
HEEFT U recht  
op DE ENERGIE- 
TOESLAG 2022? 
 

Aanvragen kan nog tot  
het einde van dit jaar.



Heeft u de energietoeslagen 2022 al (deels) gekregen? 
Als u de energietoeslag al (voor een deel) gekregen heeft, geef deze folder dan aan 
iemand die de toeslag nog niet gekregen heeft. De bedragen waar u nog recht op heeft, 
worden automatisch op uw rekening gestort.

Heeft u de energietoeslagen 2022 nog niet gekregen? 
In deze folder staat of u er recht op heeft en hoe u de toeslagen  aanvraagt.
Dat kan nog tot het einde van het jaar.
 
Heeft u minder inkomen per maand dan:  
Maximaal netto inkomen per maand met vakantiegeld (120% bijstandsnorm)

Gezinssituatie Leeftijd Incl. vakantiegeld

Alleenstaande (ouder) 21 jaar tot AOW-leeftijd €  1.322,18

Getrouwd of samenwonend 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.888,84

Alleenstaande (ouder) vanaf AOW-leeftijd €  1.470,80

Getrouwd of samenwonend vanaf AOW-leeftijd €  1.992,43

*  Bij het berekenen van uw inkomen tellen uw vermogen en de toeslagen die u van de Belastingdienst  
krijgt zoals huur- en zorgtoeslag niet mee.

Dan heeft u recht op de energietoeslag.

Hoe hoog is de energietoeslag 2022?
Er zijn twee energietoeslagen: een van de landelijke overheid en een van de gemeente  
Eindhoven. Beide toeslagen vraagt u aan bij de gemeente.

 � Energietoeslag van de landelijke overheid is in totaal € 1.300,-
 � Energietoeslag van de gemeente Eindhoven is in totaal € 530,-

De toeslagen worden in delen uitbetaald. 
 
Heeft u wel de landelijke energietoeslag gekregen maar de gemeentelijke niet? 
Dat kan. Dan heeft u waarschijnlijk de Meedoenbijdrage van de gemeente nog niet 
aangevraagd. Doe dat dan alsnog. Dat kan nog tot het einde van dit jaar. 

U hoeft maar één aanvraag te doen voor beide energietoeslagen:  
de Meedoenbijdrage
U vraagt de energietoeslagen aan door de Meedoenbijdrage aan te vragen bij de gemeente.
Als u de Meedoenbijdrage krijgt, dan krijgt u automatisch ook de energietoeslagen waar  
u recht op heeft.

Wat is de Meedoenbijdrage? 
De Meedoenbijdrage is een bedrag voor personen en gezinnen met een inkomen tot  
120% van de bijstandsnorm. U kunt zelf bepalen waar u dit geld aan uitgeeft.  
Bijvoorbeeld aan een sport of een hobby. Mensen die de Meedoenbijdrage krijgen,  



kunnen ook gratis reizen met de bus en met korting naar de bibliotheek en het zwembad. 
Hoeveel de Meedoenbijdrage is, hangt af van uw leeftijd op 1 januari.  
In 2022 zijn de bedragen per persoon per jaar: 

 � 0-4 jaar  € 193
 � 4-12 jaar  € 270
 � 12-18 jaar   € 526
 � 18 tot AOW-leeftijd  € 168
 �  Vanaf AOW-leeftijd € 307 

Aanvragen via internet of op papier?
De snelste manier om de Meedoenbijdrage en dus de energietoeslagen aan 
te vragen is via internet met DigiD www.eindhoven.nl/meedoenbijdrage.  
Heeft u geen DigiD of wilt u sowieso liever een papieren aanvraagformulier?  
Dat kan. Bel naar de gemeente via telefoonnummer 14040. We sturen u dan  
een aanvraagformulier op. Let op: hoe u ook aanvraagt, uw aanvraag moet  
voor het einde van het jaar bij ons binnen zijn.

