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Aanvraagformulier extra gemeentelijke tegemoetkoming 
energiekosten 

 

Inleiding  
De kosten voor energie zijn enorm gestegen. Hierdoor is het voor steeds meer mensen moeilijk om de 
energierekening te betalen. Daarom geeft de gemeente Nederweert inwoners met een inkomen tot 
130% van de toepasselijke bijstandsnorm een extra gemeentelijke tegemoetkoming energiekosten.  
 
Waarom dit formulier? 
Met dit formulier kunt u de extra gemeentelijke tegemoetkoming energiekosten van € 500,- aanvragen. 
U kunt dit bedrag één keer krijgen. Tot en met 30 april 2023 kunt u aanvragen.  
 
Let op: heeft u eerder energietoeslag ontvangen? 
Als u al de eenmalige energietoeslag van € 1.300,- heeft ontvangen, hoeft u géén nieuwe aanvraag in 
te dienen. U ontvangt namelijk automatisch een nabetaling van € 500,-.  U heeft geen recht op de 
extra gemeentelijke tegemoetkoming energiekosten.  
 
Voor wie is de extra gemeentelijke tegemoetkoming energiekosten bedoeld? 
Voor een alleenstaande, een alleenstaande ouder of een gezin met een laag inkomen en een 
zelfstandige woonruimte. We kijken niet naar uw vermogen, zoals spaargeld of een eigen woning. 
 
U krijgt geen extra gemeentelijke tegemoetkoming energiekosten als u: 

• in een inrichting verblijft 

• jonger dan 21 jaar bent en geen zelfstandige woonruimte heeft 

• jonger dan 27 jaar bent, geen zelfstandige woonruimte heeft en studiefinanciering krijgt of kunt 
krijgen 

• een briefadres heeft 

• al energietoeslag heeft gehad 
 
Wat is een zelfstandige woonruimte? 
Bijvoorbeeld een flat, studio of (rijtjes)huis. Een zelfstandige woonruimte heeft in ieder geval: 

1. een eigen woon-/slaapkamer 
2. een eigen keuken 
3. een eigen wc 
4. een eigen toegangsdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen 

 
Deelt u de wc of keuken met andere huurders, bijvoorbeeld als u een kamer bewoont? Dan is het 
geen zelfstandige woonruimte en kunt u geen extra gemeentelijke tegemoetkoming energiekosten 
krijgen. 
 
Wat is een laag inkomen? 
Dat is een netto inkomen lager dan 130% van de bijstandsnorm. Voor gehuwden en samenwonenden 
kijken we naar het inkomen van beide partners samen. We kijken naar het inkomen in de maand voor 
de aanvraag. Als u in maart 2023 aanvraagt, kijken we naar het inkomen over de maand februari 
2023. Als u in april 2023 aanvraagt, kijken we naar het inkomen over de maand maart 2023. 
 
Is uw netto inkomen met vakantietoeslag lager dan de hieronder genoemde bedragen? Dan heeft u 
voor de extra gemeentelijke tegemoetkoming energiekosten een laag inkomen. Is uw netto inkomen 
met vakantietoeslag hoger? Dan komt u niet in aanmerking voor de extra gemeentelijke 
tegemoetkoming energiekosten.  
 
De genoemde bedragen zijn de meest voorkomende bedragen. Bij uw aanvraag kijken we welk 
bedrag van toepassing is. Dit kan afwijken van de genoemde bedragen. Bijvoorbeeld als sprake is van 
een zogenaamde kostendelersnorm.   
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Alleenstaanden en alleenstaande ouders  

• van 18 tot 21 jaar    € 383,76  

• van 21 jaar tot AOW-leeftijd  € 1.554,36 

• AOW-leeftijd    € 1.729,87 
 
Gehuwden en samenwonenden 

• van 18 tot 21 jaar, zonder kinderen    € 767,52 

• van 18 tot 21 jaar, met kinderen    € 1.211,63 

• beiden van 21 jaar tot AOW-leeftijd    € 2.220,50  

• beiden AOW-leeftijd, geen andere inwonenden  € 2.349,36 
 

• één partner 21 jaar tot AOW-leeftijd, andere partner AOW-leeftijd € 2.349,36 

• één partner 18 tot 21 jaar, andere partner van 21 jaar tot AOW-leeftijd, met kinderen € 1.938,12 

• één partner 18 tot 21 jaar, andere partner van 21 tot AOW-leeftijd, zonder kinderen € 1.494,01 
 
Ontvangt u pensioen naast uw AOW? 
Dan tellen we een klein pensioenbedrag mogelijk niet mee als inkomen. Dit heet pensioenvrijlating. 
Voor een alleenstaande (ouder) is dat een bedrag van € 25,15 per maand. Voor gehuwden € 50,30. Is 
uw inkomen iets hoger dan het voor u hierboven genoemd geldend bedrag en krijgt u pensioen? Kijk 
dan of uw inkomen na aftrek van de pensioenvrijlating lager is dan dat bedrag. 

