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AANVRAAGFORMULIER 
BIJZONDERE BIJSTAND verhoogde energielasten 
 

Waarom dit formulier?  
 

Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand aanvragen als u aantoonbaar gestegen energielasten heeft die 

u niet met uw eigen draagkracht kunt betalen. De draagkrachtregels en uitgebreide voorwaarden vind u 

terug op onze website. U kunt met dit formulier een aanvraag indienen voor kosten uit 2022. 

Voor wie?  
U heeft geen recht (gehad) op de Eenmalige Energietoeslag omdat u een te hoog inkomen heeft of 

omdat u student bent die de energielasten geheel zelf moet betalen. U moet voldoen aan alle 

volgende voorwaarden: 

• U heeft aantoonbaar verhoogde energielasten in 2022. Dat wil zeggen:   

- Dat uw voorschotbedrag is verhoogd door de energieleverancier na 1 maart 2022 als gevolg van 

gestegen tarieven. 

-  Of uw jaarafrekening was over 2022 hoger dan in 2021 als gevolg van gestegen tarieven. 

• Als u student bent: U betaalt de energielasten geheel zelf. 

• De verhoging van uw energielasten zijn het gevolg van de gestegen energietarieven. 

• De verhoging van de energielasten kunt u niet zelf betalen met uw draagkracht (dat is uw volledige 

inkomen boven 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm). De normen vindt u terug op de 

website. 

• U kunt de gestegen energielasten ook niet betalen uit uw eigen vermogen. De vermogensgrenzen 

vindt u terug op dit formulier. Vermogen uit eigendom van uw eigen woning telt niet mee. 

Bewijsstukken meesturen  
In de bijlage bij dit formulier vindt u welke bewijsstukken u mee moet sturen. 

Formulier met bewijsstukken  
 

U kunt de aanvraag opsturen naar: 

 

Gemeente Maashorst (afdeling Sociaal Domein) 

Markt 145 

Postbus 83 

5400 AB Uden 

 

Of stop de aanvraag in 1 enveloppe in de brievenbus bij het gemeentehuis. 

Hoe gaat het verder?  
U ontvangt van ons binnen 8 weken een brief met een besluit over uw aanvraag.  

Deze brief noemen wij ‘beschikking.’ 

 

Heeft u vragen? 
Belt u dan op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur met de gemeente Maashorst,  

telefoon 0413 – 28 19 11.  
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 Aanvrager  Partner aanvrager 

(indien van toepassing) 

Achternaam :    

Voornamen :    

Burgerservicenummer :    

Adres :    

Postcode/Woonplaats :    

Geboortedatum :    

Telefoonnummer :    

E-mailadres :    

 

☐ Ik heb dit gehele formulier naar waarheid ingevuld (en ik weet dat het niet, of niet volledig 

verstrekken van gegevens welke van belang zijn voor het recht op bijstand kan leiden tot 

terugvordering van de uitkering en eventueel een boete) 
 

☐ Ik ben er mee bekend dat de verstrekte gegevens bij andere instanties worden gecontroleerd en 

worden opgenomen in een dossier. 

 Het vermogen van u en uw eventuele partner is lager dan onderstaande 

genoemde grenzen  

☐ ja  ☐ nee 

 Vermogensgrenzen 2022   

 Alleenstaande €   6.505,00 

 Alleenstaande ouder/gehuwden € 13.010,00 

 

 * Het vermogen is het totaal van uw banksaldi/bezittingen, verminderd met uw eventuele schulden.  

Hoe wilt u het geld ontvangen? 

U kunt hieronder aangeven op welk rekeningnummer u de bijzondere bijstand wilt ontvangen. Dat kan ook 

het rekeningnummer van de energieleverancier zijn, indien u daar nog een openstaande vordering heeft. 

Indien u een bewindvoerder heeft, vul dan de naam en het rekeningnummer van de bewindvoerder in. 

Naam   

Rekeningnummer (IBAN)*   

* Uw IBAN is te vinden op uw rekeningafschriften en in de internetbankieromgeving. 

