
 

 

Aan  : de raden van de ISD gemeenten                    

Van  : ISD Bollenstreek  

Onderwerp : Energietoeslag 2022 (vervolg op notitie 28 maart 2022)  

Datum    : 11 april 2022 

Ter  : Informatie 

Toelichting 

Op 29 maart 2022 hebt u de notitie van 28 maart 2022 over de Energietoeslag ontvangen (zie bijlage). In 

die notitie staat dat wij de doelgroepen A en B (huishoudens die op 31 maart 2022 een bijstandsuitkering, 

uitkering IOAW/IOAZ of levensonderhoud Bbz hebben via de ISD Bollenstreek, huishoudens die tussen  

1 januari 2022 en 31 maart 2022 de Individuele inkomenstoeslag hebben ontvangen en huishoudens die 

op 31 maart 2022 via de ISD deelnemen aan de Collectieve aanvullende zorgverzekering van Zorg en 

Zekerheid) automatisch voor 8 april 2022 gaan betalen en dat de doelgroep C de energietoeslag nog niet 

kan aanvragen, omdat het dagelijks bestuur op 7 april 2022 over de voorwaarden eerst een besluit moet 

nemen. In deze memo vindt u de actuele informatie over de energietoeslag en het besluit van het 

dagelijks bestuur over doelgroep C.  

De Cliëntenraad van de ISD heeft op de uitvoeringsregels Energietoeslag een positief advies gegeven.  

 

In het memo van 28 maart 2022 staat informatie over de financiële dekking en dat bij de meicirculaire pas 

bekend wordt hoeveel budget gemeenten hiervoor in het Gemeentefonds  ontvangen. Op 30 maart 2022 

heeft minister Schouten in het debat met de Tweede Kamer de garantie gegeven dat gemeenten 

gecompenseerd worden om de energietoeslag van € 800,- uit te kunnen keren aan mensen die daar 

recht op hebben. De richtlijn van de Overheid is de doelgroep 120% van de bijstandsnorm en een 

richtbedrag van € 800,-. Het beleid van de ISD sluit hierbij aan.   

 

Vanwege het budgetrecht van uw raad, bieden wij u normaliter eerst een begrotingswijziging aan, al dan 
niet vergezeld van een beleidsplan of verordening, voordat wij deze financiële middelen uitgeven door de 
regeling uit te voeren.  Omdat een begrotingsprocedure enkele maanden in beslag neemt en de druk van 
de Rijksoverheid om onze inwoners snel te kunnen helpen groot is, heeft het dagelijks bestuur besloten, 
om in het belang van de kwetsbare burgers, alvast te starten met de uitvoering van de energietoeslag. 
Het dagelijks bestuur acht het afwijken van de normale procedure in dit geval gerechtvaardigd. Deze 
procedure is in 2020 ook toegepast bij de uitvoering van de Tozo. Dit betekent dat de noodzakelijke 
begrotingswijziging later maar wel zo snel als mogelijk uw kant op komt. We vragen u begrip voor deze 
afwijkende procedure.  
 

Uitbetaling doelgroepen A en B 
Op vrijdag 1 april 2022 hebben wij aan een groot deel uit de doelgroepen A en B de eerste termijn van  
€ 200,- betaald.  De ISD heeft niet voor alle huishoudens met de Individuele inkomenstoeslag en/of de 
collectieve aanvullende zorgverzekering het recht voor de automatische toekenning kunnen vaststellen. 
Huishoudens die het betreft krijgen hierover persoonlijk bericht van de ISD en kunnen de energietoeslag 
via een verkorte procedure aanvragen. Dit betekent dat zij een paar vragen met Ja of Nee moeten 
beantwoorden en geen bewijsstukken hoeven in te leveren. Hierdoor kan een snelle beoordeling en 
uitbetaling plaatsvinden.  
 

Voorwaarden doelgroep C en wanneer aanvragen 
Huishoudens die voldoen aan onderstaande voorwaarden kunnen de energietoeslag uiterlijk vanaf medio 
april 2022 zowel digitaal als via een papieren aanvraagformulier aanvragen. Om een snelle en efficiënte 
afhandeling mogelijk te maken,  promoten we het digitaal aanvragen.  
 
 
 
 
 



 

Voorwaarden zijn:  

 Inwoner van de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen. 

 Met een inkomen van maximaal 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. En dat geldt voor 
de maand voorafgaand aan de aanvraag. (voorbeeld: in de maand april aanvragen, dan kijken we 
naar het inkomen over de maand maart). 