 
Bent u een zelfstandig ondernemer? 
Vul dan het netto inkomen van vorige maand uit uw onderneming in. Bereken eerst uw winst door alle 
omzet/baten te verminderen met de zakelijke lasten. Hierbij is het moment belangrijk waarop de 
werkzaamheden zijn gedaan of de producten zijn verkocht. Inkomsten die u in bijvoorbeeld maart 
2023 ontvangt voor werkzaamheden in februari 2023, moet u toerekenen aan februari 2023 omdat u 
toen gewerkt heeft. Dit betekent dat:  

• als u in de maand februari heeft gewerkt, de inkomsten die daarvoor zijn gekregen worden 
toegerekend aan de maand februari. Ook als u het geld in een andere maand ontvangt.  

• als u producten heeft verkocht in de maand februari, de betalingen daarvoor worden 
toegerekend aan de maand februari. Ook als de producten in een andere maand zijn betaald. 

 
Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen, mag u het bedrag van de winst 
verminderen met 17%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en 
aftrekposten voor ondernemers.  
 
Heeft u geen inkomsten uit uw onderneming en wel kosten gemaakt? Dan levert dit een negatief 
resultaat op. Dit negatieve resultaat mag u niet verrekenen met andere inkomsten. 
 
Mogelijk controleren we na afloop van het boekjaar 2023 uw inkomsten uit uw onderneming. We 
rekenen het jaarinkomen terug naar het gemiddeld maandinkomen in 2023. Als uw gemiddeld 
maandinkomen hoger is dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm, kan de extra gemeentelijke 
tegemoetkoming energiekosten worden teruggevorderd.  
 
Bent u toegelaten tot de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP) of Wet 
Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)? 
Dan heeft u voor de extra gemeentelijke tegemoetkoming energiekosten een laag inkomen. U moet 
hiervan wel een bewijsstuk inleveren.  
 
Telt de extra gemeentelijke tegemoetkoming energiekosten mee als inkomen? 
Nee, de extra gemeentelijke tegemoetkoming energiekosten telt niet mee als inkomen bij een 
uitkering. Ook telt de extra gemeentelijke tegemoetkoming energiekosten niet mee voor toeslagen die 
u van de Belastingdienst krijgt. 
 
Wanneer krijgt u de extra gemeentelijke tegemoetkoming energiekosten? 
Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, kijken wij of u recht heeft op de extra gemeentelijke 
tegemoetkoming energiekosten en nemen een besluit. Misschien vragen wij u om extra informatie. U 
bent verplicht om ons de juiste informatie te geven.  
 
Wij mogen uw gegevens bij de aanvraag controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen 
informatie over u en uw partner opvragen om te controleren of u recht heeft op de extra gemeentelijke 
tegemoetkoming energiekosten. Ook mogen wij achteraf uw gegevens controleren. Blijkt achteraf dat 
u geen recht had? Dan moet u ons terugbetalen. Heeft u ons met opzet onjuiste gegevens gegeven? 
Dan zijn we verplicht u ook een boete op te leggen.  
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Invullen door gemeente 

Datum ontvangst aanvraagformulier extra 
gemeentelijke tegemoetkoming energiekosten 

 

Klantnummer / werkprocesnummer  

Naam en paraaf behandelend adviseur  

 

Persoonsgegevens 

                                                        Aanvrager Partner 

Voorletters  
 

Achternaam  
 

Geboortedatum  
 

Burgerservice- 
nummer (BSN) 

 
 

Adres  
 

Postcode en 
woonplaats 

 
 

Telefoonnummer   
 

E-mailadres  
 

 

 

                                                                            

Woonsituatie 

Hoe woont u (met partner) in de woning? 

□ U huurt een woning, woonwagen of woonboot. 

□ U huurt een kamer.  

□ U bent inwonend. 

□ U verblijft in een inrichting voor verpleging of 

verzorging. 