Hulp nodig?
Vindt u het aanvragen moeilijk en heeft u geen hulp? Dan zijn er organisaties die u graag 
willen helpen. Heeft u een generalist van WIJeindhoven? Dan kunt u hem of haar bellen. 
Heeft u geen generalist van WIJeindhoven dan kunt u terecht bij:

 � Sociaal Raadsliedenwerk van Lumens, telefoonnummer 040 219 33 00.
 � Werkplaats Financiën, telefoonnummer 040 760 17 77 of loop binnen in:

 � Gestel Lassusstraat 15 Dinsdag 9.30 tot 12.00 uur
 � Stratum Piuslaan 74A Maandag 13.00 tot 15.00 uur 

  Woensdag 9.30 tot 12.00 uur  
  Maandagavond op afspraak, 
  bel 040 - 760 17 77

 � Strijp Halvemaanstraat 108 Vrijdag 9.30 tot 12.00 uur
 � Tongelre Jozef Israëlslaan 2F Donderdag 9.30 tot 12.00 uur
 � Woensel Stephensonstraat 37 Maandag en dinsdag op afspraak, 

  bel 040 - 760 17 77
 � Vaartbroek Tarwelaan 54 Maandag 13.00 tot 15.00 uur 

  Donderdag 9.30 tot 12.00 uur

Wat als u niet in aanmerking komt?
Komt u niet in aanmerking voor de Meedoenbijdrage en dus ook niet voor de 
energietoeslag, maar heeft u wel te weinig inkomen of vermogen om uw 
gestegen energierekening te betalen? Dan kunt u, als u niet meer vermogen 
heeft dan € 6.505 per persoon, bijzondere bijstand aanvragen via de website 
van de gemeente www.eindhoven.nl/bijzonderebijstand.

https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/inkomen/hulp-bij-geldzorgen/inkomensondersteuning/meedoenbijdrage
https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/inkomen/hulp-bij-geldzorgen/inkomensondersteuning/bijzondere-bijstand


Andere inkomensondersteunende  
regelingen van de gemeente 
Collectieve Zorgverzekering Gemeentepolis*
Een zorgverzekering die bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering 
via VGZ of CZ. De gemeente betaalt mee aan de premie. De Gemeentepolis is een 
zorgverzekering voor inwoners van Eindhoven die:

 � 18 jaar of ouder zijn;
 � niet meer inkomen hebben dan 130% van de bijstandsnorm (zie de tabel);
 � niet meer vermogen hebben dan € 6.505 per persoon; 
 � geen betalingsachterstand hebben bij de huidige zorgverzekeraar.

* Studenten komen niet in aanmerking.

Maximaal netto inkomen per maand met vakantiegeld (130% bijstandsnorm)

Gezinssituatie Leeftijd Incl. vakantiegeld

Alleenstaande (ouder) 21 jaar tot AOW-leeftijd €  1.432,37 

Getrouwd of samenwonend 21 jaar tot AOW-leeftijd € 2.046,24 

Alleenstaande (ouder) vanaf AOW-leeftijd €  1.593,37 

Getrouwd of samenwonend vanaf AOW-leeftijd €  2.158,47 

*  Bij het berekenen van het inkomen tellen de toeslagen niet mee die u van de Belastingdienst  
krijgt zoals huur- en zorgtoeslag.

De Collectieve Zorgverzekering Gemeentepolis vraagt u aan via  
www.eindhoven.nl/gemeentepolis. Of ga voor hulp naar de spreekuren  
van Werkplaats Financiën bij u in de buurt.

Kinderopvangbijdrage
De Kinderopvangbijdrage van de gemeente is iets anders dan de kinder-
opvangtoeslag van de Belastingdienst. Het is een bijdrage van de gemeente 
voor Eindhovense ouders die:

 � een (aanvullende) bijstandsuitkering hebben;
 � werken of een traject naar werk volgen;
 � studeren en recht hebben op studiefinanciering of op een bijdrage uit de WTOS;
 � kinderen hebben in de leeftijd tot en met 12 jaar. 

Ga naar www.eindhoven.nl/kinderopvangbijdrage.

Individuele studietoeslag
Voor studenten vanaf 18 jaar die recht hebben op studiefinanciering,  
WTOS of Levenlang-lerenkrediet en door een structurele medische beperking 
naast hun studie niet  voor inkomsten kunnen zorgen. Maar geen Wajong-  
of ziektewet uitkering van het UWV krijgen.  
Ga naar www.eindhoven.nl/studietoeslag.

http://www.eindhoven.nl/gemeentepolis
https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/inkomen/hulp-bij-geldzorgen/inkomensondersteuning/kinderopvangbijdrage
https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/inkomen/hulp-bij-geldzorgen/inkomensondersteuning/kinderopvangbijdrage
https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/inkomen/hulp-bij-geldzorgen/inkomensondersteuning/individuele-studietoeslag


Individuele inkomenstoeslag
Voor Eindhovenaren van 23 jaar tot de AOW leeftijd, die minstens 5 jaar achter 
elkaar rondkomen van een minimuminkomen (max. 3% boven de bijstands-
norm). En niet meer dan € 6.505 per persoon aan vermogen hebben. 
Ga naar www.eindhoven.nl/inkomenstoeslag.

