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Toelichting besluit 
   
   

Advies 1. Voor de uitvoering van de eenmalige compensatie van het rijk 
voor energiekosten aan minima, de in dit voorstel opgenomen 
kaders en de bijgaande beleidsregels vaststellen. 
2. De financiële vertaling in de begroting 2022 (budgetneutraal) 
laten plaatsvinden bij verwerking van de meicirculaire 2022. 
  

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding Op 15 maart 2022 heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend 
bij de tweede kamer om een eenmalige compensatie van 
energiekosten aan minima mogelijk te maken. Het betreft een 
eenmalige generieke tegemoetkoming. Maximaal 800.000 
huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal 
minimum ontvangen hiermee circa € 800,- via gemeenten om 
hen te helpen bij het betalen van de energierekening. Deze 



eenmalige compensatie komt bovenop de eerder toegezegde € 
400 korting op de energiebelasting. Gemeenten krijgen een 
zekere mate van beleidsvrijheid ten aanzien van de vormgeving 
van de regeling. Het wetsvoorstel noemt daarbij een zestal 
punten waarop gemeente een eigen beleid kunnen bepalen. In 
dit voorstel worden beleidskeuzes voor deze 6 punten.  
  

   
   

Kaders Om de eenmalige categoriale uitkering ter compensatie van de 
energiekosten mogelijk te maken, worden artikelen in de 
Participatiewet gewijzigd en toegevoegd. De lokale kaders voor 
de uitvoering worden verder opgenomen in de bijgaande 
beleidsregels.  
 
  

   
   

Doel/beoogd effect De eenmalige compensatie moet er voor zorgen dat minima niet 
of minder snel in financiële problemen komen als gevolg van de 
hogere energiekosten.  

   
   

Argumenten De intentie van het rijk is om aan huishoudens met een laag 
inkomen (op of net boven het sociaal minimum)  via de 
categoriale bijzondere bijstand eenmalig een tegemoetkoming 
van ca € 800 uit te keren in de energiekosten. Er wordt voor een 
generieke uitkering gekozen omdat maatwerk voor deze grote 
groep inwoners voor gemeenten niet uitvoerbaar is. Het feit dat 
de eenmalige energietoelage onderdeel uit zal maken van de 
categoriale bijzondere bijstand betekent evengoed dat 
gemeenten wel een aantal eigen kaders mogen stellen voor de 
toekenning van de eenmalige energietoelage. Deze 
beleidsvrijheid maakt het voor gemeenten mogelijk om zo veel 
mogelijk aan te sluiten bij het lokale minimabeleid en daarmee 
een zo groot mogelijke doelgroep te bedienen door een 
ambtshalve toekenning en betaling van de compensatie. Het 
wetsvoorstel noemt een aantal punten waarvoor lokaal beleid 
dient te worden bepaald. Voor Huizen worden hiervoor de 
volgende beleidskaders voorgesteld: 
 
1. Wat  wordt er onder "laag inkomen" verstaan?  
Het wetsvoorstel spreekt alleen van een laag inkomen. 
Gemeenten mogen zelf bepalen wat zij daaronder verstaan. 
Omdat de compensatie vanuit de bijzondere bijstand wordt 
gedaan, wordt voorgesteld om voor deze categoriale regeling de 
bestaande inkomensgrens van 120% van de geldende 
bijstandsnorm te hanteren.  De regering benadrukt wel dat het 
stellen van een inkomensgrens maakt dat sommige inwoners net 
buiten het bereik van de regeling vallen terwijl zij wel financiële 
hinder ondervinden van de hoge energiekosten en vraagt 
gemeenten daarom voor deze huishoudens een 
maatwerkoplossing open te houden via de bestaande kaders van 
de individuele bijzondere bijstand. 



 
2. Uitsluiting van doelgroepen   
De regering raadt aan om de energietoeslag toe te kennen aan  
"zelfstandige huishoudens". Dit begrip wordt niet gedefinieerd in 
de toelichting op het wetsvoorstel. gemeenten bepalen daarom 
zelf wat zij verstaan onder deze term. Van bepaalde personen 
staat vast dat zij geen (eigen) energiekosten hebben. Dit geldt 
voor personen die in een inrichting wonen en dak- en thuislozen. 
In onze regio geldt dat daklozen zonder briefadres alleen een 
uitkering kunnen aanvragen bij een centrumgemeente. Voor de 
gemeente Huizen is het daarom alleen relevant om daklozen met 
een briefadres uit te sluiten. Zij hebben wel een uitkering maar 
geen vast woonadres en daardoor ook geen energiekosten. 
Personen die langer dan drie maanden in een instelling wonen, 
krijgen een briefadres en hebben, net als daklozen, geen eigen 
energiekosten.  Inwoners van een instelling die eerder een 
bijstandsuitkering ontvingen, ontvangen in de instelling alleen 
nog zak- en kleedgeld. Thuislozen zijn personen die veel van 
onderdak of woonplaats veranderen. Vaak staan zij ingeschreven 
bij een familielid maar verblijven zij daar niet permanent.  
Voorgesteld wordt om deze drie doelgroepen uit te sluiten. 
 
