
Vragen Nieuwsuur 

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

 
Op basis waarvan adviseren jullie samen met de VNG dit onderscheid tussen studenten en 
niet-studenten? 
  

Is dit niet in strijd met participatiewet. In artikel 13 lid 2 onder C staat dat studenten recht 
hebben op bijzondere bijstand. Dus ook de energietoeslag. 
  
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? 

  
Antwoorden ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

In algemene zin over de energietoeslag het volgende.  
  
Het kabinet heeft gezocht naar een manier om kwetsbare huishoudens met een laag inkomen zo snel 
mogelijk verlichting te bieden voor de sterk gestegen energierekening. De enige snel uitvoerbare 
manier om dit te doen – en waarvoor is gekozen - is met een eenmalige energietoeslag via de 
gemeente voor alle huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. 
  
In het wetsvoorstel worden geen groepen uitgesloten van het recht op de toeslag. Gemeenten 
hebben beleidsvrijheid om de doelgroep van de eenmalige energietoeslag te bepalen. Wel is het 
advies aan gemeenten, zoals opgenomen in een landelijke richtlijn, om enkele groepen waaronder 
studenten als categorie uit te zonderen van de regeling. De woonsituatie van studenten is namelijk 
zeer divers, ook voor wat betreft de energiekosten. Ongeveer de helft van de studenten woont thuis 
bij de ouders en heeft geen eigen energielasten. Van de uitwonende studenten heeft een aanzienlijk 
deel een huurprijs inclusief energiekosten. 
  
Vanwege deze diversiteit in woonsituatie vindt het kabinet voor studenten de individuele bijzondere 
bijstand een geschiktere vorm van ondersteuning. Dit is een vergoeding van de gemeente voor 
plotselinge extra kosten die mensen niet kunnen betalen. Op deze wijze komt de financiële 
ondersteuning vanuit de bijzondere bijstand uitsluitend terecht bij de studentenhuishoudens die het 
daadwerkelijk nodig hebben. Gemeenten hebben altijd de mogelijkheid om in bijzondere situaties 
individuele bijzondere bijstand toe te kennen aan studenten. 
  
Studentenhuishoudens hebben overigens net als andere huishoudens profijt van de verlaging door 
het kabinet van de energiebelasting. De mate waarin ze daar profijt van hebben, is afhankelijk van 
het energieverbruik en de woonsituatie. 
  
Dan nog even voor de volledigheid, specifiek over jouw eerste vraag rondom de uitzondering van de 
doelgroep studenten: 
  
Zoals hierboven al aangestipt worden in het wetsvoorstel zelf geen groepen uitgesloten van het recht 
op een eenmalige energietoeslag, dus ook studenten niet. Volgens het wetsvoorstel is het aan 
gemeenten om de doelgroep van de eenmalige energietoeslag te bepalen. In de landelijke richtlijnen 



wordt gemeenten geadviseerd studenten als categorie uit te sluiten van het recht op een eenmalige 
energietoeslag. De woonsituatie van studenten is namelijk zeer divers, ook voor wat betreft de 
energiekosten: 

• ongeveer de helft van de studenten woont nog thuis bij de ouders en heeft dus geen eigen 
energierekening; 

• voor een aanzienlijk deel gaat het bij uitwonende studenten om kamerbewoners, met een 
huurprijs inclusief energiekosten; 

• uitwonende studenten zijn gemiddeld genomen relatief klein behuisd, hetgeen gevolgen 
heeft voor de te verwarmen woonruimte en de hoogte van de energierekening. 

Vanwege deze diversiteit in woonsituatie is voor studenten de individuele bijzondere bijstand een 
geschikter instrument dan de categoriale bijzondere bijstand. Op deze wijze komt de financiële 
ondersteuning vanuit de bijzondere bijstand uitsluitend terecht bij de studentenhuishoudens die het 
daadwerkelijk nodig hebben.  
 


