Aanvraagformulier eenmalige energietoeslag 2022
Wanneer hoeft u dit aanvraagformulier niet in te vullen?
Sommige mensen ontvangen de eenmalige energietoeslag vanzelf. Zij hoeven geen aanvraag in
te dienen. Dit geldt voor u als op peildatum 1 april 2022:
•
•

een uitkering van de gemeente ontving (Participatiewet, IOAW of IOAZ, of BBZ); of
Periodieke bijzondere bijstand ontving (bijvoorbeeld voor de collectieve
zorgverzekering)

Ook hoeft u geen aanvraag in te dienen als u in de periode 1 januari 2022 t/m 31 maart 2022
•
•
•

een incidentele bijzondere bijstand ontving
een individuele inkomenstoeslag ontving
of een activiteitenfonds ontving

Ook als u een AIO- aanvulling ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank ontvangt u de
energietoeslag vanzelf.
Als u de energietoeslag vanzelf ontvangt, stond deze rond half april 2022 op uw rekening (of
die van uw partner).
U kunt de energietoeslag maar één keer krijgen.

Is geen van deze situaties op u van toepassing?
Of wel, maar heeft u op 1 mei 2022 nog geen energietoeslag ontvangen? Dan kunt u met dit
aanvraagformulier de energietoeslag aanvragen.

Wat is de energietoeslag?
De energietoeslag is een bedrag van € 800,- netto per huishouden. Dit is een eenmalige
bijdrage voor uw energiekosten.

Wat zijn de voorwaarden?
U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Maashorst als u op datum aanvraag
• 21 jaar of ouder bent; en
• in de gemeente Maashorst woont; en
• een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
• een laag inkomen heeft.
Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm
inclusief vakantiegeld. Deze normen vindt u hieronder terug:
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Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW leeftijd:
•

Alleenstaand: € 1310,05

•

Samenwonend/ getrouwd: € 1871,50

Vanaf AOW-leeftijd:
•

Alleenstaand € 1455,67

•

Samenwonend/getrouwd € € 1971,05

Uitsluitingsgronden
U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op datum
aanvraag
• 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
• student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; of
• in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid
wonen) en u betaalt daardoor niet zelf aan uw energierekening; of
• alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente of
• inwonend bent bij uw ouder(s) of kind(eren). Indien uw bij uw ouder(s) of kind(eren) woont
gelden er aanvullende voorwaarden. U dient dan diegene te zijn die de energierekening betaalt.
Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Vraag dan
de energietoeslag aan!

Wat moet u doen?
1. U vult de vragen naar waarheid in.
2. U levert kopieën van alle bewijsstukken in. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn.
De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
3. U ondertekent dit aanvraagformulier. Heeft u een partner? Dan moet u de
aanvraag beiden ondertekenen.

Wanneer krijgt u bericht?
Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, krijgt u zo snel mogelijk bericht of u recht
heeft op de energietoeslag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. We proberen uw
aanvraag binnen maximaal 8 weken te behandelen.
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Worden uw gegevens gecontroleerd?
Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als achteraf uw gegevens controleren. De
gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die
relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de
energietoeslag.
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Aanvrager
1.1 Verklaring en handtekening van aanvrager
Ik heb de inleidende tekst gelezen en begrepen en verklaar deze aanvraag volledig en naar
waarheid in te vullen en geen belangrijke gegevens te verzwijgen.
Handtekening aanvrager

Handtekening aanvrager

1.2 Verklaring en handtekening van partner
Ik heb de inleidende tekst gelezen en begrepen en verklaar dat deze aanvraag volledig en
naar waarheid wordt ingevuld en dat er geen belangrijke gegevens worden verzwegen.

