
Zet je verontwaardiging om in steun? Doe mee met Houten geeft Warmte! 

Ben jij ook zo verontwaardigd? De overheid geeft iedereen een tegemoetkoming voor de stijgende 
energiekosten, terwijl bij de financieel kwetsbare groepen de hardste klappen vallen. Dat is 
onterecht vinden wij. Inmiddels heeft de overheid ook meer geld uitgetrokken voor deze mensen, 
maar ook dat is voor de meesten niet voldoende om uit de financiële problemen te blijven. Veel 
huishoudens konden maar net de touwtjes aan elkaar knopen. Met de verhoogde energiekosten lukt 
dat nu echt niet meer. Je kunt je voorstellen wat dit voor hen in het dagelijks leven betekent en 
welke zorgen dit met zich meebrengt. Daar willen wij, de werkgroep Houten geeft Warmte, bij 
helpen! Met diverse kerken uit Houten zijn we dit initiatief gestart. Als kerken willen we, in nauwe 
samenwerking met de Voedselbank en SchuldHulpMaatje, onze financieel kwetsbare plaatsgenoten 
ondersteunen. En daar hebben we jouw hulp bij nodig!  

Hoe kun je helpen?  

Zet jij je verontwaardiging om in steun? Je kunt concreet meehelpen door jouw korting op de 
energierekening, dus de energiecompensatie beschikbaar te stellen aan deze doelgroep. Dit bedrag is 
een tegemoetkoming van de overheid via een verlaging van de energiebelasting en werd bij de 
invoering geschat op een bedrag van €400 voor een gemiddeld huishouden (zie kader). We 
verwachten €20.000 nodig te hebben om deze groep substantieel te helpen. 

Met je gift help je een huishouden in Houten die in financiële nood komt uit de brand! (Het bedrag is 
als gift aftrekbaar van de belastingen).  

Wil je meer weten? Stuur een mail naar HoutenGeeftWarmte@gmail.com of schiet één van de leden 
van de werkgroep aan: Anton Hoekstra 06-49734203, Hilde van Koppen, Jan Ekke Wigboldus, Johan 
Bonte, Jos Hogendoorn en Peter van Bemmel. 

 

 

 

 

Opbouw energiecompensatie 

De energiecompensatie is een belastingmaatregel voor 2022. De compensatie bestaat 
voor een huishouden met gebruik van 3.500 kWh en 1.500 m3 gas uit de volgende 
onderdelen: 

- ‘Vermindering energiebelasting’ per huishouden van € 559 naar € 825: - € 266 
- Verlaging belasting op elektriciteit met 5,5 cent per kWh: - € 192 
- Verhoging belasting op gas met 1,7 cent per m3: + € 27 

Dit is een netto belastingvoordeel van € 431.  
Nu staat iedereen nog een ‘meevaller’ te wachten. Tussen 1 juli en 31 december van dit 
jaar gaat de BTW op energie tijdelijk van 21% naar 9%. Dat kan voor een gemiddeld 
gezin zomaar € 120 verlaging van de eindrekening betekenen. Tot slot betaalt u ook nog 
BTW over de energiebelasting.  
 


