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Aanvraagformulier 
 

Eenmalige energietoeslag 2022 
 

        
  Gemeente Bergen op Zoom 

 
Voordat u dit aanvraagformulier gaat invullen, adviseren wij u om de informatiebijlage te lezen. 

 
1.  Persoonsgegevens aanvrager en eventuele partner: 
 

 Aanvrager Echtgeno(o)t(e) / partner 
Achternaam en voorletters   
Adres    
Postcode en woonplaats   
Burgerservicenummer (BSN)             
Geboortedatum    
Telefoonnummer   
E-mailadres   

Nederlandse nationaliteit  Ja 
 Nee, volgende vraag  

 Ja 
 Nee, volgende vraag  

Zo nee, heeft u dan  
een geldig verblijfsdocument ? 

 Ja 
 Nee, waarschijnlijk geen recht 

 Ja 
 Nee, waarschijnlijk geen recht 

Soort, nummer en einddatum van uw 
identiteitsbewijs of uw verblijfsdocument 

Soort: 
Nummer: 
Einddatum: 

Soort: 
Nummer: 
Einddatum: 

U moet een kopie van de voor- en achterkant van het geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort of ID bewijs) of het geldig verblijfsdocument  
van u en uw eventuele  partner overleggen met vermelding van uw naam en bsn nummer (BSN). 

 
2.  Woonsituatie: 
 

Aankruisen wat op dit moment op u van toepassing is 

 Huurder – hoofdbewoner  Ga verder met vraag 3  Eigenaar – hoofdbewoner  Ga verder met vraag 3 
 

 Kamer-/onderhuur met commerciële huurovereenkomst * 
                Zie Let op hieronder en ga dan verder met vraag 4 

 Kostganger met commerciële overeenkomst ** 
                Zie Let op hieronder en ga dan verder met vraag 4 

 

 Anders te weten: Ga verder met vraag 4 
 
 

LET OP: 
 

*  U dient 1. een kopie van uw commerciële huurovereenkomst te overleggen en 2. een bewijsstuk van betaling van deze huurlasten toe te voegen, over de maand voorafgaande aan  
    de maand van indiening van deze aanvraag, onder vermelding van uw naam en bsn. Van een commerciële huurprijs is sprake indien u minimaal € 345,00 moet betalen. 
** U dient 1. een kopie van uw commerciële kostgangerovereenkomst te overleggen en 2. een bewijsstuk van betaling van deze lasten toe te voegen, over de maand voorafgaande 
    aan de maand van indiening van deze aanvraag, onder vermelding van uw naam en bsn. Van een commerciële kostgangerprijs is sprake indien u minimaal € 576,00 moet betalen. 
 

Dus aanvraag in oktober betekent bewijsstukken over september. 
 

 
3.  Energielasten: 
 

Heeft u (en/of uw partner) een contract voor energielevering voor genoemde woonruimte onder  
vraag 1 en bent u verantwoordelijk voor de betaling van deze energielasten? 

 Ja, ga verder met vraag 4 
 Nee, dan heeft u geen recht 

U dient een bewijsstuk van het energiecontract en/of de betaling energielasten in kopie toe te voegen, over de maand voor de maand van indiening van deze aanvraag, onder 
vermelding van uw naam en bsn. 

Dus aanvraag in oktober betekent bewijsstukken over september. 
  



 
2 

 

 
4.  Uitsluitingsgronden: 
 

Aankruisen indien op dit moment één van onderstaande situaties op u en/of uw partner van toepassing is: 
 U verblijft in een instelling als bedoeld in art. 1 aanhef en onderdeel f van de Participatiewet m.a.w. in een zorg-, revalidatie- 
                en/of verpleeginstelling dan wel in een instelling voor beschermd of begeleid wonen 
 U bent jonger dan 21 jaar en u voert geen zelfstandig huishouden 
 U bent dak- en thuisloos (u heeft alleen een briefadres) 
 U bent een kostendelende medebewoner als bedoeld in art. 19a van de Participatiewet 
 U bent onderhuurder of kostganger die een maandelijkse commerciële huurprijs of commerciële kostgangerprijs betaalt, die 
                lager is dan de bedragen zoals opgenomen onder kopje: Woonsituatie, op pagina 1. 
Indien u één van de bovenstaande situaties heeft aangevinkt, heeft u waarschijnlijk geen recht op de éénmalige energietoeslag, 
ga verder met vraag 5. 

