Veelgestelde vragen en
antwoorden energietoeslag

1. Wat is de energievergoeding/-toeslag?
De energieprijzen stijgen. Het Rijk maakt daarom geld vrij om de energiebelasting
te verlagen. Daar bovenop wordt in 2022 eenmalig een vergoeding aan
huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimumniveau
gegeven. Dit om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. Het Rijk
noemt de energievergoeding ook wel de eenmalige energietoeslag. Deze regeling
wordt namens de zeven gemeenten in de Drechtsteden (Alblasserdam,
Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht en Zwijndrecht) uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden.
2. Voor wie is de eenmalige energietoeslag?
De eenmalige energietoeslag wordt uitgekeerd aan inwoners in de Drechtsteden,
waarvan het inkomen minder is dan 130% van het wettelijk sociaal minimum
(WSM). De energietoeslag is niet voor bedrijven.
3. Hoe hoog is de oorspronkelijke eenmalige energietoeslag?
De hoogte van de energietoeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen.
Bij een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) bedraagt de
energietoeslag € 800* en bij een inkomen tussen 120% en 130% van het
sociaal minimum bedraagt de energietoeslag € 600.
Wilt u weten wat het sociaal minimum is? Bekijk dit op onze website. Voor
inwoners die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, geldt een hoger
sociaal minimum.
*Zie informatie over de extra energietoeslag bij punt '4 extra energietoeslag van
€ 500 voor inwoners met een inkomen lager dan 120% van het sociaal
minimum'.
4. Extra energietoeslag van € 500 voor inwoners met een inkomen lager dan 120%
van het sociaal minimum
Er is besloten om aan de inwoners met een inkomen lager dan 120% van het
wettelijk sociaal minimum (WSM), bovenop het oorspronkelijke bedrag van €
800, een extra bedrag van € 500 uit te keren. Dit bedrag wordt voor 1
september 2022 automatisch uitgekeerd. Aan degenen die na 1 september 2022
een eerste aanvraag indienen én die recht hebben op de eenmalige energietoeslag
van € 800 wordt een bedrag van € 1.300 uitgekeerd.

5. Ik heb een inkomen tussen 120% en 130% van het sociaal minimum. Krijg ik ook
een extra energietoeslag?
Vooralsnog niet. Hier vindt nog besluitvorming over plaats in het bestuur.
Wanneer er een positief besluit wordt genomen krijgen ook die inwoners in de
Drechtsteden een extra bedrag. Dit zijn de inwoners die eerder al een eenmalige
energietoeslag van € 600 hebben gekregen.
6. Vanaf wanneer kan ik een aanvraag indienen?
Vanaf dinsdag 19 april 2022 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor
de eenmalige energietoeslag. De aanvraag kan digitaal worden ingediend via de
website van de Sociale Dienst Drechtsteden. Het is eventueel ook mogelijk om
een aanvraag schriftelijk in te leveren. Hiervoor kunt u contact opnemen met een
van de zeven gemeenten in de Drechtsteden of met de Sociale Dienst
Drechtsteden. Degenen die de eenmalige energietoeslag automatisch uitgekeerd
hebben gekregen hoeven geen digitale aanvraag meer in te dienen.
7. Moet ik voor de extra energietoeslag van € 500 een aanvraag indienen?
Nee. De inwoners in de Drechtsteden die recht hebben op de eenmalige
energietoeslag krijgen de extra € 500 automatisch uitgekeerd. Zij worden
hierover schriftelijk geïnformeerd.
8. Tot wanneer kan ik een aanvraag indienen?
Het aanvragen van de eenmalige energietoeslag is mogelijk tot en met 31
december 2022.
9. Welke bewijsstukken zijn belangrijk om bij de aanvraag toe te voegen?
Als u geen bijstandsuitkering ontvangt, levert u (kopieën van) de volgende
gegevens in:
-

Kopie legitimatiebewijs aanvrager en eventuele partner.
Kopie bankpas (voor verificatie van uw bankrekeningnummer).
Specificatie van uw meest recente inkomen (bijvoorbeeld salarisstrook) van
aanvrager en eventuele partner.

