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Geacht college, 

  

Het kabinet heeft in haar Kamerbrief “Aanvullende maatregelen energierekening”1 

bekend gemaakt aanvullende middelen ter beschikking te stellen aan gemeenten 

met als doel huishoudens met lage inkomens en de specifieke doelgroep 

uitwonende studenten ondersteuning te kunnen bieden via de bijzondere bijstand 

voor de gestegen energiekosten. Daarnaast krijgen gemeenten de mogelijkheid 

om € 500 miljoen van de € 1,4 miljard energietoelage voor 2023 al in 2022 uit te 

keren om zo versneld een tegemoetkoming van € 500 in verband met de 

gestegen energielasten aan huishoudens met een laag inkomen te kunnen 

uitkeren.  

 

Zoals in de brief aangegeven was ten tijde van het schrijven van bovengenoemde 

Kamerbrief de verdeling van de middelen over gemeenten nog niet bekend. 

Aangezien het budget voor 2022 betreft, is ervoor gekozen om gemeenten, 

vooruitlopend op de decembercirculaire, te informeren over de tentatieve 

verdeling van deze middelen. De definitieve verdeling van de middelen zal in de 

decembercirculaire 2022 bekend worden gemaakt. 

 

Hierna licht ik, mede namens de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en 

Belastingdienst, nader toe waarvoor de middelen bedoeld zijn en in de bijlage bij 

dit schrijven is de tentatieve verdeling van de middelen per gemeente 

opgenomen. 

 

Vroegsignalering en gerichte hulp via bijzondere bijstand (€ 35 mln.) 

Zoals aangekondigd in de Kamerbrief “Aanvullende maatregelen energierekening” 

van 20 september jl. ontvangen gemeenten in 2022 in totaal € 35 mln. 

incidenteel om zowel via vroegsignalering als via de bijzondere bijstand gerichte 

hulp aan te bieden.  

 

De middelen worden via de algemene uitkering verdeeld, gebruikmakend van het 

cluster inkomen en participatie minimabeleid in het rekenmodel 2022. In bijlage 

 
1 Kamerbrief aanvullende maatregelen energierekening van 20 september jl. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022D36649&did=2022D36649
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1.1 bij deze brief is een tentatieve specificatie van de bedragen per gemeente 

opgenomen. 

 

Ondersteuning doelgroep (uitwonende) studenten via de bijzondere bijstand 

De Rechtbank Gelderland heeft in augustus een uitspraak gedaan over de 

energietoeslag aan studenten. Als reactie op deze uitspraak blijft het kabinet bij 

het standpunt dat studenten als groep niet in aanmerking komen voor de 

categoriale bijzondere bijstand. Hun woonsituatie is zeer divers, wat doorwerkt in 

de energiekosten. Daarmee ondervinden niet alle studenten in dezelfde mate 

gevolgen van de stijgende energieprijzen. Dit laat onverlet dat individuele 

studenten wel in ernstige financiële problemen kunnen komen als gevolg van de 

stijgende prijzen. Studenten kunnen in die gevallen terecht bij de individuele 

bijzondere bijstand. Het kabinet stelt een bedrag van € 35 mln. beschikbaar voor 

de uiterste gevallen waarin dit nodig is. Van dit totale bedrag is reeds € 15 mln. 

onderdeel van de ontwerpbegroting van het Gemeentefonds, de overige  

€ 20 mln. is via een incidentele suppletoire begroting2 aan het Gemeentefonds 

toegevoegd. 

 

De middelen worden via een Decentralisatie-uitkering (DU) aan gemeenten 

uitgekeerd waarbij een drempel is gehanteerd van minimaal € 100.000 per 

gemeente. Tot de doelgroep behoren uitwonende studenten in het WO, HBO en 

MBO. In bijlage 1.2 bij deze brief zijn de tentatieve bedragen per gemeente 

opgenomen. 

 

Energietoeslag in 2022 

Het kabinet heeft als prioriteit om mensen met een laag inkomen te ondersteunen 

bij het voldoen van de energierekening. Hiervoor is onder andere de 

Wetswijziging eenmalige energietoeslag 2022 tot stand gekomen. De 

energietoeslag bedraagt voor het jaar 2022 € 1.300 voor mensen die leven van 

120% van het sociaal minimum of minder. Tijdens de augustusbesluitvorming is 

besloten om in 2023 nogmaals € 1300 aan deze doelgroep uit te keren. Dit is 

opgenomen in de Miljoenennota. Om huishoudens in 2022 nog beter te 

ondersteunen, biedt het kabinet gemeenten de mogelijkheid om 500 euro hiervan 

al in 2022 uit te keren. Gemeenten hebben onder de huidige wetgeving de tijd om 

de toeslag tot 1 juli 2023 uit te keren. De begroting voor het Gemeentefonds is 

hier bij Nota van Wijziging3 en incidentele suppletoire begroting2 op aangepast: 

Van de € 1,4 mld. voor 2023 is € 500 mln. naar 2022 overgeheveld. Hierdoor 

blijft er € 900 mln. in 2023 over.   

 

 

 

 

 

 

 
2 Tweede incidentele suppletoire begroting Gemeentefonds 2022 
3 Nota van wijziging bij ontwerpbegroting Gemeentefonds van 23 september 2022 (TK 

36200-B nr. 5)  
 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2022Z17624&did=2022D37372
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2022D37373
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De naar 2022 overgehevelde middelen worden via de algemene uitkering, 

conform de eerder gehanteerde verdeelsleutel voor de energietoeslag over de 

gemeenten verdeeld. In bijlage 1.1. is een overzicht opgenomen van de 

tentatieve bedragen per gemeente. 

 

 

 

Hoogachtend, 

  

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

 

 

 

 

 

Hanke Bruins Slot 


