
Richtlijn individuele bijzondere bijstand energielasten 

Richtlijn individuele bijzondere bijstand energievoorschotnota  

Algemeen 

De overheid heeft besloten via de categoriale bijzondere bijstand aan huishoudens met een laag 

inkomen een eenmalige tegemoetkoming van € 800,00 te verstrekken als tegemoetkoming in de 

voorschotnota energie door de gestegen gas- en elektraprijzen. Hoewel vaak gesproken wordt van 

stijgende gasprijzen, wordt minder vaak vermeld dat deze stijging ook van invloed is op de 

elektraprijs. In deze richtlijn is daarmee wel rekening gehouden.  

 

Individuele bijzondere bijstand 

Daarnaast wordt de ruimte geboden, middels individuele bijzondere bijstand, maatwerk te bieden 

aan de huishoudens die met de huidige maatregelen niet zijn geholpen. De reeds getroffen 

maatregelen zijn hieronder weergegeven en de verantwoording vind je op de laatste pagina. 

 

Doel werkinstructie 

Uiteraard is deze richtlijn niet toepasbaar op alle aanvragen die wij in het kader van individuele 

bijzondere bijstand energienota ontvangen. Dit is niet te voorkomen, gelet op de aard van de 

bijstand en de individuele omstandigheden van de aanvrager. Deze richtlijn is bedoeld om 

handvatten te bieden die leiden tot het vaststellen van het recht op bijstand.  

 

Voorschot gas 

Gasprijs is overgenomen van de Nibud verbruiksgegevens (pagina 3). Het Nibud geeft aan dat 

gasverbruik afhankelijk is van het woningtype. Om tot een inzichtelijke prijsstijging te komen is 

uitgegaan van de gemiddelde kosten zoals die golden in juli 2021. 

 

Voorschot elektra 

Elektra is overgenomen van de Nibud verbruiksgegevens (pagina 3). Het Nibud geeft aan dat 

elektraverbruik afhankelijk is van de gezinssamenstelling. Om tot een inzichtelijke prijsstijging te 

komen is uitgegaan van de gemiddelde kosten zoals die golden in juli 2021. 

 
Vaststellen recht op bijstand 
Inkomensgroep tot 120% geldende bijstandsnorm. 
De reeds genomen maatregelen leiden tot een verlaging van de verbruikskosten en dienen voor de 
vaststelling op de hoogte van de bijzondere bijstand in mindering te worden gebracht voor de 
doelgroep tot 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm. De categoriaal verstrekte bijzondere 
bijstand van € 800,00 wordt op de individuele bijzondere bijstand in mindering gebracht, zijnde een 
bedrag van € 66,00 per maand (800 : 12 = 66,66 afgerond op 66). 
 
Inkomensgroep boven 120% geldende bijstandsnorm. 
Deze groep valt buiten de doelgroep van de categoriale bijzondere bijstand en heeft daarom geen 
beschikking over de categoriale bijzonder bijstand van € 800,00. 
 
Draagkracht 
Bij vaststelling van het recht op individuele bijzondere bijstand zijn de regels die normaliter van 
toepassing zijn bij het vaststellen van het recht op bijzondere bijstand, zoals draagkracht uit inkomen 
(120%) en vermogen, bijzondere kosten die de aanvrager maakt, etc.  
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Voorbeeld I Eenpersoonshuishouden, tussenwoning 
Alleenstaande aanvrager woont in een tussenwoning. Voorschotnota energie € 350,00 per maand. 
Voor verantwoording van huishoudensamenstelling en woonsituatie zie tabellen Nibud (pagina 3). 
 
Inkomen tot 120% 
Voorschot energienota          € 350,00 
Af normaal voorschot gasverbruik (Nibud)   -  108,00 
Af normaal voorschot elektraverbruik (Nibud)  -    18,00 
Af categoriale bijzondere bijstand   -    66,00 (inkomsten < 120%) 
Bijzondere bijstand per maand    € 158,00 
 
Inkomen hoger dan 120% 
Voorschot energienota          € 350,00 
Af normaal voorschot gasverbruik (Nibud)   -  108,00 
Af normaal voorschot elektraverbruik (Nibud)  -    18,00 
Af draagkracht (fictief)      - 100,00 
Bijzondere bijstand     € 124,00 
 
Voorbeeld II Meerpersoonshuishouden, flatwoning 
Aanvrager, huishouding drie personen, woont in flat. Voorschotnota energie € 350,00. Voor 
verantwoording van huishoudensamenstelling en woonsituatie zie tabellen Nibud (pagina 3). 
 
Inkomen tot 120% 
Voorschot energienota          € 350,00 
Af normaal voorschot gasverbruik (Nibud)   -    88,00 
Af normaal voorschot elektraverbruik (Nibud)  -    48,00 
Af categoriale bijzondere bijstand   -    66,00 (inkomsten < 120%) 
Bijzondere bijstand per maand    € 148,00 
 
Inkomen hoger dan 120% 
Voorschot energienota          € 350,00 
Af normaal voorschot gasverbruik (Nibud)   -    88,00 
Af normaal voorschot elektraverbruik (Nibud)  -    48,00 
Af draagkracht (fictief)      -   74,00 
Bijzondere bijstand     € 140,00 
 
Let op! 
In de voorbeelden is niet uitgegaan van bijzondere kosten die door de aanvrager worden voldaan. 
Indien daarvan wel sprake is, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de te verstrekken bijstand. 
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Verantwoording 

Bron: Nibud energielasten juli 2021  

 

 
 

Bron:  rijksoverheid.nl actueel nieuws 11 maart 2022  

“Eind 2021 maakte het vorige kabinet bekend 3,2 miljard euro te steken in een verlaging van de 
energiebelasting. Ook werd een eenmalige energietoeslag van ongeveer 200 euro per huishouden 
aangekondigd om de gevolgen voor mensen met een inkomen rond bijstandsniveau te verzachten. 
Dat geldt ook voor ouderen met lage inkomens. Deze eenmalige regeling wordt nu verhoogd naar 800 
euro per huishouden. Het kabinet en gemeenten streven ernaar om de toeslag zo spoedig mogelijk 
aan huishoudens uit te keren.” 

Bron: Memorie van toelichting Voorstel van wet houdende wijziging de Participatiewet in verband 

met het eenmalig verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen 

“Het gebrek aan maatwerk betekent ook dat niet alle huishoudens met een financieel probleem als 

gevolg van de stijging van de energierekening in voldoende mate financieel zullen worden 

ondersteund met de eenmalige energietoeslag. Deze groep blijft aangewezen op het aanvullende 

maatwerk via de individuele bijzondere bijstand.” 

https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-water/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/11/maatregelenpakket-om-gevolgen-stijgende-energieprijzen-en-aanhoudende-inflatie-te-verzachten