 Er is sprake van een zelfstandig huishouden. 

 Aanvrager heeft van de ISD of andere gemeente nog geen energietoeslag ontvangen. 

 Per huishouden is één keer de energietoeslag mogelijk. 

 De energietoeslag kan tot en met 30 september aangevraagd worden.  
 

Hoogte energietoeslag  

De energietoeslag is totaal € 800,- per huishouden.  

De ISD betaalt het bedrag in vier termijnen van € 200,-.  

 

Hoogte bijstandsnormen 120% (1 april 2022) 

Leefsituatie Netto inkomsten per maand excl. 
vakantietoeslag 

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.777,92 

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.244,54 

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.244,54 

Echtpaar (pensioengerechtigd) € 1.872,49 

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd) € 1.382,89 

Alleenstaande (pensioengerechtigd) € 1.382,89 

 

Wie komen niet in aanmerking? (net als bij doelgroepen A en B) 

 Mensen die wonen in een instelling  

 18-20 jarigen 

 Studenten  

 Dak- en thuislozen 

Vermogensgrens 

Bij het toekennen van de energietoeslag wordt het vermogen bij alle doelgroepen buiten beschouwing 

gelaten.  

 

Beleidsregels energietoeslag  

Het dagelijks bestuur heeft de beleidsregels voor de energietoeslag vastgesteld. Deze vindt u ter 

informatie in de bijlage. Deze komen ook op onze website te staan.   

 

Begrotingswijziging 2022-II 

Voor de kosten voor de energietoeslag komen we, zoals hierboven al aangegeven, met een 

begrotingswijziging 2022-II. Zoals eerder bij de aanbieding van Begrotingswijziging 2022-I is aangegeven, 

zijn deze kosten nog niet opgenomen in onze begroting 2022.   

Communicatie 

 De ISD informeert de inwoners van de ISD gemeenten via diverse communicatiekanalen over de 
energietoeslag. Dat betekent onder andere via de website, Facebook/Twitter, nieuwsbrief 
klanten/ketenpartners, publicatie ISD rubriek op de gemeentepagina en informatie naar de pers. 

 Daarnaast vragen wij de gemeenten deze informatie via hun communicatiekanalen te delen. 

 De communicatie voor de doelgroepen A en B heeft al plaatsgevonden en staat voor doelgroep C 
gepland voor komende week. (zodra datum wanneer het digitaal aanvraagformulier beschikbaar is 
bekend is). Onze inschatting is uiterlijk 12 april 2022.    

 Op onze website staan de meest gestelde vragen over de energietoeslag en die passen we 
regelmatig aan.  

 



 

In de bijlagen vindt u ter informatie: 
 

 de beleidsregels voor de Energietoeslag 

 de ISD rubriek over de energietoeslag voor groep C  

 de notitie van 28 maart 2022 
  



 

 
 

 
Uitvoeringsregels eenmalige energietoeslag 

ISD Bollenstreek 2022 
 

 

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek 

gelet op: 

- titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht; 

- artikel 35 van de Participatiewet; 

- artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek; 

 

overwegende dat: 

- het dagelijks bestuur het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke 

voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022; 

- het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende uitvoerende beleidsregels vast te stellen op de 

Uitvoeringsregels bijzondere bijstand ISD Bollenstreek 2022 

besluit vast te stellen de Uitvoeringsregels Eenmalige energietoeslag ISD Bollenstreek 2022. 

 

Artikel 1: Begripsbepalingen 

In deze uitvoeringsregels wordt verstaan onder: 

1. aanvrager: belanghebbende en (indien van toepassing) diens partner 

2. bijstandsnorm: de voor de aanvrager van toepassing zijnde bijstandsnorm op grond van diens leeftijd 

en leefsituatie (zonder toepassing van de kostendelersnorm);  

3. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek; 

4. inkomen: totaal van het inkomen van een persoon of gezin, bedoeld in artikel 32 lid 1 Pw, artikel 6 

Bbz, artikel 8 IOAW en artikel 8 IOAZ; 

5. peildatum: datum van aanvraag van de eenmalige energietoeslag en voor de ambtshalve uitkeringen 

(artikel 5): 31 maart 2022; 

6. peilmaand: de maand voorafgaande aan de peildatum  

7. wet: Participatiewet; 

8. woning: een eigen woonruimte in eigendom of een eigen woonruimte waarbij op basis van een 

schriftelijke overeenkomst met een derde een commerciële prijs is overeengekomen als huurder én 

waarbij er maandelijks energiekosten worden betaald; 

9. zelfstandig huishouden: een alleenstaande of gezin die zelfstandig een woning bewoont waarvoor de 

alleenstaande of het gezin apart energiekosten betaalt. 



