
Waarom de energietoeslag?  
De energieprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen. 
Hierdoor is de energierekening van veel huishoudens honderden 
euro’s duurder. Het rijk verlaagt de energiebelasting. Dat ziet 
iedereen terug op de energierekening. Maar huishoudens met een 
laag inkomen hebben het extra lastig door de hoge energieprijzen. 
Daarom maakte het rijk geld vrij voor een eenmalige energietoeslag. 
 
Hoe hoog is de energietoeslag?  
De eenmalige energietoeslag 2022 is voor mensen met een laag 
inkomen. Met dit geld kunnen zij een deel, van de energienota 
betalen. De hoogte van de energietoeslag is verschillend per 
gemeente maar zal in de meeste gevallen tussen de € 200,- en € 
800,- per huishouden liggen. Wat een laag inkomen is, bepaalt elke 
gemeente zelf. In sommige gemeenten is dat een netto maandelijks 
inkomen dat niet hoger mag zijn dan 130% van de bijstandsnorm. 
Maar er zijn ook gemeenten die een grens hanteren van 125%, 120% 
of 110% van de bijstandsnorm. Het gaat daarbij om het inkomen van 
de aanvrager en zijn/haar eventuele partner. Huur- en zorgtoeslagen 
worden niet meegerekend in het inkomen. 
In de gemeente Oss is een laag inkomen een inkomen tot 120% van de 
bijstandsnorm (netto per maand zonder vakantiegeld).  
 
Hoe aanvragen?  
U hoeft de energietoeslag NIET zelf aan te vragen, als u een 
bijstandsuitkering en/of minimaregeling krijgt vanuit de gemeente 
Oss. De gemeente maakt het bedrag half april automatisch aan u 
over. Krijgt u geen bijstandsuitkering of minimaregeling, maar hebt u 
wel een laag inkomen? Dan kunt u vanaf 20 april de energietoeslag bij 
aanvragen via de website. 
https://www.oss.nl/Zoekresultaten/Zoekresultaten-
oss.nl.htm?query=energietoeslag  

U heeft een DigiD code nodig. AOW-ers met een klein aanvullend 
pensioen), moeten zélf bij de gemeente een aanvraag doen. 
 



Is digitaal aanvragen te lastig voor U? Veel wijkcentra hebben 
inloopspreekuren voor vragen over het aanvragen van de 
energietoeslag, zorg, welzijn of wonen. De medewerkers helpen u 
graag. Neem uw DigiD code mee! 
 
Betalingsproblemen na ontvangst van, of net geen recht op 
energietoeslag? 
In de praktijk kan het gebeuren dat na, het krijgen van de 
energietoeslag er betalingsproblemen zijn. 
Omdat de energiekosten hoger zijn of, omdat er andere 
betalingsproblemen of schulden zijn. Of misschien is uw 
inkomen net, te hoog om in aanmerking te komen voor de 
energietoeslag, en dreigt u in de financiële problemen te komen. 
Neem dan contact op met de gemeente. 
https://www.oss.nl/inkomen/hulp_bij_geldzaken/Campagne-Kom-uit-
je-schuld.htm 
 
Heeft u nu, al moeite met het betalen van uw rekening(en)? Dan is 
het belangrijk om daar met iemand over te praten. Dat kan een 
bekende zijn, professionals of vrijwilligers die mensen helpen bij hun 
geldzaken.  
 
Denk aan Sociaal Raadslieden van ONS welzijn, 088 374 2525 of 
info@ons-welzijn.nl.   
Consulenten Schuldhulpverlening van de gemeente Oss 
https://www.oss.nl/inkomen/hulp_bij_geldzaken.htm  
of een Schuldhulpmaatje. https://uitdeschulden.nu/schuldhulp-in-
oss/  
Misschien heeft u recht op een andere financiële vergoeding  
https://berekenuwrecht.nibud.nl/introductie  
Als u geldproblemen heeft wacht dan niet te lang, maar kom in actie!  
 
Wilt u besparen op uw energie, maar weet u niet zo goed hoe? Plan 
dan een gratis gesprek met een vrijwillige energiecoach! Samen 
kijken jullie naar de mogelijkheden. En dat bij u aan de keukentafel! 



Kijk voor meer informatie op 
https://www.oss.nl/inwoners/afval_milieu/milieu/duurzaamheid/ener
gietransitie/energie_besparen.htm  
 

 

 


