
 

Pagina 1 van 2 
 

 

Informatiebrief aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z – 22/072075 
Documentnummer: 329604 

Datum: Dinsdag 20 december 2022/verZonden 21 december 2022 
Onderwerp: Wijziging beleidsregels eenmalige energietoeslag 
Bijlage(n): 1. Beleidsregels eenmalige energietoeslag  

2. Was-wordt tabel beleidsregels eenmalige energietoeslag 

 

Geachte Raad, 

Studenten kwamen tot op heden niet in aanmerking voor de energietoeslag. De Rijksoverheid geeft 

namelijk aan dat studenten geen recht hebben op algemene bijstand. De energietoeslag is daar 
een vorm van. Studenten zouden via de individuele bijzondere bijstand een vergoeding moeten 
krijgen. Het college van Wassenaar is van mening dat dit niet effectief genoeg is. De aanvraag is 
namelijk lastiger en de doorlooptijd is langer. Daarom biedt het college van Wassenaar studenten 
nu de mogelijkheid om alsnog de energietoeslag aan te vragen.  

Het gaat specifiek over studenten die: 

1. 21 jaar of ouder zijn; 

2. Recht hebben op studiefinanciering volgens de Wet studiefinanciering 2000 (peildatum op 

of na 1 januari 2022. Op 1 januari geldt voor studenten die in 2022 zijn afgestudeerd. Ná 1 

januari geldt voor studenten die niet zijn afgestudeerd in 2022);  

3. Een eigen huishouden hebben (en dus een eigen voordeur, sanitair, keuken en toilet 

hebben); 

4. Zelf energiekosten betalen; 

5. Geen kamerhuurder zijn; 

6. Een inkomen onder de 120% van de bijstandsnorm hebben.  

 
Deze voorwaarden komen overeen met andere gemeenten die de energietoeslag open hebben 
gesteld voor studenten, zoals Delft en Zwolle. Kamerhuurders zijn uitgesloten van de 
energietoeslag, omdat zij de energiekosten kunnen delen. Bij het berekenen van het inkomen 

houdt de gemeente rekening met het maximale bedrag wat de student kan lenen. Dat wordt 
meegeteld bij het totale inkomen.  

Daarnaast verlengt het college de inschrijfdatum voor deze doelgroep. Studenten kunnen tot en 
met 31 januari 2023 de energietoeslag 2022 aanvragen. Met deze wijziging zet het college erop in 

dat studenten zich aan kunnen melden voor de energietoeslag. Daarmee kunnen zij hun stijgende 
energiekosten betalen.  
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Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
 

T.N. Kramer, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


