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UITLEG ENERGIETOESLAG 

 

Om de stijgende energiekosten voor mensen met een laag inkomen te compenseren, heeft de overheid een 

maatregel ingevoerd die recht geeft op een energietoeslag (ter waarde van €1.300). De gemeente waar in 

je woont bepaalt vervolgens welke personen daadwerkelijk recht hebben op deze energietoeslag. Daaruit 

valt af te leiden dat het recht op energietoeslag afhankelijk is van het inkomen. Iedereen die een 

maandinkomen heeft dat lager is dan €1.310 per maand, heeft recht op deze energietoeslag, behalve 

studenten. Onderstaand zal nader worden toegelicht waarom de categorische uitsluiting van studenten 

juridisch niet mag.  

Bij dit soort regelingen is het mogelijk om bepaalde groepen uit te sluiten, mits daar een gerechtvaardigde 

grond voor is. Studenten worden uitgesloten omdat de “woonsituatie van studenten zeer divers is”. 

Argumenten daarvoor zijn dat studenten nog bij hun ouders kunnen wonen of “all-in” huren. Uiteraard zijn 

er studenten die nog thuis wonen of “all-in” huren, maar dit geldt ook voor niet-studenten. Er zijn ook niet-

studenten die nog thuis wonen of “all-in” huren. Kortom, ook de woonsituatie van niet-studenten is divers. 

Er is dus geen gerechtvaardigde grond om studenten als groep uit te sluiten. En het uitsluiten van een 

bepaalde groep zonder gerechtvaardigde grond, is in strijd met Europese mensenrechten.  

Dit standpunt onderschrijft ook Rechtbank Gelderland in haar vonnis van 5 augustus 2022 (zie: 

ECLI:NL:RBGEL:2022:4263). De rechter overweegt ten aanzien van de uitsluiting van studenten letterlijk: 

“Op deze wijze wordt een niet te rechtvaardigen onderscheid gemaakt en worden studenten als gehele groep ten 

onrechte uitgesloten voor het eenmalig categoriaal verstrekken van de energietoeslag.” 

Duidelijk is dat studenten onrecht wordt aangedaan. Om die reden heeft L.A.W. besloten dat zij alle 

studenten wil helpen. Ons doel is om de verantwoordelijke minister zo snel mogelijk duidelijk te maken dat 

de uitsluiting van studenten voor de energietoeslag in strijd is met het recht en dat die uitsluiting op zeer 

korte termijn moet worden teruggedraaid.  

HOE WE DIT GAAN DOEN: 

1. We gaan een aantal afgewezen aanvragen voor de bestuursrechter laten komen; 

2. Op het moment dat de bestuursrechter ons in het gelijkstelt, schrijven wij de verantwoordelijke 

minister aan. Als bijlage voegen we de aangesloten studenten toe. Daarbij merken we op dat al 

deze studenten bereid zijn om door te procederen na een afgewezen aanvraag; 

3. De minister moet iets doen. Als er niets gebeurt, zullen al deze studenten hun afgewezen aanvraag 

voor de bestuursrechter laten komen. Uiteraard helpt L.A.W. de aangesloten studenten bij hun 

procedure.  

Om dit voor elkaar te krijgen hebben wij jullie nodig. Hoe meer studenten zich bij ons aansluiten, hoe groter 

de impact van onze bijlage aan de minister zal zijn. Samen staan we sterker. We willen alle studenten die 

aan de voorwaarden voldoen vragen om zich bij ons collectief aan te sluiten.  