 

 

 

Artikel 2: Hoogte eenmalige energietoeslag 2022 

1. De eenmalige energietoeslag 2022 van € 800,00 is bedoeld voor een zelfstandig huishouden met 

een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.  

2. De eenmalige energietoeslag 2022 wordt maximaal éénmaal per huishouden en per adres verstrekt. 

3. De eenmalige energietoeslag 2022 wordt in 4 opeenvolgende maandelijkse termijnen van € 200,00 

uitbetaald op het bij de ISD bekende bankrekeningnummer 

4. Aan de doelgroep, bedoeld in artikel 5 van deze uitvoeringsregels, wordt uitbetaald in de maand 

waarin de ambtshalve betaling start, en in de drie achtereenvolgende maanden 

5. Aan de doelgroep, bedoeld in artikel 6 van deze uitvoeringsregels, wordt uitbetaald in de maand 

volgend op de aanvraag, en in de drie achtereenvolgende maanden, tot en met uiterlijk december 

2022. 

6. Indien de uitbetaling in 4 maanden niet binnen 2022 valt, wordt in de resterende maanden in 2022 

uitbetaald, tot het maximum van € 800,00. 

 

Artikel 3: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022 

1. Een aanvrager kan in aanmerking komen voor de energietoeslag als deze op de peildatum 

woonplaats heeft in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen volgens de regels van het 

Burgerlijk Wetboek (titel 3, boek 1 BW) en daar rechtmatig verblijft. 

2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.  

3. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen in de zelfbewoonde woning niet in 

aanmerking genomen. 

4. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als op de peildatum en in de 

peilmaand het gezamenlijk in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van de 

toepasselijke bijstandsnorm. 

 

Artikel 4: Geen recht 

1. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum: 

a. in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet; 

b. jonger is dan 21 jaar; 

c. jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet 

studiefinanciering 2000; of 

d. is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres of niet is 

ingeschreven in de basisregistratie personen 

2. Er bestaat geen recht op een eenmalige energietoeslag als de aanvrager eerder in 2022 voor 

hetzelfde doel een energietoeslag op grond van artikel 35 Participatiewet heeft ontvangen. Dit geldt 

ongeacht of de aanvrager deze toeslag in een andere gemeente heeft ontvangen. 

3. Indien achteraf blijkt dat iemand geen recht had op een uitkering op de peildatum voor de doelgroep 

bedoeld in artikel 5, wordt de energietoeslag teruggevorderd tenzij om een andere reden wel recht 

bestond op de energietoeslag op grond van artikel 6. 

 

Artikel 5: Ambtshalve toekenning 

1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en op de peildatum: 

a. algemene bijstand ontvangen; of  



 

b. een uitkering ontvangen op grond van het Bbz, de IOAW of IOAZ; of 

ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve.  

2. De ambtshalve toekenning heeft ook betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen 

van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet. 

Artikel 6: Aanvraag 

1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 

2022 kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier. 

2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via de website van de ISD 

Bollenstreek. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien 

naar het oordeel van het dagelijks bestuur bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe 

aanleiding geven. 

3. Bij de aanvraag wordt overgelegd: 

a. kopie van een identiteitsbewijs (geen rijbewijs); en, 

b. bewijs van het inkomen (loonstrook of uitkeringsspecificatie) van de peilmaand. 

4. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 30 september 

2022. 

 

Artikel 7: Hardheidsclausule 

1. Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het dagelijks 

bestuur, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in 

afwijking van de uitvoeringsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, 

indien dringende redenen hiertoe noodzaken. 

 

Artikel 8: Inwerkingtreding en duur beleidsregels 

1. Deze uitvoeringsregels treden in werking met ingang van 7 april 2022 en werken terug tot 31 

maart 2022.  

2. Deze uitvoeringsregels vervallen op 1 januari 2023. 

 

Artikel 8. Citeertitel 

Deze beleidsregels worden aangehaald als:  

Uitvoeringsregels Eenmalige energietoeslag ISD Bollenstreek 2022.  

