
Iedereen moet meer betalen voor gas en elektriciteit. Hierdoor hebben mensen 
moeite om hun energierekening te betalen. De overheid wil deze mensen graag 
helpen. Daarom krijgt iedereen die er recht op heeft een eenmalige energietoeslag. 
De energietoeslag is door het kabinet verhoogd van 800 euro naar 1.300 euro. Heb jij 
hier recht op? Of heb je de energietoeslag al aangevraagd en wil je weten of je extra 
compensatie krijgt? In deze folder lees je er meer over.

1.300 E U R O E N E R G I E TO E S L AG:
Kom jij ervoor in aanmerking? 

hier recht op? Of heb je de energietoeslag al aangevraagd en wil je weten of je extra 

Energietoeslag 
aanvragen:

www.tholen.nl/
energietoeslag-aanvragen

Inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal 
minimum inkomen kunnen de bijdrage tot en met 1 
december 2022 aanvragen bij de gemeente. Je ont-
vangt in totaal 1.300 euro. Heb je een deel van het geld 
ontvangen? Dan hoef je niets te doen. Je ontvangt de 
aanvullende 500 euro automatisch in het najaar. Heb 
je een aanvraag gedaan maar nog niets gehoord? Dan 
hoef je geen nieuwe aanvraag te doen.

Gemeente Tholen

Hof van Tholen 2

4691 DZ  Tholen

14 0166

gemeente@tholen.nl

www.tholen.nl

Vergoedingen voor inwoners met een laag inkomen
Naast de energietoeslag kan je ook van de gemeente andere 
vergoedingen krijgen. Jouw inkomen mag hiervoor niet ho-
ger zijn dan 110 procent van het sociaal minimum. Ook mag 
je maar een maximaal bedrag aan spaargeld hebben. Iedere 
vergoeding moet je steeds apart aanvragen.

Hoeveel is 110 procent van het sociaal minimum?
Het gaat om een maximum netto maandinkomen, inclusief 
vakantietoeslag.

Zorgverzekering
Je kan gebruik maken van de Collectieve Zorgverzekering die gemeente samen met zorg-
verzekeraar VGZ aanbiedt. We betalen een gedeelte van jouw zorgverzekering en jouw 
eigen risico is meeverzekerd. Vanaf half november tot en met 31 december kan je een 
nieuwe zorgverzekering aanvragen. Je kan dan kiezen uit twee pakketten.
Meer informatie op https://www.tholen.nl/collectieve-zorgverzekering

Vergoedingen bijzondere bijstand
Mogelijk heb je ook recht op andere vergoedingen voor bijvoorbeeld sociaal culturele 
activiteiten, voor medische kosten of voor een sport- of spelabonnement voor kinderen 
of volwassenen. Je kunt dan bij ons bijzondere bijstand aanvragen. Via de stappen van de 
digitale aanvraag kun je nagaan op welke vergoedingen je recht hebt. 
Meer informatie en aanvragen via https://www.tholen.nl/bijzondere-bijstand-aanvragen

Heb je hulp nodig bij het 
aanvragen? Neem dan 

tijdens kantooruren contact 
op met de voorzieningen-

consultent van de 
gemeente via tel 14 0166.

Tot pensioenleeftijd Vanaf pensioenleeftijd

Alleenstaanden € 1.212,00 € 1.348,24

Gehuwden/
samenwonenden

€ 1.731,43 € 1.826,40



Wat is de energietoeslag?
De energietoeslag is een bedrag van 1.300 euro. 
Dat geld is bedoeld om je te helpen met het be-
talen van de rekeningen voor gas en elektriciteit.

Voor wie is die 1.300 euro bedoeld?
Je hebt recht op de energietoeslag als je inko-
men rond het sociaal minimum is. Het maakt 
daarbij niet uit of je dat inkomen hebt vanuit een 
uitkering, vanuit je werk of vanuit je pensioen. Je 
moet wel 21 jaar of ouder zijn en hoofdbewoner 
zijn van de woning. De energietoeslag wordt 
maar één keer per adres of per huishouden uit-
gekeerd.

Het sociaal minimum
Het sociaal minimum is het bedrag dat mensen nodig hebben om te leven. Mensen die 
huurtoeslag of zorgtoeslag krijgen, hebben vaak een inkomen dat op of net boven het so-
ciaal minimum is. Dat sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. De hoogte hangt 
af van je leeftijd en van je leefsituatie. Zo is het sociaal minimum voor mensen die alleen 
wonen anders dan voor mensen die getrouwd zijn.

Ik heb geen internet. Hoe kan ik de energietoeslag aanvragen?
Heb je geen internet? Neem dan contact met ons op door, tijdens kantooruren, te bellen 
naar 14 0166. Een voorzieningenconsulent kan je dan eventueel ondersteunen bij het  
indienen van de aanvraag bij jou thuis of op het gemeentehuis. 

Heb ik recht op energietoeslag?
Verdien jij net iets meer dan het sociaal minimum? Dan heb je mogelijk recht op de ener-
gietoeslag. Je hebt recht op de energietoeslag als je niet meer verdient dan 120 procent 
van het sociaal minimum. We willen alleen van je weten hoeveel geld je maandelijks  
ontvangt, inclusief vakantiegeld. Naar spaargeld wordt niet gekeken.

Hoeveel is 120 procent van het sociaal minimum?
Het gaat om een maximum netto maandinkomen, inclusief vakantietoeslag.

Geen invloed op andere toeslagen of op een uitkering
Krijg je ook een zorgtoeslag, een huurtoeslag of kinderopvangtoeslag? Of heb je een  
uitkering? Dan hoef je niet bang te zijn dat de energietoeslag daar invloed op heeft. De 
zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag of je uitkering blijven precies hetzelfde. Je krijgt de 
energietoeslag er gewoon bij.

Hoe lang duurt het?
Je krijgt zo snel mogelijk een reactie op jouw aanvraag. We proberen binnen vier weken te 
reageren. Het kan tot maximaal acht weken duren voordat je reactie van ons hebt.

DIGITAAL AANVRAGEN

Ga naar www.tholen.nl/energietoeslag-aanvragen en vul het digitale aan-
vraagformulier volledig in. Hiervoor heeft u internet en een DigiD nodig. 
Stuur de documenten die nodig zijn mee. Als het kan graag in PDF-formaat.

Tot pensioenleeftijd Vanaf pensioenleeftijd

Alleenstaanden € 1322,18 € 1470,80

Gehuwden/ 
samenwonenden

€ 1888,84 € 1992,43

Weet je niet zeker of je recht hebt op 
de 1.300 euro? Vraag de energietoe-
slag dan altijd aan. Je hoort dan van-
zelf of je er wel of geen recht op hebt.


