
Schriftelijke vragen van het lid Van Haga van de Groep Van Haga aan de ministers van 

EZK en VWS, inzake de berichtgeving over energiearmoede en schimmel in woningen: 

d.d. 31 januari 2023 

 

1. Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Honderdduizenden huishoudens zetten kachel 

lager: huizen vol schimmel het gevolg’1 van RTL Nieuws? 

2. Wat vindt u ervan dat de energiearmoede inmiddels zo hard oploopt en dusdanig ernstig is, 

dat mensen niet langer onder gezonde omstandigheden in hun eigen woning kunnen wonen? 

3. Weet u hoeveel mensen in Nederland op dit moment te kampen hebben met energie-

armoede, waardoor zij hun huizen niet meer adequaat kunnen verwarmen? Als u de actuele 

situatie niet inzichtelijk heeft, bent u dan voornemens om deze in kaart te brengen? 

4. Weet u hoeveel woningen in Nederland inmiddels onderhevig zijn aan de gevolgen van 

ontoereikende verwarming en in welke verschillende vormen deze schade zich manifesteert, 

naast schimmelvorming? 

5. Wat kunnen de gevolgen zijn van schimmelvorming in een woning voor de gezondheid van 

de bewoners, zowel op de korte, als op de lange termijn? 

6. Wat zijn specifiek de gevolgen voor kinderen en ouderen die moeten leven in een huis met 

schimmelvorming? Leidt het wonen in een huis met schimmelvorming bijvoorbeeld tot co-

morbiditeiten en/of vroegtijdig overlijden bij ouderen die al lijden aan bepaalde aandoeningen 

en/of kunnen kinderen hierdoor bijvoorbeeld astma en/of ontwikkelingsproblemen krijgen? 

7. Wat zijn de gevolgen voor de (druk op de) zorg van het toenemende aantal mensen in 

Nederland dat onder ongezonde omstandigheden moet wonen in een huis dat ontoereikend 

wordt verwarmd? Welke ziekten/aandoeningen kunnen hierdoor worden 

aangewakkerd/verergerd en hoeveel meer huisartsenbezoeken en ziekenhuisopnames en 

medische behandelingen zijn hiervan het gevolg? 

8. Wat betekent de energie-armoede en de daardoor veroorzaakte schade aan woningen voor 

de Nederlandse woningmarkt? Hoeveel huizen zullen op termijn onbewoonbaar worden en/of 

ingrijpend moeten worden gesaneerd? Wat zullen hiervan de kosten zijn en wat betekent dit 

voor de toch al grote krapte op de woningmarkt? 

9. Wat betekent de schade aan woningen als gevolg van ontoereikende verwarming voor het 

milieu? Wat doet overmatige schimmel bijvoorbeeld met de lucht, bodem en 

drinkwaterkwaliteit en welke schade treedt er nog meer op die potentieel nadelig kan zijn 

voor de leefomgeving? 

10. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat mensen die het zich financieel niet kunnen 

veroorloven om hun huis op te knappen en/of te verduurzamen niet onder ongezonde 

omstandigheden hoeven te wonen? Waar kunnen deze mensen terecht voor hulp? 

                                                           
1 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5362714/honderdduizenden-nederlanders-zetten-kachel-
lager-huizen-vol-schimmels 
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