
 

 

 

 

                          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 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.--.-.-.-.--.-.-.--.-.- .--.-.-.- 

         DE ENERGIETOESLAG BEREIKT BLIJKBAAR NIET IEDEREEN! 

        ZO LOOP JE GEEN € 1.300,00 MIS. 
                                              VRAAG HET BIJ UW GEMEENTE AAN. 
 
Er wordt al weken gesproken over de energietoeslag, vele die hiervoor in aanmerking komen hebben blijkbaar de 

energietoeslag nog niet aangevraagd. Ieder huishouden komt in aanmerking met een inkomen tot 120 procent van 

het sociaal minimum. De gemeente keert de energietoeslag uit.  
Ook horen wij dat vele mensen de energietoeslag wel hebben aangevraagd bij hun gemeente maar nog steeds 

wachten op de uitkering. 
 

Wat moet u doen als u van mening bent dat u in aanmerking dient te komen van de energietoeslag, hier 

volgen een aantal belangrijke mededelingen: 
> Download het aanvraagformulier via de website van uw gemeente of via uw Digit. Hebt u daar problemen mee 
   ga dan naar de gemeente en vraag het aanvraagformulier daaraan. 
> De tijd dringt als u de energiekeling nog niet hebt aangevraagd. 
> Het kan zo maar zijn dat uw gemeente de een uiterste aanvraagdatum hanteert. 
> Hebt u problemen om het aanvraagformulier in te vullen vraag in uw directe omgeving of men u wilt helpen of 
   ga naar het gemeentelijk informatiepunt, zij kunnen u ook helpen. 
> Indien u hulp wenst maar moeilijk kunt vinden, mail ons en wij helpen u stuur u mail naar: info@debus.nl 

 

Belangrijk is dat u de volgende gegevens en overzichten meestuurt bij het aanvraagformulier: 
* Een kopie van uw bankafschriften waarop uw laatste inkomen staan vermeld. 
   Als u (en uw partner) inkomen ontvangt vanuit werk een kopie van het laatste bankafschrift waarop u (en van 
   uw partner) salaris en werkgever staat/staan vermeld. Ook een kopie van uw salarisbrief )salarisbrieven) moet u 
   dan meesturen. Het inkomen op de salarisbrief moet overeenkomen met het bedrag op uw bankafschrift(en).  
   Ontvangt u (en/of uw partner) uw een uitkering, van het UWV (WW – ZW – WAO - WIA) of van uw gemeente 
   (Bijstandsuitkering) of van de Sociale Verzekeringsbank (AOW en/of AIO of een ANW-uitkering) dan een 
   kopie van het bankafschrift waarop uw uitkeringsinstantie en u en eventueel van uw partner\ netto uitkering(en) 
   staan vermeld. 
   Ontvangt u en of uw partner naast een AOW-uitkering ook een pensioenuitkering dan moet u ook een kopie 
   van het bankafschrift waarop uw pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij en het bedrag van uw pensioen- 
   uitkering staat vermeld meesturen 
   Het kan zijn dat de inkomsten van u en uw partner op een bankafschrift vermeld staan maar het kan ook zo maar 
   zijn dat op verschillende bankafschriften het inkomen van u en uw partner vermeld staan dan moet u van al deze  
   bankafschriften een kopie maken en meesturen.   
* Stuur en kopie van het recente contract van het energiebedrijf die u gas en stroom levert mee.  
* Een kopie van uw bankafschrift waarop het bewijs dat u uw energierekening betaalt aan het energiebedrijf.  
* Een kopie van u en/of uw partner van uw identiteitskaart of paspoort meesturen. 
 

Wanner kom je in aanmerking voor de energietoeslag: 
* Bent u alleenstaande en voert u een huishouden en verdient uw minder dan € 1.310,05, 
* Woont u samen en voert u ene huishouden en is uw gezamenlijk inkomen minder dan € 1.971.20, 
* Bent u alleenstaande en gepensioneerd en verdient u minder dan € 1.455,67, 
*  Bent u samenwonend en gepensioneerd en verdient u beide in totaal minder dan € 1.971,05 
Het gaat hier om de netto-inkomsten per maand dus inclusief uw te ontvangen vakantietoeslag / vakantiegeld. 
Dan komt u voor de energietoeslag in aanmerking, vraag deze dan ook aan, u hebt er recht op. 
 

Hebt u vragen, mail ons gerust wij kunnen en zullen al uw vragen van deskundig antwoord voorzien en helpen u 
met het invullen van formulieren, alles gratis:  Mail naar: info@debus.nl 

                                                                                           Opgemaakt: Tilburg, 24.10.2022 - Bestuur BUS. 
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