 

Besluit 

Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek heeft op 7 april 2022 de Uitvoeringsregels eenmalige 

energietoeslag ISD Bollenstreek 2022 vastgesteld.   

 

D.T.C. Salman     mr. R.J. ’t Jong 

voorzitter         secretaris 



 

 
Toelichting 

Het beleid eenmalige energietoeslag 2022 staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de 

Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die 

persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak 

kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in.  

 

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor 

het begrip ‘inkomen’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de ISD Bollenstreek geldt in de 

eigen beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in.  

 

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan 

worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ.  

 

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de 

voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. In 

dergelijke situaties kan een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing worden uitgevoerd(zie 

artikel 7). Dringende redenen kunnen bijvoorbeeld zijn dat vanwege een hoge energierekening schulden 

ontstaan, of een energie afsluiting dreigt.  

De hardheidsclausule artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in. 

 
ISD Rubriek  CONCEPT 
Energietoeslag aanvragen 
 
Algemeen 
De energietoeslag is de toeslag die de regering heeft toegezegd aan huishoudens met een laag inkomen. 
Huishoudens met een laag inkomen kunnen € 800,- krijgen.  
De toeslag is bestemd voor het betalen van de energielasten.  
 
Welke huishoudens hebben de energietoeslag al automatisch gekregen? 

 Huishoudens die op 31 maart 2022 een bijstandsuitkering (PW), uitkering IOAW/IOAZ of 

levensonderhoud Bbz hebben via de ISD Bollenstreek. 

 Huishoudens die tussen 1 januari 2022 en 31 maart 2022 de Individuele inkomenstoeslag hebben 

ontvangen. 

 Huishoudens die op 31 maart 2022 via de ISD deelnemen aan de Collectieve aanvullende 

zorgverzekering van Zorg en Zekerheid.   

 

De ISD heeft niet voor alle huishoudens met de Individuele inkomenstoeslag en/of de collectieve 

aanvullende zorgverzekering het recht voor de automatische toekenning kunnen vaststellen. Deze 

huishoudens hebben hierover persoonlijk bericht ontvangen en kunnen de energietoeslag via een 

verkorte procedure aanvragen. De overige huishoudens hebben begin april de eerste termijn van  

€ 200,- ontvangen.     

 

Welke huishoudens kunnen de energietoeslag zelf aanvragen 

Huishoudens die voldoen aan onderstaande voorwaarden kunnen de energietoeslag aanvragen. 

  

 U woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen. 

 Uw inkomen is maximaal 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. En dat geldt voor de maand 

voorafgaand aan uw aanvraag. (voorbeeld: u vraagt de energietoeslag in de maand april aan, dan 

kijken we naar uw inkomen over de maand maart). 

 U voert een zelfstandig huishouden. 



 

 U hebt van de ISD of andere gemeente nog geen energietoeslag ontvangen. 

 Per huishouden is één keer de energietoeslag mogelijk. 

 U vraagt de energietoeslag aan vóór 1 oktober 2022 

 

Hoogte energietoeslag  

De energietoeslag is totaal € 800,- per huishouden.  

De ISD betaalt het bedrag in vier termijnen van € 200,-.  

 

Hoogte bijstandsnormen 120%  

Leefsituatie Netto inkomsten per maand excl. 
vakantietoeslag 

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.777,92 

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.244,54 

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.244,54 

Echtpaar (pensioengerechtigd) € 1.872,49 

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd) € 1.382,89 

Alleenstaande (pensioengerechtigd) € 1.382,89 

 

Wie komen niet in aanmerking? 

 Mensen die wonen in een instelling  

 18-20 jarigen 

 Studenten  

 Dak- en thuislozen 

 

Hoe aanvragen en vanaf wanneer? 

Om uw aanvraag snel te kunnen afhandelen heeft de ISD vanaf nog invullen een digitaal 

aanvraagformulier beschikbaar. Dit formulier staat op de website van de ISD (onder kopje minimabeleid-

energietoeslag). Hiervoor hebt u een DigiD nodig.  

Is het voor u niet mogelijk om de energietoeslag digitaal aan te vragen? Op de website vindt u ook een 

papieren versie. De afhandeling van een papieren aanvraag kan langer duren dan de digitale aanvraag.  

 

Hebt u moeite met uw financiën en wilt u hulp? 

