
Meldpunt energiearmoede 
Hieronder staat een aantal meldingen die via het Meldpunt Energiearmoede zijn 
ontvangen. 
 

ik heb een kamer van 625 euro per maand met service kosten van 
125 euro per maand. Dit is meer dan verdubbeld naar service 
kosten van 275 euro per maand. Ik ben al opzoek naar een andere 
kamer omdat ik simpel weg niet genoeg overhoud voor studie 
boeken, kleding en eten. ik eet nu bij mijn ouders en/of 
schoonouders 3/4 dagen per week. Dat betekent dat ik na of voor 
college doordeweeks iets meer dan 2 uur mag reizen omdat zij aan 
de andere kant van Nederland wonen. 

Erasmus 
Universiteit 
Rotterdam 

 

Mijn energierekening is drie keer zo duur geworden, van iets 
meer dan 30 naar meer dan 100 euro per maand. Maar ik moet 
ook stage lopen en verdien daar maar 200 euro per maand 
mee. Ik leen al maximaal bij. Moet ik er nu nog een baantje bij 
nemen? 

Rijksuniversiteit 
Groningen 

 

Onze energierekening is van 180 euro per maand naar 380 gegaan 
in enkele dagen tijd. Met 3 mensen is dat echt heel duur, dus 
hebben we de hele winter geen verwarming gebruikt maar elke dag 
4 truien gedragen. Hierdoor hebben we de rekening naar 200 euro 
kunnen terugdringen, maar daar staat tegenover dat woongenot 
enorm gedaald is (in de winter was het vaak onder de 10 graden in 
huis) 

Universiteit 
Maastricht 

 

Ik woon alleen in een zelfstandig appartement, maar gezien het 
vroeger een heel huis is het enige wat ik deel met andere de 
meterkast. Daardoor wordt de energierekening voor mij gesplitst 
met de andere bewoners. De andere bewoners van het huis 
krijgen wel de energiecompensatie, maar ik niet, met als enige 
reden dat ik student ben. Ik vind dit super oneerlijk, want de 
stijging van de energiekosten moet ik net zo goed betalen van 
mijn bescheiden inkomen en in principe het direct doorrekenen 
op mijn lening bij DUO. 

Fontys 
Hogescholen 
Eindhoven 

  

 

Ik studeer, zit momenteel in mijn 3e jaar. Leen bij duo om mijn huur 
te betalen. Heb een bijbaan om de rest van de kosten te betalen voor 
mijn eigenwoning (energiekosten, boodschappen, etc.) Daarnaast 
wordt alles duurder, daardoor werk ik nu om rond te komen ipv om 
rond te komen en leuke dingen te doen. Iedere maand moet ik teren 

Avans 
Hogeschool 



op mijn spaarrekening, maar deze raakt ook op. Ik begin overwerkt 
te raken want ik heb geen rust meer omdat ik constant bezig met 
dan wel voor school, stage of mijn bijbaan. 

 

Ik woon met drie gasten in een slecht geïsoleerd huis. Enkel glas en 
vrij dunne muren. Uberhaupt al slecht onderhouden. Mijn g/w/l was 
exclusief en €65 euro toen ik er ging wonen in augustus. Sinds 
januari betaal ik €156 euro. Mijn spaarrekening kan ik hierdoor niet 
eens meer aanvullen, terwijl ik hiervoor altijd minstens een hele 
maand huur op mijn spaarrekening had. 

Hogeschool 
Utrecht 

 

Ik heb mijn energiecontract afgesloten toen ik eind november in 
mijn nieuwe woning (studio appartement, niet gedeeld) kwam, toen 
de energieprijzen erg hoog lagen. Ik betaal nu een hoge prijs voor 
gas en elektra. Hiervoor huurde ik altijd inclusief, maar bij 
verhuizing moest ik dus mijn eigen energiecontract afsluiten tijdens 
deze erg ongunstige periode. Het is erg scheef dat ik deze 
energiecompensatie niet krijg, aangezien het sterk op mij van 
toepassing lijkt: ik woon alleen in een slecht geïsoleerde sociale 
huurwoning. Enkel omdat ik ingeschreven sta bij de universiteit kan 
ik hier geen aanspraak op maken. Daarnaast krijg ik ook gewoon 
huur- en zorgtoeslag. Vooral het argument dat, omdat studenten 
vaak samen in studentenwoningen wonen en dat de situatie anders 
maakt voelt erg ondoordacht. Deze studenten in groepswoningen 
maken eveneens geen aanspraak op huurtoeslag, terwijl als je 
alleen woont als student je dit wel krijgt. Hoezo bestaat deze 
studentenuitzondering bij huurtoeslag dan niet, maar bij de 
energietoeslag wel? 

