Energietoeslag
De energieprijzen zijn de laatste tijd hard gestegen. Het aantal huishoudens dat in energiearmoede
leeft neemt toe. Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum ontvangen daarom een
energietoeslag van de overheid. De energietoeslag is een eenmalige toeslag voor de kosten van
energie. Het bedrag is € 800. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u dit bedrag in één keer op
uw rekening gestort. Let op: reserveer dit bedrag voor de energierekening om betalingsproblemen
achteraf te voorkomen.
Reserveer de energietoeslag voor de energierekening
U betaalt iedere maand een termijnbedrag voor uw energierekening. Het is belangrijk dat dit
termijnbedrag past bij uw energieverbruik. Als dit bedrag te laag is, moet u aan het einde van het
contractjaar misschien een groot bedrag in één keer bijbetalen. Reserveer de energietoeslag daarom
voor uw energierekening. U kunt bijvoorbeeld uw termijnbedrag iets verhogen. Of houdt dit bedrag
apart tot het moment dat u de eindafrekening ontvangt. Zo voorkomt u grotere betalingsproblemen
achteraf.
Wanneer komt u in aanmerking?
• U woont in de gemeente Barneveld,
• U bent 21 jaar of ouder,
• U hebt een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm die voor uw situatie geldt (zie
tabel),
• De energieaansluiting staat op uw naam. Of u heeft een huurcontract inclusief gas en licht.
• U hoeft geen informatie aan te leveren over de hoogte van uw energiecontract.
• U hoeft ook geen informatie over vermogen aan te leveren.
Gezinssamenstelling

21 jaar tot AOWVanaf AOW-leeftijd
leeftijd
Alleenstaand
€ 1244,54
€ 1382,89
Alleenstaande ouder
€ 1244,54
€ 1382,89
Samenwonend/getrouwd
€ 1777,92
€ 1872,49
Dit zijn de netto bedragen per maand, exclusief vakantietoeslag (2022).
Wanneer komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag?
• U bent student, jonger dan 27 jaar en doet een studie die recht geeft op studiefinanciering of
een tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS),
• U bent dak- of thuisloos en/of hebt alleen een briefadres,
• U woont in een instelling, bijvoorbeeld een zorg-, revalidatie- of verpleeginstelling, of een
instelling voor beschermd of begeleid wonen.
Wat telt mee als inkomen?
Als inkomen telt onder andere:
• Loon dat u krijgt van een werkgever,
• Uitkering van het UWV, de gemeente, de SVB of een andere organisatie,
• Inkomen uit eigen bedrijf,
• Inkomen uit verhuur van een (deel van de) woning of grond en gebouwen (vastgoed),
• Inkomen uit kinderalimentatie en partneralimentatie,
• Inkomsten uit een PGB, voor zover dit wordt ingezet ter vergoeding van de zorg die door de
aanvrager zelf wordt verricht,

•
•

Pensioen,
Heeft u een partner? Dan telt het inkomen van uw partner ook mee. Het inkomen van
minderjarige kinderen die bij u wonen telt niet mee.

