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geformuleerd op grond waarvan uitwonende studenten onder voorwaarden 

(w.o. het tonen van een energienota) wél recht hebben op een eenmalige 

energietoeslag. 

 Op 18 juli jl. heeft u in antwoorden op Kamervragen nog eens toegelicht 

waarom u gemeenten adviseert om studenten uitsluiten van het recht op een 

eenmalige energietoeslag:  

“In het wetsvoorstel zelf worden inderdaad geen groepen uitgesloten van 

het recht op een eenmalige energietoeslag, ook studenten niet. Wel heb ik 

ter bevordering van een uniforme uitvoering van de eenmalige 

energietoeslag gemeenten via de landelijke richtlijnen geadviseerd 

studenten als categorie uit te sluiten van het recht op een eenmalige 

energietoeslag. Daarvoor bestaat naar mijn oordeel een gerechtvaardigde 

en in principe ook juridisch houdbare reden. 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 bijvoorbeeld om kamerbewoners, met een 

huurprijs inclusief energiekosten. Vanwege deze diversiteit in woonsituatie 

acht ik voor deze doelgroep 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.  

Overigens geldt er voor jongeren tot 21 jaar een wettelijke 

onderhoudsplicht voor de ouders.” 

 

Inhoud van de rechterlijke uitspraak 

 De rechtbank heeft geoordeeld dat in de beleidsregel van het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen studenten onterecht 

als gehele groep zijn uitgesloten voor het recht op een eenmalige 

energietoeslag. Het college stelt dat studenten niet in aanmerking komen voor 

de energietoeslag omdat de woonsituatie van studenten als groep zeer divers 

is.  

 De rechtbank oordeelt dat deze motivering te algemeen is en geen recht doet 

aan de feitelijke woonsituatie van studenten en aan het doel van de wet, 

namelijk het voorkomen dat huishoudens met een laag inkomen als gevolg 

van de sterk gestegen energierekening ernstig in de financiële problemen 

raken. De gemeente gaat volgens de rechtbank aan dit doel voorbij door 

studenten generiek uit te sluiten van de eenmalige energietoeslag. Onder 

studenten bevinden zich, aldus de rechtbank, per slot van rekening ook 

huishoudens die zich voor wat betreft inkomen en energiekosten in precies 

dezelfde situatie bevinden als niet-studenten die wel in aanmerking komen 

voor het eenmalig categoriaal verstrekken van de energietoeslag. Op deze 

wijze wordt een niet te rechtvaardigen onderscheid gemaakt en worden 

studenten als gehele groep ten onrechte uitgesloten voor het eenmalig 

categoriaal verstrekken van de energietoeslag. 

 De rechtbank acht de wijze waarop de gemeente Nijmegen de individuele 

bijzondere bijstand in verband met de sterk gestegen energieprijzen heeft 

vormgegeven geen redelijk alternatief voor de eenmalige energietoeslag: 

“Aannemelijk is dat een deel van de betrokkenen die in dezelfde financiële 

positie verkeren, wel in aanmerking komt voor de categoriale bijzondere 
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Rol van DUO bij de uitvoering van de eenmalige energietoeslag 

 Op grond van de Participatiewet is een rol van DUO als uitvoerder van (een 

deel van) de eenmalige energietoeslag niet mogelijk. Deze rol is wettelijk 

voorbehouden aan gemeenten. 

 OCW heeft eerder, in het kader van de voorjaarsbesluitvorming, nog de 

mogelijkheid verkend van het zelf treffen van een incidentele maatregel. OCW 

ziet daartoe geen mogelijkheid, met name omdat DUO (een uitzondering 

daargelaten) alleen prestatiebeurzen verstrekt; die zijn - omdat het leningen 

betreft - niet louter begunstigend en kunnen dus niet vooruitlopend op een 

wetswijziging worden verstrekt. Daarnaast wordt ook tegen de samenloop 

met de herinvoering van de basisbeurs aangelopen. 

 Uit onze recente contacten met OCW is gebleken dat OCW ook nu geen 

voornemen heeft tot het treffen van een incidentele maatregel. 