Voor vragen kunt u iedere maandagochtend tussen 10.00 uur – 12.00 uur zonder afspraak terecht bij het 

Budgetinformatiepunt van de ISD Bollenstreek. Ook op de website www.isdbollenstreek.nl (onder 

Schulden) staat meer informatie over de mogelijkheden die de ISD Bollenstreek biedt.    

Meer informatie 
Voor vragen over de energietoeslag kunt u bij de ISD terecht. Op de website van de ISD Bollenstreek 
vindt u ook de meest gestelde vragen en de actuele informatie.  
 
Bereikbaarheid ISD 
Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis) 
Website: www.isdbollenstreek.nl  
E-mail: info@isdbollenstreek.nl  
Persoonlijk: bezoek aan Voor ieder 1 van uw woonplaats. Voor de actuele openingstijden kunt u terecht 
op de website www.voorieder1.nl      
Volg de ISD Bollenstreek ook op: 

   
 
  

 

http://www.isdbollenstreek.nl/
http://www.isdbollenstreek.nl/
mailto:info@isdbollenstreek.nl
http://www.voorieder1.nl/


 

 

Memo van 28 maart 2022  

Aan  : de raden van de ISD gemeenten                    

Van  : ISD Bollenstreek  

Onderwerp : Energietoeslag 2022  

Datum    : 28 maart 2022 

Ter  : Informatie 

 
Algemene informatie over de Energietoeslag 
In december 2021 is door het kabinet een aantal maatregelen afgekondigd om de stijgende energielasten 
te compenseren voor huishoudens. Voor huishoudens met een laag inkomen is er een wetsvoorstel tot 
aanpassing van de Participatiewet aangeboden aan de Tweede Kamer. De minister verzoekt gemeenten 
om de regeling alvast uit te voeren, waarbij gemeenten enkele beleidskeuzes nog moeten maken. 
 
De energietoeslag wordt ondergebracht binnen het bijzondere bijstandsbeleid. Bij een “gewone” 
gemeente is het college het bevoegde orgaan om daar een besluit over te nemen en in het geval van de  
GR ISD Bollenstreek is het dagelijks bestuur het  bevoegde orgaan.  
In deze informatiebrief informeren wij u over het besluit dat het dagelijks bestuur op 28 maart 2022 in een 
extra vergadering van het dagelijks bestuur heeft besloten. Dit besluit verwerken we nog in de definitieve  
uitvoeringsregels.   

 
Verdeling in 3 groepen 
Binnen de algemene doelgroep van huishoudens met een laag inkomen onderscheiden wij drie 
doelgroepen (A, B en C), waarvan de doelgroepen A en B bekend zijn bij de ISD Bollenstreek en 
doelgroep C niet. Als ISD kunnen we aan de doelgroepen A en B simpel en automatisch de 
energietoeslag uitbetalen. De ISD weet van deze doelgroepen dat ze een laag inkomen hebben. 
 
Voor de doelgroep C zijn bij de ISD geen (actuele) gegevens beken. Daarom is het automatisch 
toekennen van de energietoeslag niet mogelijk en wettelijk niet toegestaan. Voor deze doelgroep moeten 
de (aanvullende) voorwaarden nog bepaald en vastgesteld worden en is voor de toekenning een 
aanvraagprocedure nodig.  
 
Wie krijgen de energietoeslag automatisch en vallen onder doelgroep A en B? 

 Huishoudens die op 31 maart 2022 een bijstandsuitkering (PW), uitkering IOAW/IOAZ of 

levensonderhoud Bbz hebben via de ISD Bollenstreek. 

 Huishoudens die tussen 1 januari 2022 en 31 maart 2022 de Individuele inkomenstoeslag hebben 

ontvangen. 

 Huishoudens die sinds 1 januari 2022 via de ISD deelnemen aan de Collectieve aanvullende 

zorgverzekering van Zorg en Zekerheid.   

 

Hoogte bedrag en uitbetaling doelgroep A en B 

De energietoeslag is totaal € 800,- per huishouden. De ISD betaalt het bedrag in vier termijnen van  

€ 200,-. De eerste uitbetaling betaalt de ISD uiterlijk op 8 april 2022 automatisch uit aan huishoudens die 

onder doelgroep A en B vallen en op 31 maart 2022 bij de ISD bekend waren.  

De andere drie betalingen van € 200,- vinden begin mei, begin juni en begin juli 2022 plaats. 

Er is bewust voor gekozen om dit bedrag in termijnen te betalen. De toeslag is bestemd voor hoge 

energielasten en het in termijnen betalen sluit aan bij het advies van het NIBUD. Hierbij wel de opmerking 

dat maatwerk altijd mogelijk blijft.  