Universiteit 
van 
Amsterdam 

 

Onze energierekening is belachelijk erg toegenomen. In 
februari 2021 zijn we in deze woning komen wonen, en begon 
onze energierekening op 80 euro. Deze is eerst verhoogd naar 
90, vervolgens naar 166 en uiteindelijk na een jaar naar 221. 
Na het afronden van het contract ook nog 355 extra 
openstaande kosten moeten bijbetalen. Nieuw contract 
afgesloten bij andere leverancier, bij het afsluiten stond er een 
bedrag van 268, na het afsluiten is dit verhoogd naar 448. Dit 
is een belachelijk hoge rekening, iedereen wie ik het vertel kan 
het niet eens begrijpen. Ik kom hierdoor oprecht in de 
problemen, de energierekening is 50% van mijn kale huur. 
Hierom ben ik alweer op zoek naar een nieuwe woning. 
Belachelijk dat de studenten gewoon geen recht hebben op de 
compensatie. 

Hanzehogeschool 
Groningen 

 



Ben ma student met een sociale huurwoning. Ik heb een gasloos 
huis, maar ik kreeg een brief dat ik alvast de warmte kosten 
(stadsverwarming) moet verhogen met twintig procent. Tegelijkertijd 
zijn mijn energiekosten verdubbeld. Ik heb geen recht op 
compensatie omdat ik student ben. Vorige maand stond ik 80 euro in 
het rood, terwijl ik nog nooit in het rood heb gestaan. Het is erg 
stressvol. 

Universiteit 
Utrecht 

 

De energiekosten zijn met 140 euro per maand gestegen. Wij 
hebben geen inzage in ons verbruik en in het energiecontract van 
de verhuurder, we moeten er dus maar op vertrouwen dat de 
berekening van de verhuurder klopt. Het is slecht geïsoleerd, dus 
bezuinigen is voor ons geen optie. Ik moet nu meer geld gaan 
lenen, waardoor mijn studieschuld nóg hoger wordt. Ik heb volledig 
gedurende het leenstelsel gestudeerd, als het wordt afgeschaft ben 
ik waarschijnlijk al klaar. De compensatie die we krijgen is een grote 
grap in vergelijking met een studiebeurs. Een huis kopen zit er 
voorlopig niet in met een studieschuld en de enorm hoge prijzen. 
En nu vallen we dus ook bij deze tegemoetkoming buiten de boot. 
Ik ben niet van het klagen, maar het is toch wel enorm jammer dat 
de overheid niks doet om de pechgeneratie te helpen. 

Wageningen 
Universiteit 

 

We hebben de energierekening omhoog gezet met ongeveer 
40 euro pp per maand, maar we schatten in dat dat niet 
voldoende is en we aan het einde van het jaar fors moeten bij 
betalen. Ik leen maximaal en heb wel een beetje spaargeld, 
maar dat had ik gespaard om na mijn studie te kunnen reizen. 
Met alle vaste lasten en maximaal lenen houd ik net voldoende 
over om rond te komen maar ik moet voor de energierekening 
geld van mijn spaarrekening halen, en mijn schuld wordt 
alsmaar hoger (ik studeer al 5 jaar geneeskunde dus dat is een 
flinke schuld) Onderwijsinstelling 

 

Vorig jaar lag mijn gemiddelde verbruik voor mijn appartement van 
50m2 rond de 30 euro per maand. Mijn energiecontract liep helaas 
1 april af (geen grap)… daardoor schoot mijn energierekening voor 
de maand april al snel richting de 100 euro. Door de oorlog in 
Oekraïne is het ook niet mogelijk om een nieuw contract aan te 
gaan. Daardoor heb ik nu een heel duur variabel contract. Ik heb 
snel ingegrepen door alles wat gas gebruikt direct te 
minimaliseren. Ik woon op mezelf en heb een prima bijbaan, maar 
deze kosten voel ik enorm. 

Hogeschool 
van 
Amsterdam 

 



Ik loop 5 dagen in de week stage waar ik een onderzoek master 
scriptie voor schrijf. Aangezien ik geen officieel werk voor het bedrijf 
lever krijg ik geen stagevergoeding. Daarnaast maak ik ook nog 4 uur 
in de week vrij om te werken bij een sportschool waar ik 11,73 per 
uur krijg incl ziekte- en vakantiegeld. Voor de huidige situatie had ik 
100 euro per maand om te sparen. Door de energiestijging is kleren 
kopen, leuke dingen doen etc. niet meer mogelijk, terwijl ik nu 
maximaal ben gaan lenen. Daarnaast zit ik in de zogenoemde 
“pechgeneratie”, wat het nog frustrerender maakt voor mijn situatie. 

