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Omschrijving toezegging 

N.a.v. agendapunt 8. Aanpassen eenmalige energietoeslag 2022 zegt het college toe de raad te informeren 
over de toepassing van de ‘Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Súdwest-Fryslân-2’ en 
welke gevolgen dit heeft voor de in de vergadering (opname 2.09.30) genoemde doelgroepen 
(alleenstaande ouder met een kind ten opzichte van een tweepersoonshuishouden met eenzelfde inkomen, 
een twintigjarige die zelfstandig woont en werkt, zonder aanvullende bijzondere bijstand). 
 

Datum schriftelijke reactie  

9 november 2022 
 

Schriftelijke reactie 

Inkomensgrenzen 
De eenmalige energietoeslag is, net zoals de collectieve aanvullende zorgverzekering,  een vorm van 
categoriale bijzondere bijstand. Artikel 35 van de Participatiewet regelt de individuele en categoriale 
bijzondere bijstand. Voor het bepalen van het recht op Individuele bijzondere bijstand kijkt de gemeente 
naar de individuele omstandigheden en financiële situatie van de aanvrager. Dit staat beschreven in lid 1 
van dit artikel.  
 
Daarnaast bestaat er categoriale bijzondere bijstand. Dit is geregeld in lid 3 (de collectieve aanvullende 
zorgverzekering of een tegemoetkoming in de premie van een aanvullende zorgverzekering) en lid 4 (de 
eenmalige energietoeslag). In beide gevallen kan het college deze bijzondere bijstand verlenen zonder dat 
wordt nagegaan of de kosten van die verzekering of van die sterk gestegen energierekening ook echt 
noodzakelijk en gemaakt zijn. 
  
Het college heeft wél de bevoegdheid om zowel voor de collectieve aanvullende verzekering als voor de 
eenmalige energietoeslag inkomensgrenzen vast te stellen. Voor de collectieve aanvullende zorgverzekering 
is deze grens al in 2015 vastgesteld op 120% van het sociaal minimum, gespecificeerd naar een norm voor 
een alleenstaande, voor een alleenstaande ouder en voor gehuwden/ samenwonenden. 
Dezelfde onderverdeling past het college toe bij de gemeentelijke minimaregelingen zoals de 
bijdrageregeling minima en kindpakket en bij de vergoeding van reiskosten openbaar vervoer voortgezet 
onderwijs.  
 
In het verlengde hiervan heeft het college deze systematiek ook toegepast bij de eenmalige energietoeslag 
voor de doelgroep met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum, waarbij dus onderscheid wordt 
gemaakt in een inkomensgrens voor een alleenstaande (per 1 juli 2022 € 1322,18 netto per maand inclusief 
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vakantietoeslag), voor een alleenstaande ouder (€ 1699,96) en voor gehuwden / samenwonenden (€ 
1888,84). In het voorstel om de doelgroep te verruimen naar 140% van het sociaal minimum is diezelfde 
onderverdeling aangehouden.  
 
Het antwoord op de vraag waarom er een onderscheid is tussen een alleenstaande ouder en een 
tweepersoonshuishouden, beide met eenzelfde inkomen, is dat dit heeft te maken met de hierboven 
geschetste normering; dezelfde normering die wordt toegepast in ons geldende gemeentelijk minimabeleid. 
SZW en VNG hebben overigens ook aanbevolen aan te sluiten bij het lokale minimabeleid.  
 
Elke inkomensgrens is in enige mate arbitrair en brengt met zich mee dat er rechthebbenden en net-niet-
rechthebbenden zijn. Deze net-niet-rechthebbenden kunnen echter in vergelijkbare mate te maken hebben 
met energiearmoede. Voor deze groep kan op individuele basis maatwerk geleverd worden met individuele 
bijzondere bijstand. 
 
Het college kiest er nu voor, vanwege de noodzaak om onze inwoners snel te helpen én vanwege het feit 
dat het college al vanaf maart deze inkomensgrenzen toepast, om de ingezette lijn in 2022 voort te zetten.  
 
Jongeren tot 21 jaar 
Voor 18-, 19- en 20-jarigen geldt dat zij voor de energiekosten een beroep kunnen doen op de ouders. Deze 
hebben een wettelijke onderhoudsplicht, zoals deze is verwoord in artikel 12 van de Participatiewet. Er 
staat: “Een persoon van 18, 19 of 20 jaar heeft recht op bijzondere bijstand voor zover zijn noodzakelijke 
kosten van het bestaan uitgaan boven de bijstandsnorm en hij voor deze kosten geen beroep kan doen op 
zijn ouders, omdat de middelen van de ouders daartoe niet toereikend zijn of hij redelijkerwijs zijn 
onderhoudsrecht jegens zijn ouders niet te gelde kan maken”. 
 
Bij jongeren tot 21 jaar die een bijstandsuitkering ontvangen aangevuld met bijzondere bijstand omdat de 
ouders niet kunnen voldoen aan de onderhoudsplicht, kan de gemeente besluiten die aanvulling vanwege 
de gestegen energiekosten tijdelijk te verhogen, door middel van het verstrekken van een eenmalige 
energietoeslag. Anders gezegd; jongeren tot 21 jaar komen niet in aanmerking voor de eenmalige 
energietoeslag, tenzij deze jongere al bijzondere bijstand ontvangt, omdat de ouders niet aan hun 
onderhoudsplicht (kunnen) voldoen. Het college heeft dit vastgelegd in artikel 2 lid 7-b van de Beleidsregel 
eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Súdwest-Fryslân-2. 
 
In het voorstel aan de raad om de doelgroep voor de energietoeslag over het jaar 2022 uit te breiden naar 
140% van het sociaal minimum is tevens opgenomen dat zelfstandig wonende studenten ook een beroep op 
deze tegemoetkoming kunnen doen. Met dien verstande dat ook voor déze doelgroep de drie 
uitzonderingsgronden van artikel 2 lid 7 van de beleidsregel gelden. Is de zelfstandig wonende student 
jonger dan 21 jaar dan komt hij dus niet in aanmerking voor deze energietoeslag. De ouders worden in dat 
geval geacht financieel bij te springen. Het soort inkomen (studiefinanciering of inkomen in loondienst) 
maakt daarin voor wat betreft de toepassing van deze beleidsregel dus geen verschil. 
 
Energietoeslag is regelluw. 
Voor het verstrekken van de eenmalige energietoeslag wordt gebruik gemaakt van het instrument 
categoriale bijzondere bijstand. Hiervoor is bewust gekozen om de toeslag op deze manier snel te 
kunnen verstrekken en de uitvoeringskosten te beperken. De gemeente kan aan inwoners die aan de 
voorwaarden voldoen een energietoeslag toekennen, zonder te hoeven controleren of de energiekosten van 
die inwoners daadwerkelijk sterk gestegen zijn en of die inwoners over voldoende middelen (vermogen) 
beschikken om de energierekening te kunnen betalen. De consequentie hiervan is dat in een (beperkt) 
aantal gevallen een energietoeslag wordt verstrekt terwijl dat strikt genomen niet noodzakelijk is.  