 
 
5.  Inkomstengegevens:   1.     Vul hieronder de inkomsten van u en/of uw evt. partner in; 

2. Kruis de betalingsperiode(n) aan; 
3. Geef eventueel wisselende inkomsten duidelijk aan. 

 

5.1 Heeft u vaste of wisselende inkomsten per maand qua hoogte 
 Vaste inkomsten qua hoogte * 
 Wisselende inkomsten qua hoogte ** 

 

5.2 Heeft uw evt. partner vaste of wisselende inkomsten per maand qua hoogte 
 Vaste inkomsten qua hoogte * 
 Wisselende inkomsten qua hoogte ** 
 Geen partner dus n.v.t. 

 
 

LET OP: 
 

*  Indien u en/of uw partner vaste inkomsten per maand heeft – hebben qua hoogte, dient u het inkomen over de maand voorafgaande aan de maand van indiening van deze aanvraag 
   in kopie toe te voegen onder vermelding van uw naam en bsn. Daarop dient het adres van de werkgever of betalende instantie goed leesbaar te zijn of te worden vermeld. 
 

Dus aanvraag in oktober betekent bewijsstukken inkomsten over de maand september. 
 
** Indien u en/of uw partner wisselende inkomsten per maand heeft – hebben qua hoogte, dient u het inkomen over 3 maanden voorafgaande aan de maand van indiening van deze 
    aanvraag in kopie toe te voegen onder vermelding van uw naam en bsn. Daarop dient het adres van de werkgever of betalende instantie goed leesbaar te zijn of te worden vermeld. 
 

Dus aanvraag in oktober betekent bewijsstukken inkomsten over de maanden juli, augustus en september. 
 
 
 

 
 

5.3. Inkomstenbeschrijving Betalingsperiode Aanvrager Echtgeno(o)t(e) / partner 

Inkomsten uit arbeid / dienstbetrekking 
/ zelfstandig bedrijf 

 per week netto 
 per 4 weken netto 
 per maand netto 

 
€  
 

 
€  
 

Andere uitkeringen b.v. - WW, - ZW,        
- Wajong, - WAO, - WIA, - ANW, - TW,      
- AOW, - Pensioen etc. 

 per week netto 
 per 4 weken netto 
 per maand netto 

 
€  
 

 
€  
 

Inkomsten uit lijfrente of uit andere 
waardepapieren 

 per week netto 
 per 4 weken netto 
 per maand netto 

 
€  
 

 
€  
 

Inkomsten uit handel in cryptovaluta 
b.v. bitcoins 

 per week netto 
 per 4 weken netto 
 per maand netto 

 
€  
 

 
€  
 

Alimentatie / onderhoudsbijdrage  
(ook voor de minderjarige kinderen van 
u en/of uw partner) 

 per week netto 
 per 4 weken netto 
 per maand netto 

 
€  
 

 
€  
 

Heffingskorting(en) belastingdienst: 
- combinatiekorting 
- minst verdienende partner 

 per maand netto 
 
€  
 

 
€  
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Stagevergoeding / Inkomsten uit 
freelance werkzaamheden 

 per week netto
 per 4 weken netto
 per maand netto

€ € 

Inkomsten uit verhuur van onroerend 
goed of uit verhuur van grond 

 per week netto
 per 4 weken netto
 per maand netto

€ € 

Andere inkomsten te weten: 
- Buitenlandse kinderbijslag
- Inkomsten partner in het buitenland

 per week netto
 per 4 weken netto
 per maand netto

€ € 

5.4 Vul hier het totaal aan vast inkomen per maand in qua hoogte van u en evt. uw 
 partner  Inkomsten €

5.5 Vul hier het gemiddeld inkomen per maand in qua hoogte van u en evt. uw 
 partner over de wisselende inkomsten over de afgelopen 3 maanden  Inkomsten €

Informatie netto inkomensvergelijking van alleenstaande (ouder) en/of gehuwd / samenwonend per 01-07-2022: 

A. Netto vergelijkingsnormen bedragen 120% van de geldende bijstandsnorm en/of geldende AOW norm exclusief 
vakantiegeld per maand per 01-07-2022 

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW leeftijd Vanaf AOW leeftijd 

Alleenstaande (ouder) € 1.256,07 € 1.513,82 

Gehuwd / samenwonend € 1.794,39 € 2.073,31 

B. Netto vergelijkingsnormen bedragen 130% van de geldende bijstandsnorm en/of geldende AOW norm exclusief 
vakantiegeld per maand per 01-07-2022 

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW leeftijd Vanaf AOW leeftijd 

Alleenstaande (ouder) € 1.360,75 € 1.639,98 

Gehuwd / samenwonend € 1,943,93 € 2.246,09 

LET OP: 

