
Eenmalige energietoeslag 2022 
In opdracht van de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein keert Werk en 
Inkomen Lekstroom (WIL) de eenmalige energietoeslag 2022 uit. Het gaat om een bedrag 
van 800 euro voor inwoners met een laag inkomen. Misschien dat dit bedrag nog hoger 
wordt. 

Zelf aanvragen 
Aan veel mensen keerde WIL op 14 april de toeslag automatisch uit. Bijvoorbeeld aan veel 
mensen die een bijstands- of IOAW uitkering ontvangen. Heeft u een laag inkomen en heeft 
u de toeslag niet automatisch gekregen? Dan kunt u de toeslag zelf aanvragen via het 
aanvraagformulier op deze pagina. 

800 euro. Misschien zelfs meer  
Het gaat voor nu om een toeslag van 800 euro netto. WIL keert dit bedrag in 1 keer uit. 
Mogelijk komt hier in de loop van 2022 nog 500 euro extra bij. Dan melden we dat op deze 
pagina en via de gemeenten. Zorg dat u in elk geval het bedrag van 800 euro aanvraagt. 

Wie krijgt de toeslag? 
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 betaalt de energiekosten 
uw inkomen is maximaal 120 procent van de bijstandsnorm die voor u geldt 

Besluit 
Als u uw aanvraag compleet (met alle bewijsstukken) en op tijd inlevert, doen wij ons best 
om u binnen 8 weken te laten weten of u voor de eenmalige energietoeslag 2022 in 
aanmerking komt. 
De eenmalige energietoeslag is op grote schaal aangevraagd, hierdoor is het momenteel erg 
druk. Wij blijven ons best doen u binnen 8 weken te berichten, maar wij realiseren ons dat 
dit niet in alle gevallen mogelijk is. Bij uitzondering is het mogelijk dat het langer duurt, 
hiervoor onze excuses. Wij hopen op uw begrip. 
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