
Bijlage 3: Rekenvoorbeelden bijzondere bijstand voor 
energiekosten
Onderstaande rekenvoorbeelden geven weer hoe de bijzondere bijstand voor energiekosten de 
totale energierekening van desbetreffende huishoudens compenseert. Drie inkomenscategorieën 
worden in kaart gebracht om weer te geven wat het effect is van een hoger inkomen, namelijk een 
inkomen van 130%, 140% en 150% van de bijstandsnorm. Daarnaast staat in de bovenste rij 
weergeven wat het energieverbruik is ten opzichte van een gemiddeld verbruik in de verschillende 
voorbeelden. Tot slot laten de voorbeelden zien dat boven een termijn bedrag van €400 geen hogere
compensatie wordt verstrekt (met uitzondering van huishoudens met een energielabel van D of 
lager).  De bedragen van de energierekening zijn gebaseerd op de gemiddelde energieprijzen in 
december 2022.

Gezin van gehuwden met 2 kinderen op een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm, met 
energietoeslag, wonend in een tussenwoning en met een verbruik van 10%  (zie rij 1: 110%) tot 
25% (zie rij 1: 125%) meer dan een gemiddelde tussenwoning. 

Voorbeeld: het verbruik is 10% meer dan het gemiddelde verbruik (ofwel 110% van het gemiddelde) 
van een tussenwoning met een gezinssamenstelling van 4 personen (o.b.v. Nibud normen). In het 
onderstaande voorbeeld is de totale energierekening dan €351. Hiervan valt €242 per maand onder 
het prijsplafond. Het verbruik dat boven het prijsplafond valt met de gemiddelde variabele 
energieprijzen in december 2022 is €109 (zijnde het verschil tussen €351 en €242). De totale 
energierekening van €351 min de energietoeslag van €108 en de bijzondere bijstand van €1 
resulteert in een gecorrigeerde energierekening van €242. Bij een hoger verbruik neemt de 
bijzondere bijstand toe. 

Verbruik t.o.v. het 
gemiddelde verbruik

110%
(€)

115%
(€)

120%
(€)

125%
(€)

Energie label D  of
lager– 175%

(€)
Totale energie 
rekening

351 380 408 437 723

Energietoeslag 108 108 108 108 108

Bijzondere bijstand *1 **30 50 ***50 ****150
Gecorrigeerde 
energierekening

242 242 250 279 465

* Gezin heeft een inkomen van 130% en ontvangt de energietoeslag van €1.300 ofwel €108 per maand. Dit wordt afgetrokken van de 
bijzondere bijstand.
**bijzondere bijstand gaat omhoog naarmate het termijnbedrag stijgt
***Maximale termijn bedrag is bereikt waardoor de bijzondere bijstand niet verder stijgt.   
****Maximale vergoeding bij een energielabel van D of lager.

Gezin van gehuwden met 2 kinderen op een inkomen van 140% van de bijstandsnorm wonend in 
een tussenwoning met een verbruik van 10%  (zie rij 1: 110%) tot 25% (zie rij 1: 125%) meer dan 
een gemiddelde tussenwoning. 

Voorbeeld: In dit voorbeeld wordt dezelfde berekening gebruik als bovenstaande voorbeeld. Omdat 
dit huishouden een inkomen heeft van 140% van de bijstandsnorm is het draagkrachtpercentage van 
toepassing. Het verschil tussen de energierekening en het prijsplafond is €109 . Maar met een 
inkomen van boven 130% van de bijstandsnorm, moet het huishouden naar draagkracht zelf 
bijdragen. Voor een huishouden met een inkomen van 140% van de bijstandsnorm bedraagt dit €63. 



Hierdoor komt de bijzondere bijstand uit op €109-€63=€46. De gecorrigeerde energierekening is 
daarom de totale energierekening van €351 minus de bijzondere bijstand van €46 is €305 per maand

Verbruik t.o.v. het 
gemiddelde verbruik

110%
(€)

115%
(€)

120%
(€)

125%
(€)

Energie label D  of
lager– 175%

(€)
Totale energie 
rekening

351 380 408 437 723

Bijzondere bijstand 46 75 95 95 ***150
Gecorrigeerde 
energierekening

305 305 313 342 573

Gezin van gehuwden met 2 kinderen met een inkomen van 150% van de bijstandsnorm wonend in 
een tussenwoning met een verbruik van 10% (zie rij 1: 110% tot 25% (zie rij 1: 125%) meer dan een 
gemiddelde tussenwoning.

Verbruik t.o.v. het 
gemiddelde verbruik

110%
(€)

115%
(€)

120%
(€)

125%
(€)

Energie label D  of lager–
175%

(€)

Totale energie 
rekening

351 380 408 437 723

Bijzondere bijstand 0* 12 32 32 150
Gecorrigeerde 
energierekening

351 368 376 405 573

*Draagkracht is hoger dan de vergoeding waardoor de bijzondere bijstand op €0 komt.

Gehuwden senioren met een inkomen van 140% van de bijstandsnorm wonend in een 
tussenwoning met een verbruik van 20%  (zie rij 1: 120%) tot 40% (zie rij 1: 140%) meer dan een 
gemiddelde tussenwoning.

Verbruik t.o.v. 
gemiddeld 
verbruik

120% 
(€)

125%
(€)

130%
(€)

140%
(€)

Energie label D of lager –
175%

(€)
Totale energie 
rekening

303 338 363 412 585

Bijzondere bijstand 0 33 58 95 150
Gecorrigeerde 
energierekening

303 305 305 317 435

Gehuwden senioren met een inkomen van 150% van de bijstandsnorm wonend in een 
tussenwoning met een verbruik van 20% (zie rij 1: 120%  tot  150% (zie rij 1: 150%) meer dan een 
gemiddelde tussenwoning.

Verbruik t.o.v. 
gemiddeld verbruik

120%
(€) 

130%
(€)

140%
(€)

150% 
(€)

Energie label D of lager –
175%

(€)
Totale energie 
rekening

303 363 412 461 585

Bijzondere bijstand 0 0 32 32 150
Gecorrigeerde 303 363 380 429 435
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