
 
Aan: het bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug Zeist  

 

Betreft: beleidsregel eenmalige energietoeslag RDWI 2022 

 

Datum: Zeist, 29 augustus 2022 

 

Geachte bestuur,  

 

Op 25 augustus 2022 ontvingen wij via de e-mail een verzoek van Caroline van Wijgerden (strategisch 

beleidsadviseur) om te adviseren over de “Beleidsregel eenmalige energietoeslag RDWI 2022”. 

Hoewel het een korte tijd is om tot advies te komen voldoen wij graag aan dit verzoek.  

 

Wij ontvingen naast een korte toelichting het volgende document: 

 

-  Beleidsregel eenmalige energietoeslag RDWI 2022 

 

Overwegende dat: 

 

- Het Dagelijks Bestuur het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke 

voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 

2022; 

- Het daarom wenselijk is voor dit doel een aanvullende beleidsregel vast te stellen 

op de Beleidsregel bijzondere bijstand Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn 

Heuvelrug  

 

Besluit vast te stellen de Beleidsregel Eenmalige energietoeslag 2022 RDWI. 

 

1. Algemeen 

 

De extra tegemoetkoming van € 500,- voor de huishoudens met een laag inkomen is in het Tweede 

Kamer debat aangemerkt als een verdere koopkrachtreparatie. De bestaanszekerheid voor deze 

groep burgers is namelijk in het gedrang gekomen door de sterk gestegen prijzen van 

levensonderhoud. Uiteindelijk heeft de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) aangeboden 

de uitvoering ervan via de bestaande route van de eenmalige energietoeslag van € 800,- te laten 

verlopen. Hiervoor is gekozen omdat de uitvoeringsorganisaties van de reguliere uitkeringen en 

toeslagen aangaven in het lopend jaar niet nog meer veranderingen aan te kunnen. 

Dat zal resulteren in een beoordeling/toekenning/uitbetaling die automatisch plaatsvindt voor de 

huishoudens waarvan de inkomensgegevens al bekend zijn bij de RSD.  



Is dat niet het geval dan zullen de huishoudens op basis van het indienen van een aanvraag bij de 

RSD hiervoor in aanmerking kunnen komen.  

De RCR benadrukt dat voor beide groepen (automatisch en op aanvraag) dezelfde voorwaarden 

zouden moeten gelden. Per slot van rekening gaat het om huishoudens die allemaal in dezelfde 

categorie “huishoudens met een laag inkomen” zitten en waar deze 

“tegemoetkoming/koopkrachtreparatie” voor is bedoeld.  

2 De RCR adviseert: om de huidige voorwaarde in het uitvoeringsproces te verwijderen dat een 

huishouden op aanvraag een zelfstandig contract met een energieleverancier dient te hebben. 

De hoofdredenen om van deze voorwaarde af te zien in het uitvoeringsproces: 

2.1 Gelijke behandeling voor dezelfde doelgroep ongeacht of het huishoudens betreffen die in 

aanmerking komen voor een automatische of een op aanvraag toekenning. Voor zover de RCR 

heeft kunnen nagaan wordt het criterium van het hebben van een eigen energiecontract 

namelijk niet door de RSD toegepast bij de “automatische huishoudens”.  

2.2 In de verordening wordt in artikel 3 dit onderscheid ook niet vermeld. 

2.3 Er kan ook sprake zijn van verhuurders die de energiekosten doorberekenen aan de 

huurders (of het is onderdeel van de huurprijs). Veelal geschiedt dit als voorschot waarbij 

verrekening achteraf op basis van de vastgestelde verdeelsleutel plaatsvindt. Vooral bij 

woonoorden (senioren huishoudens) komt het voor dat de verhuurder de energiekosten in 

rekening brengt als servicekosten. De categorie huurders op-aanvraag–huishoudens, waarvan 

de verhuurder de energiekosten doorberekent, worden nu uitgesloten van de eenmalige € 

800,- en de aanvullende € 500,- regeling. 

