
2022D40733 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen 
voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-
laties over de Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds 
voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake 
energietoeslag lage inkomens) (Kamerstuk 36 211). 

De voorzitter van de commissie,
Hagen 

De griffier van de commissie,
De Vos 
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Nr Vraag 

1 Zijn de genoemde gelden geoormerkt en bevatten de voorwaarden 
voor besteding harde normen zoals het verstrekken van de 
energietoeslag aan alle huishoudens die aan de 120%-norm ten 
opzichte van het minimumloon voldoen? 

2 Welke rapportageverplichtingen voor gemeenten gelden voor deze 
regeling? 

3 Waar kan een burger zich melden wanneer een gemeente niet de 
120%-norm van het wettelijk minimumloon hanteert maar 
bijvoorbeeld slechts uitkeert tot 110%? 

4 Hoeveel studenten gaan naar de verwachting van het kabinet 
gebruik maken van deze route? 

5 Hoeveel studenten vallen onder de definitie van het kabinet? Kan 
het kabinet deze aantallen ook aangeven voor de studentensteden 
Breda, Maastricht, Tilburg, Enschede, Leeuwarden, Leiden, 
Nijmegen, Utrecht, Den Haag, Den Bosch, Wageningen, Zwolle, 
Amsterdam, Delft, Groningen en Rotterdam? 

6 Klopt het dat een student geen aanspraak kan maken op bijzondere 
bijstand als deze persoon nog niet maximaal leent bij DUO, omdat 
die lening wordt gezien als een voorliggende voorziening? 

7 Klopt het dat aan ieder ander persoon (niet zijnde student) niet 
wordt gevraagd een lening af te sluiten, voordat deze persoon 
aanspraak kan maken op de energietoeslag? Is dit onderscheid 
gerechtvaardigd en juridisch houdbaar? Kan deze vraag beant-
woord worden met verwijzing naar relevante wet- en regelgeving 
en/of jurisprudentie? 

8 Is bekend hoeveel studentenwoningen er zijn? Hoeveel hiervan 
worden verhuurd door woningcorporaties en hoeveel door 
particuliere verhuurders? 

9 Kan (voor zover dit bekend is) een overzicht gegeven worden van 
de energielabels van studenten studentenhuisvesting? Kan hierbij 
ook een onderscheid gemaakt worden studentenhuisvesting 
verhuurd door corporaties en door particuliere verhuurders? 

10 Hoe wordt het verschil verklaart dat niet-studenten die een kamer 
huren wel energietoeslag kunnen krijgen, terwijl studenten die aan 
dezelfde voorwaarden voldoen geen energietoeslag kunnen 
krijgen? 

11 Welke toets is zwaarder, die voor de energietoeslag of die voor 
bijzondere bijstand? 

12 Klopt het dat studenten die door de hoge kosten in de financiële 
problemen komen worden geweigerd bij de voedselbank? 

13 Wordt in het voorgestelde beleid rekening gehouden met een 
nieuwe gerechtelijke uitspraak die stelt dat studenten niet mogen 
worden uitgesloten? Zo ja, op welke wijze? 

14 Op welke wijze wordt rekening gehouden met de situatie van 
studenten die een huurprijs hebben inclusief energie nu deze 
prijzen ook (fors) omhoog gaan? 

15 Is het feit dat een deel van de studenten nog thuiswonend is een 
reden om studenten die uitwonend zijn uit te sluiten van 
energietoeslag? 

16 Hoe valt te verklaren dat wanneer in een huis met kamers de ene 
bewoner (die bijvoorbeeld werkt) wel energietoeslag kan krijgen, 
terwijl een andere bewoner (die student is) geen recht heeft op 
energietoeslag, terwijl voor beide situaties de energierekening niet 
anders is?
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