
Energietoeslag  –  Vraag hem aan! 

De energietoeslag is een bedrag van € 800,00 netto per huishouden. Dit is een eenmalige 

bijdrage voor je energiekosten.  

Je hebt veelal recht op energietoeslag van de gemeente als je: 

- 21 jaar of ouder bent; en 

- in de gemeente Valkenswaard woont; en 

- een geldig Nederlands identiteitsbewijs hebt; en 

- een netto-inkomen hebt dat lager is dan het bedrag in onderstaande tabel 

Inkomensgrenzen netto per maand inclusief vakantietoeslag: 

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd    Vanaf AOW-leeftijd    

Alleenstaand € 1.310,05 € 1.455,67 

Samenwonend/gehuwd € 1.871,50 € 1.971,05 

Heb je een AOW-pensioen en ontvang je daarnaast maandelijks ‘n particuliere oudedagsvoor-

ziening (pensioen)? Het inkomen uit dit pensioen wordt vrijgelaten tot € 21,50 netto per 

maand voor een alleenstaande, en tot € 43,00 voor samenwonenden of gehuwden samen. 

Wat heb je nodig? Scans, screenshots of een kopie van: 

- een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) van jezelf en je eventuele partner 

- salaris-/uitkeringsspecificatie of andere bewijsstukken van het inkomen van jezelf en je 

eventuele partner van de maand voorafgaande aan de aanvraag; 

- als jij of je partner zelfstandige bent, bewijsstukken van het jaarinkomen 2021; 

- bankpas van de bankrekening waarop de gemeente Valkenswaard de energietoeslag 

kan betalen. 

Vraag de energietoeslag aan. Dat kan tot en met 31 juli 2022! 

De energietoeslag online aanvragen doe je op https://www.valkenswaard.nl/energietoeslag. 

Kom je er niet uit? Vraag dan gerust om hulp bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de 

bibliotheek (de Hofnar 12, 5554DA Valkenswaard, tel. 085-7733287). Ze helpen je graag. En 

je hoeft hiervoor ook niet bij de bibliotheek aangesloten, of lid te zijn. 

Kun je de aanvraag niet online indienen? Neem dan contact op met de afdeling Werk en 

Inkomen (tel. 040-2083531). Je krijgt dan de papieren versie van het aanvraagformulier 

toegestuurd. Het ingevulde en ondertekende formulier (met de gevraagde bewijsstukken) 

moet je dan naar die afdeling terugsturen, mailen of die inleveren aan de balie van het 

gemeentehuis (t.a.v. de afdeling Werk en Inkomen, vraag daarbij een ontvangstbevestiging). 

Het bovenstaande is slechts een beknopte weergave van de regeling op de gemeentesite. 

Hier kun je dus geen rechten aan ontlenen. 

…… 

Dit is een uitgave van Stichting Stop Lijnkaping e.a. ongekend onrecht. Zij zet zich o.a. in voor 

degenen die vastlopen in de steeds verdergaande digitalisering van de samenleving. Ga voor meer 

informatie over de stichting naar stop-lijnkaping.nl of stuur een e-mail naar info@stop-lijnkaping.nl. 

https://www.valkenswaard.nl/energietoeslag

