Informatie over de energietoeslag
Wat is de energietoeslag?
Van veel producten en diensten zijn de prijzen flink gestegen. Zoals van eten, het openbaar vervoer en
vooral van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te
betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de energietoeslag. Dit is een eenmalig bedrag van
€ 1.300,00 netto per huishouden. De overheid heeft ook de belasting op energie verlaagd. Deze verlaging en
de energietoeslag zorgen er samen voor dat mensen de energierekening kunnen blijven betalen.
Wat zijn de voorwaarden?
U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Nijkerk als u;
• 21 jaar of ouder bent;
• in de gemeente Nijkerk woont en de hoofdbewoner in de woning bent;
• een huurcontract op uw naam heeft of eigenaar van de woning bent én de energielasten moet
betalen;
• een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
• een laag inkomen heeft.
Wat is een laag inkomen?
Uw totale netto (gezins)inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm (exclusief
vakantietoeslag). Dit is de norm die geldt in uw situatie. Is er op uw inkomen beslag gelegd of zit u in een
schuldhulpverleningstraject (WSNP of MSNP)? Wij houden dan rekening met het inkomen waarover u kunt
beschikken.
Hieronder ziet u hoe hoog uw netto inkomen exclusief vakantietoeslag mag zijn.
Leefvorm
Alleenstaande (ouder) zonder kostendelers 21 jaar tot AOW leeftijd
Echtpaar zonder kostendelers 21 jaar tot AOW leeftijd
Alleenstaande (ouder) zonder kostendelers ouder dan AOW leeftijd
Echtpaar zonder kostendelers ouder dan AOW leeftijd

per 01-01-2022
€ 1.244,54
€ 1.777,92
€ 1.382,89
€ 1.872,49

per 01-07-2022
€ 1.256,08
€ 1.794,40
€ 1.397,27
€ 1.892,81

Kunt u de kosten levensonderhoud delen met medebewoners? Dan gelden andere bedragen. U kunt dit
navragen bij de gemeente.
Wanneer heeft u geen recht?
U heeft geen recht op de energietoeslag als u op de aanvraagdatum;
• 18, 19 of 20 jaar oud bent;
• student bent, jonger dan 27 jaar en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt*;
• in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
• alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft;
• gedetineerd bent.
*Zelfstandig wonende studenten tot 27 jaar komen onder sommige omstandigheden wel in aanmerking voor de energietoeslag. Voldoet
u als student wel aan alle overige voorwaarden voor de energietoeslag? Als u een aanvraag indient, bekijken wij uw situatie. Mogelijk
heeft u toch recht op de energietoeslag. Wij raden u dan wel aan om contact met ons op te nemen voordat u uw aanvraag indient.

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?
De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is niet verplicht om het geld hieraan te
besteden. Het is wel verstandig om dit geld te reserveren. Misschien krijgt u later alsnog een hogere
jaarafrekening van uw energieleverancier. Heeft u dit jaar nog geen jaarafrekening ontvangen, ook dan kunt
u recht hebben op de energietoeslag.
Telt de energietoeslag mee als inkomen?
De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, en ook niet voor de toeslagen die u van de
Belastingdienst ontvangt.
Worden uw gegevens gecontroleerd?
De gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere
instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kan de
gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.
Wat kan er gebeuren als uw gegevens niet kloppen?
U heeft een inlichtingenplicht. Dat betekent dat u alle informatie aan ons moet geven die voor ons van
belang kan zijn voor de verstrekking van de energietoeslag. Blijkt uit controle dat u geen recht had op de
energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Geef het daarom snel aan ons door als u van ons een
energietoeslag gaat krijgen of al heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft! Heeft u ons met opzet
verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet, of niet op tijd doorgegeven? Dan kunt u
ook een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd
doorgeeft.
Kunt u nog een energietoeslag krijgen?
U heeft per huishouden slechts éénmaal recht op een energietoeslag. De energietoeslag kan worden
aangevraagd door de hoofdbewoner. Heeft u of iemand anders in uw huishouden al een energietoeslag
ontvangen van de gemeente Nijkerk of van een andere gemeente? U kunt dan niet nogmaals een
energietoeslag krijgen.
Geen recht op de energietoeslag of extra hoge kosten?
Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden, maar heeft u wél een hogere energierekening waardoor u in
de financiële problemen komt? Of heeft u de energietoeslag wel ontvangen maar heeft u extra
energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte? Geef dit dan aan ons door.
Misschien heeft u dan toch recht op een energietoeslag of individuele bijzondere bijstand. Wij zullen samen
met u uw situatie en de mogelijkheden hiervoor bekijken. Op de website van de gemeente
(www.nijkerk.eu/bijzondere-bijstand) vindt u meer informatie.
Hulp bij geldzaken nodig?
Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen! Neem contact met
ons op via telefoonnummer 033 - 247 22 22. Of kijk op www.nijkerk.eu/hulp-bij-financien-en-schulden welke
hulp of begeleiding u kunt krijgen.

