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Onderwerp : Adviesaanvraag energietoeslag 

Bijlage(n) : Was — wordtlijst Beleidsregels eenmalige energietoeslag Fijnder 2022 en 2023 

Ons kenmerk: GR/58/Energietoeslag 

Datum : 11 augustus 2022 

Geachte eden van de Clientenraad Participatiewet, 

Sinds maart 2022 wordt er een eenmalige energietoeslag verstrekt aan huishoudens met een 
inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Het kabinet heeft wijzigingen aangebracht in deze 
regeling. Vanwege deze wijzigingen vragen wij u formeel advies uit te brengen over de 
gewijzigde beleidsregels die het gevolg zijn van landelijke ontwikkelingen en jurisprudentie. 

Landelijke ontwikkelingen 
Op 5 juli 2022 heeft het kabinet besloten om de eenmalige energietoeslag met € 500,- te 
verhogen naar € 1300 ,-. Daarnaast is op 12 juli 2022 het wetsvoorstel eenmalige 
energietoeslag aangenomen door de Eerste Kamer, hiermee wordt de periode waarin de 
uitbetaling kan plaatsvinden verlengd tot en met 30 juni 2023. Zowel het ministerie van SZW als 
de VNG adviseren de doelgroep ongewijzigd te laten. 
Het Dagelijks Bestuur vindt het belangrijk dat inwoners met een laag inkomen die kampen met 
hoge energiekosten goed worden geholpen. Daarom willen de gemeenten Berkelland, Oost 
Gelre en Winterswijk de voorgestelde wijzigingen volgen. 

Studenten 
Op vrijdag 5 augustus 2022 heeft de rechtbank in Arnhem de uitspraak gedaan dat studenten 
niet categoriaal mogen worden uitgesloten van de energietoeslag. Het aanbieden van de 
mogelijkheid tot aanvragen van individuele bijzondere bijstand wordt niet gezien als passende 
vervangende maatregel. 
Naar aanleiding van deze uitspraak wordt het beleid omtrent de uitsluiting van studenten 
aangepast. 
Studenten kunnen vanaf 21 jaar de energietoeslag aanvragen, hiermee worden ouders 
aangesproken op hun wettelijke onderhoudsplicht. Daarnaast moeten studenten aantonen dat er 
een energiecontract op hun naam staat, hiermee wordt voorkomen dat meerdere bewoners op 
een adres de energietoeslag toegekend krijgen. 

Ambtshalve nabetaling 
Alle huishoudens die reeds de energietoeslag toegekend hebben gekregen, ontvangen een 
ambtshalve nabetaling van € 500,-. Zij worden hiervan door een brief op de hoogte gesteld. 
Vooruitlopend op de formalisering van de beleidsregels in het DB van 15 september is er in 
afstemming met het DB besloten om bij lopende aanvragen het richtbedrag van €1300,- uit te 
keren. 



Schriftelijke vragen van de Clientenraad Participatiewet 
Op 26 juli 2022 zijn er via uw secretaris enkele vragen met betrekking tot de energietoeslag 
ambtelijk onder onze aandacht gebracht. De vraag met betrekking tot verhoging van de 
inkomensnorm kan niet ambtelijk worden beantwoord en kunt u desgewenst meenemen in uw 
bestuurlijke advies. 

Daarnaast vraagt u of er aandacht is voor de groep die net niet in aanmerking komt voor de 
eenmalige energietoeslag. Zoals eerder benoemd hebben inwoners de nnogelijkheid om 
individuele bijzondere bijstand aan te vragen. lnwoners worden daarop gewezen. 

Op dit moment (t/m week 31) is de energietoeslag 2719 keer uitgekeerd. Er zijn 194 aanvragen 
afgewezen. 
In de afwijzingsbrief zal een verwijzing naar Agenn Energieloket worden opgenomen. Bij Agem 
Energieloket kunnen burgers terecht met al hun vragen over energiebesparing. 

Bestuurlijke besluitvorming 
Gelet op de snelheid van bestuurlijke besluitvorming vragen wij uw begrip en verzoeken we u zo 
spoedig mogelijk een formeel advies uit te brengen aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks 
Bestuur is voornemens om op 15 september een besluit te nemen over de beleidsregels. 
Vooruitlopend hierop heeft het Dagelijks Bestuur inmiddels ingestemd met het verhoogde 
bedrag van 1300. Voor nieuwe toekenningen betekent dit dat dit bedrag wordt uitgekeerd, voor 
reeds afgehandelde aanvragen en ambtshalve toekenningen volgt zo spoedig mogelijk een 
nabetaling. Dit zal alvast in de communicatieve uitingen worden aangepast. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. 

Met vriendelijke groet, 

T.A. Beijer 
Directeur 
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