
 

Datum: 7 september 2022 

 

Onderwerp: Artikel 34 vragen met betrekking tot de energietoeslag 

Geachte college, 

Inleiding: 

Men kan het nieuws niet aanzetten, of men wordt er mee geconfronteerd; energieprijzen 

van mensen met een variabel contract zijn verdubbeld tot wel verdrievoudigd. De 

problematiek rondom de explosieve stijgingen van energiekosten wordt helaas groter en 

groter. Een onhoudbare situatie voor minima, maar niet alleen zij worden geraakt. Veel 

Nederlandse huishoudens kunnen hun energierekening niet meer betalen. Maar ook 

ondernemers zijn worden na de corona crisis keihard geraakt. Fabrieken die hun 

bedrijfsvoering stilleggen vanwege de waanzinnig hoge energieprijzen. Onlangs werd 

geprognotiseerd dat meer dan de helft van de bakkerijen in Nederland zullen moeten 

stoppen, omdat zij simpelweg hun energierekening niet meer kunnen betalen. Met als 

gevolg dat burgers met nog meer prijsstijgingen te maken zullen krijgen. Het leven in 

Nederland wordt onbetaalbaar. Een situatie die wat betreft Forum voor Democratie en de 

VVD Nederland onwaardig is.  

Begin augustus oordeelde de rechtbank in Gelderland dat de gemeente Nijmegen 

studenten niet categorisch kan uitsluiten van de energietoeslag voor huishoudens met een 

laag inkomen. Het college van B&W stelt dat studenten niet in aanmerking komen voor de 

toeslag, omdat hun woonsituatie zo divers is. Zo wordt volgens de rechtbank een niet te 

rechtvaardigen onderscheid gemaakt. In de gemeente Vlissingen worden studenten tot 27 

jaar die studiefinanciering krijgen uitgesloten voor de energietoeslag. Volgens de experts is 

dit juridisch niet houdbaar. De reden waarom studenten met een eigen huishouden en een 

laag inkomen wel in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag en niet voor de 

compensatie energietoeslag is ons onduidelijk. Bijzondere bijstand op grond van de 

Participatiewet in zijn algemeenheid niet openstaat voor studenten met recht op 

studiefinanciering mag in dit geval geen beletsel zijn. Op grond daarvan zou het Rijk ook 

voor deze groep studenten budget beschikbaar moeten stellen. Indien dat niet gebeurt, wil 

de fractie van Forum voor Democratie en de VVD voorstellen om daar eigen middelen voor 

inzetten middels de bijzondere bijstand voor deze groep studenten. 



Betreft: Hierbij verzoeken wij u schriftelijke beantwoording van onze vragen. 

Vragen:  

1. Hoeveel huishoudens hebben tot en met heden daadwerkelijk ambtshalve de 

energietoeslag ontvangen?  

2. Hebben jongeren tussen de 18 tot 21 jaar die zelfstandig wonen ook ambtshalve de 

energietoeslag ontvangen? 

3. Hoeveel individuele aanvragen (graag in weergave van schriftelijke en digitale 

aanvragen) zijn er tot op heden ingediend?  

4. Welke besluiten (toegekend, afgewezen, buiten behandeling gelaten of ingetrokken) 

zijn in aantallen genomen van de individuele aanvragen energietoeslag? 

5. Zijn alle aanvragers die een afwijzing hebben ontvangen op basis van een te hoog 

inkomen van 110% doch niet meer dan 120% in aanmerking gekomen voor de 

energietoeslag? 

6. Op welke gronden (bijvoorbeeld te hoog inkomen, niet voldoen aan de voorwaarden 

en dergelijke) zijn individuele aanvragen energietoeslag afgewezen? 

7. Hoeveel ondernemers/zelfstandigen hebben een aanvraag energietoeslag ingediend 

en ontvangen? 

8. Hoeveel studenten tot 27 jaar hebben een aanvraag energietoeslag ingediend?   

9. Welke budgettaire gevolgen heeft de energietoeslag in aantal verstrekkingen en 

uitvoeringskosten? 

In afwachting van uw antwoord verblijven wij hoogachtend,  

Fractie Forum voor Democratie :  Angela Werner  

Fractie VVD : Albert van der Giessen & Yvette Hoogstraten 

 


