
 

 

ADVIES VOOR ONZE CLIËNTEN 

Opgesteld 15 MAART 2022 

 

 

STIJGING ENERGIEKOSTEN 

De prijzen stijgen in Nederland. De energie, en vooral gas, is flink duurder 

geworden. Dit heeft meerdere oorzaken. Over een tijdje zullen de prijzen 

waarschijnlijk weer wat dalen. Maar wij verwachten dat ook op langere termijn 

energie duur(der) blijft. 

De regering neemt tijdelijke maatregelen om de kostenstijging te beperken. 

Huishoudens met lage inkomens krijgen tijdelijk extra geld. Dit helpt. Maar 

vaak zal het niet genoeg zijn. Neem daarom zelf maatregelen. 

 

INHOUD 

WAT KUNT U ZELF DOEN? 

- Energie  besparen 

- Rekening houden met stijgende energiekosten 

 

WAT DOET DE OVERHEID? 

- Rijksoverheid 

- Gemeente  

 

WAT DOET GSBB? 

  



 
 
 
ZELF DOEN: ENERGIE BESPAREN 
 

1 Sluit alle deuren in huis en verwarm alleen de ruimtes waar u  
veel bent. Hiermee bespaart u gemiddeld 130 euro per jaar  

 
 
 

2 Zet de thermostaat ’s nachts op 15 graden.  
Hiermee bespaart u gemiddeld 230 euro per jaar 

 
 
 

3 Zet je thermostaat als u thuis bent 1 graad lager 
dan u gewend bent. 19 graden is vaak warm  
genoeg. Doe een trui aan. Daarmee bespaart u  
gemiddeld 120 euro per jaar   

 
 

 
4.  Verwarm uw slaapkamer niet.  

Daarmee bespaar je gemiddeld 100 euro per jaar 
           
 

 

5. Doe meer als dat kan: gebruik led-lampen, laat lampen niet onnodig 

branden, maak tocht/kieren dicht, zet ongebruikte apparaten uit, 

enzovoort. 

 

HOU REKENING MET HOGERE ENERGIEKOSTEN 

1. Overleg met uw bewindvoerder om uw maandbedrag voor energie te 

verhogen. Dat voorkomt een hoge afrekening later. 

 

2. Ga na hoe u geld vrij kunt maken om hogere energiekosten te kunnen 

betalen 

  



 

 

WAT DOET DE RIJKSOVERHEID 

1. Via uw gemeente krijgen minima een eenmalige energietoeslag van 

maximaal 800 euro. 

a. Wanneer: zo spoedig mogelijk 

b. Voor wie: mensen met inkomen rond bijstandsniveau 

 

2. Belasting (BTW) op energie omlaag van 21% naar 9% 

a. Wanneer: vanaf 1 juli 2022 

b. Voor wie: iedereen 

 

3. Belasting (accijns) op benzine en diesel met 21% omlaag 

a. wanneer: 1 april 2022 

b. voor wie: iedereen 

 

4. Gemeenten krijgen geld voor het nemen van energiebesparende 

maatregelen bij huishoudens met een laag inkomen 

  



 

 

WAT DOET UW GEMEENTE 

Uw gemeente voert een deel van de maatregelen van het rijk uit. 

 

1. De gemeente verdeelt de eenmalige energietoeslag 

Gemeenten wachten nog op duidelijkheid van de regering. Sommige 

gemeenten komen al eerder in actie. Gelukkig!  

 

2. Gemeenten geven advies over energiebesparing 

 

Gemeenten geven advies. Veel gemeenten helpen ook praktisch met 

bijvoorbeeld gratis ledlampen en isolatiemateriaal.  

 

Arnhem: Kunnen wij jou aanzetten tot energiebesparing? (arnhemaan.nl) 

Nijmegen: Regionaal Energieloket | Gemeente Nijmegen 

Ede: Energieloket | Ede Natuurlijk (ede-natuurlijk.nl) 

Renkum: Regionaal Energieloket | Gemeente Renkum 

Apeldoorn: Home - Energiek Apeldoorn 

 

Ook uw gemeente geeft advies. Bel uw gemeente of zoek op internet op 

“energiekosten” en de naam van uw gemeente. 

 

 

 

 

 

https://www.arnhemaan.nl/
https://regionaalenergieloket.nl/nijmegen
https://www.ede-natuurlijk.nl/hulp-nodig#:~:text=Neem%20contact%20op%20met%20energiecoach%20Teun%20van%20het%20Energieloket&text=van%20het%20Energieloket.-,Hij%20helpt%20je%20graag%20verder!,06%2010%2073%2012%2061.
https://regionaalenergieloket.nl/renkum
https://www.energiekapeldoorn.nl/


 

 

WAT DOET GSBB? 

 

Wij volgen het nieuws rondom de prijsstijgingen en tegemoetkomingen. Uw 

bewindvoerder zorgt ervoor dat u de toeslagen ontvangt waar u recht op heeft.  

Uw bewindvoerder zal uw financiële situatie inschatten en achterstanden 

proberen te voorkomen.  

Krijgt u toch een achterstand bij uw energiemaatschappij, dan zal uw 

bewindvoerder proberen een regeling te treffen.  
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