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Aanvraag- inlichtingenformulier  
Eenmalige energietoeslag 2022 

 
Niet invullen: 

Organisatorische eenheid : WIZ – Participatie 

  

Algemene informatie 

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor een eenmalige energietoeslag 2022. De 
energietoeslag is een bedrag van € 1300,- netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage 

voor uw energiekosten. U kunt de energietoeslag aanvragen tot en met 31 maart 2023. 

Per huishouden wordt er slechts éénmaal een energietoeslag toegekend.  
 

Voor wie is de regeling? 

De energietoeslag is een eenmalig bedrag van € 1.300 per huishouden, bedoeld om de hoge 
energierekening te betalen. Er is recht op de energietoeslag van de gemeente Weert als u op de 

aanvraagdatum: 

• 21 jaar of ouder bent; 
• in de gemeente Weert woont; en 

• zelfstandige woonruimte heeft; en 

• een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en 
• een laag inkomen heeft. Waarbij het inkomen niet hoger is dan 130% van de op u van 

toepassing zijnde bijstandsnorm; of 

• toegelaten bent tot de gemeentelijke schuldhulpverlening waarvan de schuldregelings-

overeenkomst is getekend; of 
• in de Wet schuldsanering natuurlijke personen bent opgenomen; of 

• beslaglegging op uw inkomen heeft.  

 
Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt één van bovenstaande situaties voor u? Vraag dan de 

energietoeslag aan! 

 

Inkomensgrenzen netto per maand (exclusief vakantietoeslag) 

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd 

Alleenstaande (ouder)  € 1.361,-  € 1.514,- 

Samenwonend/gehuwd  € 1.944,-  € 2.051,- 

* geldend per 1 juli 2022 

 

Wanneer komt u niet in aanmerking? 
U komt niet in aanmerking voor de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op de 

aanvraagdatum: 

• 18, 19 of 20 jaar oud bent; of 
• in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid 

wonen); of 

• Kamerbewoner bent; of 
• alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente. 

 

Wat moet u doen? 

1. U vult de vragen naar waarheid in.  
2. U levert kopieën/scans 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. 
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Wanneer krijgt u de Energietoeslag?  

Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op de energietoeslag. 

Wij zullen de door u verstrekte gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. 
Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. Wij streven ernaar om u uiterlijk binnen 8 weken 

te laten weten waar u aan toe bent. 

 
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. 

 

Telt deze regeling mee als inkomen? 
Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van 

de Belastingdienst ontvangt. 

 
Hulp nodig?  

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Neem dan contact op met de 

Vraagwijzer. 
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Persoonsgegevens 

 
Aanvrager Partner aanvrager 

Naam    

Geboortedatum   

Burgerservicenummer   

Adres   

Postcode en woonplaats   

Telefoon/Mobiel   

E-mail   

Let op! 

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. 

o Uw partner uw kind heeft erkend. 
o Ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als 

meeverzekerde bij een zorgverzekering. 

 

1. Heeft u (en of uw partner) de Nederlandse nationaliteit? 

☐  Ja, voeg een kopie van uw geldig Nederlandse paspoort of ID-kaart toe 

☐  Nee, voeg een kopie van uw geldig paspoort of ander identiteitsbewijs (geen rijbewijs) toe 

   

2. Is één of meer van de volgende situaties op u van toepassing? 

A. U bent jonger dan 21 jaar 

B. U verblijft in een instelling of opvanghuis. 

C. U bent een kamerbewoner 

D. U bent dak- of thuisloos en heeft alleen een briefadres in de gemeente 

☐  Ja, één van deze situaties is op mij van toepassing 

☐  Nee, geen van deze situaties is op mij van toepassing 

Let op! 

Is een van deze situaties op u van toepassing? Dan komt u niet in aanmerking voor de 

Energietoeslag. 
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Inkomen 

 

3. Is een of meer van de volgende situaties op u (en uw partner) van toepassing? 

A. U heeft in 2022 kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen gekregen  

B. U ontvangt een van onderstaande uitkeringen en u heeft daarnaast (samen) géén andere 

inkomsten: 

a. AOW 
b. Wajong 

c. Anw (nabestaandenuitkering) 

C. U ontvangt een uitkering van UWV én een aanvullende Toeslagenwet-uitkering van UWV. 

☐  Ja, situatie a, b en/of c is op mij (en mijn partner) van toepassing. Ga naar vraag 4 

☐  Nee, geen van deze situaties is op mij (en mijn partner) van toepassing. Ga naar vraag 3.1 

 

3.1 Hoeveel netto-inkomen hadden u en uw eventuele partner in december 2022? 

Het gaat om het netto-gezinsinkomen uit werk in loondienst, inkomen uit eigen bedrijf of beroep, een 

uitkering, pensioen en overige inkomsten. 

 Soort inkomen Mijn inkomen Inkomen van mijn partner 

Inkomen  € € 

Inkomen  € € 

Inkomen  € € 

Toelichting: 

Bewijsstukken van uw inkomsten voegt u toe als bijlage bij deze aanvraag. 
 

 

4. Betaling Energietoeslag 

 De betaling van de energietoeslag dient te worden overgemaakt op: 

 IBAN-nummer   

 Ten name van  

 

5. Wat als u het aanvraagformulier niet geheel 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 ook bewijsstukken in. 
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6. Zorgt u dat u de volgende bewijsstukken inlevert? 

- Kopie geldig identiteitsbewijs van aanvrager en eventuele partner (ID-kaart of paspoort, geen 

rijbewijs); 

•  - Bewijsstukken van het inkomen van aanvrager en eventuele partner van december 2022 

(ontvangt u een AOW-uitkering ? Dan mag u ook de jaaropgaaf als bewijsstuk inleveren) of indien 

van toepassing bewijsstuk beschikking kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022.  

- Het laatste afschrift van uw bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden, met 

daarop zichtbaar rekeningnummer en naam; 

- Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft. 

 

Schuldhulpverlening  

7. Heeft of verwacht u financiële problemen (door de gestegen energiekosten)? 

☐ Ja ☐ Nee 

Indien ja, mag het team schulddienstverlening van de gemeente Weert vrijblijvend contact met u 
opnemen? 

☐ Ja ☐ Nee 

 

Verklaring en ondertekening 

Ik heb/wij hebben dit formulier naar waarheid ingevuld. Door het doen van deze aanvraag machtigt 

u het college om onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door u verstrekte 

gegevens. Wanneer dit nodig is, doet het college ook onderzoek naar andere gegevens die 
noodzakelijk zijn voor de aanvraag. 

 
Plaats  Datum  

 

Handtekening aanvrager Handtekening partner 

 

 

 

 

 

Privacy  

Alle informatie die u ons geeft in (online) formulieren behandelen wij vertrouwelijk. Deze informatie 
gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Wij delen uw gegevens niet met 

anderen, behalve wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn of wanneer dit noodzakelijk is voor het 

uitvoeren van onze taak. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.  
 

Wilt u meer weten over ons privacybeleid? Kijk dan op www.weert.nl/privacyverklaring.  

http://www.weert.nl/privacyverklaring