1. Indien uw inkomen onder vraag 5.4 of 5.5 lager of gelijk is aan de voor u geldende vergelijkingsnorm genoemd in A. hierboven, bedraagt de Eenmalige energietoeslag een bedrag 
van € 1.300,00; 

2. Indien uw inkomen onder vraag 5.4 of 5.5 hoger is dan de voor u geldende vergelijkingsnorm genoemd in A. hierboven maar lager of gelijk is aan de voor u geldende vergelijkingsnorm
genoemd in B. hierboven, bedraagt de Eenmalige energietoeslag een bedrag van € 500,00; 

3. Indien uw inkomen onder vraag 5.4 of 5.5 hoger is dan de voor u geldende vergelijkingsnorm genoemd in B. hierboven, heeft u geen recht op een Eenmalige energietoeslag.

De opgegeven inkomsten onder vraag 5.3 worden bij afhandeling van de aanvraag Eenmalige energietoeslag gecontroleerd b.v. via automatische gegevensuitwisseling, via Suwi-net of via 
uitvraag van bewijsstukken bij uzelf en/of uw partner. 

Vraag m.b.t. uw inkomen: 

5.6 Is uw inkomen onder vraag 5.4 of 5.5 lager dan de voor u geldende 
      vergelijkingsnorm genoemd in B hierboven? 

 lager, ga verder met vraag 6

 hoger, u heeft waarschijnlijk geen recht, u kunt
verder met vraag 6
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6.  Betaling: 
 

Geef aan op welk bankrekeningnummer de eenmalige energietoeslag moet worden uitbetaald 
 

 Ik machtig de ISD-Brabantse Wal de eenmalige energietoeslag uit te betalen op mijn bankrekeningnummer:  
 

 IBAN betaalrekening: 
 

 t.n.v.      
 

                                                                                                                                                                                                                                                                           Deze machtiging is herroepbaar. 
* U dient een kopie van uw bankpas of een recent bankafschrift met daarop het rekeningnummer en de tenaamstelling toe te voegen, onder vermelding van uw naam en bsn. 

 
7.  Algemene informatie - LET OP Controle achteraf 
 
 

 

U moet bij deze aanvraag bewijsstukken toevoegen waar uitdrukkelijk om wordt verzocht! Zie ook nr. 9. 
Indien u die bewijsstukken niet direct toevoegt bij dit aanvraagformulier duurt het verwerken van uw aanvraag langer.  
 
De controle van de inkomsten- en vermogensgegevens zoals door u in dit aanvraagformulier zijn opgegeven, vindt altijd (achteraf) plaats 
door de medewerkers van de ISD-BW middels (automatische) gegevensuitwisseling of middels het opvragen van benodigde gegevens 
bij uzelf.  
 
Alle bewijsstuk(ken) m.b.t. deze aanvraag moet u bewaren omdat u in het kader van controle achteraf alsnog deze 
bewijsstukken moet kunnen overleggen! Deze bewaarplicht geldt tot en met 31 december van het volgende kalenderjaar, te 
rekenen vanaf de datum van betaling van de eenmalige energietoeslag. 
 
Vragen: 
Indien u vragen mocht hebben, kunt u met ons contact opnemen via telefoonnummer 140164 of kijken op onze website 
isdbrabantsewal.antwoordopbijstand.nl 
U kunt deze aanvraag inleveren bij de loketten ISD-BW of toezenden aan de ISD-BW. Informatie over adressen en openingstijden 
loketten ISD-BW, staan op de website. 
 

 
8.  Verklaring en ondertekening: 
 
 

 

Ik heb dit aanvraagformulier Eenmalige energietoeslag geheel naar waarheid ingevuld.  
De ISD-BW kan aan de hand hiervan vaststellen of ik recht heb op een tegemoetkoming. Ik heb geen informatie verzwegen die mogelijk 
kan leiden tot het afwijzen van deze aanvraag.  
 

Ik weet dat de ISD-BW o.g.v. regelgeving de door mij ingevulde gegevens op dit aanvraagformulier zal controleren. Ik machtig de ISD-
BW om een onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens b.v. bij andere instanties en/of 
personen in binnen- en buitenland dan wel binnen basisregistraties en/of andere bestanden / gegevens, die noodzakelijk zijn voor de 
verificatie van de aanvraag dan wel de verlening van deze uitkering. 
 

