AANVRAAGFORMULIER EENMALIGE ENERGIETOESLAG
Het kabinet heeft besloten dat huishoudens met een minimum inkomen een eenmalige toeslag van
€ 1300,00 kunnen aanvragen ter compensatie van de stijgende energiekosten. Lees goed de
toelichting of u in aanmerking komt voor deze toeslag.
Peelgemeenten voert deze regeling uit voor de vijf gemeenten in de Peelregio; Asten, Deurne, GemertBakel, Laarbeek en Someren. Indien u in aanmerking wilt komen voor deze toeslag, dient u dit
formulier volledig ingevuld, samen met de gevraagde bewijsstukken, en ondertekend op te sturen
naar:
Minimaregelingen Peelgemeenten, Antwoordnummer 524, 5750 VB Deurne of mailen naar:
mp@peelgemeenten.nl
U kunt deze aanvraag één keer doen. Aanvragen voor deze eenmalige energietoeslag kunt u inleveren
tot 1 januari 2023.
Gegevens aanvrager/hoofdbewoner
Naam en voorletters: __________________________________ (voeg kopie geldig legitimatie erbij)
Adres:

________________________________________________________________

Postcode:

_____________

Woonplaats: ______________________________________

Geboortedatum: __________________________
BSN:

__________________________________

Tel.nr.: __________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________
Gegevens partner (indien van toepassing)
Naam en voorletters:

__________________________________ (voeg kopie geldig legitimatie erbij)

Adres:

________________________________________________________________

Postcode:

_____________

Woonplaats: ______________________________________

Geboortedatum: __________________________
BSN:

__________________________________

Aankruisen wat van toepassing is:
□

Aanvrager/hoofdbewoner verblijft in een instelling van de Wet langdurige zorg (Wlz)

□

Partner verblijft in een instelling van de Wet langdurige zorg (Wlz)

Bewindvoering:
Staat u en/of uw partner onder bewind?

□ Ja

□ Nee

Zo ja, wie (u/en of uw partner):

_______________________________________

Naam, adres en telefoonnummer bewindvoerder:

_______________________________________
_______________________________________
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Wijze van betaling:
De gevraagde toeslag overmaken op IBAN:

_______________________________________

U verklaart:
dit aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld;
-

ermee bekend te zijn dat een ten onrechte verstrekte toeslag wordt teruggevorderd;

-

ermee in te stemmen dat Peelgemeenten bij andere instellingen of personen inlichtingen
vraagt, die voor het vaststellen van het recht op de toeslag nodig zijn.

Plaats:

Datum:

Handtekening aanvrager/hoofdbewoner:

Handtekening partner

(indien van toepassing):

Checklist bijlagen
o
o
o

o

Kopie geldig legitimatiebewijs (eventueel ook van de partner)
Kopie inkomstenbewijzen (eventueel ook van de partner)
Kopie bankafschrift van een volledige maand in 2022 waarop uw naam, alle bijschrijvingen
(bijvoorbeeld loon, uitkering, pensioen, alimentatie etc.) en IBAN zichtbaar zijn en waarop de
afschrijving van het termijnbedrag van de energienota staat.
Kopie beschikking belastingdienst algemene heffingskorting (indien van toepassing)
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INKOMSTENGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE ENERGIETOESLAG
Burgerservice nummer (BSN): ________________________________
Naam aanvrager/hoofdbewoner: ________________________________
1. Ontvangt u een (aanvullende) bijstandsuitkering voor levensonderhoud op grond van de
Participatiewet (Pw), IOAW of IOAZ via Senzer en/of een bijdrage voor de minimaregeling
(maatschappelijke participatie) van Peelgemeenten?
□

□

Ja. U hoeft vraag 2 t/m 5 niet in te vullen.
Als u op peildatum 1 maart 2022 een uitkering voor levensonderhoud van Senzer en/of een
bijdrage maatschappelijke participatie (regeling meedoen) van Peelgemeenten ontvangt, is de
eenmalige energietoeslag voor 1 mei 2022 al aan u uitbetaald. Heeft u deze niet ontvangen, neem
dan telefonisch contact op met Minimaregelingen Peelgemeenten, 088-501 33 00 (keuze 3) op
iedere werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur of stuur een email naar mp@peelgemeenten.nl.
Nee, ga verder met vraag 2.

2. Actuele netto inkomstengegevens aanvrager/hoofdbewoner:
Loon, pensioen, uitkering, alimentatie en dergelijke

Per
week

Per 4
weken

Per
maand

€
€
€

Voeg een kopie bij van de inkomstengegevens van de maand in 2022 waarin u het laagste inkomen
had en een kopie van een bankafschrift van een volledige maand van 2022 waarop uw naam, IBAN en
alle bijschrijvingen (uw inkomen) zichtbaar zijn.
3. Actuele netto inkomstengegevens partner: (indien van toepassing)
Per
Loon, pensioen, uitkering, alimentatie en dergelijke

week

Per 4
weken

Per
maand

€
€
€
Voeg een kopie bij van de inkomstengegevens van de maand in 2022 waarin u het laagste inkomen
had.
4. Algemene heffingskorting minstverdienende partner Belastingdienst: (indien van toepassing)
Het totaal wat uw partner ontvangt van de Belastingdienst
Netto bedrag(en):

