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Grote verschillen tussen gemeenten bij toekennen van de energietoeslag , is dat wenselijk? 

Nu steeds meer mensen moeite hebben hun hoofd boven water te houden, nemen steeds meer gemeenten maat-

regelen om inwoners (financieel) te ondersteunen. Een deel van de mensen met lagere inkomens heeft recht op 

de energietoeslag van € 1300,00 

 

Vastgesteld is dat er grote verschillen zijn tussen deze en uiteenlopende beweegredenen voor lokale hulp.> 

Gemeente die besloot heeft de eigen bijdrage voor de bijzondere bijstand af te schaffen, waardoor inwoners die 

voor het eerst van de regeling gebruik maken niet zelf 60 euro hoeven bij te leggen. 

Zo zijn er geen gemeenten die op verschillende manieren mensen helpen om te voorkomen dat ze in gro-

te financiële problemen dreigen te komen. Enkele voorbeelden in deze zijn: 

> Een gemeente die een noodfonds opricht een noodfonds voor mensen die door de stijgende energiekosten in 

   de problemen zijn geraakt. 

> Gemeente die regelingen uitzetten waar mensen gebruik van kunnen maken, de zogenoemde 'minima' met 

   hulp van de gemeente een oude wasmachine of koelkast inruilen voor een nieuw, energiezuinig exemplaar. 

Regelingen, hoe goed ook bedoeld en waar mensen die in die gemeenten woonachtig zijn op een goede wijze 

geholpen worden, gelijktijdig draagt deze bij tot ongelijkheid omdat deze regelingen niet in alle gemeenten 

worden ingezet en dus mensen die in die gemeenten woonachtig waardoor zij niet van deze regelingen ge-

bruik kunnen maken.   

Het is goed nieuws voor mensen die van dit soort maatregelen afhankelijk zijn om de winter door te komen. 

Toch zorgen de vele regelingen ook voor ongelijkheid, want in de ene gemeente is meer hulp beschikbaar dan in 

de andere. 

Nibud maakt zich zorgen over verschillen tussen gemeenten. 

Het Nationaal Instituut Budgetvoorlichting (Nibud) zei tegen Trouw zich zorgen te maken over de groeiende 

verschillen tussen gemeenten. "Onze directeur heeft het al eens een soort omgekeerde postcodeloterij genoemd", 

zegt een woordvoerder. "Waar je woont bepaalt hoeveel je krijgt." 

Energietoeslag meest duidelijke voorbeeld. 

> Het meest zichtbaar is dit bij de energietoeslag. Lang voordat het Kabinet besloot een maximumprijs voor gas 

   en elektriciteit in te stellen, werd al geld uitgetrokken voor een tijdelijke toeslag voor de huishoudens die het 

   toch al moeilijk hebben het hoog financieel boven water te houden. 

> Zowel dit jaar als volgend jaar kan iedereen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum een 

   bedrag van € 1300,00 krijgen, ter compensatie van de gestegen energiekosten. 

De gemeenten moeten ervoor zorgen dat het kabinetsgeld op de juiste manier wordt besteed. Daarbij verschilt het 

per gemeenten of zij zich houden aan de richtlijn van het kabinet en alleen de armste gezinnen een toeslag geven, 

of dat ze het geld aan meer inwoners uitkeren. Hier kan men dus ook weer spreken van willekeur in de uitvoering 

van de regeling. 
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Gemeenten kiezen verschillende aanpak. 

> Zo zijn er gemeenten die de energietoeslag dit jaar toekennen aan iedereen die tot 130 en zelfs 140 procent  

    van het sociaal minimum verdient. Dat is dan een grotere groep dan het kabinet voor ogen had.  

> Het verschilt ook van plek tot plek of studenten aanspraak kunnen maken op hulp. In de meeste gevallen zijn 

   ze van de energietoeslag uitgesloten. Echter er zijn ook weer gemeenten waar studenten wel in aanmerking 

   kunnen komen voor de € 1300,00.  

Verschillen komen voort uit praktische overwegingen of beleidskeuzes 

> Deels komen de verschillen voort uit praktische overwegingen. Bij het armoedebeleid van de gemeente waar  

   gold 130 procent van het sociaal minimum altijd al als norm, waardoor dit ook voor de energietoeslag een  

   logische grens was. Maar sommige verschillen zijn het gevolg van beleidskeuzes. 

> Zo ook werd onlangs besloten de norm te verhogen van 125 procent van het sociaal minimum naar 150 pro- 

    cent. Daar het betreffende College die keuze maakte omdat uit onderzoek bleek dat een groot deel van de huis- 

    houdens met een inkomen tot 140 procent van het sociaal minimum nu al geld tekortkomt. 

BUS is de mening toegedaan: 

De Brabantse Koepelorganisatie juicht het toe dat er door het Kabinet een regeling in het leven is geroepen waar 

mensen, die het financieel al moeilijk hadden in aanmerking kunnen komen voor de regeling energietoeslag te 

weten € 1.300,00. 

Te betreuren is dat het uitmaakt, hoe goed deze gemeenten het ook bedoelen,  waar men woont en wanneer men 

wel/niet in aanmerking komt voor een dergelijke regeling die jouw gemeente hanteert. Zoals de regeling, door 

het Kabinet is aangekondigd zo zou de regeling ook ten uitvoer moeten worden gebracht. Door iedere gemeenten 

om willekeur tegen te gaan. 
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