3. Welk inkomen wordt in aanmerking genomen bij de berekening 
op het recht op compensatie?  
Voor de berekening van het recht op de energietoeslag, wordt 
net als voor de bepaling van de inkomensgrens, voorgesteld om 
aan te sluiten bij de bestaande kaders voor bijzondere bijstand. 
Dit betekent onder meer dat wordt uitgegaan van de norm zoals 
opgenomen in artikel 21 van de Participatiewet. Verder wordt een 
aantal inkomsten, zoals genoemd, in artikel 31, tweede lid van 
Participatiewet niet als inkomen meegerekend. Ditzelfde geldt 
voor eventuele inkomsten uit vermogen. Verder geldt dat 
toeslagen als huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag niet als 
inkomen worden aangemerkt. Dit geldt ook voor speciale 
regelingen op basis van de corona- (steun)maatregelen, zoals de 
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor ondernemers en de 
zorgbonus voor zorgpersoneel. Ook bijzondere bijstand 
(Participatiewet en TONK) telt niet mee als inkomen. Voor de 
eenmalige energiecompensatie geldt daarnaast dat het ministerie 
heeft aangegeven het niet wenselijk te vinden om deze mee te 
laten tellen als gift bij de beoordeling op later toe te kennen 
bijzondere bijstand of minimaregeling.  
 
4. Periode waarover het inkomen in aanmerking wordt genomen 
en periode waarbinnen de energietoeslag kan worden 
aangevraagd  
Voor de bepaling van het inkomen wordt het best uitgegaan van 
een peildatum. Voor deze regeling wordt 1 januari 2022 als 
peildatum aangehouden voor de ambtshalve toekenning. Voor 
aanvragen die inwoners zelf indienen, wordt als peildatum 
genomen de 1ste van de maand voorafgaand aan de aanvraag. 
Voor zelfstandigen wordt voor het vaststellen van het inkomen de 
meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting overlegd. 
De regeling geldt voor heel 2022. De einddatum van deze 
regeling wordt daarom vastgesteld op 31 december 2022. 
 
5. Vermogen   



Normaalgesproken wordt bij de bepaling van recht op bijzondere 
bijstand, de vermogensgrens zoals opgenomen in artikel 34 van 
de Participatiewet meegewogen. In de brief van 10 december 
2021 van het ministerie van SZW aan de tweede kamer, werd al 
opgenomen dat gemeenten geen rekening hoeven te houden 
met de vermogenspositie van huishoudens. Het bepalen van het 
recht mede op basis van vermogen beschouwt het ministerie als 
een te arbeidsintensieve activiteit die een snelle bepaling van de 
compensatie in de weg staat. In de bijgaande beleidsregels wordt 
daarom geen rekening gehouden met vermogen. 
 
6. Hoogte van het bedrag en differentiatie naar leefsituatie  
Op basis van gegevens van het CBS uit 2019 over het aantal 
minima huishoudens in Nederland, komt het rijk met een 
vergoeding van ca € 800,- per huishouden. Omdat dit momenteel 
landelijk breed wordt gecommuniceerd, heeft het niet de voorkeur 
om hier van af te wijken. Het rijk vraagt gemeenten verder een 
keuze te maken in het of niet toepassen van differentiatie naar 
leefsituatie. Wanneer er binnen een huishouden meerdere 
inwoners van 21 jaar en ouder met inkomsten onder de 120% 
van de bijstandsnorm wonen, zouden al deze inwoners op basis 
van de categoriale uitkering recht hebben op de 
energiecompensatie, terwijl er sprake is van maar een 
energierekening waarvan de kosten gedeeld kunnen worden. In 
deze gevallen wordt de compensatie eenmalig toegekend aan de 
hoofdbewoner van het huisadres. 
 
7. Schuldenpardon  
Veel gemeenten kennen bij een aantal minimaregelingen een 
zogenoemd "schuldhulppardon" voor gezinnen die een 
schuldhulptraject volgen (Wsnp of minnelijke schuldregeling). 
Hierdoor komen huishoudens met een inkomen boven de 
inkomensgrens, die vanwege problematische schulden en 
deelname aan een schuldhulptraject weinig te besteden hebben 
(een "vrij te laten bedrag" dat circa 95% van de bijstandsnorm 
bedraagt), evengoed in aanmerking voor minimaregelingen. In 
Huizen wordt dit schuldenpardon al toegepast voor 
minimaregelingen. Om daar bij aan te sluiten wordt ook voor de 
energietoeslag het  "schuldhulppardon" gehanteerd. 
 