Ik weet dat het onjuist/onvolledig invullen van dit aanvraagformulier gelijk staat aan inlichtingenfraude en dat dit strafbaar is.  
Ik ben op de hoogte dat per 1-1-2013 de Fraudewet ( voluit: Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) van kracht 
is. O.g.v. deze wet wordt bij inlichtingenfraude de ten onrechte verstrekte bijstand teruggevorderd.  
Nadere informatie te verkrijgen op: isdbrabantsewal.antwoordopbijstand.nl 
 

Ik weet dat ik op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling moet doen van alle feiten, omstandigheden en wijzigingen 
welke van invloed kunnen zijn op mijn recht op een tegemoetkoming. 
 

Ik weet ook dat ik op de site isdbrabantsewal.antwoordopbijstand.nl informatie kan vinden m.b.t. de eenmalige energietoeslag. Ik weet 
ook dat ik bij twijfel contact kan opnemen met medewerkers van de ISD-BW. 
 

Ik weet dat ik verplicht ben aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente desgevraagd de medewerking te 
verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de controle op de rechtmatige verstrekking van de tegemoetkoming.  
 

Ik heb kennis genomen van de bewaarplicht van de door mij verstrekte informatie / gegevens op dit aanvraagformulier. Deze 
bewaarplicht geldt tot en met 31 december van het volgende kalenderjaar, te rekenen vanaf de datum van betaling van deze 
tegemoetkoming. 
 

 
 
 
 
 

https://isdbrabantsewal.antwoordop.nl/
https://isdbrabantsewal.antwoordop.nl/
https://isdbrabantsewal.antwoordop.nl/
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Ik stem ermee in, dat de ISD-BW mijn gegevens opneemt in een gegevensadministratie met inachtneming van de bepalingen in de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zie ook website: - www.bergenopzoom.nl , - www.woensdrecht.nl ,- 
www.gemeente-steenbergen.nl m.b.t. privacyverklaring. 
 
 
Plaats:      Datum: 
 
 
Handtekening aanvrager:    Handtekening echtgeno(o)t(e) / partner: 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TdBr 01-10-2022 

 
9.  Bijgevoegde stukken: 
 
 

Onderstaande stukken moeten door u zijn bijgevoegd bij deze aanvraag 
 een kopie van de voor- en achterkant van een geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort of ID bewijs) of van een geldig 
                verblijfsdocument van de aanvrager en de evt. partner (zie vraag 1) 
 1. bewijsstuk van de commerciële huurovereenkomst en 2. bewijsstuk betaling huurlasten aan de verhuurder over de maand 
                voorafgaande aan de maand van indiening van deze aanvraag b.v. een bankafschrift (zie vraag 2)  
 1. bewijsstuk van de commerciële kostgangerovereenkomst en 2. bewijsstuk betaling van deze lasten aan de kostgever over 
                de maand voorafgaande aan de maand van indiening van deze aanvraag b.v. een bankafschrift (zie vraag 2)  
 een kopie van het energiecontract en/of een bewijsstuk van betaling energielasten over de maand voorafgaande aan de 
                maand van indiening van deze aanvraag b.v. een bankafschrift (zie vraag 3) 
 een kopie van de loon- of uitkeringsspecificaties en/of bewijsstukken van andere soorten inkomsten van de aanvrager en/of  
                partner over de maand (of de 3 maanden) voorafgaande aan de maand van indiening van deze aanvraag (zie vraag 5) 

 een kopie van uw bankpas of een recent bankafschrift met daarop het rekeningnummer en de tenaamstelling (vraag 6)  
 
10.  Ruimte algemene informatie: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.bergenopzoom.nl/
http://www.woensdrecht.nl/
http://www.gemeente-steenbergen.nl/
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Informatiebijlage bij aanvraagformulier Eenmalige energietoeslag 2022 
 
Wat is de energietoeslag? 
Dit is een eenmalig bedrag van maximaal € 1.300,00 netto per huishouden.  
Van veel producten en diensten zijn de prijzen flink gestegen. Zoals van eten, het openbaar vervoer en vooral van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening 
iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de energietoeslag.  
 
Wat zijn de voorwaarden? 
U heeft recht op de energietoeslag vanuit de ISD-Brabantse Wal (uitvoerder voor de gemeente Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom) omdat u op de peildatum:  

• 21 jaar of ouder bent;  
• hoofdbewoner bent van een woning zoals omschreven in artikel 1 lid 2 onder h van de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022; 
• in de gemeente Steenbergen, Woensdrecht of Bergen op Zoom woont;  
• een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;   
• een laag inkomen heeft. Er is sprake van een laag inkomen als het inkomen exclusief vakantiegeld lager is dan of gelijk is aan 130 procent van de geldende bijstandsnorm of 

geldende AOW norm exclusief vakantietoeslag. 
 

