
 

  
 

          

 
 
 

Energietoeslag 2022 
 
     
De energieprijzen zijn de laatste maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens meer 
geld kwijt aan hun energierekening. Daarom verlaagt het Rijk in 2022 voor iedereen de 
energiebelasting. Daarnaast hebben huishoudens met een laag inkomen recht op een eenmalige 
energietoeslag. 
Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor deze eenmalige toeslag. Dit is afhankelijk van uw 
inkomen. 
 
 Als inkomen wordt gezien: 
● Inkomsten uit of in verband met arbeid (loon, uitkeringen). 
● Een AOW-uitkering. 
● Pensioen dat via de werkgever is opgebouwd en uitkeringen uit een lijfrenteproduct. Hiervan 
mag de aanvrager per maand in 2022 als alleenstaande € 21,50 of als gezamenlijke huishouding 
€ 43 aftrekken. 
● Inkomsten uit een PGB, voor zover dit wordt ingezet ter vergoeding van de zorg die door de 
aanvrager zelf wordt verricht. 
● Inkomsten uit (onder)verhuur en/of kostgeverschap. 
● Partner- en/of kinderalimentatie. 
● Periodieke giften, tenzij vrijgelaten. 
● Inkomsten uit vermogen, zoals rente of dividend. 
● Een uitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet (Anw). 
● Wachtgeld 

 
Bij een inkomen tot 120% van het sociaal minimum is de energietoeslag €800,- 
Bij een inkomen tussen 120% en 130% van het sociaal minimum is de energietoeslag €600,-. 
 
Wanneer is het inkomen onder 130% van het sociaal minimum: 
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd   € 1.419,22 
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd  € 1.419,22 
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 2.027,45 
U bent alleenstaand en gepensioneerd    € 1.576,98 
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd   € 2.135,30 
*bedragen zijn netto 
 
Hoe komt u hiervoor in aanmerking? 
U kunt via deze link een aanvraag voor de energietoeslag indienen bij de Sociale Dienst 
Drechtsteden: https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/nieuws/aanvragen-eenmalige-
energietoeslag 
Wenst u hulp bij de aanvraag voor de energietoeslag, neemt u dan contact op met Het 
Bonkelaarhuis. Wij staan graag voor u klaar! 
 
U kunt, van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur, telefonisch contact opnemen 
via telefoonnummer 0184 420 539. Of stuur ons een mail naar algemeen@bonkelaarhuis.nl. Wij 
plannen dan een afspraak met u in. 
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