
Overzicht regelingen en verwijzingen naar tips 

Geldzorgen door de stijgende 
energierekening
Dit overzicht bestaat uit regelingen en verwijzingen naar tips voor huishoudens met lage inkomens, huurders, woningeigenaren, 
ondernemers en zelfstandigen die geldzorgen hebben of in financiële problemen dreigen te raken door de stijgende 
energierekening. Het geeft een zo compleet mogelijk beeld van de steun die er is en de plekken waar informatie te vinden is.

Het is opgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) en (voorlichtingsorganisatie) Milieu Centraal. 

Het overzicht bestaat uit de volgende vier onderdelen:  
• Eenmalige energietoeslag
• Financiële regelingen voor energie besparen en verwijzingen naar tips energie besparen
• Algemene toeslagen, subsidies en overige ondersteuning (naast energie)
• Kom in actie bij geldzorgen 

Eenmalige energietoeslag

Wat is de eenmalige energietoeslag?
Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum krijgen eenmalig 1.300 euro extra om de hogere energierekening te betalen. 
Dit geld ontvangen zij via hun gemeente. Huishoudens met een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of een Bbz-uitkering ontvangen de 
eenmalige energietoeslag automatisch op hun bankrekening. Andere huishoudens met een inkomen van maximaal 120% van het 
sociaal minimum moeten de energietoeslag zelf aanvragen bij hun gemeente. Het ontvangen van de energietoeslag heeft geen 
gevolgen voor de huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Ook heeft het geen gevolgen voor de hoogte van een eventuele uitkering.

 Lees meer over de energietoeslag op Rijksoverheid.nl

Hoeveel is 120% van het sociaal minimum?
Het sociaal minimum is het bedrag dat iemand nodig heeft om van te leven. Dat bedrag is niet voor iedereen hetzelfde. Hoe hoog het 
sociaal minimum is, hangt af van de leeftijd en leefsituatie (gehuwd/samenwonend of alleenstaand). 

Leefvorm Netto maandinkomen* (inclusief vakantietoeslag)

Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd 1.310,05 euro

Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioenleeftijd 1.310,05 euro

Gehuwd of samenwonend, 21 jaar tot pensioenleeftijd 1.871,50 euro

Alleenstaand en gepensioneerd 1.455,67 euro

Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd 1.971,05 euro

 Lees meer over het sociaal minimum op Rijksoverheid.nl

Niet voor publicatie door derden, alleen te gebruiken 
als achtergrond informatie bij hulp aan het netwerk 25 juli 2022

*Dit was het sociaal minimum van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022. Iedere gemeente bepaalt zelf welke periode ze kiezen voor het vaststellen van het inkomen.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/vraag-en-antwoord/hoe-vraag-ik-de-energietoeslag-aan-van-ongeveer-%E2%82%AC-800
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/vraag-en-antwoord/wat-is-het-sociaal-minimum-en-wat-als-mijn-uitkering-lager-is-dan-dat-minimum


Vraag de energietoeslag aan bij uw gemeente
De energietoeslag vraagt u bij uw gemeente aan. Niet iedere gemeente is al even ver met het inrichten van een aanvraagloket. Het kan 
zijn dat u nog even geduld moet hebben. 

 Informeer bij uw gemeente of u in aanmerking komt voor de energietoeslag en hoe u deze aanvraagt.

Energie besparen

Huishoudens met 
lagere inkomens

Huurders Woningeigenaren Ondernemers

Deze regelingen staan in de Infographic Verduurzaming

Het kabinet heeft 300 miljoen 
euro uitgetrokken om kwetsbare 
huishoudens te helpen met de 
isolatie van hun woning. Het 
verschilt per gemeente hoe hier 
invulling aan wordt gegeven. 
Informeer bij uw gemeente of zij 
iets kunnen betekenen bij het 
energiezuiniger maken van uw 
woning. 