Handtekening
partner

1.3 Naam aanvrager: ……………………………………………………………………………………………..
1.4 Heeft u de Nederlandse nationaliteit?
□ Ja, voeg een kopie toe van uw geldige Nederlandse paspoort of ID-kaart.
□ Nee, voeg een kopie van uw geldige paspoort of ander identiteitsbewijs (geen
rijbewijs).
1.5 Burgerservicenummer (BSN) aanvrager: ……………………………………………………………..
1.6 Geboortedatum aanvrager: ………………………………………………………………………………..
1.7 Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………
1.8 E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………….
1.9 Adres: ………………………………………………………………………………………………………………
1.10 Op welke bankrekening wilt u de energietoeslag ontvangen?
Rekeningnummer (IBAN): ………………………………………………………………………………………..
Vul hier een rekeningnummer van uw Nederlandse betaalrekening in.
Voeg een kopie bij van een rekeningafschrift of van uw bankpas waarop goed zichtbaar de
naam rekeninghouder en rekeningnummer vermeldt staat.
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1.11 Heeft u een achterstand bij uw energieleverancier en wilt u dat wij (een deel van) de
energietoeslag rechtstreeks overmaken aan uw energieleverancier?
Ja/Nee

(doorhalen wat niet van toepassing is).

Zo ja, ga naar vraag 1.12 Zo nee , ga naar vraag 1.16.

1.12 Wat is de naam van de energieleverancier ………………………………………………………………….
1.13 Wat is de hoogte van het bedrag wat wij naar de energieleverancier moeten overmaken?
€ ……………………………………….
1.14 Wat is het betalingskenmerk wat wij aan de betaling mee moeten geven: ……………………
1.15 Wat is uw klantnummer bij de energieleverancier: ……………………………………………………….

1.16 Heeft u een partner?
U bent partners als u:
• getrouwd bent of geregistreerd partners bent, of;
• op hetzelfde adres woont en:
o samen een huishouden heeft;
o ex-echtgenoten of ex-partners bent;
o samen een kind heeft;
o u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
o ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst
of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

□ Ja, ga naar vraag 1.17
□ Nee, ga naar vraag 2.1

1.17 Naam partner: …………………………………………………………………………………………………………
1.18 Geboortedatum partner: …………………………………………………………………………………………..
1.19 Heeft uw partner de Nederlandse nationaliteit?
□ Ja, upload een kopie van het Nederlandse paspoort of de ID-kaart van uw partner.
□ Nee, upload een kopie van een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs van uw
partner (geen rijbewijs).
1.20 Burgerservicenummer (BSN) partner: …………………………………………………………………………..
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1.21 Is een of meer van de volgende situaties op u (of uw partner) van toepassing?
a. U bent student en ontvangt studiefinanciering (WSF 2000).
b. U verblijft in een instelling of opvanghuis en betaalt daardoor niet zelf voor de kosten van
uw energierekening.
Let op: U kunt wel aanspraak maken op de energietoeslag als er sprake is van scheiding van
wonen en zorg. Als u wel zelf betaalt voor het wonen (bijvoorbeeld een all-inhuur waarin
energiekosten zijn opgenomen), heeft u mogelijk wel recht op de energietoeslag. Voeg om dit
aan te tonen dan een kopie van een bewijsstuk toe waaruit blijkt dat u energiekosten heeft.
Bijvoorbeeld het energiecontract, of een afschrift waaruit de betaling aan de energieleverancier
blijkt.
c. U bent dak- of thuisloos en heeft alleen een briefadres in de gemeente.
□ Ja, één van deze situaties is op mij van toepassing.
□ Ja, één van deze situaties is op mijn partner van toepassing.
□ Nee, geen van deze situaties is op mij of mijn partner van toepassing.

1.22 Woont u samen met uw ouder(s) of meerderjarige kind(eren)?
Ja/ Nee (doorhalen wat niet van toepassing is).
Zo ja, ga naar vraag 1.23, Zo nee, ga naar vraag 2.1

1.23 Staat het energiecontract op uw naam en betaalt u de energierekening?
Ja/ Nee (doorhalen wat niet van toepassing is).
Indien het energiecontract op uw naam staat, voeg deze dan in kopie toe bij de aanvraag.
Toon anders aan dat u de volledige energierekening betaalt.

