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Aanvraagformulier Eenmalige energietoeslag 2022 
 

 

 
Wanneer hoeft u dit aanvraagformulier niet in te vullen?  
 
De eenmalige energietoeslag kunt u maar één keer krijgen. Heeft u in 2022 de eenmalige energietoeslag al 
ontvangen van één van de Kempengemeenten of een andere gemeente in Nederland?  
Dan hoeft u dit aanvraagformulier niet in te vullen.  
 
Wat is de energietoeslag?  
De energietoeslag is een bedrag van € 800,00 netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw 
energiekosten.  
 
Wat zijn de voorwaarden?  
U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente als u:  
 21 jaar of ouder bent; 
 In één van de Kempen gemeente woont (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-de Mierden, Oirschot); en 
 Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en  
 Een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag 

per maand.  
 
Inkomensgrenzen per maand tot 120% van de bijstandsnorm vanaf 1 juli 2022:  
 

Gezinssamenstelling
21 jaar tot 
AOW-leeftijd

Vanaf Aow-
leeftijd

21 jaar tot 
AOW-leeftijd

Vanaf AOW-
leeftijd

alleenstaande 1.256,08€           1.397,27€         1.322,18€          1.470,80€            
gehuwd / samenwonend 1.794,40€           1.892,81€         1.888,84€          1.992,43€            

zonder vakantietoeslag met vakantietoeslag

 
 
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 
 In een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of  
 Kostendelende medebewoner bent; of  
 Kamerhuurder of kostganger bent; of  
 Alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.  

 
Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Vraag dan de energie-
toeslag aan!  
 
  

Klantnummer: 
Werkprocesnummer(s): 
 
Datum ontvangst: 
 

Klantmanager: 
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Wat moet u doen?  
 
1. U vult de vragen naar waarheid in.  
2. U levert kopieën, scans of screenshots 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 partner1? Dan moet u de aanvraag beiden onder- 
    tekenen. 
4. U verstuurt het ingevulde aanvraagformulier mét alle bewijsstukken naar: 
 
Maatschappelijke Dienstverlening 
Postbus 66 
5530 AB Bladel 
 
Of  
 
Md@kempengemeenten.nl – onder vermelding van “aanvraag tegemoetkoming  
 
Let op! 
Aanvragen voor de eenmalige energietoeslagen moeten uiterlijk 31 oktober 2022 door ons zijn ontvangen. 
Ontvangen wij uw aanvraag na 31 oktober 2022? Dan krijgt u geen eenmalige energietoeslag.   

 
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 de  
wettelijke termijnen te behandelen, dit betekent dat u binnen 8 weken van ons een besluit ontvangt.   
 
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 de energietoeslag 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 afdeling Maat-
schappelijke Dienstverlening. Dagelijks zijn wij bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur van 9:00 tot 
11:00 uur via telefoonnummer 0497-745544. U kunt ook een mail sturen naar md@kempengemeenten.nl 
 
  

 
1 U bent partners als u: 
 Getrouwd 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 mee-

verzekerde bij een zorgverzekering. 
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Persoonsgegevens 
 

 
 Aanvrager  Partner 

 
Voornamen    

Achternaam    

Geboortedatum    

Telefoonnummer    

Burgerservicenummer    

Email adres    

Uw zorgverzekering    

 
Adres  

Postcode/Woonplaats               

   
Woonsituatie  Eigen woning  huurwoning   inwonend  instelling 

 
Gezinssituatie  alleenstaand   alleenstaande ouder  gehuwd  samenwonend 

 
 

 
Stuurt u de volgende bijlage(n) mee (graag aankruisen wat u bijvoegt) 
 

  Een kopie van een geldig paspoort, identiteitskaart of verblijfdocument (géén rijbewijs) van 
uzelf 
 

  Een kopie van een geldig paspoort, identiteitskaart of verblijfdocument (géén rijbewijs) van 
uw partner 

 
Inwonende personen 
 
Zijn er op uw adres andere personen van 21 jaar of ouder woonachtig:    Ja    Nee  
 
 
Naam inwonend persoon Geboortedatum Kind Kostganger/ 

huurder 
Student 

 
 

  Ja  Nee  Ja  Nee  Ja  Nee 

 
 

  Ja  Nee  Ja  Nee  Ja  Nee 

 
 

  Ja  Nee  Ja  Nee  Ja  Nee 
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Inkomen 
 

. Ik vraag bijzondere bijstand aan voor:  
 U ontvangt / wij ontvangen sinds kort een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet, 

IOAW, IOAZ of BBZ 2004 en heb dit voor het eerst na 1 april 2022 ontvangen.  
U hoeft geen inkomen in te vullen! 

