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                      Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen              

                          Burgerkracht Uit Samenwerking.                       
Brabantse Koepelorganisatie BUS, Hoefstraat 175, 5014 NK Tilburg 

Contacten: per e-mail: info@debus.nl  en voor info: web: www.debus.nl

 
   Gemeente kunnen beginnen met het uitkeren van de energietoeslag. 
 

Algemene, belangrijke informatie voor de burger die meent in aanmerking van de energietoeslag te komen: 
Bij aanpassing van wetswijziging is in enkele regels weergegeven hoe de gemeente met het toekennen van de 

energietoeslag dient om te gaan. Daarin is ook opgenomen dat de gemeente ambtshalve deze mogen verstrekken. 
De gemeente dient wel een draagkrachtmeting uit te voeren en doelgroep afbakening zelf vast te stellen. Wat dit laatste 

betreft gelden hiervoor de regels van toepassing bij de aanvraag van Bijzondere Bijstand. De gemeente mag geen 

vermogenstoets ten uitvoer brengen. Daar in de Wet niet de hoogte van de energietoeslag is opgenomen  
kan de gemeente hier vrij mee omgaan, eventueel gedifferentieerd naar leeftijd situatie. In de aanpassing van de 
Wet is de eerder besproken hoogte van de energietoeslag aangepast van € 200,00 naar € 800,00. 
 

De wijze van aanvraag van belang voor de burger welke dien meent recht op de energietoeslag te hebben: 
Echter, vanuit het Rijk is de gemeente geadviseerd om niet iedere burger zelf de aanvraag te laten indienen.  
Als u als burger al een uitkering van de gemeente ontvangt (Participatiewet, IAOW of IAOZ) dan draagt de gemeente 

zorg dat aan u een energietoeslag wordt uitbetaalt. Dat geldt ook voor burgers die een aanvraag bijzondere bijstand of 

een individuele inkomenstoeslag van uw gemeente heeft ontvangen. 
BUS adviseert iedere burger die ervan overtuigd is dat hij of zij in aanmerking dient te komen voor de 

energietoeslag, er zelf nauwlettend op toe te zien dat de uitbetaling ook tijdig gaat plaatsvinden, zo niet neem dan 

contact op met uw casemanager van uw gemeente. 
Behoor je niet tot de doelgroep betreft het ontvangen van een participatie-, IAOW-, of IAOZ-uitkering maar toch van 

mening bent dat je aanspraak dient te kunnen maken op de energietoeslag dan dient u zelf een aanvraag energietoeslag 

in werking stellen. Daarvoor moet men een, voor energietoeslag in het leven geroepen, aanvraagformulier Eenmalige 

energietoeslag via Digit of via ons zie de bijlage, te downloaden in te vullen en of te verzenden naar uw gemeente 

(Casemanager) of per post te sturen naar uw gemeente t.a.v. afd. Werk en Inkomen of Sociale Dienst. Dat laatste moet u 

even zelf uitzoeken daar dit voor iedere gemeente anders is geregeld. 
 

Hoe ziet het aanvraagformulier Eenmalige energietoeslag 2022 eruit: 
Het gaat hier om een zeer uitvoerig aanvraagformulier, zover wij (BUS) dat voor u hebben kunnen beoordelen is het 

niet al te ingewikkeld maar van belang is dat u de gevraagde informatie wel dient op te zoeken dan wel juist in te 

vullen. Een niet juist ingevuld aanvraagformulier zorgt voor de nodige vertragingen bij de aanvraag en afhandeling. 

Ook het niet juist invullen kan leiden tot terugvordering van het verkregen bedrag energietoeslag. BUS adviseert u 

zorgvuldig te werk te gaan om te voorkomen dat er vertragingen dan wel terugvordering gaan plaatsvinden. 
Er worden gegevens gevraagd over: Het inkomen, de leefsituatie, persoonsgegevens van u en eventueel uw partner. 
Meer te sturen: kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager(s), bewijsstukken van inkomen, laatste bankafschrift. 
 