€



Bedrag ineens

€



Bedrag per maand

Voeg kopie bij van de voor- én achterzijde van de beschikking van de Belastingdienst.
5. Contracthouder energieovereenkomst
Voeg een kopie bij van het bankafschrift van een volledige maand van 2022 waarop uw naam, alle
bijschrijvingen en IBAN zichtbaar zijn en waarop de afschrijving van het termijnbedrag van de
energienota staat.
6. Delen contactgegevens
Uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) worden gedeeld met uw
gemeente. Uw gemeente kan dan hulp aanbieden bij het treffen van energiebesparende maatregelen in
uw persoonlijke situatie. Dat kan helpen bij het verminderen van de energiekosten. Wilt u dit niet, laat
het ons dan weten en stuur een email naar mp@peelgemeenten.nl.
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Toelichting
Dit is een eenmalig bedrag van € 1300,00 netto per huishouden. De overheid heeft besloten dat
huishoudens met een minimum inkomen een eenmalige toeslag van € 1300,00 ontvangen ter
compensatie van de stijgende energiekosten. Met een laag inkomen kan het namelijk moeilijk zijn om
de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen is er de eenmalige energietoeslag.
De overheid heeft ook de belasting op energie verlaagd. Deze verlaging en de eenmalige
energietoeslag zorgen er samen voor dat veel mensen de energierekening kunnen blijven betalen.
Wat zijn de voorwaarden
U ontvangt de eenmalige energietoeslag van de gemeente Gemert-Bakel als u:
Hoofdbewoner bent van een huishouden; en
In de gemeente Gemert-Bakel woont; en
Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
U en uw eventuele partner een gezamenlijk inkomen heeft dat lager is dan 120% van de voor
u geldende bijstandsnorm.
Normen - Alleenstaande- Alleenstaande Ouder - Gehuwden
per 1-7-2022 tot 1-1-2023 exclusief vakantietoeslag (vt)

Van 21 tot pensioengerechtigde leeftijd

normbedrag (excl.
vt)
per maand

normbedrag 120%
(excl. vt)
per maand

Alleenstaande

€

1.046,73

€

1.256,08

Alleenstaande ouder

€

1.345,80

€

1.614,96

Gehuwden, beiden jonger dan pensioengerechtigde leeftijd

€

1.495,33

€

1.794,40

Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer
volwassenen
Gehuwden, geen kostendeler, beide pensioengerechtigd

€

1.164,39

€

1.397,27

€

1.577,34

€

1.892,81

Gehuwden, geen kostendeler, één van beide pensioengerechtigd

€

1.577,34

€

1.892,81

Normen pensioengerechtigden

Wanneer ontvangt u de toeslag niet?
U ontvangt de eenmalige energietoeslag niet als u:
In een (zorg)instelling of opvanghuis woont; of
Alleen op een briefadres staat ingeschreven en geen eigen woonadres heeft.
Wanneer krijgt u bericht?
Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld (inclusief ondertekening) en de gevraagde
bewijsstukken heeft ingeleverd, krijgt u zo snel mogelijk bericht of u recht heeft op de energietoeslag.
Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. We behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk en in
ieder geval binnen 8 weken.
Worden uw gegevens gecontroleerd?
Ja, de gemeente zal bij de aanvraag uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties
en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de
gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.
Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?
De eenmalige energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is dus verstandig als u dit
geld reserveert voor bijvoorbeeld de hoge jaarafrekening van uw energieleverancier. Heeft u dit jaar
(nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u de energietoeslag ontvangen, omdat u een laag
inkomen heeft.
Telt de energietoeslag mee als inkomen?
Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen (huur-, zorgen kinderopvangtoeslag en kindgebondenbudget) die u van de belastingdienst ontvangt.
Ook is de eenmalige energietoeslag niet vatbaar voor beslag. Indien er sprake is van een minnelijk
schuldsaneringstraject, hoeft de eenmalige energietoeslag niet naar de boedelrekening worden
overgemaakt.
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Heeft u vragen over de eenmalige energietoeslag?
Heeft u nog vragen over de eenmalige energietoeslag? Neem dan telefonisch contact op met
Minimaregelingen Peelgemeenten, telefoonnummer 088-501 33 00 (keuze 3). Zij zijn op werkdagen
bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt ook een email sturen naar mp@peelgemeenten.nl
Kun je je rekeningen niet betalen of ben je het overzicht kwijt?
Vraag dan gewoon om hulp. Dat kan door een mail te sturen naar hbb@gemert-bakel.nl. Of maak een
afspraak voor het financieel spreekuur. Bel voor een afspraak met Lumens op 040-219 33 00 (optie 3).
Bij schulden kan je contact opnemen met één van de gecertificeerde schuldhulpverleners. Van
maandag tot en met donderdag zijn zij bereikbaar via schuldhulpverlening@gemert-bakel.nl en 0492378 500. Dat geldt ook in geval van een crisissituatie (woningontruiming, afsluiting gas, licht en
water).
Bespaar geld en neem nu maatregelen
U kunt nu ook hulp krijgen om energie te besparen in huis. Met die hulp kunt u de energierekening op
de langere termijn verlagen. De gemeente helpt u verder. Meld je aan bij gemeente@gemert-bakel.nl
en vermeld bij onderwerp "aanmelding energiebesparing". Vermeld ook uw naam, adres en
telefoonnummer in de mail. Er wordt dan contact met u opgenomen over alle mogelijkheden. Kunt u
niet mailen? Bel dan naar 0492-378 500.
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