
Onderwerpen bijlage:   
1. Maatregelen van EU en het Rijk  
2. Doorrekening verhoging inkomensgrens energietoeslag 
3. Rekenvoorbeeld huishouden 

 
1. Maatregelen van EU en het Rijk 

 
Maatregelen Europese Unie: 
EU-pakket van 14 september 2022 voor het verlagen van de energieconsumptie, tijdelijk omzet- en 
winstgrens (cap) op € 180/MWh. En de derde maatregel is een solidariteitsbijdrage van 
energiebedrijven die minimaal 120% winst maken ten opzichte van het 3-jaars gemiddelde. Deze 
laatste maatregel wordt gebruikt ter financiering van de maatregelen in de lidstaten 
(EU 2022/1854, 6 oktober 2022). 
 
Maatregelen Rijk: 
Inwoners 
 
Directe inkomenssteun: 
•  Energietoeslag: een vervolg op de energietoeslag voor huishoudens tot 

120%. Bestaande uit € 1.300 tot een grens van 120% van het minimum.                                                        
Het Kabinet geeft de gemeenten de ruimte om € 500,- hiervan al in 2022 uit te 
keren. Over de 120%: het Rijk hanteert niet een hard percentage, maar 
heeft het beschikbare budget bepaald op basis van dit percentage.  

• Een aanvullende energietoeslag ter overbrugging van een periode van twee 
maal € 190,-- per huishouden over november en december 2022, besluit van 4 oktober 2022; 

•  Prijsplafond voor energie: tot een gemiddeld verbruik betaalt een 
huishouden straks een basistarief. Boven dit verbruik betaalt een 
huishouden de marktprijs. De hoogte van deze tarieven is € 1,45 tot een 
jaarverbruik van 1200 m3 gas en € 0,40 tot een jaarverbruik van 2900 kWh 
elektriciteit (zie rekenvoorbeeld onderaan deze bijlage). 

•  Landelijk noodfonds: voor mensen die vanwege de stijgende energieprijzen hun 
energierekening niet meer kunnen betalen, dit om afsluitingen van energie 
te voorkomen; Noodfonds is in oprichting.  

•  Belastingvoordeel voor werkenden: de arbeidskorting gaat met netto  
€500 omhoog. In de eerste schijf tot € 70.000 wordt de belasting verlaagd; 

•  Stijging van het minimumloon: met 10%. Hier is ook de AOW aan 
gekoppeld, deze stijgt op dezelfde manier mee. Dit geldt ook voor alle 
uitkeringen. 

•  Stijging van zorg- en huurtoeslag en het kind gebonden budget voor 
kwetsbare gezinnen 

• Fonds voor studenten: er wordt 35 miljoen vrijgemaakt voor studenten 
die aantoonbaar in de problemen zijn geraakt door de hoge energiekosten. 

 
Indirecte inkomenssteun: 
•  Nationaal Isolatieprogramma: het kabinet wil huishoudens financieel 

ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.  
Daarom stelt het in 2023 en 2024 in totaal 300 miljoen euro extra beschikbaar voor 
het Nationaal Isolatieprogramma. Dit betekent dat meer huishoudens hun 
woningen kunnen verduurzamen en op deze manier hun energielasten 
kunnen verlagen; 
 



•    Specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede: vanuit het Rijk is begin 
2022 een aanvullende uitkering van € 213.839 aan de gemeente uitgekeerd voor de aanpak 
van energiearmoede, en midden 2022 een aanvullende financiële bijdrage van € 284.870. De 
totale bijdrage komt hiermee op een bedrag van € 498.709. De projectperiode voor de totale 
bijdrage is vastgesteld op het jaar 2022 tot 31 december 2024. 
 

 
Bedrijven/instellingen 
• Rijkssteun in de vorm van een reservering voor het MKB van € 500 miljoen 

voor deze kabinetsperiode en € 600 miljoen structureel vanaf 2028 
•  TEK-regeling (nader uit te werken en vast te stellen) 
•  Compensatie zorgbedrijven (nader uit te werken en vast te te stellen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. Doorrekening verhoging inkomensgrens energietoeslag 

 
Uitwerking scenario vergroten doelgroep energietoeslag door ophoging inkomensgrens  
 
De doelgroep voor de energietoeslag uitbreiden tot 150% van het sociaal minimum door middel van 
een staffel. Deze staffel (hoogte van de energietoeslag) kan er als volgt uit komen te zien: 
 
Inkomens tot < 130%                    : € 1.300 (kosten niet meegerekend in onderstaande tabel!) 
Inkomens tussen 130 – 140%     : € 800  
Inkomens tussen 140 – 150%     : € 500 
  
Op basis van CBS gegevens is onderstaande inschatting gemaakt wat betreft grootte van deze 
doelgroep en de bijbehorende meerkosten op basis van bovenstaande staffel. De bedragen in 
onderstaande tabel zijn exclusief de extra uitvoeringskosten. Die worden apart benoemd bij de 
aandachtspunten onder de tabel.  
  