 

Gegevensuitwisseling tussen DUO en gemeenten 

 Mocht het worst scenario zich voordoen (en gemeenten aan studenten toch de 

energietoeslag moeten verstrekken) dan zal – in overleg met gemeenten – 

moeten worden bezien of en hoe zij dat kunnen doen. Daarbij zal ook in 

overleg met gemeenten moeten worden bezien óf en hoe 

gegevensuitwisseling tussen DUO en gemeenten behulpzaam kan zijn. 

 Op dit moment is er geen toereikende wettelijke grondslag op basis waarvan 

DUO de inschrijvings- en studiefinancieringsgegevens van studenten kan 

delen met gemeenten t.b.v. het eventueel toekennen van de energietoeslag. 

Om gegevensuitwisseling mogelijk te maken, is aanpassing van regelgeving 

noodzakelijk. Wij zijn in contact met OCW om precies te bepalen welke 

wijziging dat zou moeten zijn. 

 Op het moment dat er een wettelijke grondslag aanwezig is, kan voor de 

gegevensuitwisseling wellicht gebruik worden gemaakt van de bestaande 

structuur van Suwinet. 

 Op basis van de gegevens van DUO kan worden vastgesteld of iemand 

onderwijs volgt en of iemand studiefinanciering ontvangt. Op basis van de 

gegevens van DUO kan niet worden vastgesteld of een student thuiswonend 

of uitwonend is. 
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Toelichting 

 

Politieke context 

 Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel hebben veel 

fracties in de Tweede Kamer, waaronder D66, vragen gesteld bij het uitsluiten 

van studenten van het recht op een eenmalige energietoeslag. 

 De rechterlijke uitspraak heeft inmiddels geleid tot nieuwe Kamervragen. 

 

Financiële overwegingen 

 Bij de bepaling van de hoogte van het budget dat het Rijk aan gemeenten ter 

beschikking heeft gesteld voor de uitvoering van de eenmalige energietoeslag 

is geen rekening gehouden met verstrekking van een eenmalige 

energietoeslag aan studentenhuishoudens. Ook bij de verdeling van het 

landelijke budget over gemeenten is geen rekening gehouden met de mate 

van aanwezigheid van studenten in een gemeente (dus geen hoger budget 

voor studentensteden). 

 Als een gemeente meer kosten maakt dan het aan de gemeente toegekende 

budget, bijvoorbeeld door verstrekking aan studenten, dan dient de gemeente 

dit tekort zelf bij te passen. 

 Er zijn ruim 1,1 miljoen studenten (MBO+HO). Ongeveer de helft van deze 

studenten is jonger dan 21 jaar. Voor hen geldt de wettelijke 

onderhoudsplicht van de ouders, waardoor zij niet aanmerking komen voor de 

eenmalige energietoeslag.  

 Er zijn ongeveer 600.000 studenten ouder dan 21 jaar. Van deze studenten 

heeft naar schatting de helft behalve de mogelijkheid om bij te lenen bij DUO 

ook voldoende inkomen uit een bijbaan ook om boven 120% van het sociaal 

minimum uit te komen, waardoor zij niet aanmerking komen voor de 

eenmalige energietoeslag. 

 Er zijn naar schatting 300.000 (thuis- en uitwonende) studenten ouder dan 21 

jaar, met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Indien deze groep 

in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag, dan kost dat ruim 400 

miljoen euro. 

 Er zijn naar globale schatting 150.000 uitwonende studenten ouder dan 21 

jaar, met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Indien deze groep 

in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag (en thuiswonenden dus 

niet), dan kost dat ruim 200 miljoen euro. 

 Op basis van een zeer globale schatting zijn er 110.000 uitwonende studenten 

ouder dan 21 jaar, met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum én 

een eigen energiecontract. Indien deze groep in aanmerking komt voor de 

eenmalige energietoeslag, dan kost dat ruim 150 miljoen euro. 

 Indien het budget voor gemeenten moet worden opgehoogd om de eenmalige 

energietoeslag ook aan studenten uit te kunnen, kan dat eventueel financieel 






