Aanvraagformulier energietoeslag
Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor de energietoeslag.
De energietoeslag is een bedrag van € 800,- per huishouden.
Het is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten.
Voorwaarden energietoeslag:
 U woont in de gemeente Maastricht, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals of Valkenburg a/d Geul.
Woont u in een andere gemeente, dan kunt u de energietoeslag bij uw eigen gemeente
aanvragen.
 U bent ouder dan 21 jaar. Als u een partner heeft, is in ieder geval één van u ouder dan 21
jaar.
 U woont zelfstandig en u betaalt uw eigen energiekosten.
U komt niet in aanmerking als:
 U in een instelling woont en geen energiekosten betaalt.
 U een briefadres heeft. U heeft dan geen energiekosten.
 Uw inkomen hoger is dan 120% van het minimumloon.
 U de energietoeslag al (in een andere gemeente) heeft ontvangen.
Wat moet u doen?
1. Vul de vragen naar waarheid in.
2. Voeg bewijsstukken toe. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
3. Onderteken het formulier. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag allebei ondertekenen.
Wanneer krijgt u energietoeslag?
Wanneer u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, gaat Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien hebben wij extra informatie
nodig. Uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 8 weken laten wij weten of u wel of niet recht heeft op
de energietoeslag.
Controleren wij uw gegevens?
Ja, Sociale Zaken Maastricht Heuvelland kan bij de aanvraag en achteraf uw gegevens controleren.
Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen, die van
belang is voor de energietoeslag. Zo kunnen wij controleren of u recht heeft op de energietoeslag.
Blijkt bij controle dat u de energietoeslag heeft gekregen terwijl u daar geen recht op had? Dan moet
u deze terugbetalen.
Wanneer hoeft u dit aanvraagformulier niet in te vullen?
Sommige mensen ontvangen de eenmalige energietoeslag vanzelf. Zij hoeven geen aanvraag in te
dienen. Dit geldt voor u als u:
 een uitkering (PW, IOAW, IOAW, BBZ) van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
ontvangt en zelfstandig woont
 een AIO-uitkering van de SVB ontvangt en zelfstandig woont
 de afgelopen 5 jaar een regeling van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland heeft ontvangen
en zelfstandig woont
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Is geen van deze situaties op u van toepassing? Of wel, maar heeft u op nog geen energietoeslag
ontvangen? Dan kunt u met dit aanvraagformulier de energietoeslag aanvragen.

1. Gegevens aanvrager
Voorletters en achternaam
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

2. Gegevens partner
Heeft u een partner die woont op hetzelfde adres?
Nee  ga door naar 3
Ja, vul onderstaande gegevens in
Voorletters en achternaam
Geboortedatum
Burgerservicenummer

3. Energiekosten
Betaalt u zelf de energiekosten?
o Ja
o Nee, dan kunt u geen aanvraag doen
4. Studie
Volgt u een studie aan de universiteit of volgt u een HBO-opleiding of MBO-opleiding?
Aanvrager
o Ja
o Nee
Partner
o Ja
o Nee
o Niet van toepassing
5. Inkomen
In onderstaande tabel staat de inkomensgrens die op u van toepassing is.
Dit inkomen is netto per maand exclusief vakantiegeld. Het inkomen kan bestaan uit inkomen uit werk
in loondienst, inkomen uit een onderneming, uitkering en overige inkomsten (zoals
partneralimentatie).
We kijken naar het inkomen over de maand die voorafgaat aan uw aanvraag.
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Gezinssamenstelling
Alleenstaande (ouder) 21 jaar tot AOW-leeftijd
Gehuwd/samenwonend 21 jaar tot AOW-leeftijd
Alleenstaande (ouder) vanaf AOW-leeftijd
Gehuwd/samenwonend vanaf AOW-leeftijd

Tot 1 juli
€ 1244,55
€ 1777,92
€ 1382,89
€ 1872,50

Inkomensgrens
Vanaf 1 juli
€ 1256,07
€ 1794,39
€ 1397,26
€ 1892,81

Is uw inkomen lager dan het bedrag in bovenstaande tabel?
o Ja
o Nee, uw inkomen is te hoog. U kunt geen aanvraag doen.
6. Betaling
Op welke bankrekening wilt u de energietoeslag ontvangen?
Rekeningnummer (IBAN):
Let op! Dit moet een rekeningnummer zijn van een Nederlandse privébankrekening.
7. Bewijsstukken
Voeg de volgende bewijsstukken toe aan uw aanvraag:
 Kopie van uw paspoort/ID-kaart of ander identiteitsbewijs (geen rijbewijs). Ook
van uw partner indien van toepassing.
 Kopie van het energiecontract of een bewijsstuk waaruit blijkt dat u de
energiekosten betaalt.
 Kopie van uw salarisstrook en/of uitkeringsspecificatie.
 Kopie bankafschrift als u partneralimentatie ontvangt.
 Kopie van de bankpas of een kopie van een bankafschrift van de bankrekening
waarop u de energietoeslag wilt ontvangen.
8. Ondertekening

Plaats,
Datum,
Handtekening aanvrager

Handtekening partner

Stuur dit aanvraagformulier samen met de gevraagde bewijsstukken naar:
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
TAV energietoeslag
Postbus 4902
6202 TC Maastricht
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