Netto vergelijkingsnormen bedragen 120% van de geldende bijstandsnorm en/of geldende AOW norm exclusief vakantiegeld per maand per 01-07-2022: 
 

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd 
Alleenstaand (ouder) € 1.256,07 € 1.513,82 
Samenwonend/getrouwd € 1.794,39 € 2.073,31 

 
Netto vergelijkingsnormen bedragen 130% van de geldende bijstandsnorm en/of geldende AOW norm exclusief vakantiegeld per maand per 01-07-2022: 

 
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd 
Alleenstaand (ouder) € 1.360,75 € 1.639,98 
Samenwonend/getrouwd € 1.943,93 € 2.246,09 

 
Voor de inwoners van de gemeente Bergen op Zoom geldt de onderstaande opzet van de verstrekking van de Eenmalige energietoeslag 2022. 

 
1. Inwoners van de gemeente Bergen op Zoom met een inkomen lager of gelijk aan 120% van de gestelde inkomensgrens, ontvangen een Eenmalige energietoeslag  

van € 1.300,00. 
 
2. Inwoners van de gemeente Bergen op Zoom met een inkomen hoger dan 120% maar lager of gelijk aan 130% van de gestelde inkomensgrens, ontvangen een Eenmalige 

energietoeslag van € 500,00.  
 
U heeft geen recht op de energietoeslag als u op de peildatum: 

• jonger dan 21 jaar bent en geen aanvullende periodieke bijzondere bijstand ontvangt voor het voeren van een zelfstandig huishouden; 
• in een instelling verblijft (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); 
• alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft (dak- en thuisloos zijn); 
• o.g.v. artikel 19a van de Participatiewet wordt aangemerkt als kostendelende medebewoner tenzij men hoofdbewoner is 

 
Waarvoor is de energietoeslag bedoeld? 
De energietoeslag is bedoeld voor betaling van de hoge energierekening. U kunt dit bedrag gebruiken om te besteden aan de betaling van uw maandelijkse energielasten of uw evt. hogere 
jaarafrekening van uw energieleverancier. 
Heeft u dit jaar (nog) geen hogere maandelijkse energierekening of hogere jaarafrekening maar voldoet u wel aan de voorwaarden, dan heeft u ook recht op de energietoeslag. Dit bedrag kunt 
u dan reserveren voor het moment dat u wel een hogere maandelijkse energierekening of hogere jaarafrekening ontvangt. 
 
Telt de energietoeslag mee als inkomen? 
Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. U hoeft deze uitkering dus niet op te geven bij uw evt. 
belastingaangifte over 2022. 
 
Worden uw gegevens gecontroleerd? 
Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is 
voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag. 
Ook bij een ambtshalve verstrekking kan de gemeente achteraf uw gegevens controleren.   
 
Wat kan er gebeuren als uw gegevens niet kloppen? 
Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen.  
Geef het daarom snel aan ons door als u van ons een energietoeslag gaat krijgen of al heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft omdat uw inkomstengegevens, waarmee rekening is 
gehouden bij de besluitvorming, toch hoger blijken te zijn!  
Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet, of niet op tijd doorgegeven? 
Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft.  
 
Kunt u nog een energietoeslag krijgen? 
Nee, u heeft recht op één éénmalige energietoeslag.  
Heeft u echter extra hoge maandelijkse energiekosten of een hoge jaarafrekening, bijvoorbeeld vanwege een ziekte, en kunt u dit niet betalen? U kunt contact opnemen met de ISD Brabantse 
Wal om te bezien wat de mogelijkheden zijn om u van dienst te zijn. 
 
Informatie Energieloket 
Voor energiebesparende informatie en maatregelen wordt u verwezen naar de website van uw gemeente: 

• https://regionaalenergieloket.nl/steenbergen 
• https://regionaalenergieloket.nl/woensdrecht 
• https://regionaalenergieloket.nl/bergen-op-zoom 

 
Formulier en bewijsstukken indienen: 
U kunt het ingevulde formulier met bewijsstukken toesturen naar: ISD Brabantse Wal, Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom 
 
U kunt het formulier met bewijsstukken ook inleveren bij de loketten van: 
 

• Stadskantoor Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Bergen op Zoom 
• Stichting Vraagwijzer  Fabrieksdijk 6 Steenbergen 
• Gemeentehuis Hoogerheide Huijbergseweg 3 Hoogerheide   

 
Aan deze algemene informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

https://regionaalenergieloket.nl/steenbergen
https://regionaalenergieloket.nl/woensdrecht
https://regionaalenergieloket.nl/bergen-op-zoom
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