2.4 De extra tegemoetkoming van € 500,- is een verdere koopkrachtreparatie die 

noodgedwongen via het vehikel van de eenmalige energietoeslag zal moeten gaan. Een directe 

relatie met het hebben van een eigen energiecontract zou m.b.t. het doel van verdere 

koopkrachtreparatie niet/minder voor de hand liggend zijn.  

 

3. De RCR kan zich goed vinden in de termijn waarop de aanvraag voor de eenmalige € 800,- en 

extra tegemoetkoming van € 500,- ingediend moet zijn gelijk te houden en deze te verlengen 

tot 1 juni 2023. De RCR vraagt aandacht om bij de uitvoering van de extra tegemoetkoming 

van € 500,- voor de huishoudens die hiervoor automatisch in aanmerking komen aandacht te 

hebben voor de volgende situatie: 

 

RSD heeft bij de doelgroep bepaling van de “automatische huishoudens” voor de € 800,- 

regeling de peildatum van 1 januari 2022 gehanteerd. De aanvullende € 500,- regeling zal 

hieraan gekoppeld worden. Dat betekent dat huishoudens die na 1 januari 2022 tot de 

doelgroep “automatische toekenning” zijn gaan behoren buiten de boot dreigen te vallen 

(tenzij zij al gebruik gemaakt hebben of alsnog zullen maken van de “op-aanvraag 

procesgang”}. De automatische procesgang biedt namelijk het maximale bereik voor de 

doelgroep uit artikel 4 of artikel 2 en minimale uitvoeringskosten. 

4.  

De RCR adviseert daarom een nieuwe peildatum vast te stellen (bijvoorbeeld 1 september 

2022 (artikel 6) voor de doelgroep bepaling “automatische huishoudens” zodat de (“nieuwe”) 

huishoudens tussen 1 januari 2022 en 1 september 2022 alsnog voor automatische toekenning 

in aanmerking zullen komen. 



 

De RCR heeft nog de volgende opmerkingen:  

De term “eenmalige energietoeslag” begint een beetje te knellen, omdat er nu al 3 tranches zijn 
waarin deze wordt uitbetaald. Het lijkt ons zinvol om in de aanhef (het stukje boven artikel 1) het 
bedrag te benoemen en te vermelden dat deze eenmalige uitkering in tranches/gedeelten kan 
worden uitbetaald. 

Door in de aanhef het bedrag van € 1.300, -te noemen, wordt de slotzin van artikel. 4 lid 1 onjuist. De 
eenmalige energietoeslag wordt niet ambtshalve op uiterlijk 1 mei 2022 uitbetaald. In dit artikel zou 
dus beter kunnen staan: ontvangen het eerste deel van de eenmalige energietoeslag 2022 ter 
grootte van € 800 ambtshalve uiterlijk op 1 mei 2022. 

Daarnaast vraagt de RCR  ook aandacht voor een aantal praktische uitvoeringszaken bij verhuizingen 

na de peildatum van 1 januari 2022 en heeft de volgende vragen: 

1. Zal de toekenning en uitbetaling van de extra € 500,- door de RSD (zowel bij automatisch als bij 

al ingediende aanvraag) ook plaatsvinden als het desbetreffende huishouden inmiddels is verhuisd 

buiten de RSD-regio? 

2. Zal toekenning en uitbetaling van de € 800,- en aanvullende € 500,- regeling (onbedoeld) 

wederom plaatsvinden als een huishouden is verhuisd naar de RSD-regio en al gebruik heeft gemaakt 

van de € 800,- of aanvullende € 500,- regeling in een ander deel van Nederland? 

 

De RCR hoop dat er duidelijke communicatie kan plaatsvinden naar rechthebbende van deze toeslag, 

het is voor inwoners verwarrend genoeg. Desgewenst kunnen we meedenken in de uitvoering.  

 

Naar verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 

 

Hans (H.G.A. Hillebrand 

Lid RCR, namens de leden van de RCR 

 

 

 

 