Bijzondere bijstand
Voor Eindhovenaren met noodzakelijke extra kosten door bijzondere 
omstandigheden. En de extra kosten kunnen niet op een andere manier 
vergoed worden. Als u meer dan € 6.505 vermogen per persoon heeft,  
komt u niet in aanmerking voor de bijzondere bijstand. De gemeente 
beoordeelt of u de Bijzondere bijstand als gift of lening krijgt.  
Ga naar www.eindhoven.nl/bijzonderebijstand. 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
In februari krijgen veel Eindhovenaren een aanslag gemeentelijke belastingen.  
In enkele gevallen kan kwijtschelding aangevraagd worden. 
Ga naar www.eindhoven.nl/kwijtschelding.

Regelingen voor kinderen
Er zijn verschillende tegemoetkomingen voor kinderen die opgroeien  
in gezinnen met een laag inkomen. 
Ga naar www.eindhoven.nl/regelingenvoorkinderen.

Bereken uw recht
Op berekenuwrecht.nl kunt u zelf nagaan voor welke regelingen u in aanmerking komt. 
Op www.berekenuwrechtplus.nl ziet u voor welke gemeentelijke regelingen u in 
aanmerking komt. Op www.berekenuwrecht.nl kunt u zien voor welke landelijke 
regelingen u in aanmerking komt.

Schulden?
Groeien de geldzorgen u boven het hoofd? 
Ga naar www.wijeindhoven.nl/schulden. 
Doe de test op www.geldfit.nl. 
Werkplaats Financiën kan u helpen:  
telefoonnummer 040 - 760 17 77 
www.werkplaatsfinancienxl.nl.

https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/inkomen/hulp-bij-geldzorgen/inkomensondersteuning/individuele-inkomenstoeslag
https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/inkomen/hulp-bij-geldzorgen/inkomensondersteuning/bijzondere-bijstand
https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/wonen/belastingen-inwoners/kwijtschelding-gemeentelijke-belastingen
https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/inkomen/hulp-bij-geldzorgen/inkomensondersteuning/regelingen-voor-kinderen
http://berekenuwrechtplus.nl
https://berekenuwrecht.nibud.nl/introductie
https://www.wijeindhoven.nl/werk-inkomen-en-geld/grip-op-schulden
https://geldfit.nl/
https://www.werkplaatsfinancienxl.nl/


Contact
Alle informatie over inkomensondersteuning vindt u op www.eindhoven.nl/
inkomensondersteuning. De gemeente is op werkdagen tussen 8.30 en  
17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 14 040.

Hulp nodig?
Er staan er een aantal organisaties klaar die u graag helpen:

 � Heeft u een generalist van WIJeindhoven? Dan kunt u hem of haar bellen.
 � Heeft u geen generalist van WIJeindhoven dan kunt u terecht bij:

 � Het Sociaal Raadsliedenwerk van Lumens, telefoon 040 219 33 00.
 � De Werkplaats Financiën, telefoonnummer 040 760 17 77.
 � Ook kunt u een onafhankelijk ondersteuner (OCO) vragen. Kijk voor  

de verschillende OCO’s op www.eindhoven.nl/hulpbijeengesprek.

Another language?
If you would rather read this information online or in another language?  
Go to www.eindhoven.nl/energietoeslag and www.eindhoven.nl/regelingen.  
At the top right of that web pages you will see the ‘Translate’ button where  
you can select the language you want.

*U kunt geen rechten ontlenen aan de in deze folder genoemde bedragen. no
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https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/inkomen/hulp-bij-geldzorgen/inkomensondersteuning
https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/inkomen/hulp-bij-geldzorgen/inkomensondersteuning
https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/zorg/zorg-en-ondersteuning/hulp-bij-een-gesprek-met-een-instantie
https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/inkomen/hulp-bij-geldzorgen/inkomensondersteuning/energietoeslag
http://eindhoven.nl/regelingen

