
Aanvraagformulier Eenmalige energietoeslag 2022
Gemeente Buren

Postbus 23 Aanvraagnummer

4020 BA Maurik Datum ontvangst

1. Persoonsgegevens

BSN aanvrager BSN partner

Naam aanvrager Naam partner

Adres Geboortedatum

Postcode/plaats

Geboortedatum Wat is uw burgerlijke staat?

IBAN rekeningnummer Gehuwd/samenwonend

Telefoonnummer Alleenstaand

E-mail adres Alleenstaande ouder

2. Uw situatie

Is één van de volgende situaties op u van toepassing?

U bent 18, 19 of 20 jaar oud.

U bent student en ontvangt studiefinanciering (WSF 2000).

U woont in een instelling (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen).

U staat alleen op een briefadres in de gemeente ingeschreven. 

Is een van deze situaties op u van toepassing? Dan komt u niet in aanmerking voor de Eenmalige energietoeslag 2022.

3. Vermogen

Had u (samen met uw eventuele partner) op de aanvraagdatum in totaal meer dan € 15.000,00 aan beschikbare geldmiddelen?

Beschikbare geldmiddelen zijn privé-geldmiddelen zoals contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta (zoals bitcoins)

 Nee  

Ja

Heeft u meer beschikbare middelen dan € 15.000,00? Dan komt u niet in aanmerking voor een de Eenmalige energietoeslag 2022.

4. Inkomen

Wat is uw (gezamenlijke) inkomen op de aanvraagdatum? Het gaat om netto-gezinsinkomen uit werk in loondienst, inkomen uit eigen 

bedrijf of beroep, uitkering, pensioen en overige inkomsten (o.a. alimentatie, inkomsten uit verhuur of onderhuur) in de maand voor de aanvraag.

Bij wisselende inkomsten levert u bewijsstukken van uw inkomsten in over de 3 maanden voor de aanvraagdatum. 

Soort inkomen  Mijn inkomen   Inkomen van mijn partner Bewijsstukken

 Loon netto (excl. vakantietoeslag) netto (excl. vakantietoeslag) salarisspecificatie

 €  €  
 per week / 4 weken / maand per week / 4 weken / maand  

 Inkomsten uit bedrijfsresultaat bedrijfsresultaat kolommenbalans kwartaal voor aanvraag

 eigen onderneming € €  
 in maart 2022 in maart 2022 Wij brengen 17% belasting in mindering.

 Uitkering b.v. Anw, netto netto   uitkeringsspecificatie    

 Wajong, WW, € €  
 ZW, WIA, WAO per week / 4 weken / maand per week / 4 weken / maand  

 AOW, netto netto   uitkeringsspecificatie

 bedrijfspensioen, € €  
 lijfrenteuitkering per week / 4 weken / maand per week / 4 weken / maand  

 Partneralimentatie en/ netto  netto  betalingsbewijs 

 of kinderalimentatie € €  of echtscheidingsconvenant
  per week / 4 weken / maand per week / 4 weken / maand  

 Overige inkomsten, netto  netto  bankrekeningafschrift waarop deze 

 namelijk: € €  inkomsten zichtbaar zijn.
  per week / 4 weken / maand per week / 4 weken / maand  

Inkomensgrenzen per maand incl. vakantietoeslag  (120% van de bijstandsnorm)

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd  Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaande (ouder) € 1.310,05  € 1.455,67

Echtpaar/samenwonend € 1.871,50  € 1.971,05  

Is uw inkomen incl. vakantietoeslag hoger dan de voor u geldende inkomensgrens? Dan komt u niet in aanmerking voor de 

Eenmalige energietoeslag 2022. 



5. Bijlagen

Zorgt u dat u ook de volgende bewijsstukken meestuurt?

• kopie geldig identiteitsbewijs van uzelf en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs);

• laatste afschrift van uw bankrekening waarop de Eenmalige energietoeslag 2022 gestort moet worden, met daarop zichtbaar 

rekeningnummer en naam;

• bewijsstukken van uw vermogen op de aanvraagdatum (bankrekeningafschriften met saldo, overzichten waarde cryptovaluta

en effecten);

• Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de Eenmalige energietoeslag 2022 nodig heeft.

6. Opmerkingen

Heeft u nog opmerkingen die naar uw mening van belang zijn voor uw aanvraag? 

7. Verklaring en ondertekening

Uw handtekening Handtekening partner

Datum

Plaats

 

Versie 2022-04

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen of ik/wij recht heb(ben) op een 
Eenmalige energietoesalg 2022.  Ik/wij heb(ben) niets verzwegen. Ik/wij weet/weten dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is. Het onjuist 
of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot het (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk weigeren van de uitkering. Ten onrechte verstrekte  
energietoeslag kan worden teruggevorderd. Het niet, niet op tijd of onjuist verstrekken van gegevens kan daarnaast leiden tot een bestuurlijke boete, 
verlaging van de energietoeslag of strafvervolging. Ik/wij verklaar/verklaren ermee bekend te zijn dat mijn/onze gegevens door de gemeente op 
juistheid worden gecontroleerd bij andere  instanties en personen op grond van de Participatiewet. 
De verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie. Uw gegevens worden daarbij zorgvuldig verwerkt op grond van de Algemene 
verordening gegevensbescherming  (AVG).
Ik/wij weet/weten dat wijzigingen, die het recht op uitkering kunnen beïnvloeden, onmiddelijk moeten worden doorgegeven aan de gemeente,

onder overlegging van bewijsstukken.
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