Veelgestelde vragen en
antwoorden energievergoeding

Wat is energievergoeding?
De energieprijzen stijgen. Het Rijk maakt geld vrij om de energiebelasting te verlagen.
Daar bovenop geven zij volgend jaar ook eenmalig een vergoeding aan huishoudens met
een inkomen op of net boven het sociaal minimumniveau. Dit om hen te helpen bij het
betalen van de energierekening. Het Rijk noemt de vergoeding ook wel energietoeslag.
Wanneer gaat deze regeling in?
Het Rijk werkt nu met spoed aan deze regeling. U kunt de vergoeding volgend jaar
verwachten. Wanneer is nog niet bekend. Houd daarvoor de kanalen van de Sociale
Dienst Drechtsteden in de gaten.
Hoe hoog is de energievergoeding?
Dat weten we nu nog niet. Het Rijk werkt momenteel de regeling verder uit.
Voor wie is de energievergoeding? En kom ik aanmerking?
De energievergoeding is voor huishoudens met:



Inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen
inwoners met een laag inkomen. Wat dit precies inhoudt, wordt later bepaald.

De energievergoeding is niet voor bedrijven.
Ik heb een bijstandsuitkering, hoe vraag ik de energievergoeding volgend jaar aan?
U hoeft de energievergoeding niet aan te vragen. U ontvangt de vergoeding
automatisch. Wanneer dit zover is, krijgt u bericht van ons.
Ik heb een laag inkomen, hoe vraag ik de energievergoeding aan?
Houd hiervoor onze website in de gaten. Volgend jaar kunt u hier informatie vinden over
het aanvragen van de energievergoeding
Ik heb nu al financiële problemen door de stijgende energiekosten. Wat kan ik doen?
Kijk hiervoor op www.socialedienstdrechtsteden.nl/energiekosten en/of neem contact op
met de Sociale Dienst Drechtsteden. Er wordt samen gekeken naar een oplossing.
Tips vanuit het Regionaal Energieloket om energie te besparen
Op de website van het Regionaal Energieloket worden diverse algemene tips gegeven
om energie te besparen. U vindt op deze website onder andere ook een E-book, met
daarin 50 energiebespaartips. Voor inwoners van de Drechtsteden die een huurwoning
hebben is een aparte webpagina beschikbaar met informatie over energiezuinige
huurwoningen.

