
Heb jij als student ook recht op energietoeslag?  

Je zal vast wel gemerkt hebben dat de energieprijzen flink zijn gestegen. Mensen die voorheen een 

energierekening hadden van €200,00 kunnen nu een rekening van €600,00 krijgen! Door de stijging van 

de energiekosten komen huishoudens met een laag inkomen in financiële problemen. 

Om de mensen tegemoet te komen bij de gestegen energierekening heeft de overheid een eenmalige 

energietoeslag beschikbaar gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je in de categorie laag 

inkomen vallen, hier val je onder wanneer jouw inkomen maximaal 120% van de bijstandsnorm 

bedraagt.   

De energietoeslag begon met een bedrag van €800,00. Daarna is daar een verhoging bij gekomen van 

€500,00. De energietoeslag wordt meestal automatisch op je rekening gestort. Soms heeft de gemeente 

niet van iedereen de juiste gegevens over het inkomen. Dan moet je de energietoeslag zelf aanvragen. 

Dit kan via de website van de gemeente. 

Studenten  
Aanvankelijk kwam een specifieke groep mensen niet in aanmerking voor de energietoeslag, namelijk de 

studenten. De studenten werden uitgesloten vanwege de diversiteit in woonsituatie. Denk hierbij aan 

het verschil tussen een student in een zelfstandige huurwoning die zelf de energierekening betaalt 

tegenover een student die een kamer huurt waarbij de energiekosten zijn inbegrepen in de huurprijs. 

Vanwege de diversiteit in woonsituatie acht de minister voor Armoedebestrijding, Participatie en 

Pensioenen (hierna: de minister) voor deze doelgroep de individuele bijzondere bijstand een geschikter 

instrument dan de energietoeslag in de vorm van categoriale bijzondere bijstand. Bij de individuele 

bijzondere bijstand komt de financiële ondersteuning alleen terecht bij de studenten die het 

daadwerkelijk nodig hebben, zegt de minister.  

De rechtszaak 
Een student uit Nijmegen vond het zodanig oneerlijk dan studenten werden uitgesloten van de 

energietoeslag dat hij een rechtszaak is gestart tegen het besluit van de gemeente Nijmegen waarin zijn 

verzoek om energietoeslag werd afgewezen. De student zit zelf ook in de situatie dat hij de gevolgen 

voelt van de verhoogde energieprijzen en weinig te besteden heeft. Dit maakt dat het volgens hem niet 

rechtvaardig zou zijn om studenten in het algemeen uit te sluiten van de energietoeslag.  Hij beroept 

zich in de zaak op onder andere het gelijkheidsbeginsel. Het gelijkheidsbeginsel verplicht de overheid 

om gelijke gevallen gelijk te behandelen. Volgens de student maakt het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Nijmegen (hierna: het college) een ongerechtvaardigd onderscheid tussen 

personen die in dezelfde financiële omstandigheden verkeren, namelijk studenten en niet 

studenten.  Het college stelt dat studenten niet in aanmerking komen voor het eenmalig categoriaal 

verstrekken van de energietoeslag. De motivering die hiervoor wordt gegeven, is de situatie dat de 

woonsituatie van studenten zeer divers is. De rechtbank is van oordeel dat deze motivering zodanig 

algemeen is dat daarmee op geen enkele wijze recht wordt gedaan aan de feitelijke woonsituatie van 

studenten en evenmin aan het doel van de maatregel. Het doel van de energietoeslag is om te 

voorkomen dat huishoudens met een laag inkomen, als gevolg van de sterk gestegen energierekening, 

ernstig in de financiële problemen raken. De rechtbank is daarom van oordeel dat de motivering van het 

college niet toereikend is.  

 



De uitspraak  
Het beroep wordt gegrond verklaard. Dit betekent dat het oorspronkelijke besluit m.b.t de afwijzing van 

de energietoeslag voor vernietiging in aanmerking komt. De rechter heeft bepaald dat de student de 

energietoeslag van €800,00 moet krijgen. De student heeft ook recht op de verhoging van €500,00, 

maar ten tijde van de zitting was die verhoging nog niet aan de orde.  

Studenten mogen dus niet als groep worden uitgesloten van de energietoeslag met als enige motivering 

de diversiteit van de woonsituatie. Verder stelt de rechtbank dat de individuele bijzondere bijstand geen 

toereikend alternatief is voor de categoriale bijstand in de vorm van de energietoeslag.  

De rechtbank concludeerde dat studenten ook recht kunnen hebben op energietoeslag.  

Aankomende maatregelen vanwege de stijgende energieprijzen  
De komende maanden worden er opnieuw maatregelen getroffen door de overheid. Zo komt er in 

november en december een tegemoetkoming van in totaal €380,00. Het is nog niet duidelijk op welke 

wijze de tegemoetkoming wordt uitgekeerd. Daarnaast is er een prijsplafond aangekondigd voor 2023. 

Deze geldt vanaf 1 januari 2023.  

Het prijsplafond is een maximale prijs die door energiemaatschappijen mag worden gevraagd. Dit 

prijsplafond geldt tot een bepaald verbruik, daarna betaal je de ‘gewone’ marktprijs. Het prijsplafond 

van stroom wordt maximaal €0,40 per kWh, tot een verbruik van 2.900 kWh. Het prijsplafond voor gas 

wordt maximaal €1,45 per m3, tot een verbruik van 1.200 m3.  

Ten slotte komt er in 2023 opnieuw een energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. De 

toeslag gaat totaal €1300,00 bedragen.  

 