Vrije 
Universiteit 

 

Ik woon inclusief, voor 405 p/m in een oud huis in Leiden. De ene 
helft van de ramen het huis is dubbelglas, de andere is enkel. Het 
tocht in de badkamer en op verschillende plekken in huis zit 
schimmel. Twee kamers zitten op het Oosten met veel ramen, dus in 
de winter is het koud maar op zonnige dagen is het er juist heel 
warm. De andere twee kamers zijn niet warm te krijgen, ook niet in 
de zomer. De verwarmingen werken niet fantastisch, waardoor 1 van 
mijn huisgenootjes een elektrische (soort kampeer-) verwarming 
heeft aangeschaft om haar kamer warm te krijgen. En ondanks dat 
de verwarmingen amper werken, 1 huisgenootje hem nooit aan heeft 
staan (door haar elektrische verwarming) en twee kamers geen 
verwarming nodig hebben wanneer de zon schijnt, hebben wij 
afgelopen maand een eindafrekening van 1900 (!!!!) euro hebben 
gekregen. Dit terwijl wij inclusief wonen en iedere maand zo'n 120 
euro p.p. service/energiekosten betalen. Deze rekening is naar ons 
doorgezet en nu moeten wij 385,09 euro per persoon ophoesten om 
aan de huurbaas het verschil in energierekening te betalen. Aan deze 
hele rekening hangen vraagtekens aangezien het verbruik bijna 
onmogelijk hoog is, maar dat is een ander probleem (waar we mee 
bezig zijn). Waar het nu om gaat is dat een extra 385 euro niet iets is 
dat iedere student zo maar even te betalen. Ik zit zelf middenin mijn 
masterscriptie, maar om nog wat bij te verdienen werk ik 8 uur in de 
week als Student-Assistent bij de Universiteit. Het is een redelijke klus 
om een master en werk te combineren, maar met het inkomen 
verdien ik genoeg om die paar vrije avonden iets leuks te kunnen 
doen. 385 euro is echter 2/3e van mijn maandsalaris en zou dus een 
flinke deuk maken in mijn financiële situatie. En daarbij komt dat we 
ook niet weten hoe veel vaker we zo'n rekening gaan krijgen. De 
compensatie van 800 euro per huishouden zou onze huidige 
energierekening niet volledig vergoeden, maar het zal mij en mijn 
huisgenootjes wel op weg helpen. 

Universiteit 
Leiden 

 

Mijn energierekening is niet toegenomen, omdat ik door de 
verhoogde prijzen bewust amper energie gebruik. Zo doe ik 
expres vaak mijn was bij anderen, heb ik zelfs in de winter 

Rijksuniversiteit 
Groningen 



eigenlijk mijn kachel compleet uit en douche ik kort en met lauw 
water 

 

Sinds oktober ben ik gaan samenwonen met mijn vriend. Op 
dat moment waren we allebei studerende met een lening 
omdat wij precies de eerste generatie waren die begonnen 
met het leenstelsel. Op dit moment ben ik afgestudeerd 
waardoor ik mijn lening niet meer heb en helaas wegens 
lichamelijke beperkingen niet meer dan 18 uur kan werken. 
Mijn vriend is nog wel student. Hij leent al een heel erg hoog 
bedrag waardoor hij straks enorm veel moet terug betalen. 
Wat dus al problemen gaat opleveren als we een huis willen 
kopen. Op dit moment kunnen wij eigenlijk niet rond komen 
van de inkomsten die we hebben omdat alles duurder is 
geworden. OV is niet te betalen als je geen studenten OV hebt. 
De benzine prijzen zijn al helemaal torenhoog. Boodschappen 
en dan ook nog de energieprijs. Ik durf niet eens naar de 
eindafrekening te kijken bang voor wat er gaat komen. 
Aangezien mijn vriend nog stufi ontvangt vallen wij buiten de 
boot voor de energiecompensatie… Onderwijsinstelling 

 

 
Mijn energierekening is toegenomen met €112,50 per maand. 
Daarnaast wordt de huurprijs per 1 juli ook met 2,3% verhoogd, 
in combinatie met de inflatie op boodschappen betaal ik een flink 
bedrag extra per maand, waardoor ik veel financiële stress 
ervaar. Deze stress wordt steeds erger doordat de kosten per 
maand steeds hoger worden, ik nergens compensatie voor kan 
krijgen, en ik niet meer rond kom. 

NHL Stenden 
Hogeschool 
Leeuwarden 

 

Mijn energierekening is de afgelopen maanden verdubbeld. Ook 
moest afgelopen maand 450! euro bijbetaald worden. Mijn moeder 
kan financieel niet bijspringen en omdat ik gezondheidsproblemen 
heb kan ik geen bijbaan nemen naast mijn studie. Ik leen maximaal 
en maak gebruik van het collegegeld krediet, maar ik kom elke 
maand geld tekort. Financieel en mentaal zijn het erg moeilijke 
maanden. 

Universiteit 
Utrecht 

 
 