Evt. betalingskenmerk, energiemaatschappij en bedrag (bij overmaken vordering energierekening): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Niet in te vullen door aanvrager 

Datum 

uitreiking/melding 

:  

Cliënt nr. :  

Datum ontvangst :  

Nummer werkproces :  

Soort regeling : Bb energielasten 
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☐ Bijzondere Bijstand 

Energielasten 2022  

 

 - Wanneer een aanvraag indienen? 

Zodra u de jaarrekening voor 2022 binnen heeft, dient u een aanvraag in. Ook als u nog geen 

jaarrekening heeft over 2022 kunt u een aanvraag indienen, stuur dan het bewijsstuk van verhoging van 

uw maandbedrag.  

Bewaar altijd uw originele bewijsstukken. 

 

 Vul in waarvoor u een vergoeding wilt ontvangen  

 Kostensoort  Bedrag (€)   

     

     

     

Let op: Voeg altijd een bewijsstuk toe van de kosten die u heeft gemaakt. 

 

Reden van aanvraag (bijzondere omstandigheden)/ motivatie 

  

  

 

Heeft u eerder een aanvraag bij ons gedaan voor de Eenmalige Energietoeslag? 

 

             Ja      Ο                                                                          Nee     Ο 

Let op; Onder aan dit aanvraagformulier staat welke bewijsstukken u mee moet sturen. 

Ondertekening 

 

 

Datum 

  

Handtekening aanvrager  Handtekening eventuele 

partner 
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BEWIJSSTUKKEN 
 

 

 

Hieronder staat aangegeven welke bewijsstukken u moet bijvoegen. 

 

Als u eerder een aanvraag Eenmalige energietoeslag heeft gedaan die is afgewezen en u heeft daarbij 

inkomensgegevens gevoegd die nog steeds ongewijzigd zijn, dan hoeft u deze gegevens niet nogmaals 

in te leveren. Wel moet u dan bewijsstukken bijvoegen van de kosten die u heeft (gemaakt) en van uw 
eventuele vermogen; 

 

 

 

De volgende inkomens- en vermogensgegevens moet u bijvoegen: 

 

 

- Kopie van uw jaarafrekening van de energieleverancier van 2022 en 2021 Of: 

- Bewijsstuk van de verhoging van uw maandbedrag (voorschot) van uw energieleverancier na 1 maart 

2022. Uit het bewijsstuk moet blijken dat de energieleverancier uw termijnbedrag heeft verhoogd als 

gevolg van gestegen tarieven. Zowel het oude maandbedrag als het nieuwe maandbedrag moet 

zichtbaar zijn. 

 

- Kopie van een geldig paspoort of gemeentelijke identiteitskaart van u en uw eventuele partner. 

- Recent overzicht(en) van het inkomen van u en uw eventuele partner (loonstroken, inkomens-

specificaties of anderszins);  

- Een overzicht van het vermogen van u en uw eventuele partner en eventuele minderjarige kinderen 

(kopie laatste bank- of giroafschrift, tevens van de spaarrekening(en) en eventuele andere 

vermogensgegevens); 

- Enkel indien van toepassing: bewijsstuk ontvangst kinder- of partneralimentatie; 

- Enkel indien van toepassing: Bewijsstukken van de waarde van andere onroerende zaken van u of uw 

eventuele partner (ook van onroerende zaken in het buitenland); 

- Enkel indien van toepassing: Kopieën van waardepapieren van u en uw eventuele partner 

(aandelen, obligaties, spaarbewijzen, levensverzekeringen, lijfrente). 

- Enkel indien van toepassing: Bewijsstukken van schulden van u en uw eventuele partner. 

- Enkel indien van toepassing: Waarde papieren auto jonger dan 7 jaar: Heeft u een auto jonger dan 7 

jaar?  Stuur dan het aankoopbewijs mee waar de aankoopwaarde uit blijkt. Het kan zijn dat wij u later 

om meer stukken vragen (bijvoorbeeld een taxatierapport). 

 

 

 

 