Wie komt in aanmerking voor de energietoeslag: 
> Iedere burger woonachtig in uw gemeente en ingeschreven staande op uw adres van deze gemeente met een maande- 
   lijks inkomen niet boven de norm van de Participatiewet.  
   In 2022 is dat: Voor alleenstaande is dat € 1,250,19 p/mnd. Voor gehuwden/samenwonende € 1.481,60 p/mnd. 
   en voor alleenstaanden en alleenstaande ouder(s) € 1.037,12 p/mnd. 
> Iedere burger die in aanmerking, via zijn gemeente is gekomen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. 
> Iedere burger ouder dan 21 jaar, zelfstandig wonend en voorzien in eigen levensonderhoud en een uitkering ont- 
   vangt krachtens Participatiewet, IAOW, IAOZ van uw gemeente. 
> Iedere burger jonger dan 21 jaar, zelfstandig wonend en voorzien in eigen levensonderhoud en in aanmerking is  
   gekomen voor een uitkering krachtens de Participatiewet, IOAW, IAOZ van uw gemeente. (Dit zijn uitzonde- 
   ringen, dus niet wonend in een instelling woont voor beschermd of begeleid wonen). 
> Als u als burger enkel een AOW ontvangt en ingeschreven staat in uw gemeente en in eigen levensonderhoud  
   voorziet. 
> Als u als burger een WAJONG-uitkering ontvangt, ingeschreven staat in uw gemeente en in eigen levensonder- 
   houd voorziet. 
> Als u als burger een Anw-uitkering (nabestaandenuitkering) ontvangt, ingeschreven staat in uw gemeente en in 
   eigen levensonderhoud voorziet. 
> Als u naast een uitkering van het UWV een aanvullende toeslaguitkering ontvangt, ingeschreven staat in uw ge- 
   meente en in eigen levensonderhoud voorziet. 
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Mocht u aan een van bovenstaande voorwaarden voldoen maar woont u samen en uw partner heeft inkomen dan is 

de kans groot dat u alsnog NIET in aanmerking komt voor de energietoeslag. 
Wie komt niet in aanmerking voor de energietoeslag: 
> Indien u niet zelfstandig een huishouden voert dat wil zeggen, u behoeft niet te voorzien in eigen onderhoud. 
> Indien u op de peildatum jonger bent als 21 jaar maar wel een lager inkomen heeft als het sociaal minimum. 
> Indien u student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt. 
> Indien u woonachtig bent in een zorg- of verpleeginstelling voor beschermd of begeleid wonen. 
> Indien u briefadres niet staat ingeschreven in uw gemeente. 
 

Noot vanuit BUS: 
> Wij raden alle burgers, welke menen recht te hebben op een uitkering energietoeslag deze ook aan te vragen. 
> U dient dan wel te voldoen aan de voorwaarden zoals wij het in deze briefing hebben aangegeven. 
> Gelet op de grote diversiteit waarin burgers kunnen verkeren en daardoor waarschijnlijk geen aanspraak zouden kun- 
   nen maken op de energietoeslag maar hun dagelijks leven behoorlijk wordt beheerst door geldzorgen waardoor men  
   niet meer kan voldoen aan alle aangegane betalingsverplichtingen, dan zouden wij u aanraden om eens vrijblijvend 
   met uw gemeente in gesprek te gaan en aan te kaarten of ook u aanspraak zou kunnen maken op de energietoeslag. 
Wenst u informatie over de energietoeslag, benader ons per mail met uw vraag en wij zullen u mail van de juiste 

informatie voorzien. Mailen naar: info@debus.nl     
Stel u vraag zo duidelijk mogelijk dan kunnen wij u ook het gewenste antwoord doen toekomen. 
  
 

Opgemaakt: Tilburg, 18 maart 2022 
Bestuur BUS 
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