7. Maatwerk op basis van individuele bijzondere bijstand  
Naast de bij 2. genoemde uit te sluiten doelgroepen, is er nog 
een tweetal doelgroepen die in principe niet voor de regeling in 
aanmerking komen. Voor jongvolwassenen tot 21 jaar geldt dat 
ouders een onderhoudsplicht hebben. Voor studenten tot 27 jaar 
die aanspraak kunnen maken op studiefinanciering, geldt dat zij 
zijn uitgesloten van het recht op algemene bijstand. Toch kan het 
voorkomen dat energiekosten wel een probleem vormen voor 
deze beide doelgroepen, bijvoorbeeld wanneer ouders om 
verschillende redenen niet kunnen voldoen aan hun zorgplicht. 
Maar ook binnen studentenhuishoudens, die zeer divers in 
samenstelling kunnen zijn, kan de hoge energierekening voor 
problemen zorgen. Verder kan het ook voorkomen dat thuislozen 
toch bijvoorbeeld steeds meerdere dagen op eenzelfde adres 
wonen, waardoor zij zorgen voor extra energieverbruik. Voor 
deze doelgroepen kan maatwerk op basis van individuele 
bijzondere bijstand uitkomst bieden. 



 
Daarnaast kan het voorkomen dat een aanvrager op de 
peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de 
energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van 
korte duur was. Ook kan er sprake zijn van dermate bijzondere 
omstandigheden dat een energietoeslag wel aangewezen is. In 
die gevallen kan een toets op hardheid van de voorgenomen 
afwijzing worden uitgevoerd.  
 
  

   
   

Kanttekeningen Niet van toepassing. 

   
   

Alternatieven Niet van toepassing.  

   
   

Financiën Het geld dat het rijk beschikbaar stelt voor de energietoeslag (€ 
679 miljoen) zal aan het gemeentefonds worden toegevoegd. Dit 
zal per meicirculaire 2022 gebeuren. 
Het budget is bedoeld voor zowel de te verstrekken 
energietoeslagen als de uitvoeringskosten. De middelen worden 
verdeeld aan de hand van de reguliere verdeelsleutel voor de 
bijzondere bijstand. De financiering via het gemeentefonds 
betekent dat de gemeente voor de energietoeslag geen aparte 
financiële verantwoording aan het Rijk hoeft af te leggen. Het 
college dient zich wel te verantwoorden over de uitvoering aan de 
gemeenteraad.  
 
Globaal wordt ingeschat  dat Huizen ca € 1.358.000 via het 
gemeentefonds zal ontvangen. Dit bedrag is inclusief ca € 74.000 
aan uitvoeringskosten.   
Uitgaande van de inkomensgrens van 120% van de op de 
gezinssituatie van toepassing zijnde bijstandsnorm, hebben ca. 
1.700  huishoudens in Huizen recht op de energiecompensatie. 
Bij gemiddeld € 800,- per huishouden (bij toepassing van de 
kostendelersnorm zal dit bedrag variëren) betekent dit een 
totaalbedrag van ca € 1.360.000,-.  
De verwachting is dat de regeling binnen de huidige capaciteit 
kan worden uitgevoerd. 
 
Verwerking in de begroting 2022 (vooralsnog budget neutraal) zal 
plaatsvinden bij de financiële vertaling van de meicirculaire 2022. 

   
   

Participatie Niet van toepassing. 

   
   

Communicatie Inwoners die de eenmalige compensatie ambtshalve ontvangen, 
worden hiervan per brief op de hoogte gesteld.  
Het rijk pleit verder voor een actieve benadering van doelgroepen 



die wel bij de gemeente bekend zijn maar waarvan niet zeker is 
dat zij recht hebben op de energietoeslag. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor inwoners die hulp hebben gehad in het kader van de TOZO 
e TONK-regeling of slachtoffers van de toeslagenaffaire. Aan 
deze inwoners wordt een brief met aanvraagformulier gezonden. 
Naast deze proactieve benadering, zal er uitgebreid 
gecommuniceerd worden over de energietoeslag via de 
gebruikelijke sociale media en zal het aanvraagformulier zowel 
digitaal als in papieren vorm beschikbaar zijn. 
  

   
   

Uitvoering en evaluatie Voor inwoners vanaf 21 jaar die van de gemeente een uitkering, 
een aanvullende inkomensondersteuning (AIO), bijzondere 
bijstand of een andere minimaregeling ontvangen, is bekend dat 
zij op of onder de norm van 120% van de geldende 
bijstandsnorm zitten.  Ditzelfde geldt voor inwoners met een 
IOAW of IOAZ-uitkering en zelfstandigen met een uitkering 
levensonderhoud. Ook van inwoners bij wie sprake is van 
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, kan worden 
nagegaan of zij in aanmerking komen voor de energietoeslag. 
Voor al deze inwoners kan een ambtshalve toekenning worden 
gedaan. 
 
Voor overige doelgroepen, zoals inwoners met een  AOW-
uitkering, een uitkering van het UWV, inwoners met een inkomen 
uit werk tot 120% van de bijstandsnorm en zelfstandigen met een 
laag inkomen, wordt een aanvraagformulier beschikbaar gesteld.  
 
Omdat het overgrote deel van de energietoeslagen ambtshalve 
kan worden toegekend, wordt verwacht dit de regeling in zijn 
totaliteit binnen de huidige capaciteit kan worden uitgevoerd.  
 
  

   
   

Geheimhouding Niet van toepassing. 

   
   

Mede geadviseerd door Otto van Rossum 
Rudi van Zuiden 

   
   

Bijlagen beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Huizen 2022 


