
Pagina 1 van 2  

                                  Te hoge energierekening???? 
 

 
 

 Energietoelage   
 

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

Waarom een energietoelage? 
Gas en elektriciteit worden steeds duurder. Veel mensen kunnen hun energierekeningen niet betalen. 
Daarom helpt de overheid mensen met een laag inkomen. Dat noemen we een energietoeslag. 
 

Wanneer krijg je € 1.300, -- van de overheid?                       
• Als je een uitkering hebt (automatisch) 

• Als je weinig verdient  
 
Als je op 1 januari 2022 bij Stroomopwaarts een uitkering had, heb je het bedrag automatisch op je 
rekening ontvangen. Je hoeft het bedrag dan niet meer aan te vragen. Het gaat dan om een van de 
volgende uitkeringen:  

• Bijstand volgens de Participatiewet 

• IOAW 

• IOAZ 

• Bbz 
 

Inkomensgrens 

Leefvorm  Maandinkomen  

(Inclusief vakantietoeslag) 

Alleenstaand, tot pensioenleeftijd 1.310,05 euro 

Alleenstaande ouder, tot pensioenleeftijd 1.310,05 euro 

Gehuwd of samenwonend, tot 
pensioenleeftijd 

1.871,50 euro 

Alleenstaand en gepensioneerd 1.455,67 euro 

Gehuwd of samenwonend en 
gepensioneerd 

1.971,05 euro 

Ook voor bewoners tussen 18 en 21 jaar en zelfstandig wonend. Ook studenten! 

 

Hoe vraag je de energietoelage aan? 
Vraag ook de energietoeslag aan als je niet zeker weet of je er recht op hebt. Je merkt vanzelf of je de 
energietoelage krijgt. Als je te veel verdient, dan wordt je aanvraag afgewezen. Je ontvangt dan geen 
energietoelage en hoeft niet bang te zijn voor een boete en er zijn ook geen andere vervelende 
gevolgen. De energietoelage heeft geen invloed op je uitkering. Die verandert er niet door. Ook je huur-
, zorg- of kinderopvangtoeslagen blijven hetzelfde. 
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De energietoelage kun je aanvragen via  
1. https://www.stroomopwaarts.nl/inwoners/inkomen/energietoeslag 
Klik daarna op ‘Gezond verzekerd Vlaardingen’. 
Daarna kun je de gegevens invullen.  
Ook kun je de aanvraag doen via de website van de gemeente Vlaardingen. 
Let op: je moet wel papieren bijvoegen afhankelijk van je situatie: 

2. Heb je geen internet of vind je de aanvraag te moeilijk, dan kun je een afspraak maken met de 
formulierenbrigade van Stroomopwaarts 

 
Stadskantoor 
Adres: Westnieuwland 6, Vlaardingen  
Afspraak maken: bel 010 - 246 55 55.  
Dat kan tussen 08.30 en 16.00 uur van ma t.m. vrij. 
 
 
Wijkteam Vlaardingen West 
Wijkcentrum West, Prof. Telderstraat 10, Vlaardingen 
Maandagen tussen 13.00 en 16.00 uur (vrije inloop) 
 
3. Wilt u hulp aan huis dan kunt u contact opnemen met Humanitas: humanitas.kalis@planet.nl. 

 

Hoe ontvang je het geld? 
Stroomopwaarts maakt het bedrag na toekenning in één keer over op uw rekening. U hoeft dit bedrag 
niet terug te betalen. 

Vragen? 
Bij vragen kun je mij altijd bellen of mailen: 
Programmabureau Vlaardingen West 
Coördinator Energietoelage, Jur Verbeek 
Email: katy.vanharteveld@vlaardingen.nl 

Meer weten? 
4. Wil je meer weten over de energietoeslag, ga dan naar: 

https://www.stroomopwaarts.nl/inwoners/inkomen/energietoeslag 
 

 
Bewijsstukken Lever nooit originele stukken in, maar maak altijd kopieën 
Algemeen 

✓ Geldig identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner (geen rijbewijs)  

✓ Geldige verblijfsvergunning  

✓ Kopie bankpas van de rekening waarop u betaald wilt worden  
 
Het inkomen van u en uw eventuele partner over de laatste 3 maanden   

✓ Salarisspecificatie  

✓ Uitkeringsspecificatie  

✓ Pensioen  

✓ Studiefinanciering  

✓ Inkomsten uit onderverhuur  

✓ Alimentatiebeschikking  
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