Een groot deel van uw energiere-
kening bestaat uit kosten voor gas. 
Er zijn vele mogelijkheden om op 
het verbruik van gas te besparen. 
Lees meer Besparen op gas: check 
de tips | Milieu Centraal

Voor meer informatie over 
verduurzaming van de woning. 
Hier kunt u een snelle verbeter-
check doen om te weten hoe goed 
uw woning geïsoleerd is en welke 
duurzame verbeteringen u nog 
kunt doorvoeren.
Lees meer over het verduurzamen 
van uw woning op Verbeterjehuis.nl

Innovatieve ondernemers, die 
minder energie willen gaan 
verbruiken in hun productiepro-
ces, hun CO2-uitstoot verlagen of 
investeren in wind- of zonne-
energie kunnen hiervoor een 
tegemoetkoming in de kosten 
krijgen.
Lees meer op de website van RVO

Een groot deel van uw energiere-
kening bestaat uit kosten voor gas. 
Er zijn vele mogelijkheden om op 
het verbruik van gas te besparen. 
Ook zonder investering. Lees meer 
Besparen op gas: check de tips | 
Milieu Centraal

Heeft u een hoge energierekening, 
maar snapt u niet goed waar dat 
door komt? Misschien heeft u 
ongemerkt 1 of meer energieslur-
pers in huis. Milieu Centraal laat 
zien welke apparaten veel stroom 
verbruiken en wat u er aan kunt 
doen. Lees meer op
Grote energieslurpers | Milieu 
Centraal

Woningeigenaren krijgen een 
subsidie als ze 2 of meer 
isolatiemaatregelen nemen. Deze 
subsidie is ongeveer 30% van de 
kosten. Ook kunnen ze de subsidie 
combineren met de aanschaf van 
een warmtepomp of zonneboiler.
Lees meer op de website van RVO

De subsidieregeling Verduurza-
ming MKB (SVM) helpt onderne-
mers in het midden- en kleinbe-
drijf met energie besparen en 
verduurzamen. 
Lees meer op de website van RVO

Heeft u een hoge energierekening, 
maar snapt u niet goed waar dat 
door komt? Misschien heeft u 
ongemerkt 1 of meer energieslur-
pers in huis. Milieu Centraal laat 
zien welke apparaten veel stroom 
verbruiken en wat u er aan kunt 
doen. Lees meer op
Grote energieslurpers | Milieu 
Centraal

Het Warmtefonds biedt woningei-
genaren en VvE’s leningen 
(Energiebespaarlening) tegen een 
gunstig tarief voor het financieren 
van energiebesparende maatrege-
len.
Lees meer over het de energie-
bespaarlening op de website van 
Warmtefonds

Nog meer tips hoe u thuis energie 
kunt besparen? 
Lees meer op  
www.zetookdeknopom.nl 

Met de salderingsregeling 
zonnepanelen kunt u de stroom, 
die u met uw zonnepanelen 
opwekt en teruglevert aan het net, 
aftrekken van het eigen energie-
verbruik. Het blijft hierdoor 
financieel aantrekkelijk om te 
investeren in zonnepanelen.
Lees meer op de website van 
Milieu Centraal

Bij aanschaf van zonnepanelen 
krijgt u de btw van 21 procent op 
de aankoop en installatie terug.
Lees meer op de website van 
Milieu Centraal

https://organisaties.overheid.nl/Gemeenten/
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/verduurzaming-eigen-woning/infographic-verduurzaming?action=start
https://organisaties.overheid.nl/Gemeenten/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/besparen-op-gas/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/besparen-op-gas/
https://www.verbeterjehuis.nl/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/demonstratie-energie-en-klimaatinnovatie-dei
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/besparen-op-gas/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/besparen-op-gas/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-in-huis/grote-energieslurpers/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-in-huis/grote-energieslurpers/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren/voorwaarden-woningeigenaren/isolatiemaatregelen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/svm
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-in-huis/grote-energieslurpers/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-in-huis/grote-energieslurpers/
https://www.warmtefonds.nl/particulieren
https://www.warmtefonds.nl/particulieren
https://www.warmtefonds.nl/particulieren
http://www.zetookdeknopom.nl/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/salderingsregeling-voor-zonnepanelen/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/salderingsregeling-voor-zonnepanelen/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/btw-op-zonnepanelen-terugvragen/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/btw-op-zonnepanelen-terugvragen/


Toeslagen, subsidies en overige ondersteuning

Huishoudens met laag inkomen Ondernemers Zelfstandigen

Met een inkomen onder het sociaal minimum 
kunt u met toeslagen een aanvulling krijgen op 
uw inkomen. Deze toeslagen zijn:
• de huurtoeslag;
• het kindgebonden budget;
• de zorgtoeslag;
• de kinderopvangtoeslag.
De voorwaarden verschillen per toeslag.

Bereken of u recht heeft op toeslagen of 
subsidies die uw inkomen aanvullen op de 
website BerekenUwRecht (nibud.nl).

