
 
 

 
 

Aanvraagformulier Eenmalige Energietoeslag 2022 
 
 
Aan het College van burgemeester en wethouders  
Domein Burger 
Postbus 600 
6460 AP Kerkrade 
 
Inleveradres:  Stadskantoor                   of:   Geldwijzerwinkel 
                       Markt 33, Kerkrade Martin Buberplein 21, Kerkrade 
 
Of per e-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl 
 
LET OP:  

- U kunt een aanvraag indienen als u 18 jaar of ouder bent 
- U een zelfstandig huishouden voert en voor eigen rekening een woonruimte bewoont 
- De tegemoetkoming wordt niet per persoon, maar één keer per huishouden toegekend. 
- Een huishouden kan uit één of meerdere personen bestaan. 
- De tegemoetkoming bedraagt € 1.300,- per huishouden. 
- 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 (een traject ingevolge de Wet schuldsanering natuurlijke personen 
(WSNP) of een minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (MSNP). 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Mijn/ons gezinsinkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm die voor mij/ons zou gelden. 
Bijvoegen: 
- alle bewijsstukken van uw inkomsten en inkomsten van uw medebewoner(s) over de afgelopen 3 maanden 
voorafgaand aan de aanvraag (loonstrookje, uitkeringsbrief, omzetgegevens) LIEFST GEEN BANKAFSCHRIFTEN of 
kopie stukken toelating tot de schuldhulpverlening  
- kopie van een geldig identiteitsbewijs, zoals bijvoorbeeld uw paspoort of de ID-kaart 
 
Heeft u de energietoeslag al eerder ontvangen in een andere gemeente? 
 ja  nee 

Wanneer u de energietoeslag al eerder heeft ontvangen van een andere gemeente, dan heeft u hier niet nogmaals 
recht op. Uw aanvraag zal dan worden afgewezen. Heeft u in een andere gemeente al € 800 uitbetaald gekregen, 
dan zal deze gemeente u ook de resterende € 500 uitbetalen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Betreft  Hoofdbewoner/aanvrager  Medebewoner/partner 
 
achternaam  : ..................................................................   ..................................................................   
 
voornamen  : ..................................................................   ..................................................................   
 
BSN-nummer  : ..................................................................   ..................................................................   
 
telefoonnummer  : ..................................................................   ....................................................... …… 
 
e-mailadres  : …………………………………………………. 
 
banknummer (IBAN)  : ............................................ ……………. 
 
 



 
 
 
 
 
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 omstandigheden 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 voortzetting van de toeslag. 
 
 
Kerkrade, (datum invullen)  ..............................................  
 
 
 
 
 
 ......................................................................   ......................................................................  
Naam en handtekening aanvrager                                      Naam en handtekening partner 

 
Wat is 120% van het sociaal minimum? 

Onderstaande (netto) bedragen zijn 120% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) van 1 juli 2022 
(inclusief vakantiegeld) 

Leefvorm Maximaal maandinkomen met vakantiegeld 
  
 
Jongeren van 18 t/m 20 jaar 
 

Komen alleen in aanmerking voor deze tegemoetkoming 
als zij een bijstandsuitkering plus aanvulling bijzondere 
bijstand toegekend hebben gekregen (art. 12 
Participatiewet) 

U bent alleenstaande van 21 jaar tot 
pensioenleeftijd 

 
€ 1.323 

U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot 
pensioenleeftijd 

 
€ 1.323 

U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar 
tot pensioenleeftijd 

 
€ 1.889 

U bent alleenstaand en gepensioneerd € 1.471 
U bent gehuwd of samenwonend en 
gepensioneerd 

 
€ 1.993 

 

NIET IN AANMERKING KOMEN VOOR DEZE TEGEMOETKOMING 
Personen met een uitkering volgens de inrichtingsnorm zijn uitgesloten, omdat de instelling voorziet in de 
energiekosten 
Personen met alleen een briefadres (dak- en thuislozen) zijn uitgesloten van de eenmalige energietoeslag 
omdat zij geen energiekosten hebben. 
 
 
 
DENKT U ER AAN DAT U EEN AANVRAAG KUNT INDIENEN TOT 1 JULI 2023 


