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Aanvraagformulier voor eenmalige energietoeslag 2022 
Met dit formulier kunt u een éénmalige vergoeding van € 1.300,- aanvragen voor de kosten van energie. Deze vergoeding is een 
tijdelijke financiële ondersteuning voor het betalen van uw energiekosten. Wilt u de informatie in de bijlage goed lezen voordat 
u het aanvraagformulier invult? 
 
Wilt u dit formulier volledig invullen en daarna ondertekenen? Uw aanvraag kan dan sneller afgehandeld worden. 
 

1. Persoonsgegevens U zelf Uw echtgeno(o)t(e)/partner 

Burgerservicenummer ________________________________ _________________________________ 

Voorletter(s) en achternaam ________________________________ _________________________________ 

Tussenvoegsel(s) ________________________________ _________________________________ 

Straatnaam en huisnummer ________________________________ _________________________________ 

Postcode ________________________________ _________________________________ 

Woonplaats ________________________________ _________________________________ 

Geslacht  Man  Vrouw  Man  Vrouw 

Geboortedatum ________________________________  _________________________________ 

Burgerlijke stand ________________________________ _________________________________ 

Telefoonnummer ________________________________ _________________________________ 

IBAN-rekeningnummer  ________________________________ _________________________________ 

E-mailadres ________________________________ _________________________________ 
 

2. Woonsituatie 
Wat is uw woonsituatie?  

 Ik huur een woning   
 In ben eigenaar van een woning   
 Ik huur een kamer  
 Ik ben inwonend 

 
Anders te weten: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
Let op! Voert u geen zelfstandige huishouding op uw adres dan heeft u waarschijnlijk geen recht op de energietoeslag. 
 

3. Is één van de volgende situaties op u (of uw partner) van toepassing? 
• U verblijft in een instelling of opvanghuis. 

 Ja, u heeft geen recht op de toeslag 
 Nee 

 

• U bent dak- of thuisloos en u heeft alleen een briefadres in de gemeente.  
 Ja, u heeft geen recht op de toeslag 
 Nee 
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4. Vul het inkomen* van u en uw echtgeno(o)t(e)/partner in. 
* Vul deze vraag alleen in als u geen bijstandsuitkering ontvangt. 

 
Soort inkomen (netto excl. vakantiegeld)  Aanvrager  Uw echtgeno(o)t(e)/partner 

Inkomen uit arbeid   € ___________________ € ___________________ 

Ziektewet, WW, WAO of WIA   € ___________________ € ___________________ 

Wajong   € ___________________ € ___________________ 

AOW/ANW (ook voor kinderen < 18 jaar)  € ___________________ € ___________________ 

Pensioen of VUT   € ___________________ € ___________________ 

Alimentatie (voor uzelf en/of uw kinderen)  € ___________________ € ___________________ 

Inkomsten uit kamerverhuur/onderhuur  € ___________________ € ___________________ 

Studiefinanciering   € ___________________ € ___________________ 

Algemene heffingskorting minstverdienende partner (belasting) € ___________________ € ___________________ 

Overige inkomsten: ____________________  € ___________________ € ___________________ 

 

5. Aanvullende opmerkingen 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

6.  Op welk IBAN moet de vergoeding worden overgemaakt? 

 IBAN: __________________________________________ 

 
Stuur de volgende bewijsstukken mee bij uw aanvraag (indien op u van toepassing) 
Stuur deze documenten alleen mee als u geen bijstandsuitkering ontvangt. 

 Kopie geldig identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs). 

 Kopie bankpas van uw bankrekening waarop de éénmalige energietoeslag gestort moet worden (met daarop zichtbaar 

rekeningnummer en tenaamstelling). 

 Kopie van de laatste (maandelijkse) loonstrook en/of uitkeringsspecificatie van u en (als u een partner heeft) van uw partner 

(geen jaaropgave). Ontvangt u iedere maand een ander inkomen (wisselend) dan ontvangen wij graag loonstroken en/of 
uitkeringsspecificaties van de laatste drie maanden. 

 Kopie van de belastingaangifte van 2022.  

 

Machtiging/ verklaring 
Ik verklaar/ wij verklaren: 

• dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld; 

• ermee bekend te zijn dat de aanvraag bij het onvolledig verstrekken van informatie niet wordt behandeld; 

• ermee bekend te zijn dat de éénmalige energietoeslag in zijn geheel of gedeeltelijk kan worden teruggevorderd, als 
onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en dit heeft geleid tot het ten onrechte verlenen van deze toeslag; 

• toestemming te geven om de verstrekte gegevens te controleren bij de daarvoor geëigende instanties en om de gegevens 
op te nemen in een persoonsregistratie. 

 

Ondertekening 
Aanvrager 
Datum   Handtekening 
 
________________________________  __________________________________ 
 
Echtgeno(o)te/partner   Handtekening 
Datum 
 
________________________________  __________________________________ 
 

Formulier opsturen 

Dit formulier kunt u op twee manieren indienen. 

U kunt het formulier per e-mail versturen naar: AdministratieMD@hardenberg.nl  

Wilt u dit formulier liever per post versturen? Dan kunt u het formulier opsturen naar: 
Gemeente Hardenberg, afdeling Maatschappelijk Domein, t.a.v. AdministratieMD, Antwoordnummer 18, 7740 VK Hardenberg. 
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BIJLAGE 
 
Wat kunt u aanvragen? 
De éénmalige tegemoetkoming energielasten is een bedrag van € 1.300,00 netto per huishouden. Dit is een éénmalige 
financiële ondersteuning voor de gestegen energiekosten. 
 
Wat zijn de voorwaarden? 
U heeft recht op de energietoeslag als u op de datum van aanvraag:  
• 18 jaar of ouder bent; 
• in de gemeente Hardenberg woont; en 
• een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebt; en 

• een zelfstandig huishouden voert; en 
• een laag inkomen hebt. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 130% van de voor uw situatie geldende 

bijstandsnorm per maand.  
 
Wanneer heeft u geen recht? 
U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op datum van aanvraag: 
• in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); 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 energietoeslag aan! 
 
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. 

Wij bewaren uw gegevens en bewijsstukken in een dossier. 
3. U ondertekent dit aanvraagformulier. Heeft u een partner*? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.  
 
*U bent partners als u: 

• getrouwd of geregistreerd partners bent; of 

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

 
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 4 weken te 
behandelen.  
 
Worden uw gegevens gecontroleerd? 
Ja, wij kunnen zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere instanties en 
personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kunnen wij 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 Raad en Recht via het 
contactformulier op de website www.raadenrecht.nl of stuur een e-mail naar info@raadenrecht.nl. 
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