10. Ik heb een aanvraag ingediend, wanneer weet ik of het is goedgekeurd?
De Sociale Dienst Drechtsteden streeft ernaar om zo snel als mogelijk een reactie
te geven of uw (complete) aanvraag is goedgekeurd. De wettelijke termijn die
hiervoor geldt is 40 werkdagen.
11. Krijg ik de eenmalige energietoeslag automatisch uitgekeerd?
Voor een groot aantal inwoners in de Drechtsteden geldt dat zij de eenmalige
energietoeslag automatisch ontvangen (ambtshalve uitkering); deze groep
inwoners hoeft geen aanvraag in te dienen. De bedragen worden in april 2022
uitgekeerd.
De inwoners in de Drechtsteden die recht hebben op de extra € 500 krijgen dit
bedrag ook automatisch uitgekeerd. Zie hiervoor ook de informatie bij punt '4.
Extra uitkering van € 500 voor inwoners met een inkomen lager dan 120% van
het sociaal minimum.

12. Wat betekent 'ambtshalve' uitkering?
Een ambtshalve uitkering is een automatische betaling. Een groot aantal inwoners
in de Drechtsteden hebben de eenmalige energietoeslag automatisch uitgekeerd
gekregen.
Overzicht automatische uitkering (ambtshalve uitkering)
De inwoners die de eenmalige energietoeslag inmiddels hebben ontvangen zijn
degenen* die:
•
sinds 1 juli 2021 en voor 1 april 2022 2 een Participatiewet uitkering
(=algemene bijstand) hebben.
•
sinds 1 juli 2021 en voor 1 april 2022 een IOAW of IOAZ-uitkering hebben
ontvangen.
•
sinds 1 juli 2021 en voor 1 april 2022 bijzondere bijstand hebben
ontvangen.
•
sinds 1 juli 2021 en voor 1 april 2022 een Persoonlijk minimabudget
(PMB) hebben gehad.
In april wordt de eenmalige energietoeslag ook automatisch uitgekeerd aan
inwoners in de Drechtsteden die in de periode vanaf 1 juli 2021 een Bbz-uitkering
of een AIO aanvulling bij de AOW (hebben) ontvangen.
* In eerdere berichten gaven we aan dat ook de inwoners in de Drechtsteden die
in 2022 een kwijtschelding gemeentelijke belastingen hebben ontvangen de
eenmalige energietoeslag automatisch uitgekeerd krijgen. Helaas is dit niet
mogelijk. Deze inwoners vragen we om alsnog zelf een aanvraag indienen.
13. Ik heb vanaf 5 april 2022 recht op een bijstandsuitkering. Ontvang ik de
eenmalige energietoeslag automatisch (ambtshalve uitkering)?
Nee. De peildatum voor de automatische (ambtshalve) uitkering van de eenmalige
energietoeslag is 1 april 2022. Heeft u na deze datum recht op een
bijstandsuitkering, dan vragen we u om een digitale/schriftelijke aanvraag in te
dienen.
14. Zit er een grens aan de hoeveelheid mensen die kunnen aanvragen?
Nee, er is geen limiet.
15. Is het een gift?
Ja, het is een gift.
16. Wordt er met de eenmalige energietoeslag ook gekeken naar de overwaarde van
een woning (dus naar vermogen)?
Nee, er wordt niet gekeken naar het vermogen. Er is geen vermogenstoets.
17. Ik heb een bijstandsuitkering en ontvang een gift voor de hoog oplopende
energierekening. Wordt mijn bijstand hierdoor gekort?
Giften en vergoedingen, bedoeld voor het algemene levensonderhoud, worden in
principe verrekend met de bijstand. Gelet op de recente uitzonderlijke stijging van
de energiekosten en de noodsituaties die hierdoor veroorzaakt kunnen worden,
kan de Sociale Dienst Drechtsteden besluiten om een uitzondering te maken als
een gift wordt ontvangen voor de hoge energierekening.