2. Inkomen
2.1 Is een van de volgende situaties op u (en uw partner) van toepassing?
a. U heeft in 2021 kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen gekregen.
b. U ontvangt een van onderstaande uitkeringen en u heeft daarnaast (samen) géén
andere inkomsten:
-. AOW
-. Wajong
-. Anw (nabestaandenuitkering)
c. U ontvangt een uitkering van het UWV én een aanvullende Toeslagenwet-uitkering van
UWV.
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d. U ontvangt sinds kort één van onderstaande uitkeringen van de gemeente en heeft die voor
het eerst ná 1 april ontvangen:
- Participatiewet
- IOAW
- IOAZ
- Bbz 2004
□ Ja, situatie a, b, of c is op mij (en mijn partner) van toepassing. Ga naar vraag 3.1
□ Ja, situatie d is op mij (en mijn partner) van toepassing. U hoeft dit formulier niet
verder in te vullen en kunt het nu ondertekenen en insturen.
□ Nee, geen van deze situaties is op mij (en mijn partner) van toepassing. Ga naar vraag 2.2

2.2 Wat was uw (gezamenlijke) inkomen in de maand voorafgaand aan de aanvraagdatum.
Geef het netto-inkomen op en reken daarbij inclusief uw vakantiegeld van 1 maand.
Let op: in de laatste kolom ziet u welke bewijsstukken u mee moet sturen

Mijn inkomen (per
maand)
O Loon

Netto inclusief
vakantiegeld:
€

Inkomen van mijn
partner (per
maand)
Netto inclusief
vakantiegeld:
€

O Uitkering (bijv
WAJONG, ZW, WW,
WAO,WIA, ANW)

Netto inclusief
vakantiegeld:
€

Netto inclusief
vakantiegeld:
€

Uitkeringsspecificatie
van de maand voorafgaand
aan aanvraagdatum

O AOW
(bedrijfspensioen, en
/ of lijfrente uitkering)

Netto inclusief
vakantiegeld:
€

Netto inclusief
vakantiegeld:
€

Pensioenspecificatie
van de maand voorafgaand
aan aanvraagdatum

O Kinderalimentatie

Netto inclusief
vakantiegeld:
€

Netto inclusief
vakantiegeld:
€

Kopie overboeking
van de maand voorafgaand
aan aanvraagdatum

O Partneralimentatie

Netto inclusief
vakantiegeld:
€

Netto inclusief
vakantiegeld:
€

Kopie overboeking van de
maand voorafgaand aan
aanvraagdatum
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Bewijsstuk bij te voegen

Loonstrook/salarisspecificatie
van de maand voorafgaand
aan aanvraagdatum

O Inkomen uit eigen
onderneming (let op:
onder deze tabel ziet
u hoe u dit kunt
berekenen)

Totaalbedrag
verstuurde facturen
minus totaalbedrag
peilmaand:
€

Totaalbedrag
verstuurde facturen
minus totaalbedrag
peilmaand:
€

Kopie verstuurde facturen in
de maand voorafgaand aan
de peildatum

O Overige inkomsten

Netto inclusief
vakantiegeld:
€

Netto inclusief
vakantiegeld:
€

Overboeking op bankafschrift

Berekening inkomen uit eigen onderneming of ZZP (enkel voor mensen met een eigen
onderneming)
Voor inkomsten uit een eigen onderneming/ ZZP- activiteiten kijken we naar uw netto- inkomen
van de maand voorafgaand aan de aanvraagdatum. Hierbij kijken we enerzijds naar het
inkomen (verstuurde facturen in de desbetreffende maand) en anderzijds naar de uitgaven,
zijnde uw bedrijfskosten. Daarnaast houden wij rekening met af te dragen belastingen en
premies.