We houden geen rekening met vermogen.
Telt vermogen mee?
Nee, we houden geen rekening met vermogen. U hoeft dus ook geen informatie over uw vermogen
aan te leveren (zoals bijvoorbeeld spaargeld, aandelen, waardevolle bezittingen, overwaarde in de
woning en dergelijke).
Maakt het uit wat voor energiecontract ik heb?
Nee: het maakt niet uit of u een vast of een flexibel contract heeft. Ook maakt het niet uit hoe hoog
uw maandbedrag of jaarafrekening is. U hoeft daarom geen informatie aan te leveren over de hoogte
van uw energiecontract
Wanneer wordt de energietoeslag betaald?
Ontvangt u een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz? Neemt u deel aan een
minnelijk schuldhulpverleningstraject of heeft u sinds 1 januari 2022 gebruik gemaakt van een van de
minimaregelingen? Dan zijn uw gegevens bij de gemeente bekend. U ontvangt eind deze week (week
14) de energietoeslag op uw rekening. De brief hierover ontvangt u later.
Inwoners die voor 1 april 2022 kwijtschelding van gemeentebelastingen 2022 hebben gekregen
ontvangen de energietoeslag ook automatisch. Dit duurt nog iets langer. Heeft u een aanvraag voor
kwijtschelding ingediend maar voor 1 april 2022 nog geen besluit ontvangen? Dan wijzen wij u op de
mogelijkheid een aanvraag in te dienen. Bij de aanvraag kunt u ons toestemming geven uw
inkomensgegevens op te vragen bij de afdeling gemeentebelastingen, zodat u dit niet nog een keer
hoeft aan te leveren.
Ontvangt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) naast uw AOW ook aanvullende algemene
bijstand? Dan duurt het ook iets langer. Wij ontvangen binnenkort deze gegevens van de SVB. Zodra
wij die gegevens hebben ontvangen gaan wij aan die huishoudens de energietoeslag uitbetalen.
Heeft u de energietoeslag niet ontvangen?
Voldoet u aan de voorwaarden, maar heeft u de energietoeslag niet automatisch ontvangen? Of
voldoet u niet aan de voorwaarden maar denkt u toch recht te hebben op de energietoeslag? Dan
kunt u hiervoor een aanvraag indienen. We zijn de aanvraagprocedure verder aan het uitwerken. U
kunt uw gegevens achterlaten op barneveld.nl/energietoeslag. Zodra de aanvraagprocedure start
ontvangt u van ons bericht. Dit gaat het snelst als u een e-mailadres doorgeeft.
Wanneer wordt de energietoeslag betaald?
Ontvangt u een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz? Neemt u deel aan een
minnelijk schuldhulpverleningstraject of maakt u gebruik van een van de minimaregelingen? Dan zijn
uw gegevens bij de gemeente bekend. U ontvangt eind deze week (week 14) de energietoeslag op
uw rekening. De brief hierover ontvangt u later.
Inwoners die voor 1 april kwijtschelding van gemeentebelastingen toegekend hebben gekregen
ontvangen de energietoeslag ook automatisch. Dit duurt nog iets langer. Heeft u een aanvraag voor
kwijtschelding ingediend maar nog geen besluit? Dan wijzen wij u op de mogelijkheid een aanvraag
in te dienen. Bij de aanvraag kunt u ons toestemming geven uw inkomensgegevens op te vragen bij
de afdeling gemeentebelastingen, zodat u dit niet nog een keer hoeft aan te leveren.

Heeft u de energietoeslag niet ontvangen?
Voldoet u aan de voorwaarden, maar heeft u de energietoeslag niet automatisch ontvangen? Dan
kunt u hiervoor een aanvraag indienen. We zijn de aanvraagprocedure verder aan het uitwerken. U
kunt uw gegevens achterlaten op barneveld.nl/energietoeslag. Zodra de aanvraagprocedure start
ontvangt u van ons bericht. Dit gaat het snelst als u een e-mailadres doorgeeft.
U hoeft de energietoeslag niet terug te betalen
Heeft u recht op de energietoeslag? Dan is de vergoeding een gift. U hoeft deze niet terug te betalen.
U moet de energietoeslag wel terug betalen als blijkt dat u er geen recht op had. Bijvoorbeeld omdat
de informatie die u heeft gegeven bij uw aanvraag niet klopt.
U hoeft de energietoeslag niet op te geven bij de belastingaangifte
U betaalt geen belasting over de energietoeslag. Ook heeft deze geen invloed op uw zorg of
huurtoeslag. U hoeft de energietoeslag niet op te geven bij uw belastingaangifte over het jaar 2022.
Hulp bij termijnbedrag of andere toeslagen
Het Sociaal Juridisch Steunpunt geeft persoonlijk advies over wetten en regels bij problemen.
Bijvoorbeeld problemen op het gebied van schulden, wonen, werk en inkomen of met familie en
relaties. Het Sociaal Juridisch Steunpunt kan helpen bij het aanvragen van huur- en zorgtoeslag. Of
met u meekijken bij het aanpassen van uw termijnbedrag. Let op, het Sociaal Juridisch Steunpunt
heeft geen energiecoaches.
Het Sociaal Juridisch Steunpunt heeft een spreekuur op dinsdag van 09:15 tot 13.00 uur in de
bibliotheek in Barneveld. Het Steunpunt is telefonisch bereikbaar via 0342-422937.

