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Versienummer formulier

31.03.2022

Bezoekadres

Team Inkomen
Maanplein 88, Heerlen
Openingstijden van
08.30 - 17.00 uur

Telefoon

(045) 560 49 00
08.30 - 17.00 uur

Eenmalige energietoeslag 2022

De energietoeslag is een bedrag van € 800,- netto per huishouden.

Voorwaarden:
• U woont in de gemeente Heerlen.
• U bent 21 jaar of ouder (of u bent 18 t/m 20 jaar en u ontvangt de aanvulling 
 van art. 12 Participatiewet).
• U woont zelfstandig in de gemeente Heerlen (als u in een instelling woont ((hier-

onder valt ook beschermd, begeleid wonen en verpleeg- of verzorgingshuis)) of 
een briefadres heeft, dan heeft u geen recht).

• U bent niet uitgesloten van het recht op bijstand zoals bedoeld in artikel 13 
 Par ticipatiewet (bv detentie of studerend met studiefinanciering en jonger dan 
 27 jaar).
• U bent Nederlander of hiermee gelijkgesteld.
• U heeft een inkomen dat gelijk of lager is dan 120% van de bijstandsnorm die 

voor u geldt of u bent toegelaten tot de schuldhulpverlening van de gemeente 
Heerlen.

Wat is 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt?
(bedragen zijn netto incl. vakantiegeld)

• U bent alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd 
 € 1.311,00.
• U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.871,50.
• U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.455,66.
• U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.971,50.

1 Persoonlijke gegevens
Burgerservicenummer (BSN)

Naam en voorletters

Adres

Postcode en woonplaats

Geboortedatum      man  vrouw

Telefoonnummer

Nummer ID-bewijs of vreemdelingendocument
Kopie geldig ID-bewijs (geen rijbewijs) of vreemdelingendocument bijvoegen

> lees verder

In te vullen door gemeente

Datum

Registratienr

Procesnr

Paraaf
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2 Partnergegevens

Burgerservicenummer (BSN)

Naam en voorletters

Geboortedatum      man  vrouw

Nummer ID-bewijs of vreemdelingendocument
Kopie geldig ID-bewijs (geen rijbewijs) of vreemdelingendocument bijvoegen

3 Gegevens van andere medebewoners
Zijn er nog andere medebewoners?  ja    nee
  
Naam en voorletters Relatie  Geboortedatum

       

4 Heeft u de energietoeslag 2022 al eerder ontvangen (in een andere 
gemeente)? 
 ja    nee
Wanneer u de energietoeslag al eerder heeft ontvangen van b.v. een andere gemeente, dan heeft u hier niet nogmaals 
recht op. Uw aanvraag zal dan worden afgewezen.

5 Staat het huurcontract op uw naam of bent u eigenaar van uw koop
woning? 
 ja    nee

6 Inkomsten
Ik heb/wij hebben inkomsten uit arbeid/uitkering/anders    ja    nee
Zo ja, vul de gegevens in
Wie  Werkgever/soort uitkering Hoogte (netto) 
	 	 	 	 	 	 	 	  per maand

        €   per 4 weken
	 	 	 	 	 	 	 	  per maand
        €   per 4 weken
	 	 	 	 	 	 	 	  per maand
        €    per 4 weken
	 	 	 	 	 	 	 	  per maand
        €    per 4 weken
Voeg bewijsstukken toe van uw inkomen over de maand januari 2022 tot aan datum aanvraag, dit kunnen zijn loonstroken, 
uitkeringsspecificaties of andere bewijsstukken.

         < lees verder
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7 Wijze van betaling

Naam rekeninghouder

Rekeningnummer (IBAN)
Voeg kopie bankpas of kopie van rekeningafschrift toe (uw naam en IBAN moet duidelijk zichtbaar zijn).
Als sprake is van bewindvoering, wordt het geld overgemaakt naar de bewindvoerder. Voeg dan naast een bank
afschrift, ook een kopie van uw beschikking onderbewindstelling toe.

8 Verklaring
Ik heb/wij hebben dit formulier volledig en geheel naar waarheid ingevuld. Ik weet/wij weten dat het 
onjuist of onvolledig invullen van dit formulier en/of het niet of onvolledig bijvoegen van gevraagde 
bijlagen tot een boete kan leiden, gevolgen kan hebben voor mijn recht op uitkering en onder omstan-
digheden kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. Het is mij/ons bekend dat de gemeente op grond 
van de Participatiewet de gegevens moet controleren. In de aanvraag verleent ondergetekende het 
college een machtiging om onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte 
gegevens en zo nodig naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening dan wel de voort-
zetting van de toeslag. 

9 Ondertekening

Plaats       Datum

Naam aanvrager       Handtekening

Naam partner       Handtekening

De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld, 
beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag eenmalige energietoeslag 2022.
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