds voor de één miljoen huishoudens. 

Gegeven de omvang van het probleem en het feit dat het om een Nederland breed probleem gaat, is de vraag 

of lokale initiatieven in combinatie met generiek sociaal beleid en specifiek afsluitbeleid voldoende zijn om 

energiearmoede te bestrijden.  
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Wat te doen met één miljoen huishoudens? 

Dat de winter op zijn retour is en dat het in Nederland economisch beter gaat, is prettig maar gaat de 

energiearmoede onder één miljoen huishoudens niet oplossen. Wat dan wel? De situatie van huishoudens die 

te kampen hebben met energiearmoede is divers. Dit maakt het bestrijden van het probleem complex, maar 

laten we dan tenminste met elkaar een goed begin maken. Mede op basis van ervaringen uit andere landen, 

zou dit begin er als volgt uit kunnen zien: 

 Versterk succesvolle lokale initiatieven en zorg voor het olievlek effect;  

 Deel kennis tussen partijen die energiearmoede bestrijden. Dit draagt bij aan een verhoogde efficiency 

van het bestrijden van het probleem; 

 Maak werk van een nationale energiearmoedemonitor. Een beter inzicht in de omvang en 

ontwikkeling van energiearmoede maakt het mogelijk om beter en gerichter te werk te gaan; 

 Ten slotte is gerichte steun vanuit het kabinet cruciaal. Hierin zijn verschillende vormen denkbaar. Om 

te beginnen zou het helpen als ingezien wordt dat generiek sociaal beleid niet afdoende is in de 

bestrijding van energiearmoede. Verder zou het volgende kabinet de positie ten opzichte van het 

bestrijden van energiearmoede kunnen heroverwegen.  

De lente en zomer lenen zich er uitstekend voor om bovenstaande punten in de steigers te zetten en  daarmee 

te zorgen dat, voordat de winter van 2017-2018 zijn intrede doet, het aantal huishoudens in energiearmoede 

transparant is, gemonitord en eenduidiger bestreden kan worden. In het verlengde van het energieakkoord zou 

er wellicht gewerkt kunnen worden aan een energiearmoede-akkoord.   
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ABOUT SIA PARTNERS 
 
Founded in 1999, Sia Partners is an independent global management consulting firm with over 850 consultants 

and an annual turnover of USD 150 million. The Group has 20 offices in 15 countries, including the U.S., its 

second biggest market. Sia Partners is renowned for its expertise in the Energy, Banking, Insurance, 

Telecommunications and Transportation sectors. 

The Energy practice comprises consultants dedicated to the sector and its challenges. Our teams work locally 

with Governments, regulators, nonprofit organizations and energy actors in order to fight energy poverty, all 

around the world. 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us on LinkedIn and Twitter @SiaPartners  

For more information, visit: www.sia-partners.com 
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