Wanneer u een gift ontvangt van een persoon, dient u hiervan melding te maken
bij de Sociale Dienst Drechtsteden. De Sociale Dienst Drechtsteden kijkt
vervolgens naar uw situatie en beoordeelt of de gift vrijgelaten kan worden.
Giften ontvangen van officiële goede doelen worden altijd volledig vrijgelaten en
hoeven niet gemeld te worden bij de sociale dienst.
Neem bij twijfel contact op met de Sociale Dienst Drechtsteden.
18. Ik ontvang AOW. Kom ik in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag?
Ja. Als uw inkomen lager is dan 130% van het wettelijk sociaal minimum dan
komt u in aanmerking voor de energietoeslag. Als u op 1 april 2022 een AIOaanvulling ontvangt bij uw AOW dan ontvangt u automatisch de energietoeslag.
U hoeft geen aanvraag in te dienen. Zie hiervoor ook de informatie bij punt '12.
Wat betekent 'ambtshalve' uitkering?'
19. Ik ben zzp'er/zelfstandige ondernemer. Kom ik in aanmerking voor de eenmalige
energietoeslag?
Ja. Als uw inkomen lager is dan 130% van het wettelijk sociaal minimum, dan
komt u in aanmerking voor de energietoeslag. Als u op 1 april 2022 een uitkering
op grond van het Bbz 2004 ontvangt, dan krijgt u automatisch de energietoeslag.
Zie hiervoor ook de informatie bij punt '12. Wat betekent 'ambtshalve' uitkering?'
20. Hoe werkt het aanvragen van de energietoeslag in combinatie met
inkomenstoetsing, jaarcijfers en dergelijke?
1. Voor zelfstandig ondernemers die een uitkering voor levensonderhoud op
grond van het Bbz 2004 ontvangen, geldt dat het definitieve (jaar)inkomen
pas na afloop van het boekjaar kan worden vastgesteld. Of de ondernemer
een inkomen heeft onder de voor de energietoeslag geldende inkomensgrens,
kan daarom alleen achteraf worden vastgesteld.
2. Aan de ondernemer met een uitkering levensonderhoud op grond van het Bbz
2004 kan de energietoeslag ambtshalve worden toegekend. Na afloop van het
boekjaar kan worden getoetst of er daadwerkelijk recht bestond.
21. Wordt alimentatie als inkomen gezien bij het aanvragen van de eenmalige
energietoeslag?
Ja. Alimentatie is 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 op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
(Appa).
● WSF/studiefinanciering
Heeft u een AOW, WAJONG, ANW of een uitkering UWV met aanvullende
toeslagenwet dan hoeft u geen bewijsstukken aan te leveren van uw inkomen.
22. Ik heb financiële problemen door de stijgende energiekosten. Wat kan ik verder
nog doen?
Kijk hiervoor op www.socialedienstdrechtsteden.nl/energiekosten en/of neem
contact op met de Sociale Dienst Drechtsteden.
23. 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 in de Drechtsteden die
een huurwoning hebben is een aparte webpagina beschikbaar met informatie over
energiezuinige huurwoningen.
24. Terugstorten van uw uitkering eenmalige energietoeslag?
Wilt u het bedrag dat u uitgekeerd heeft gekregen, om wat voor reden dan ook,
terugstorten? Dat kan. Gebruik hiervoor het rekeningnummer van de sociale
dienst, waarmee het bedrag aan u is uitgekeerd. Vermeld bij uw terugstorting uw
klantnummer. Als u die niet bij de hand heeft kunt u ook uw naam en
geboortedatum vermelden.
25. Sommige huishoudens ontvangen 2 of 3 keer de eenmalige energietoeslag. Is dat
niet oneerlijk? Hoe zit dat?
De energietoeslag is door de wetgever vormgegeven als categoriale bijstand. Dat
betekent dat iedereen onder de inkomensgrens in aanmerking komt en dat er
geen individuele afweging wordt gemaakt over de vraag of er kosten zijn
gemaakt en of deze noodzakelijk zijn. Sterker nog: bij de energietoeslag hoeft de
ontvanger de kosten niet daadwerkelijk te maken. Een categoriale regeling was
de enige manier waarop gemeenten in een korte tijd een zeer grote groep
inwoners financieel konden compenseren voor de gestegen energiekosten. De
keuze van de wetgever voor een categoriale regeling heeft dus tot gevolg dat
sommige inwoners met een laag inkomen, die geen gestegen energiekosten
hebben, de energietoeslag alsnog ontvangen.
In de Drechtsteden zijn er door het bestuur keuzes gemaakt over de
inkomensgrenzen en het bedrag. Ook is ervoor gekozen om een aantal groepen
inwoners uit te sluiten van de energietoeslag, omdat het vaststaat dat zij geen
energiekosten hebben, zoals mensen in detentie of in een inrichting, daklozen en
jongeren die onder de onderhoudsplicht van hun ouders vallen. Inwoners op wie
de kostendelersnorm van toepassing is, zijn niet uitgesloten van de
energietoeslag, omdat onder hen veel mensen zijn die zeer hoge energiekosten
hebben die ze niet kunnen betalen. Dit betekent dat er in sommige gevallen
meerdere energietoeslagen per adres worden betaald, als er meerdere
kostendelers met een uitkering op hetzelfde adres wonen. Een individuele

beoordeling per adres over wie er wel of geen (hoge) energiekosten betaalt, kan
binnen de regeling niet.

