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Betreffende wetsvoorstel: 
 
36065 
Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele 
suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 22 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt,  
ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga. 
Afwezig bij de stemmingen: Lid Gündoğan. 
 
 
Verworpen amendementen 
 
Opschrift, beweegreden en invoeging artikel 3a 
4 (Van Baarle en Kuzu) over het ook toekennen van een energietoelage aan uitwonende 
studenten 
 
Met dit amendement beogen indieners de – de facto – uitgesloten groep studenten als 
verplichte doelgroep aan te merken voor de toekenning van de energietoeslag. Gemeenten 
kunnen een eenmalige energietoeslag toekennen en hebben beleidsvrijheid omtrent de 
doelgroepen. Wanneer gemeenten de energietoeslag toekennen, komen door dit 
amendement ten minste uitwonende mbo-studenten of uitwonende ho-studenten die een 
voltijd opleiding volgen, die in een zelfstandige woning wonen en aantoonbaar hun eigen 
energierekening betalen ook in aanmerking.  
 
Ook studenten lijden immers onder de inflatie en stijgende energielasten. Initiatiefnemers 
achten het noodzakelijk om ook studenten hiervoor te compenseren. Daarnaast is in een 
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rechterlijke uitspraak inmiddels uitgesproken dat het uitsluiten van studenten gebeurt op 
basis van een onrechtmatig onderscheid.  
 
Dit amendement dient als ondergrens voor de toekenning van de energietoeslag aan 
studenten. Het is aan de beleidsvrijheid van gemeenten om de regeling tevens open te 
stellen aan bijvoorbeeld deeltijdstudenten en/of uitwonende studenten die in 
studentenkamers blijven.  
 
Deze uitbreiding kost circa honderd miljoen euro die wordt gedekt uit de meevallers bij de 
gasbaten door de hoge gasprijzen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het Gemeentefonds. 
Verworpen. Voor: de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de 
PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga. 
 
 
Artikel 3 
Artikel 1 begrotingsstaat 
5 (Van Baarle en Kuzu) over budget voor een energietoelage aan uitwonende studenten 
 
Indieners hebben een amendement ingediend om studenten, indien gemeenten 
energietoeslag uitkeren, verplicht mee te laten nemen als doelgroep die recht heeft op de 
energietoeslag. Dit amendement voorziet in de dekking hiervoor. De uitbreiding van de 
doelgroep naar studenten kost circa 100 miljoen euro die wordt gedekt uit de meevallers 
bij de gasbaten door de hoge gasprijzen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het 
Gemeentefonds. 
Verworpen. Voor: de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de 
PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga. 
 
 
 
Moties 
 
7 (Van Kent) over het verhogen van het minimumloon naar €15 per uur met behoud van 
de koppeling van de AOW en alle uitkeringen 
Verworpen. Voor: de SP, GroenLinks, BIJ1, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de 
PvdD en de PVV. 
 
8 (Léon de Jong) over de energietoeslag per direct beschikbaar stellen voor inkomens tot 
140% van het sociaal minimum 
Verworpen. Voor: de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, BBB, 
JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga. 
 
9 (Léon de Jong) over de loketten voor de aanvraag van de €1.300 energietoeslag 
heropenen en openhouden 
Verworpen. Voor: de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de 
PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga. 
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10 (Kathmann en Maatoug) over de energietoeslag ten minste geven aan mensen met een 
inkomen van 130% van het sociaal minimum 
Verworpen. Voor: de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de 
PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga. 
 
11 (Kathmann en Maatoug) over coulant zijn met de wijze waarop studenten aantonen dat 
zij energiekosten maken 
Aangenomen. Voor: de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de 
PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, 
JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga. 
 
12 (Kathmann en Maatoug) over coulant zijn met het meetellen van de maximale 
studielening bij het bepalen van het recht op individuele bijzondere bijstand 
Verworpen. Voor: de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de 
PvdA, de PvdD, Lid Omtzigt, BBB, JA21, de PVV en FVD. 
 


