
 
Voorblad Aanvraagformulier éénmalige energietoeslag 2022 
 
Wanneer hoef je dit aanvraagformulier niet in te vullen? 
Sommige inwoners ontvangen de eenmalige energietoeslag vanzelf. Zij hoeven geen aanvraag in te 
dienen.  
Dit geldt wanneer: 

• Je op 1 maart 2022 een uitkering van de gemeente ontving (Participatiewet, IOAW, IOAZ); of 

• je in het eerste kwartaal van 2022 bijzondere bijstand of een individuele inkomenstoeslag hebt 
ontvangen.  

 
Wanneer je automatisch recht hebt op de energietoeslag heb je deze als het goed is al ontvangen of ontvang je 
deze binnenkort op je rekening (of die van je partner). 
Je kunt de energietoeslag maar één keer per huishouden krijgen. 
Heb je niet automatisch recht op een energietoeslag? Of wel, maar heb je op uiterlijk 1 mei 2022 nog geen 
energietoeslag ontvangen? Dan kun je met dit aanvraagformulier alsnog de energietoeslag aanvragen. 
 
Wat is de energietoeslag? 
De energietoeslag is een bedrag van € 1.300,00 netto per huishouden. Dit is een eenmalige 
bijdrage voor je energiekosten in 2022. 
 
Wat zijn de voorwaarden? 
Je hebt recht op de energietoeslag als je op het moment van aanvragen: 

• 21 jaar of ouder bent; 

• in de gemeente Berkelland, Oost Gelre of Winterswijk woont; en 

• een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebt; en 

• een laag inkomen hebt. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van jouw bijstandsnorm 

21 jaar tot 
pensioengerechtigde 
leeftijd 

Alleenstaande Alleenstaande ouder Gehuwd/samenwonend 

 € 1.256,08 € 1.256,08 € 1.794,40 

    

Vanaf 
pensioengerechtigde 
leeftijd 

Alleenstaande Alleenstaande ouder Gehuwd/samenwonend 

 € 1.397,27 € 1.397,27 € 1.892,81 

*normen juli 2022 120% bijstandsnorm excl. vakantietoeslag 
 
Je hebt geen recht op de energietoeslag als je een laag inkomen hebt, maar op het moment van aanvragen: 

• 18, 19 of 20 jaar oud bent; of 

• in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid 

• wonen); of 

• alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente; of 

• een dak- en thuisloze bent zonder briefadres; of 

• een kostendelende medebewoner bent; of 

• geen huurcontract op eigen naam hebt.  
 
Voldoe je aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor jou? Vraag dan de 
energietoeslag aan! 
 
Wat moet je doen? 
1. Je vult de vragen naar waarheid in. 
2. Je levert kopieën van alle bewijsstukken in. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. Fijnder bewaart 

je gegevens en bewijsstukken in een dossier. 
3. Je ondertekent dit aanvraagformulier. Heb je een partner? Dan moeten jullie de aanvraag allebei 

ondertekenen. 
 
Wanneer krijg je bericht? 
Als Fijnder dit aanvraagformulier volledig ingevuld voor 30 april 2023 heeft ontvangen, krijg je zo snel mogelijk 
bericht of je recht hebt op de energietoeslag. Het kan zijn dat we je nog om extra informatie vragen. We 
proberen je aanvraag binnen 8 weken te behandelen. 
 
Telt de energietoeslag mee als inkomen? 
Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die je van de 
Belastingdienst ontvangt.  



 
 
 

Aanvraagformulier éénmalige energietoeslag 2022 
 

Niet in te vullen door aanvrager: 
 
Meldingsdatum : ………………………   Cliëntnummer aanvrager : ………………………  

Aanvraagdatum : ………………………   Werkprocesnummer  : ……………………… 

Ontvangstdatum : ………………………    Contactpersoon  : ………………………  

In te vullen door de aanvrager: 
 
1. Persoonsgegevens aanvrager en partner 

 Aanvrager Partner 

Eigen Achternaam   

Voornamen   

Voorvoegsel   

Geslacht   

Adres   

Postcode 

 

  

Woonplaats   

Telefoonnummer   

E-mail   

Geboortedatum   

BSN   

Let op: kopie van een geldig legitimatiebewijs of verblijfsdocument (geen rijbewijs) bijvoegen. 
 
2.  Is een van de volgende situaties van toepassing? 
 
     a. Je verblijft in een instelling of opvanghuis. 
     b. Je bent dak- of thuisloos en hebt alleen een briefadres in de gemeente. 
     c. Je bent een kostendelende medebewoner.  
     d. Je hebt geen huurcontract op eigen naam.  
 
    O  Ja, één van deze situaties is op mij van toepassing. (je hebt geen recht op de energietoeslag) 
    O  Nee, geen van deze situaties is op mij van toepassing. Ga naar vraag 3 
    
3. Inkomen: 
Heb je een inkomen?     O ja O nee  
 
Zo ja, vul hieronder jouw inkomen en die van je eventuele partner in.   
(Inkomsten: arbeid, uitkering, pensioen, voorlopige teruggaaf Belastingdienst, (kinder)alimentatie etc. Niet onder 
inkomen wordt verstaan: toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en vermogen).  
 
Gegevens over het inkomen: 

Soort inkomen Netto bedrag Per week/4 weken/maand Jezelf/partner/kind 

    

    

    

    

Let op: kopieën van de bewijsstukken van jouw inkomsten bijvoegen (bij wisselende inkomsten de 
bewijsstukken over de maand van aanvragen en de twee maanden daarvoor). 
   
Ontvang je één van hieronder beschreven heffingskortingen van de Belastingdienst?  O ja O nee  
 

Soort heffingskorting Bedrag per maand of per jaar 

Algemene heffingskorting minstverdienende partner € 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting € 

Let op: kopie van jouw beschikking voorlopige teruggaaf van de belastingdienst  bijvoegen. 
 
 
Let op!! Vul ook de vragen op de achterkant van dit formulier in!! 
 



 
4. Betaling éénmalige energietoeslag 2022 

 
De te ontvangen energietoeslag overmaken op: 

Bank- of girorekeningnummer ………………………………………………………      

 

ten name van ………………………………………………………………………… 

 
Let op: kopie van bankafschrift of bankpas met daarop het bankrekeningnummer inleveren.   
 

5. Verklaring en ondertekening 

• Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld en heb niets verzwegen waardoor ten onrechte de 

éénmalige energietoeslag 2022 wordt verstrekt. 

• Ik weet dat het onjuist invullen van de vragen strafbaar is en kan leiden tot terugboeken van de toegekende 

éénmalige energietoeslag 2022. 

• Ik weet dat de door mij ingevulde gegevens worden geregistreerd in geautomatiseerde systemen. 

 

Datum: ……………………………… 

 

Handtekening aanvrager,     Handtekening partner, 

 

 

………………………………     ……………………………… 

 

Stuur dit formulier met bewijsstukken naar: 

Fijnder 

t.a.v. afdeling inkomen 

Postbus 109 

7140 AC Groenlo 

Of per e-mail: info@fijnder.nl  

mailto:info@fijnder.nl

