
 

Aan: het College van B&W 

Postbus 18 

7550 AA Hengelo 

Per e-mail: raadsgriffie@hengelo.nl 

Betreft: schriftelijke vragen over rechterlijke uitspraak energietoeslag studenten 

 

5 augustus 2022 

Geacht college, 

Vandaag, 5 augustus, lazen wij het nieuwsbericht dat de rechter uitspraak heeft gedaan in een zaak 

die een student aanspande tegen gemeente Nijmegen over de energietoeslag voor studenten (zie: 

https://nos.nl/artikel/2439485-nijmegen-mag-studenten-niet-uitsluiten-van-eenmalige-

energietoeslag). De rechter heeft bepaald dat de gemeente Nijmegen niet alle studenten zomaar 

mag uitsluiten van de eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Het ligt 

voor de hand dat de gevolgen van uitspraak ook van toepassing zijn op andere steden, waaronder 

Hengelo. 

Tijdens de politieke markt over het onderwerp Energietoeslag voor studenten, afgelopen 5 juli, 

repten diverse raadsfracties over de vreemde en mogelijkerwijs ook onrechtmatige situatie, namelijk 

dat studenten met een laag inkomen die in niets verschillen met de groep die wél energietoeslag 

krijgt, toch geen aanspraak kan maken op deze toeslag. Enkele andere partijen wilden liever de 

landelijke lijn volgen, maar vandaag bleek dus dat de rechter de lijn die de minister richting 

gemeenten heeft geadviseerd, namelijk het volledig uitsluiten van studenten, naar de prullenbak 

heeft verwezen. Eerder hadden juristen ook al grote kritiek geuit op de uitsluiting van studenten. 

In de raad van 13 juli dienden SP, Lokaal Hengelo en GroenLinks over dit onderwerp een motie 

vreemd in als uitvloeisel van de zienswijze van veel partijen tijdens de politieke markt een week 

eerder, en die naar nu blijkt ook in overeenstemming was met de uitspraak van de rechter. Helaas 

haalde deze motie toen geen meerderheid. 

Nu de rechter expliciet heeft uitgesproken dat studenten met een laag inkomen, die zich in dezelfde 

situatie bevinden als ‘reguliere’ huishoudens in dezelfde categorie, ook gewoon in aanmerking 

komen voor energietoeslag, voelt de SP-fractie zich gesterkt om zich nogmaals hard te maken voor 

deze groep inwoners, die vanwege zeer discutabele en – naar nu blijkt – zelfs onrechtmatige gronden 

worden geweerd van het ontvangen van compensatie. De SP-fractie roept het college dan ook op om 

zo snel mogelijk te handelen naar de letter en geest van de uitspraak van de rechter en dus 

studenten die aan de voorwaarden voldoen ook onderdeel te laten uitmaken van de eenmalige 

categoriale verstrekking van 800 euro energietoeslag. 

Onze vragen aan het college zijn derhalve: 

1. Hoe duidt het college de uitspraak van de rechter in bovengenoemde zaak en wat betekent 

dit voor Hengelo? 
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2. Is het college bereid te handelen naar de letter en geest van deze uitspraak, en dus 

studenten die aan de voorwaarden voldoen ook onderdeel te laten uitmaken van de 

eenmalige categoriale verstrekking van 800 euro energietoeslag? 

Wij zien uit naar een spoedige reactie op deze vragen. 

Met vriendelijke groet, 

Hugo Koetsveld 

SP Hengelo 