□ U bent eigenaar van een woning, woonwagen of 

woonboot.  

□  Anders, namelijk…………………………  

Wonen er andere personen op uw adres? 
Bijvoorbeeld een (pleeg)kind, ouder, 
broer/zus, huisgenoot, (onder)huurder of 
anders. 

□   nee  
 
□    ja. Vul hieronder de gegevens in.  

 Voorletters en achternaam Geboortedatum Relatie Studerend 

1 
 

 
 ja/nee 

2 
 

 
 ja/nee 

3 
 

 
 ja/nee 

4 
 

 
 ja/nee 
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Inkomsten vorige maand 

Vul hieronder de inkomsten in van de vorige maand.  
 
Vraagt u aan in maart 2023? Dan vult u de inkomsten in van februari 2023.  
Vraagt u aan in april 2023? Dan vult u de inkomsten in van maart 2023.  
 

Soort inkomsten  Aanvrager Partner Maand 

□ Inkomsten uit werk in 
loondienst 
 

 
€……………………… 
 

€……………………… …………………. 

□ Inkomsten uit uitkering  
 

€……………………… €……………………… …………………. 

□ Inkomsten uit werk als 
zelfstandige  
 

€……………………… €……………………… …………………. 

□ Heffingskortingen 
Belastingdienst  
 

€……………………… €……………………… …………………. 

□ Alimentatie (partner/kind)  
 

€……………………… €……………………… …………………. 

□ Andere inkomsten.  
 
Bijvoorbeeld pensioen, 
Duitse rente, 
vrijwilligersvergoeding, 
inkomsten uit 
verhuur/onderhuur. 

€……………………… €……………………… …………………. 

 

 

                                                                             

Schuldhulpverlening 

Bent u toegelaten tot de MSNP? 
 
MSNP betekent Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke 
Personen. U krijgt dan vrijwillig schuldhulpverlening.   
 

□   nee  
 
□    ja  

Bent u toegelaten tot de WSNP? 
 
WSNP betekent Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. 
Dan heeft de rechter heeft besloten dat u schuldhulpverlening 
krijgt. Schuldeisers moeten hieraan meewerken.   
 

□   nee  
 
□    ja 

 

 
Betaling uitkering 

 

De betaling van de extra gemeentelijke tegemoetkoming energiekosten kan worden overgemaakt op:  
 
IBAN-nummer: ……………………………………………………………… 
 
Ten name van: ……………………………………………………………… 
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Ik/wij verzoek(en) in aanmerking te komen voor de extra gemeentelijke tegemoetkoming 
energiekosten.  
 
Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld, zodat de gemeente kan vaststellen of ik recht heb 
op de extra gemeentelijke tegemoetkoming energiekosten. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het 
onjuist invullen van het formulier strafbaar is. Het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan 
ervoor zorgen dat de extra gemeentelijke tegemoetkoming energiekosten wordt geweigerd of 
teruggevorderd. Ook kan het niet op tijd, niet of onjuist verstrekken van gegevens leiden tot een boete 
of tot strafrechtelijke vervolging.  
 
Ik machtig de gemeente om onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door mij 
verstrekte gegevens. De gemeente mag bij twijfel over de juistheid van mijn gegevens navraag doen 
bij mijn werkgever of andere instanties. 
 

                                                        Aanvrager Partner 

Naam  
 

Datum  
 

Handtekening  
 
 
 
 

 

 

Voeg bij dit formulier kopieën van de onderstaande bewijsstukken toe van u en uw partner: 
 

• Een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning. Let op: géén rijbewijs.  

• Als u een kamer huurt: het huurcontract en betalingsbewijs huur. 

• Bewijsstukken inkomsten vorige maand. Bijvoorbeeld salarisspecificaties, uitkeringsspecificaties, 
ontvangen alimentatie, algemene heffingskorting minstverdienende partner/inkomensafhankelijke 
combinatiekorting, inkomsten uit verhuur etc. 

• Bewijsstukken bedrijfsinkomsten vorige maand, indien mogelijk. 

• Bewijs deelname aan MSNP of toelating WSNP. 

• Kopie bankpasje van uw rekeningnummer waarop u de extra gemeentelijke tegemoetkoming 
energiekosten wilt ontvangen. 

 
 
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 of 
ons privacybeleid? Kijk dan op www.nederweert.nl 

 

 
Verklaring en ondertekening 

 
Lijst met bewijsstukken 

http://www.nederweert.nl/