 U hebt / wij hebben GEEN  bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet.  
Mijn / ons netto-inkomen per maand bedraagt:  
 

 
Toelichting bij inkomen:  
Het gaat om het netto-gezinsinkomen uit werk in loondienst, een uitkering, pensioen en overige inkomsten. 
We hebben de gegevens nodig van de maand voorafgaand aan de datum aanvraag. Bijvoorbeeld: U vraagt 
een eenmalige energietoeslag aan op 21 juli 2022, u vult dan de inkomensgegevens over de maand juni 
2022 in.  
 
Toelichting bij inkomsten uit eigen bedrijf of beroep.  
Hiervoor gebruikt u het jaarinkomen over 2021. Dit jaarinkomen wordt ook wel verzamelinkomen of toet-
singsinkomen genoemd. U kunt dit jaarinkomen vinden op uw (voorlopige) aanslag van de Belastingdienst of 
op de toekenningsbrief van uw huur- of zorgtoeslag.  
Heeft u het bedrag van 2021 nog niet? Neem dan het bedrag van 2020 
 
Let op!! Als u inkomen heeft uit eigen bedrijf of beroep is uw jaarinkomen gebaseerd op voorlopige 
gegevens. Wanneer uw inkomen over 2021 definitief is vastgesteld gaan wij bekijken of u aan de 
voorwaarden heeft voldaan. Als blijkt dat u een inkomen heeft gehad boven 120% van de bijstands-
norm kan de eenmalige energietoeslag van u worden teruggevorderd. 
Nog niet? Neem dan het bedrag van 
  Aanvrager Partner 

 
☐ WAO/ WIA/ Wajong/ ZW/ WW € € 

☐ AOW/ ANW € € 

☐ Kinderalimentatie € € 

☐ Partneralimentatie   

☐ Heffingskortingen belasting-
dienst 

€ € 

☐ Pensioen € € 

☐ Loon/ Salaris € € 

☐ Rente-inkomsten € € 

☐ Overig inkomen € € 

☐ Studiefinanciering/ WTOS € € 

raag bijzondere bijstand aan voor:  
Bewijsstukken  
 
Stuur de volgende bijlagen mee (graag aankruisen wat u bijvoegt).  
 

 
 Bewijsstukken van al uw inkomsten over de maand voorafgaand aan de datum van aanvraag  

van uzelf en uw partner.  
Heeft u inkomsten die u bijvoorbeeld per kwartaal krijgt maar die wel (deels) over de maand 
voorafgaand aan de datum van aanvraag gaan? Ook die bewijsstukken hebben wij nodig. 
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Uitbetaling 
 
 
Als de energietoeslag aan u wordt toegekend, maken we het over op uw rekening. 
 

  
Vul het IBAN-nummer in 
 

 
IBAN-nummer  

 
 
Ten name van  

 
 

 
Bewijsstukken  
 
Stuur de volgende bijlagen mee  
 

 
Bewijsstuk van uw bankrekening-/IBAN-nummer, bijvoorbeeld een kopie van uw bankpasje of  
recent bankafschrift (met naam en IBAN-nummer).  

 
 
 
 
 Toestemming delen gegevens  
☐ Ik geef hierbij toestemming om mijn gegevens te delen met de gemeente zodat zij mij 

eventueel kunnen benaderen voor andere maatregelen die met energietransitie te maken 
hebben.  
Wanneer u geen toestemming geeft heeft dit geen gevolgen voor de eventuele 
toekenning van de energietoeslag.  

 
Ondertekening en machtiging 
 
• Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld (en ik weet dat het niet, of niet volledig verstrek-

ken van gegevens welke van belang zijn voor het recht op uitkering kan leiden tot een boete, 
beëindiging van de uitkering, terugvordering van de uitkering en strafvervolging). 

• Ik ben er mee bekend dat de verstrekte gegevens bij andere instanties worden gecontroleerd 
en worden opgenomen in een persoonsregistratie. 

• Ik geef toestemming voor een eventueel onderzoek in verband met de verificatie van gege-
vens bij instanties en gegevensbronnen buiten Nederland. 

 
Datum  

 
Handtekening aanvrager  

 
Handtekening partner  

 
 