Regionale mobiliteitsteams kunnen u helpen 
bij werk-naar-werk begeleiding van uw 
personeel. Kijk op hoewerktnederland.nl welk 
team bij u in de buurt zit.

Als zelfstandig ondernemers (tijdelijk) weinig 
inkomen hebben, kunnen zij mogelijk een 
Bbz-uitkering aanvragen. Bbz staat voor 
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). 
De gemeente beslist of een (startende) 
zelfstandig ondernemer Bbz krijg.
Lees meer over de Bbz op Rijksoverheid.nl. 

Wanneer uw inkomen onder het sociaal 
minimum zit en u uw kinderen niet kunt 
ondersteunen, kunt u navragen bij uw 
gemeente of u voor uw kind(eren) in 
aanmerking komt voor ondersteuning. 
Bijvoorbeeld een kindpakket. Of een 
tegoedbon voor kleding of zwemles. 

Als werkgever kunt u (mogelijk) gebruik maken 
van de subsidie NL leert door voor eventuele 
bij- en omscholing van uw personeel.
Kijk voor meer informatie over Leren en 
Ontwikkelen voor werkgevers op 
 hoewerktnederland.nl.

Veel gemeenten werken samen met lokale 
maatschappelijke organisaties. Deze bieden 
financiële ondersteuning, zodat uw kinderen 
mee kunnen doen. Bijvoorbeeld bij onderwijs, 
sport, cultuur, verjaardagen en uitjes. De 
kosten hiervoor kunt u dan vergoed krijgen 
U kunt hulp voor een kind aanvragen via de 
website Samenvoorallekinderen.nl.

U kunt als werkgever vanaf 1 oktober 2021 
weer gebruik maken van de Regeling 
Werktijdverkorting (wtv). Deze regeling geldt 
voor buitengewone omstandigheden voor een 
beperkte tijd. De nasleep van de coronacrisis 
valt hier niet onder.
Met de wtv vraagt u een uitkering aan voor uw 
medewerkers voor niet-gewerkte uren.  
Kijk voor meer informatie over de wtv op 
Rijksoverheid.nl.

U kunt in aanmerking komen voor de 
algemene bijstand wanneer u niet genoeg geld 
heeft om in uw levensonderhoud te voorzien.

Heeft u al langere tijd een laag inkomen? 
Dan kunt u met de individuele inkomenstoe-
slag misschien een aanvulling krijgen van uw 
gemeente.

Heeft u geen volledig AOW-pensioen? Dan 
kunt u misschien een aanvulling op uw 
AOW-pensioen krijgen. Dit is de aanvullende 
inkomensvoorziening ouderen (AIO).

Weten waar u recht op heeft?
De VoorzieningenWijzer helpt inwoners om de hulp te krijgen waar ze recht op hebben. Via Datgeldtvoormij.nl vinden mensen makkelijk 
de voorwaarden van de energietoeslag binnen hun gemeente. Bovendien wordt via een gratis adviesgesprek inzichtelijk voor welke 
overige toeslagen en regelingen inwoners in aanmerking komen.

https://www.uwv.nl/particulieren/bedragen/detail/sociaal-minimum
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-huurtoeslag-krijgen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kindgebonden-budget/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag
https://berekenuwrecht.nibud.nl/introductie
https://www.hoewerktnederland.nl/onderwerpen/regionale-mobiliteitsteams/kaart-rmts
https://www.hoewerktnederland.nl/onderwerpen/regionale-mobiliteitsteams/kaart-rmts
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/regels-bijstand-voor-zelfstandigen-bbz
https://www.hoewerktnederland.nl/onderwerpen/leren-en-ontwikkelen-voor-werkgevers
https://www.hoewerktnederland.nl/onderwerpen/leren-en-ontwikkelen-voor-werkgevers
https://www.hoewerktnederland.nl/onderwerpen/leren-en-ontwikkelen-voor-werkgevers
https://www.samenvoorallekinderen.nl/
https://www.samenvoorallekinderen.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/kan-ik-als-werkgever-gebruik-maken-van-de-regeling-werktijdverkorting
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/kan-ik-als-werkgever-gebruik-maken-van-de-regeling-werktijdverkorting
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/armoedebestrijding/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/armoedebestrijding/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/armoedebestrijding/vraag-en-antwoord/individuele-inkomenstoeslag
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/armoedebestrijding/vraag-en-antwoord/individuele-inkomenstoeslag
https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/aanvullende-inkomensvoorziening-ouderen-aio
https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/aanvullende-inkomensvoorziening-ouderen-aio
https://www.datgeldtvoormij.nl


