
Vragen Nieuwsuur 

Waarom wordt in de handleiding van Stimulansz afgeraden aan gemeenten om studenten 
energietoeslag uit te keren? 

 
Op basis waarvan adviseren jullie dit onderscheid tussen studenten en niet-studenten? 

  
In hoeverre verwachten jullie dat gemeenten zich aan de handreiking van stimulansz zullen 
houden 

  
In hoeverre staat het gemeenten vrij om zelf te bepalen aan wie zij de energietoeslag 
uitkeren? 

 

Reactie VNG 

1. Waarom wordt in de handleiding van Stimulansz afgeraden aan gemeenten om studenten 
energietoeslag uit te keren?  

2. Op basis waarvan adviseren jullie dit onderscheid tussen studenten en niet-studenten? 
  
Antwoord 1 en 2: 
De handleiding van Stimulansz is in opdracht van het ministerie van SZW opgesteld. VNG heeft geen 
standpunt over het wel of niet uitsluiten van studenten en daarmee ook niet specifiek afgeraden aan 
gemeenten om studenten energietoeslag uit te keren.  
  
VNG heeft gepleit voor het bevorderen van uniformiteit van de landelijke regeling om verschillen in de 
praktijk te voorkomen. Hierbij heeft de VNG aangegeven dat we het cruciaal vinden dat het in het 
wetsvoorstel, de memorie van toelichting of landelijke richtlijn van het ministerie van SZW expliciet de 
afbakening van de doelgroep die in aanmerking komt voor de compensatie, wordt opgenomen. Het 
betreft een landelijke regeling en VNG heeft gepleit voor een afbakening van de doelgroep om te 
voorkomen dat 344 gemeenten eigen politieke keuzes moeten maken. Die politieke keuze is iets wat 
door het rijk gemaakt moet worden, omdat het een landelijke compensatieregeling betreft.  
  
VNG heeft gepleit voor een generieke regeling via huur- of zorgtoeslag zodat de volledige doelgroep 
met lage inkomens in 1 keer bereikt kon worden. Dit kon niet volgens het rijk. Gemeenten hebben 
alsnog een stap naar voren gezet in het belang van hun inwoners, ondanks het gegeven dat het een 
suboptimale oplossing is. Gemeenten zijn niet in staat om de volledige doelgroep met lage inkomens 
te bereiken en te bedienen, omdat een deel van deze doelgroep niet bekend is bij gemeenten.   
  
Het advies van de VNG aan SZW wat betreft studenten was: kijk wat het rijk landelijk via DUO 
kan organiseren specifiek voor studenten, en dan bijvoorbeeld alleen aan studenten met een 
aanvullende beurs.  
  

3. In hoeverre verwachten jullie dat gemeenten zich aan de handreiking van Stimulansz zullen 
houden 

De handreiking van Stimulansz is vanuit het ministerie van SZW opgesteld ter ondersteuning voor de 
implementatie van de landelijke compensatieregeling energietoeslag. Het wetsvoorstel is leidend voor 
gemeenten. We zien in de gemeentelijke praktijk verschillen ontstaan, omdat de doelgroep niet in het 
wetsvoorstel is gedefinieerd. De energieregeling wordt via de Participatiewet mogelijk gemaakt voor 
gemeenten. In die Participatiewet hebben gemeenten lokale beleidsvrijheid. Dit betekent dat 
gemeenten de definitie die zij in hun minimabeleid hanteren gebruiken. 
  
Studenten jonger dan 27 jaar die aanspraak kunnen maken op studiefinanciering (WSF 2000) zijn op 
grond van artikel 13 van de Participatiewet uitgesloten van het recht op algemene bijstand: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2022-04-01.  
  
Wanneer de studiefinanciering niet toereikend is als het gaat om het betalen van de verhoogde 
energieprijzen, dan zouden studenten recht kunnen hebben op financiële ondersteuning via de 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2022-04-01


individuele bijzondere bijstand (dit is iets anders dan algemene bijstand). Hier is vanuit het rijk in de 
verdeelsystematiek voor wat betreft de middelen voor de landelijke compensatieregeling geen 
rekening mee gehouden. Dit is een aandachtspunt voor studentensteden, omdat de 
verdeelsystematiek van de middelen landelijk is en geen rekening houdt met steden waar veel 
studenten wonen. Daarom pleit VNG ervoor om studenten met een aanvullende beurs via DUO te 
compenseren. 
  

4. In hoeverre staat het gemeenten vrij om zelf te bepalen aan wie zij de energietoeslag 
uitkeren? 

  
Bijzondere bijstand valt onder de gemeentelijke beleidsvrijheid. Het staat de gemeenten dus vrij om de 
voorwaarden en de doelgroep te definiëren. De meeste gemeenten sluiten aan bij de definitie die zij 
hanteren voor hun minimabeleid (inkomensgrens, doelgroep, wel of geen vermogenstoets). Dit 
betekent in de praktijk dat er verschillen bestaan tussen gemeenten. Zoals hierboven vermeld heeft de 
VNG vroegtijdig aangedrongen op een landelijke regeling en daarbij expliciet gevraagd om de 
doelgroep af te bakenen, om die verschillen te voorkomen.  
  
Volgens een hoogleraar is de handreiking in strijd met de particpatiewet. Volgens artikel 13 lid 
2 onder C staat namelijk dat studenten wel recht hebben op bijzondere bijstand, namelijk de 
energietoeslag. Dit zullen wij in het item ook benoemen: 
Artikel 13 lid 2 onder C: 
  

•       Artikel 2. Geen recht op algemene bijstand heeft degene: 

o   c. die jonger is dan 27 jaar en uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs kan 

volgen en: 

▪  1°.in verband daarmee aanspraak heeft op studiefinanciering op 
grond van de Wet studiefinanciering 2000, dan wel 

▪  2°.in verband daarmee geen aanspraak heeft op studiefinanciering 
en dit onderwijs niet volgt; 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2022-04-01 

 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&g=2022-06-13&z=2022-06-13
https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2022-04-01

