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Inleiding  

Hartelijk dank voor uw adviezen rondom de energietoeslag en de individuele studietoeslag. 

Beide regelingen zijn vastgesteld door het bestuur. Daarnaast ontving het bestuur van u een 

brief over het aftreden van één lid en de toetreding van twee nieuwe leden. Het Algemeen 

bestuur heeft uw voordracht goedgekeurd en daarmee is de nieuwe samenstelling van de RCR 

een feit. Wij kijken uit naar een prettige (voortzetting van de) samenwerking met de RCR en 

de nieuwe leden. 

Hieronder namens het bestuur een terugkoppeling op uw vragen en adviezen. 

 

 

Adviezen en vragen energietoeslag 

 

1. Verwijder de huidige voorwaarde, waarbij een aanvrager een huishouden moet beschikken 

over een zelfstandig contract met een energieleverancier (artikel 1c van de beleidsregel). 

De RCR gaat erbij hierbij vanuit dat bij de beide doelgroepen (ambtshalve toekenning en 

op aanvraag) niet dezelfde voorwaarden worden gesteld. Ook zouden er huurders kunnen 

zijn waarbij de energiekosten doorberekend worden in de huur.  

Zowel bij ambtshalve toekenning als toekenning op aanvraag zijn dezelfde voorwaarden van 

toepassing. Bij ambtshalve toekenning is alle informatie, zoals een zelfstandig energiecontract, 

al bekend bij de RSD. Dit betekent dat bij deze doelgroep geen verdere onderzoek hoeft plaats 

te vinden. Als blijkt dat een aanvrager geen energiecontract heeft en toch in dezelfde situatie 

verkeert als een inwoner met wel een energiecontract, dan kan maatwerk toegepast worden, 

mits als ook aan alle overige voorwaarden is voldaan. 

  

2. Hanteer een nieuwe peildatum in artikel 6 bv 1 september 2022 voor de doelgroep 

bepaling ‘automatische huishoudens’ zodat alle toekenningen tussen 1 januari en 1 

september voor automatische toekenning in aanmerking komen. 

In artikel 6, eerste lid is geregeld dat inwoners die op aanvraag of ambtshalve voor 1 

september 2022 een eenmalige aanvraag is toegekend, automatisch het bedrag van  

€ 500 krijgen nabetaald. 

 

3. Vervang de tekst in artikel 6.2 ‘na 1 september’ door ‘vanaf 1 september’. 

Bedankt voor deze verbetering, de tekst is naar aanleiding van dit advies aangepast. 

 

Naar aanleiding van de vragen die betrekking hebben over hoe wordt omgegaan bij een 

verhuizing: 

Wanneer de inwoner al de energietoeslag van € 800 heeft ontvangen via de RSD en inmiddels 

is verhuisd naar een andere gemeente, vindt nabetaling van de € 500 plaats. Wanneer een 

inwoner vanuit een andere regio in onze regio is komen wonen en een aanvraag indient, wordt 

onderzocht of de inwoner in de vorige gemeente een energietoeslag heeft toegekend 

gekregen. Als dit het geval, dan ontvangt deze inwoner vanuit de vorige gemeente het 

aanvullend bedrag van € 500. 
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Naar aanleiding van de opmerking over de term ‘eenmalige energietoeslag’: 

- Het bedrag en de nabetaling zijn in de beleidsregel zelf al geregeld. Daarnaast kan dit 

meer onduidelijkheid geven, omdat betaling in tranches niet op alle inwoners van 

toepassing is.  

- De laatste zinsnede in artikel 4, lid 1c ‘…. uiterlijk 1 mei 2022’ is inmiddels verwijderd 

omdat dit niet meer relevant is. 

 

Communicatie 

Wij onderschrijven uw opmerking over het belang van duidelijke communicatie. De 

communicatie via onze website en via de diverse communicatiekanalen van onze gemeenten is 

voorbereid en daarover bent u inmiddels geïnformeerd door onze communicatieadviseur. 

Mocht u hierover vragen, opmerkingen of suggesties hebben, kunt u daarvoor bij haar terecht. 

 

 

Adviezen en vragen individuele studietoeslag 

 

1. Vraag: Waarom maakt de RSD geen gebruik van de beleidsruimte die mogelijk is?  

De RCR kan zich bijvoorbeeld goed voorstellen dat m.b.t. de hoogte van de studietoeslag 

de gemeenten juist voor deze doelgroep (de mogelijkheid van) een “ruimere” studietoeslag 

t.o.v. de minimumbedragen wensen te verstrekken als daar aanleiding/noodzaak voor is. 

2. Advies: RCR acht een norm van 125% van de in de AMvB vermelde bedragen, een goede 

“ruimere” invulling. De nieuwe regeling brengt alle inkomsten m.u.v. de stagevergoeding 

(met een drempel van maximaal € 180,-) in mindering op de ontvangen netto 

studietoeslag.  

Er is voor nu gekozen het landelijke geharmoniseerde minimumbedrag te volgen, omdat de 

studietoeslag bedoeld is als compensatie en niet als primaire inkomstenbron of vervanging 

daarvan. Ook zijn er geen signalen dat de studietoeslag (die hoger is dan de originele 

studietoeslag) ontoereikend zou zijn. 

 

3. Laat in de uitvoering/uitwerking van deze regeling de (bruto) stagevergoeding inclusief de 

arbeidskorting gelden conform PW). Op die manier wordt de maandelijkse netto 

studietoeslag met de maandelijkse netto stagevergoeding verrekend. 

De stagevergoeding wordt in de praktijk netto verrekend met de studietoeslag zoals ook is 

voorgeschreven in de AMvB van 28 maart 2022.1  

 

4. Maak in de uitvoering geen verschil tussen een stagevergoeding en een 

vrijwilligersvergoeding die iemand in het kader van zijn/haar studie volgt en/of de kansen 

op de arbeidsmarkt doet verhogen. Bedrijven/ instellingen gebruiken de netto 

vrijwilligersvergoeding soms als alternatief voor een stagevergoeding. 

De nieuwe wet geeft aan dat uitsluitend de stagevergoeding een uitzondering is op de regel. Er 

is dan ook geen beleidsruimte (meer) om andere soort inkomsten vrij te laten. Indien de 

vergoeding de facto wordt gegeven als vergoeding voor een stage die onderdeel is van een 

studie kan maatwerk geboden worden. 

 

5. Uit onderzoek van het SZW blijkt dat de doelgroep moeilijk te bereiken is en het is 

belangrijk de informatievoorziening te verbeteren zowel bij de gemeenten als bij de RSD. 

Maak ook duidelijk met wie en welke onderwijsinstellingen wordt samengewerkt. 

We gaan dit opnieuw via de nieuwsbrief, website en netwerkpartners communiceren.  

 

6. De RCR heeft geen inzicht om welke aantallen het gaat die een beroep doen op deze 

regeling. Het is te adviseren om dat inzichtelijk te maken. 

In het verleden ging het om enkele tientallen; door de aanpassing van de wet zien we een 

toename, maar omdat deze aanpassing nieuw is en het nieuwe studiejaar recent gestart is, is 

het effect nog niet precies bekend. We gaan dit komende tijd monitoren. 

 

 
1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-125.html 


