
Belangrijke zaken 

over energie
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Drie zaken

• Eenmalige uitkering minima

• 2 maal € 190 voor iedereen

• Prijsplafond
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Eenmalige uitkering minima
• Mensen met een laag inkomen hebben recht op een eenmalige toeslag van 1300 euro

• 20% blijkt het niet te hebben aangevraagd

• Een deel, zij die bij WIL bekend zijn hebben het al automatisch ontvangen

• Maar misschien heeft u er ook recht op

• Heeft u vóór 1 oktober 2022 al € 800 energietoeslag ontvangen? Dan maakt WIL in 
oktober 2022 automatisch € 500 extra over op uw bankrekening

• Lever uw aanvraag uiterlijk 31 december 2022 in bij WIL.

• Ook voor 2023 komt er een energietoeslag. Het is nu nog niet duidelijk hoe dit geregeld 
gaat worden. Zodra we meer weten kunt u dit lezen op onze website.

• Wie kan de toeslag aanvragen?

• De energietoeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Er geldt: maximaal 1 
toeslag per huisadres. Belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen zijn:

➢U woont in de gemeente Houten, IJsselstein, Lopik of Nieuwegein
➢U betaalt de energiekosten
➢Uw inkomen is maximaal 120 procent van de bijstandsnorm die voor u geldt
➢Hulp nodig bij het aanvragen van de energietoeslag?
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Twee maal 190 euro

Elk huishouden ontvangt 2 keer 190 euro compensatie. Dat gebeurt in 
november en december 2022. De uitbetaling van deze bedragen geschiedt 
overigens door uw eigen energieleverancier en niet door de overheid. Maar 
hoe? De site van de Rijksoverheid gaat hier kort op in. Daar staat onder 
andere het volgende.

De compensatie kan per maand bij u terecht komen door:

• € 190 aan u over te maken.

• € 190 van uw voorschot- of eindnota voor elektriciteit af te halen.

• Een deel van de €190 aan u over te maken. En het andere deel van uw 
voorschot- of eindnota voor elektriciteit af te halen.

• € 190 van een openstaande rekening of betalingsrekening af te halen.

• € 190 aan u over te maken nadat u het contract beëindigt.

• Uw energieleverancier laat u zo snel mogelijk weten hoe u uw geld krijgt.25-10-2022 4



Prijsplafond

• Dit geld voor 2023

• Regeling wordt nader uitgewerkt

• Uitleg prijsplafond voor energie. De overheid voert vanaf 1 
januari 2023 een prijsplafond in. Je betaalt dan over de eerste 
2.400 kWh stroom maximaal €0,70/kWh en over de eerste 
1.200 m3 gas maximaal €1,50/m3. Voor dit gemiddelde verbruik 
betaal je dus €3.480 per jaar (dat is €290 per maand).

• Er is een calculator: 
www.energiehunter.nl/prijsplafond-berekenen/
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http://www.energiehunter.nl/prijsplafond-berekenen/

