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Wat is de tegemoetkoming energiekosten?
Deze gemeentelijke regeling is voor inwoners die eerst geen 
energietoeslag kregen, omdat ze een te hoog inkomen hadden. 
U kunt nu mogelijk wel geld krijgen voor uw energiekosten. 

Goed om te weten: deze regeling telt niet mee als inkomen bij een uitkering of 
voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Kunt u tegemoetkoming energiekosten 2022 krijgen? 
Als u op de volgende 6 vragen ‘ja’ antwoordt, kunt u een 
vergoeding krijgen. Bent u op 1 december 2022:
• 18 jaar of ouder?
• Inwoner van de gemeente Leeuwarden? 
• In het bezit van een geldig Nederlands identiteitsbewijs of 

een geldige verblijfsvergunning?
• In het bezit van een energiecontract van een 

energiemaatschappij, op uw eigen naam. Of woont u in 
een zelfstandige woonruimte met een all-in huurcontract 
op eigen naam? (Met een all-in huurcontract bedoelen we 
alle huurcontracten waarbij de gas- en elektrakosten aan de 
verhuurder worden betaald. Een zelfstandige woning is een 
woonruimte met eigen toegang en eigen voorzieningen, 
zoals keuken en toilet.)

En heeft u:
• Nog geen energietoeslag ontvangen?
• Een gemiddeld inkomen, over de maanden oktober en 

november, die binnen deze regeling past? Bekijk het 
hieronder, in de tabel die bij uw situatie hoort. 

Vergoeding per situatie en inkomen 
In onderstaande tabellen kunt u zien welke vergoeding bij 

welke situatie hoort. Voor u begint, nog 3 tips:
• Het gaat hier om uw netto maandelijkse inkomen, zonder 

vakantiegeld. U kunt het beste kijken naar het inkomen 
dat u in oktober en november op uw bankrekening heeft 
gekregen.

• Weet u niet of u al de AOW-leeftijd heeft? Kijk dan op www.
svb.nl en ga naar ‘AOW-leeftijd berekenen’.  

• Studiefinanciering wordt ook meegerekend als inkomen. 
Er wordt niet gekeken naar hoeveel u precies ontvangt. Er 
wordt gerekend met vaste bedragen, namelijk:
- Voor het HBO tellen we € 932,87 (+ eventuele 

éénoudertoeslag van € 269,90) per maand bij uw 
inkomen op.

- Bij Mbo gaat het om € 766,06 (+ eventuele 
éénoudertoeslag van € 269,90) per maand.

Alleenstaande (ouder) en jonger dan de AOW-leeftijd op 1 december 2022

Mijn netto inkomen zonder vakantiegeld ligt tussen: Hoogte vergoeding energiekosten:

€ 1308,42 t/m € 1360,75 € 800

€ 1360,76 t/m € 1465,42 € 500

€ 1465,43 t/m € 1570,10 € 300

Samenwonend met partner en beiden jonger dan de AOW-leeftijd op 1 december 2022

Ons netto gezamenlijk inkomen zonder vakantiegeld ligt tussen: Hoogte vergoeding energiekosten:

€ 1869,17 t/m € 1943,93 € 800

€ 1943,94 t/m € 2093,46 € 500

€ 2093,47 t/m € 2243,00 € 300

Alleenstaande en ouder dan de AOW-leeftijd op 1 december 2022

Mijn netto inkomen zonder vakantiegeld ligt tussen: Hoogte vergoeding energiekosten:

€ 1455,50 t/m € 1513,71 € 800

€ 1513,72 t/m € 1630,15 € 500

€ 1630,16 t/m € 1746,59 € 300

Samenwonend met partner en één of beiden ouder dan de AOW-leeftijd op 1 december 2022

Ons netto gezamenlijk inkomen zonder vakantiegeld ligt tussen: Hoogte vergoeding energiekosten:

€ 1971,69 t/m € 2050,54 € 800

€ 2050,55 t/m € 2208,28 € 500

€ 2208,29 t/m € 2366,01 € 300

Denkt u dat u recht heeft op tegemoetkoming energiekosten 2022?  Vul dan het aanvraagformulier hieronder in. Heeft u vragen of 
hulp nodig? 

Hulp bij het aanvragen
Hiervoor kunt u terecht bij een buurt- of dorpskamer. Daar zitten medewerkers van Amaryllis en vrijwilligers. Zij helpen u graag 
verder. Op de website www.leeuwarden.nl/buurtendorpskamers ziet u waar een buurt- of dorpskamer bij u in de buurt zit en wat 
de openingstijden zijn.

Heeft u andere vragen?
U kunt ook contact opnemen met de gemeente Leeuwarden via telefoonnummer 14 058. 
We zijn bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur en op donderdag tot 19:30 uur. 
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Heeft u of uw partner de energietoeslag van € 1300,00 ontvangen?   0 Ja   0 Nee

Bent u student?       0 Ja   0 Nee

Beschikt u over een energiecontract op naam of heeft u zelfstandige   0 Ja   0 Nee
woonruimte met een all-in huurcontract? 
Stuur een kopie van uw energiecontract of all-in huurcontract mee

Hoe hoog is uw gemiddelde maandelijkse netto inkomen in de periode oktober en  €
november 2022  (exclusief vakantiegeld)  
Stuur uw inkomstenspecificaties van de maanden oktober en november mee

2    Vragen over uw situatie

3   Rekeningnummer en wijze van betaling

Geef aan op welk rekeningnummer u de tegemoetkoming energiekosten 2022 wilt ontvangen

0  Aan mijzelf
 
 Naam    

 Rekeningnummer

 Ten name van 

0  Aan een derde

 Naam    

 Rekeningnummer

 Ten name van

 Toelichting reden betaling aan een derde
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1  Persoonsgegevens

Hoofdaanvrager

1a Burgerservicenummer

1b Achternaam

1c Voornamen (1e voluit)

1d Geboortedatum

1e Geslacht 0 man  0 vrouw

1f Postcode

1g Adres

1h Woonplaats

1i Telefoonnummer

1j Identiteitsbewijs en -nummer

1k IBAN

Partner

1a Burgerservicenummer

1b Achternaam

1c Voornamen (1e voluit)

1d Geboortedatum

1e Geslacht  0 man  0 vrouw

1f Postcode

1g Adres

1h Woonplaats

1i Telefoonnummer

1j Identiteitsbewijs en -nummer

1k IBAN

Stuur een kopie van de voor- en achterkant van een geldige identiteitskaart of geldig paspoort mee. (Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs.)
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Vergeet niet de volgende gegevens mee te sturen
• Een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
• Een energiecontract van een energiemaatschappij, op uw eigen naam. Of een all-in huurcontract voor zelfstandige woonruimte, op uw eigen 

naam.
• Loonstrookjes van de maanden oktober en november 2022
• Een kopie van de bankpas met het rekeningnummer waarop u het geld wilt ontvangen.  

0 Ik heb de vragen naar waarheid ingevuld.

Handtekening aanvrager Handtekening partner

Wij controleren uw gegevens
De gemeente kan bij de aanvraag en achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere organisaties en personen informatie over u en 
uw partner opvragen, die van belang is voor de tegemoetkoming energiekosten. Zo kan de gemeente controleren of u er recht op heeft. Als achteraf 
blijkt dat u hier geen recht op had, bent u verplicht het geld terug te betalen.

Wij handelen uw aanvraag binnen 8 weken af
U hoort zo snel mogelijk of u recht heeft op de vergoeding. Uw aanvraag wordt binnen maximaal 8 weken afgehandeld.  

       Verklaring en ondertekening