 

Vermogensgrens 

Bij het toekennen van de energietoeslag wordt het vermogen buiten beschouwing gelaten.  

 



 

Wanneer meer bekend over doelgroep C? 

Huishoudens die niet bij de ISD bekend zijn of niet onder de doelgroep die het automatisch krijgt moeten 

iets langer wachten voordat zij deze energietoeslag kunnen aanvragen en ontvangen. 

Het voorstel voor deze doelgroep volgt voor het dagelijks bestuur van 7 april 2022. Daarna wordt bekend 

wie onder deze doelgroep vallen en vanaf welke datum deze doelgroep de energietoeslag kan 

aanvragen. Ons streven is uiterlijk medio april 2022 en de aanvraagprocedure zo eenvoudig mogelijk te 

maken. Het bedrag voor deze doelgroep is wel gelijk aan doelgroep A en B.    

 

Doelgroep Aanvullende inkomensvoorziening ouderen 
Pensioengerechtigden met een onvolledig pensioen, bijvoorbeeld vanwege een aantal jaren in het 
buitenland te hebben gewerkt, hebben soms recht op een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen 
(AIO). Deze regeling valt onder de Participatiewet,  maar wordt uitgevoerd door de SVB. Deze uitbetaling 
kan pas automatisch plaatsen  nadat deze gegevens bij de ISD bekend zijn. 
 

Wie komen niet in aanmerking voor de energietoeslag? 

 Mensen wonend in een instelling, omdat de instelling voorziet in de energiekosten. 

 18-20 jarigen, omdat ouders een onderhoudsplicht hebben tot 21 jaar. Slechts wanneer iemand geen 

aanspraak kan maken op ouders wegens bijzondere omstandigheden of dringende redenen, kan 

iemand jonger dan 21 jaar de energietoeslag via de individuele bijzondere bijstand aanvragen. 

 Studenten, omdat studenten met een studiefinanciering al uitgesloten zijn van het recht op algemene 

bijstand. Voor studenten geldt dat woonsituaties divers zijn, daarom is de individuele bijzondere 

bijstand een geschikter instrument om een aanvulling voor energiekosten aan te vragen. 

 Dak- en thuislozen 

Deze groep heeft geen energiekosten en wordt uitgesloten van het recht op de energietoeslag. 

Hoe zit het met de financiële dekking voor de energietoeslag 
Landelijk is 679 miljoen vrijgemaakt voor de energietoeslag. Gemeenten krijgen hiervoor een bedrag 

toegevoegd aan het gemeentefonds. In de meicirculaire wordt het bedrag verdeeld aan de hand van de 

reguliere verdeelsleutel van bijzondere bijstand.  

Het budget is voor de vier ISD gemeenten naar schatting ongeveer € 4.500.000,- en dat is inclusief de 

uitvoeringskosten. Deze inschatting is gemaakt op basis van het aantal inwoners van de ISD gemeenten 

in relatie tot het aantal inwoners in Nederland. De daadwerkelijke verdeling blijkt naar verwachting uit de 

meicirculaire 2022. We verwachten op basis van de huidige gegevens dat we met dit bedrag uitkomen.    

 

Begrotingswijziging 2022-II 

Voor de kosten voor de energietoeslag komen we met een begrotingswijziging 2022-II. Zoals eerder bij 

de aanbieding van Begrotingswijziging 2022-I  aangeven, zijn deze kosten nog niet opgenomen in onze 

begroting.   

Communicatie 

 De ISD informeert de inwoners van de ISD gemeenten via diverse communicatiekanalen over de 
energietoeslag. Dat betekent onder andere via de website, Facebook/Twitter, nieuwsbrief 
klanten/ketenpartners, publicatie ISD rubriek op de gemeentepagina en informatie naar de pers. 
Daarnaast vragen wij de gemeenten deze informatie via hun communicatiekanalen te delen. 

 De communicatie voor de doelgroepen A en B staat gepland voor 29 maart 2022 eind van de dag.  

 Op onze website komen de meest gestelde vragen over de energietoeslag. 

 Iedereen die automatisch in aanmerking komt krijgt voor 8 april 2022 een brief.   

 Zodra meer bekend is over doelgroep C maken we dat bekend en regelmatig besteden we bij onze 
communicatie aandacht aan de energietoeslag. 


