In te vullen door gemeente
Datum
Registratienr
Procesnr
Paraaf

Eenmalige energietoeslag 2022
Dit formulier opsturen naar:

Gemeente Heerlen
Team Inkomen
64301-BI-2
Postbus 1
6400 AA Heerlen
14 045
+31(0)45 560 50 40
www.heerlen.nl
Pagina
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Versienummer formulier

18.10.2022
Bezoekadres

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

Let op: Lees eerst de hele tekst over energietoeslag aanvragen op onze
website, voordat u het formulier invult!
De belangrijkste voorwaarden zijn:
• U woont zelfstandig in de gemeente Heerlen. Woont u in een verpleeg -of zorginstelling, begeleid of beschermd, bent u kamerbewoner of heeft u een briefadres?
Dan heeft u geen recht.
• U bent 21 jaar of ouder (of u bent 18 t/m 20 jaar en u krijgt de aanvulling uit
Participatiewet, art. 12).
• U bent niet uitgesloten van het recht op bijstand (bv detentie).
• U bent Nederlander of hiermee gelijkgesteld.
• U heeft een inkomen dat gelijk of lager is dan 120% van de bijstandsnorm of
tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm of u bent toegelaten tot de schuldhulpverlening van de gemeente Heerlen.
Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan krijgt u geen energietoeslag. Een aanvraag opsturen heeft geen zin.
Vergeet niet om bewijsstukken van uw inkomsten mee te sturen. Wat u moet inleveren leest u bij “doen of meenemen” in het product “Energietoeslag aanvragen”.

1 Persoonlijke gegevens
Burgerservicenummer (BSN)
Voorletters en achternaam

Telefoon

(045) 560 49 00
08.30 - 17.00 uur

Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum					

 man  vrouw

Telefoonnummer
E-mail adres

2 Partnergegevens
Burgerservicenummer (BSN)
Voorletters en achternaam
Geboortedatum					
 man  vrouw
							>>>
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3 Gegevens van andere medebewoners
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Zijn er nog andere medebewoners?

 ja

Naam en voorletters

Relatie

 nee
Geboortedatum

							

4 Heeft u de energietoeslag 2022 al eerder gekregen?
 ja

 nee

Als u de energietoeslag al eerder heeft gekregen van b.v. een andere gemeente, dan heeft u hier niet nog een keer recht
op. Wij wijzen uw aanvraag dan af.

							

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				
 alimentatie		
uitkering (UWV of SVB)			
 eigen onderneming
pensioen				
 heffingskortingen van de belastingdienst
anders, namelijk:			

Vul hieronder per inkomstensoort in van wie u de inkomsten krijgt (bijv. naam
werkgever, soort uitkering, soort alimentatie) en de hoogte ervan
								
Hoogte (netto)
										
 per
		 						
€ 		
 per
										
 per
								
€		
 per
										
 per
								
€ 		
 per
								
 per
								
€ 		
 per

maand
4 weken
maand
4 weken
maand
4 weken
maand
4 weken

Vergeet niet om bewijsstukken van uw inkomsten mee te sturen. Wat u moet inleveren leest u bij
“doen of meenemen” in het product “Energietoeslag aanvragen”.
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7 Wijze van betaling
Vul hier het IBAN rekeningnummer in waarop wij de energietoeslag kunnen betalen. Vergeet niet een
(leesbare) kopie van uw bankpas in te leveren bij uw aanvraag.
Naam rekeninghouder
Rekeningnummer (IBAN)

8 Verklaring
Ik heb/wij hebben deze aanvraag helemaal en juist ingevuld. De gemeente controleert of uw gegevens
kloppen om te kijken of u recht heeft op de energietoeslag.

9 Ondertekening
Plaats		

Datum

Naam aanvrager		

Handtekening

Naam partner		

Handtekening

De gemeente

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’.
De voorwaarden van uw aanvraag kunt u nalezen op: www.heerlen.nl/energietoeslag-aanvragen.
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