Wat voor soort onderneming heeft u? (naam plus product)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Inkomen (enkel voor mensen met een eigen onderneming)
Om uw netto-inkomen uit eigen onderneming te berekenen in de referteperiode (maand
voorafgaand aan uw aanvraagdatum) vragen wij u het volgende:
Totaalbedrag van alle facturen die u vanuit uw onderneming hebt verstuurd in de maand
voorafgaand aan de aanvraagdatum. Doet u een aanvraag op bijvoorbeeld 20 mei? Dan
vragen wij u facturen te sturen van de maand april. U kunt de bedragen van de facturen
allemaal bij elkaar optellen en dan hier invullen. Let op: We vragen u om deze bedragen
exclusief BTW op te tellen. Als bewijsstuk vragen wij u kopieën mee te sturen van de facturen.

Totaalbedrag verstuurde facturen: ……………………………………………………………………………………..

Bedrijfskosten (enkel voor mensen met een eigen onderneming)
Wat waren uw bedrijfskosten in de maand voorafgaand aan uw aanvraag (peilmaand)?
Bedrijfskosten zijn alle kosten die u maakt om de onderneming te laten draaien en winst te
genereren. U mag hier alle bedrijfskosten die u heeft gehad in de maand voorafgaand aan de
aanvraagdatum noemen.
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Bedrijfskostensoort 1 ………………………………………………….. Bedrag in peilmaand € ……………
Bedrijfskostensoort 2 ………………………………………………….. Bedrag in peilmaand € ……………
Bedrijfskostensoort 3 ………………………………………………….. Bedrag in peilmaand € ……………
Bedrijfskostensoort 3 ………………………………………………….. Bedrag in peilmaand € ……………
Bedrijfskostensoort 4 ………………………………………………….. Bedrag in peilmaand € ……………
Bedrijfskostensoort 5 ………………………………………………….. Bedrag in peilmaand € ……………
Bedrijfskostensoort 6 ………………………………………………….. Bedrag in peilmaand € …………… +
Totaalbedrag peilmaand ………………………………………………………………………….

€ …………….

U hoeft van de bedrijfskosten nu nog geen bewijsstukken in te leveren. In een later stadium
kunnen wij u hier wel om vragen. U dient deze daarom minimaal 24 maanden te bewaren.
Bij de berekening van uw netto- inkomen zullen wij 17% in mindering brengen (dit met het oog
op belasting en premies die u daar naar verwachting over schuldig bent).

3. Bijlagen
3.1 Zorgt u dat u de volgende bewijsstukken inlevert?
• Een kopie of scan van een geldig identiteitsbewijs van uzelf en (als u een partner
heeft) van uw partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs);
•Als u in een instelling of inrichting woont: een kopie van een bewijsstuk waaruit blijkt dat u
zelf energiekosten betaalt.
• De bij vraag 2.2 gevraagde bewijsstukken, zoals een bewijs van het inkomen
(uitkeringsspecificaties/ loonstroken etc).
• Het laatste afschrift van uw bankrekening of bankpas met daarop zichtbaar rekeningnummer
en naam;
• eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft.

3.2 Wat als u het aanvraagformulier niet helemaal heeft kunnen invullen?
Heeft u volgens dit aanvraagformulier geen recht op de energietoeslag? Vindt u dat u wél in
aanmerking zou moeten komen? Wilt u dan aangeven waarom?
Lever hiervoor eventueel ook bewijsstukken in.
Ruimte voor extra toelichting
……….………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………....
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4. Handtekening
Ondertekening; let op: vermeld ook de datum van ondertekening
Datum:

Handtekening aanvrager

Handtekening
partner

Gemeente Maashorst | Markt 145 | 5401 EJ Uden | Postbus 83 | 5400 AB Uden
Telefoon 0413 - 281 911 | www.gemeentemaashorst.nl

