
Minister Dijkgraaf en minister Schouten,  

 

Gemeenten hebben vrijwel allemaal – op advies van het ministerie van SZW - studenten niet 

opgenomen in de regeling voor de energietoeslag. Daar is ook het bijbehorende budget op afgestemd. 

Onlangs heeft de rechtbank Gelderland echter een uitspraak gedaan dat studenten niet mogen 

worden uitgesloten van categoriale toekenning van energietoeslag. Ook stelt de rechter dat 

compensatie door gemeenten via individuele bijzondere bijstand geen redelijk alternatief is ten 

opzichte van de energietoeslag. 

 

Door deze gerechtelijke uitspraak lijken gemeenten alsnog verantwoordelijk te worden voor 

compensatie voor de gehele groep uitwonende studenten. Dit heeft enorme consequenties voor 

gemeenten. In verschillende studentensteden wordt de doelgroep van de regeling hierdoor meer dan 

verdubbeld.  

 

Via deze weg roepen we u daarom met klem op om studenten via een landelijke compensatie te 

helpen met het betalen van hun energierekening.  

 

Gemeenten lopen vast 

Voor de compensatie van studenten ontvangen de gemeenten geen middelen en er is geen 

uitvoeringscapaciteit. Het verwerken en uitbetalen van deze aanvragen gaat daarmee ten koste van 

andere inwoners en kinderen die hulp nodig hebben van de gemeente. Bovendien heeft het 

verwerken van de energietoeslag gemeenten de afgelopen maanden veel capaciteit gekost waardoor 

andere werkzaamheden extra onder druk zijn komen te staan. Hierdoor loopt bijvoorbeeld de wachttijd 

voor een inwoner die recht heeft op (bijzondere) bijstand ook verder op.  

 

Nieuwe klap voor studentengeneratie 

De nood begint op te lopen voor een grote groep studenten. Ook zij voelen de gevolgen van de 

gestegen prijzen. Niet iedere student heeft ouders die kunnen bijspringen of kan op een andere 

manier hulp krijgen. Zo dreigen jongeren, die op verschillende manieren zwaar zijn getroffen, nog een 

financiële tegenslag zelf op te moeten vangen. Het risico dat zij hierdoor met grote schulden aan hun 

volwassen leven moeten beginnen is daardoor groot. Gemeenten hebben niet de juiste middelen en 

capaciteiten om hen te kunnen ondersteunen omdat dit een specifieke groep is die bijna volledig 

onbekend is bij de gemeenten 

 

Zorg voor landelijke oplossing 

Daarom verzoeken we u met klem om met een landelijke oplossing te komen om de groep studenten 

die het nodig hebben te compenseren. Wij denken dat een landelijke uitvoeringsorganisatie, zoals 

DUO, hier een belangrijke rol in kan spelen, zij hebben studenten al in beeld en beschikken over de 

juiste rekeningnummers. Kortom dit is een efficiëntere oplossing dan dat gemeenten deze klus 

individueel oppakken. Bovendien doet het recht aan de eerder gemaakte afspraken met gemeenten – 

de huidige regeling blijft zo ook voor hen uitvoerbaar. En een landelijke oplossing biedt ruimte aan 

gemeenten om komend najaar de focus te houden op ondersteuning van een steeds grotere groep 

inwoners die door het ijs dreigen te zakken 

 

 

Namens,  

 

Linda Voortman,  

Wethouder Gemeente Utrecht 

 



Marjolein Moorman, 

Wethouder Gemeente Amsterdam 

 

Arjen Kapteijns 

Wethouder Gemeente Den Haag 

 

Enes Yigit 

Wethouder Gemeente Rotterdam 

 

Eelco Eikenaar 

Wethouder Gemeente Groningen 

 

John Brom 

Wethouder Gemeente Nijmegen 

 

Esmah Lahlah 

Wethouder Gemeente Tilburg 

 

Saksia Lammers 

Wethouder Gemeente Eindhoven 

 

Arjan Kampman 

Wethouder Gemeente Enschede 

 
Guido van Vulpen 

Wethouder gemeente Wageningen 

 

Abdelhaq Jermoumi 

Wethouder Gemeente Leiden 

 

Joëlle Gooijer 

Gemeente Delft 

 

Alex Meij 

Wethouder Gemeente Maastricht 

 

Mark Lauriks 

Wethouder Gemeente Arnhem 

 

Lukas van Dongen 

Voorzitter Jonge Socialisten 

 

Iris Vergeer 

Voorzitter DWARS 

 

Sophie Koppejan 

Voorzitter CDJA 

 

Jens Mostert 

Voorzitter PerspectieF 



 

Xenia Minnaert 

Voorzitter Pink! 

 

Joris Hetterscheid & Kalle Duvekot 

Voorzitters Jonge Democraten 

 

Bilal Gacha 

Vice-voorzitter OPPOSITIE 

 

Daphne Lodder 

Voorzitter JOVD 


