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Aanleiding
Het conceptwetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens staat
geagendeerd voor de Ministerraad van vrijdag 25 februari a.s. De verwachting is
dat de Ministerraad akkoord zal gaan met het aanbieden van dit
conceptwetsvoorstel aan de Raad van State voor spoedadvies. Bijgaand ontvangt
u ter ondertekening de daartoe benodigde stukken.
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3

Geadviseerd besluit
● Bij akkoord van de Ministerraad op vrijdag 25 februari a.s. wordt u verzocht de
volgende stukken te ondertekenen:
1. de aanbiedingsbrief aan het Kabinet van de Koning;
2. de spoedadviesaanvraag Raad van State;
3. de Memorie van toelichting bij het conceptwetsvoorstel.
● De aanbiedingsbrief kan samen met het conceptwetsvoorstel en een afschrift
van de door u getekende brief aan de vicepresident van de Raad van State
worden aangeboden aan het Kabinet van de Koning.
Kernpunten
•
Het wetsvoorstel is inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van de versie die in
de MR is besproken.
•
Het bestuurlijk oordeel van de VNG en een conceptreactie van het kabinet is,
zoals gemeld in de ministerraad, in paragraaf 11 van de Memorie van
toelichting opgenomen:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
De VNG benadrukt dat de uitvoering van de eenmalige energietoeslag geen reguliere
taak is van gemeenten, maar dat gemeenten bereid zijn deze regeling uit voeren bij
gebrek aan een generieke aanpak via bijvoorbeeld de huur- of zorgtoeslag
(inkomenssteun).
Uitgangspunt voor de VNG is dat het moet gaan om een regeling die eenvoudig
uitvoerbaar is door gemeenten en uit te leggen is aan hun inwoners.
De VNG hecht aan een uniforme uitvoering van de landelijke regeling. Als voorwaarde
bij het bestuurlijk oordeel van de VNG geldt dat SZW in afstemming met de VNG een
landelijke richtlijn opstelt ten aanzien van de doelgroep en het richtbedrag, met
uitsluiting van (1) jongeren tot 21 jaar, (2) personen in een inrichting, (3) dak- en
thuislozen en (4) studenten. Daarnaast roept de VNG het kabinet op om op zeer korte
termijn te komen met een plan voor de komende winter. De verwachting is dat de
kosten voor levensonderhoud waaronder de energieprijzen voorlopig hoog blijven.
Gemeenten achten de huidige 200 euro onvoldoende.

Pagina 1 van 2

Het kabinet is de gemeenten erkentelijk voor de bereidheid tot uitvoering van de
eenmalige energietoeslag. Vanwege het doel van de regeling, namelijk een snelle
verstrekking van een eenmalige energietoeslag aan huishoudens met een laag
inkomen, stelt het kabinet een zo’n eenvoudig mogelijke regeling voor, die gemeenten
ook in staat stelt dat doel te bereiken. Samen met de VNG hecht het kabinet belang
aan een zoveel mogelijk uniforme uitvoering door gemeenten, waarbij het kabinet niet
wil tornen aan de beleidsvrijheid die de gemeenten bij de uitvoering van de bijzondere
bijstand hebben. Om een uniforme uitvoering zoveel mogelijk te bevorderen zal het
kabinet samen met de VNG (niet-bindende) landelijke richtlijnen opstellen, waarin
gemeenten zal worden geadviseerd – conform het verzoek van de VNG – de door de
VNG genoemde groepen uit te sluiten van het recht op een eenmalige energietoeslag.
Voor personen die in een inrichting verblijven en dak- en thuislozen ontbreekt de
noodzaak van een eenmalige energietoeslag, omdat zij geen (eigen) energierekening
hebben. Voor jongeren van 18 tot 21 jaar geldt dat ouders een wettelijke
onderhoudsplicht hebben, wat betekent dat deze jongeren voor de eventuele extra
energiekosten eerst een beroep moeten doen op hun ouders. Voor studenten geldt dat
hun woonsituatie zeer divers is, ook voor wat betreft de energiekosten en -rekening.
Daarom is een categoriaal verstrekte energietoeslag voor deze groep minder geschikt.
De reden dat deze uitsluiting via de richtlijnen wordt voorgesteld is dat gemeenten zo
de mogelijkheid hebben om bij hun eigen beleid met betrekking tot deze groepen aan
te sluiten. Deze richtlijnen zullen ook worden opgenomen en toegelicht in een
handreiking voor gemeenten, die gemeenten behulpzaam kan zijn bij een snelle
uitvoering van de eenmalige energietoeslag.
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De eerder in paragraaf 11 van de Memorie van toelichting als P.M.
opgenomen ruimte voor een oordeel van het Uitvoeringspanel gemeenten is
verwijderd, omdat vanwege de spoed moest worden afgezien van een
adviesaanvraag bij het Uitvoeringspanel gemeenten.
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