Gemeente CBS gegevens 
130% 

CBS gegevens 
140% 

CBS gegevens 
150% 

Calculatie € 

Harlingen 1584 1867 2104 344.900 
  
Aandachtspunten bij scenario A: 
  

1. Extra uitvoeringskosten.  
Er ontstaat een nieuwe doelgroep. Huishoudens met een inkomen tussen 130% - 150% van het 
sociaal minimum zijn niet bekend bij de gemeente. Dit betekent extra aanvragen die individueel 
beoordeelt moeten worden. De kosten hiervan worden geschat op ruim € 25.000.  
  

2. Aanvullende voorwaarden verbinden aan het recht op energietoeslag 
Indien er meer voorwaarden aan de aanvraag voor energietoeslag worden verbonden (bijv. 
een vermogenstoets of uitsluiting voor 0-op-de-meter woningen) dan zal de gemiddelde 
afhandelingstijd en de daarmee gepaard gaande kosten verder toenemen (zie toelichting op 
uitsluiting hieronder). Ook zal de afhandelingstijd toe nemen i.v.m. het opvragen van aanvullende 
bewijsstukken.  
  
Toelichting aanvullende voorwaarden (uitsluiting doelgroepen) 
De energietoeslag is door het Rijk opgezet als een vorm van categoriale bijzondere bijstand.  
Dit betekent dat aan een categorie personen (huishoudens met een minimum inkomen) de toeslag 
kan worden toegekend zonder na te gaan of de noodzaak voor de toeslag aanwezig is. De gedachte 
hierbij is dat op die manier aan een grote groep mensen op een relatief eenvoudig uit te voeren wijze 
(deels ambtshalve) de toeslag kan worden toegekend en uitbetaald. Keerzijde is dat de toeslag ook 
wordt uitgekeerd aan huishoudens die de toeslag niet nodig hebben (bijvoorbeeld i.v.m. lage 
energielasten of voldoende eigen vermogen).  
  
 
 
 
 
 
  
 



 
3. Rekenvoorbeeld huishoudens met invoering van prijsplafond 

In onderstaand schema is met een voorbeeld inzichtelijk gemaakt wat het prijsplafond betekent voor 
de energielasten over 2023 t.o.v. 2022. In het voorbeeld wordt gekozen voor een fictief huishouden 
die geconfronteerd wordt met sterk gestegen energielasten in verband met een aflopend contract.  

• In het schema wordt uitgegaan van een verbruik van 1200 kuub gas en 2900 Kwh elektra. 
Deze waarden behoren bij het prijsplafond (het verbruik tot die waarden valt onder het 
prijsplafond). Het gemiddeld verbruik van een huishouden ligt iets lager: 1.169 kuub gas en 
2.479 kilowattuur elektriciteit (bron: www.mileucentraal.nl).  

• In 2023 is er een prijsplafond wat de uiteindelijke kosten bepaalt. 
• In 2022 is uitgegaan van de situatie dat een huishouden door een aflopend contract te 

maken krijgt met hoge marktconforme prijzen (€ 2,85 per kuub gas). 
• Ter vergelijk is 2021 toegevoegd met de toen gebruikelijke marktconforme prijzen. 

 

 2023 2022 2021 

Gas 1200 kuub € 1740,- € 3428,- € 990,- 

Elektra 2900 Kwh € 1160,- € 1943,- € 667,- 

-/- energietoeslag € 1300,- € 1300,- - 

-/- korting op energie - € 380,- - 

totaal € 1600,- € 3.691,- € 1.657,- 

    

Totaal zonder 
energietoeslag 

€ 2900,- €   4991,- € 1.657,- 

   

 

Uit het schema wordt duidelijk dat er naar verwachting over het jaar 2023 weinig mensen problemen 
zullen ervaren met de betaling van de energielasten. Zolang het verbruik onder de genoemde 
waarden blijft zorgt het prijsplafond ervoor dat de energielasten betaalbaar blijven.  

Huishoudens die in 2022 te maken hebben gekregen met een aflopend contract, en daardoor sterk 
gestegen energiekosten, kunnen wel te maken krijgen met financiële problemen zelfs als de 
energietoeslag is ontvangen. Mogelijk komt dit pas in de loop van 2023 (als de eindafrekening van 
2022 wordt ontvangen) in beeld.  

 

 

 

http://www.mileucentraal.nl/