Kom in actie bij geldzorgen

Als u de energierekening niet kan betalen
Met de hoge energieprijzen hebben veel mensen moeite om de energierekening te betalen. Bij wie kunt u dan terecht?
• ConsuWijzer. Op de website van Consuwijzer staan tips wat u kunt doen als u de energierekening niet (op tijd) kunt betalen 

(telefoonnummer: 070 756 86 11). 
• Uw energiemaatschappij. Lukt het niet meer om de rekening te betalen en krijgt u bijvoorbeeld een aanmaning? Neem contact op 

met uw energiemaatschappij en bespreek of er een regeling mogelijk is. 
• De gemeente. Vraag uw gemeente hoe zij kunnen helpen. De gemeente kan ook helpen met schuldhulpverlening.
• Sociaal raadslieden. In veel gemeentes werken sociaal raadslieden die mensen gratis hulp en advies bij financiële problemen geven. 

Kijk op Sociaalwerknederland.nl voor adressen bij uw in de buurt.
• Juridisch loket. Voor hulp, advies of doorverwijzen naar de juiste instantie. Kijk op juridischloket.nl.
• Woonbond. De Woonbond komt op voor huurders. 

Kom in actie bij geldzorgen
Heeft u geldzorgen door de stijgende energieprijzen? 
• Geldfit. De energieroute op Geldfit.nl/energie geeft grip op de zowel het energieverbruik als de financiële situatie. Via een eenvoudige 

online route ontdekt u welke dingen u zelf kan doen, en welke hulp lokaal beschikbaar is. Denk aan het aanbod van 
energieleveranciers, energiecoaches, maar ook schuldhulp en vrijwilligersorganisaties. Ook kunt u via het gratis telefoonnummer 
0800-8115 anoniem advies op maat krijgen.

• Wijzeringeldzaken. De website Wijzeringeldzaken.nl helpt met financiële vragen waar u tegenaan kunt lopen. Op de pagina geldtips 
staat een top 10 geldtips over het omgaan met geld. 

• Nibud. Op de website van het Nibud vindt u rekentools om meer grip op uw eigen financiële situatie te krijgen. Hier vindt u ook alles 
over de manieren waarop u beter rond kunt komen. 

Advies over ondernemen
Wilt u hulp bij het toekomstbestendig maken van uw onderneming? Of overweegt u te stoppen met uw onderneming, maar weet u niet 
hoe? 
• Dan kan uw gemeente u hierbij helpen. 
• Ook kunt u het KvK adviesteam bellen via 0800-2117 of anoniem de KVK Zwaar weer Routewijzer invullen.
• Heeft u werknemers met geldzorgen? Kijk dan op www.financieelfittewerknemers.nl hoe u hen een helpende hand kunt bieden.

Hoe kom ik van mijn schulden af?
Neem contact op met uw gemeente als u geldzorgen heeft en dreigt schulden te maken. Lukt het niet om snel uw schulden af te lossen? 
Dan kunt u een betalingsregeling voorstellen aan een schuldeiser. 
• Bent u ondernemer? Op de website van de KvK vindt u een stappenplan Pak schulden aan voor ondernemers.
• Voor advies en hulp gaat u naar uw gemeente.
• Lees meer over het aanpakken van schulden op Rijksoverheid.nl

https://www.consuwijzer.nl/elektriciteit-en-gas/ik-heb-een-probleem/kan-energierekening-niet-betalen
https://www.sociaalwerknederland.nl/sociaal-raadslieden
https://www.juridischloket.nl/
https://www.woonbond.nl/
http://geldfit.nl/energie
tel:0800-8115
https://www.wijzeringeldzaken.nl/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/geldzaken-op-orde/geldtips/
https://www.nibud.nl/onderwerpen/geldproblemen/
https://www.nibud.nl/onderwerpen/rondkomen/
https://organisaties.overheid.nl/Gemeenten/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zwaar-weer/routewijzer/?step=klantenenmarkt
http://www.financieelfittewerknemers.nl/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/stappenplan-schulden/
https://organisaties.overheid.nl/Gemeenten/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/vraag-en-antwoord/hoe-kom-ik-van-mijn-schulden-af

