
 
 
 
 
 
 

 
Energietoeslag € 200,- minima 
 
De prijzen voor energie zijn gestegen. Maakt u zich zorgen over het betalen van uw energierekening? Of 
lukt het niet om uw energierekening te betalen? De medewerkers van Halte Werk kijken wat het beste bij 
uw situatie past. Bijvoorbeeld manieren om uw energiekosten te verlagen.  
 
Huishoudens met een laag inkomen of net boven het sociaal minimum, krijgen begin 2022 een extra 
tegemoetkoming van € 200 voor de stijgende energiekosten. Begin december 2021 werd deze energietoeslag 
aangekondigd door het Rijk. Net als alle gemeenten is Alkmaar ook nog in afwachting van een bericht van het 
kabinet, over welke voorwaarden precies gelden voor de energietoeslag. Maar zolang die voorwaarden voor 
nog niet bekend zijn, kunnen wij de toeslag (nog) niet aan u uitkeren. 
 
Aanvragen nog niet mogelijk 
Het aanvragen van deze extra energietoeslag is daarom op dit moment nog niet mogelijk. Het duurt lang, dat 
begrijpen we maar al te goed. Maar komt u door de stijgende energieprijzen in de problemen, neem dan 
contact met ons op. Samen kijken we dan hoe wij u kunnen ondersteunen en helpen. Doe dat en twijfel niet. 
We helpen u graag. 
 
Op http://www.haltewerk.nl/ treft u de laatste informatie aan en via het contactformulier kunt u uw 
gegevens achterlaten en zullen zij contact met u opnemen. 
 
Hoewel de voorwaarden nog niet bekend zijn, is al wel bekend wie mogelijk in aanmerking komt voor de 
energietoeslag: 

• Alkmaarders met een bijstandsuitkering; 

• Alkmaarders met een inkomen op of net boven het sociaal minimum; 

• Alkmaarders met een IOAW-uitkering; 

• Alkmaarse AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen; 

• Zelfstandig ondernemers met een laag inkomen. 
 
Automatisch overgemaakt 
Ons streven is om bij alle inwoners die hiervoor in aanmerking komen en bij ons bekend zijn,  automatisch het 
geld op hun rekening te storten. Als wij toch nog vragen hebben, dan nemen wij contact met u op. 
 
Zelf aanvragen 
Helaas is niet iedereen met een laag inkomen bij ons bekend. Huishoudens die de toeslag niet automatisch 
ontvangen, kunnen deze later zelf aanvragen. Op dit moment is dit nog niet mogelijk, maar hou de berichten 
in de media in de gaten en deze website: https://www.haltewerk.nl/laag-inkomen/energietoeslag-lage-
inkomens 
Hier vermelden wij aan welke voorwaarden u moet voldoen voor de energietoeslag en hoe u deze direct via 
de site kunt aanvragen.  
 
Energiebesparende maatregelen 
U kunt al wel direct subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Via een eenvoudige 
subsidieregeling kunnen ruim 3000 woningeigenaren en 5000 huurders voor € 80,- aan energiebesparende 
producten bestellen. U kunt daarbij kiezen uit onder andere ledlampen, tochtstrip en radiatorfolie.    
Op https://www.alkmaar.nl/actueel/nu-ook-subsidie-energiebesparing-beschikbaar-voor-huurders vindt u 
meer informatie over de producten en hoe u deze bestelt. 

http://www.haltewerk.nl/
https://www.haltewerk.nl/laag-inkomen/energietoeslag-lage-inkomens
https://www.haltewerk.nl/laag-inkomen/energietoeslag-lage-inkomens
https://www.alkmaar.nl/actueel/nu-ook-subsidie-energiebesparing-beschikbaar-voor-huurders

