
Energietoeslag verhoogd naar €1.300 
Omdat de prijzen voor gas en stroom blijven stijgen, heeft de overheid de 
energietoeslag opnieuw verhoogd: van €800 naar €1.300. Eerder was de 

toeslag al verhoogd van €200 naar €800. De toeslag is bedoeld voor 
mensen met een laag inkomen. 

 

Energietoeslag verhoogd naar €1.300. 

 

De gemeente keert de energietoeslag uit. Mensen met een uitkering via 
de gemeente (zoals bijstand of IOAW, IOAZ of Bbz) krijgen de verhoging 

van de toeslag automatisch. Mensen die al energietoeslag bij hun 
gemeente hebben aangevraagd of ontvangen, hoeven geen nieuwe 

aanvraag te doen. Mensen met een laag inkomen die nog geen 
energietoeslag hebben aangevraagd, kunnen dat alsnog doen bij hun 

gemeente. 

Richtlijn en eigen regels 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid hebben voor de gemeenten een landelijke 
richtlijn opgesteld, waarmee een uniforme uitvoering van de 

energietoeslag wordt gestimuleerd. De Woonbond krijgt echter signalen 
dat het niet in elke gemeente even makkelijk is om energietoeslag aan te 

vragen. Bovendien zijn gemeenten vrij om hun eigen regels op te stellen 

voor het uitkeren van de energietoeslag. 



Verhoging huurtoeslag 
De Woonbond is niet blij met de manier waarop deze regeling wordt 

uitgevoerd. Doordat gemeenten hun eigen regels hanteren, ontstaat 

ongelijkheid. Soms krijgt iemand in de ene gemeente wel energietoeslag, 
terwijl iemand met hetzelfde inkomen in de naastliggende gemeente geen 

toeslag krijgt. Bovendien bereiken gemeenten veel mensen niet die wel 
recht hebben op de energietoeslag. Omdat energiearmoede vooral onder 

huurders voorkomt, had de Woonbond liever gezien dat de huurtoeslag 
was verhoogd. Of dat de regeling was uitgevoerd door de Belastingdienst, 

die de inkomensgegevens van iedereen al heeft. 

Lobby: betere maatregelen voor huurders 

Omdat de energieprijzen (voorlopig) niet zullen dalen, blijft de Woonbond 
er bij de Rijksoverheid op aandringen om huurders beter te ondersteunen 

bij de gestegen energierekening. Door verhoging van de huurtoeslag, 
maar ook door enkel glas tot gebrek te verklaren en huurbevriezing of 

huurverlaging voor huurwoningen met een slecht energielabel. Bovendien 
vindt de Woonbond dat huurwoningen met een energielabel E, F of G als 
allereerste grondig geïsoleerd moeten worden. 
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