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Informatie over het aanvragen van eenmalige energietoeslag 2022 

 

Belangrijk: Lees eerst deze informatie. Denkt u daarna dat de u de energietoeslag kunt krijgen? Vul dan het 

formulier in (vanaf pagina 3).  

 

De kosten voor energie zijn flink gestegen. De energietoeslag is een bedrag om u te helpen met het betalen 

van uw energierekening. De energietoeslag is € 1.300. 

 

Voor wie 

Voor de energietoeslag 2022 gelden de volgende voorwaarden: 

• u bent 18 jaar of ouder (ook studenten) 

• u woont in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of Zuidplas 

• u bent hoofdbewoner van uw huur- of koopwoning met een eigen toegangsdeur 

• u heeft een energiecontract of betaalt energie via de huur of servicekosten 

• u heeft niet eerder een energietoeslag gekregen van ons of een andere gemeente 

• uw vermogen en bezit tellen niet mee 

• het totale netto inkomen van uw huishouden is in 2023 in de maand dat u energietoeslag aanvraagt 

lager dan: 

 21 jaar tot AOW-leeftijd netto inkomen (zonder vakantiegeld) 

per maand in 2023 

echtpaar € 1.948 

alleenstaande ouder met kind(eren) tot 18 jaar € 1.748 

alleenstaande € 1.364 

AOW-leeftijd netto inkomen (zonder vakantiegeld) 

echtpaar € 2.061 

alleenstaande € 1.517 

 

Let op! Geef al uw inkomsten op: bijvoorbeeld al uw loon van werk, uw uitkeringen en pensioenen. Lijfrente 

en alimentatie. Ook heffingskortingen die u van de Belastingdienst krijgt. Toeslagen die u van de 

Belastingdienst krijgt, hoeft u niet op te geven. 

 

Voor jongeren van 18 tot 21 jaar gelden lagere bedragen. Vraag dit na via: 

energietoeslag@ijsselgemeenten.nl of 010 - 284 84 57.  

mailto:energietoeslag@ijsselgemeenten.nl
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Bedrag energietoeslag 

De energietoeslag 2022 is € 1.300 en krijgt u 1 keer per huishouden / adres. Verhuist u? Dan kunt u de 

energietoeslag niet nog een keer krijgen voor uw nieuwe adres. De energietoeslag telt niet mee als inkomen. 

U hoeft er geen belasting over te betalen. De energietoeslag telt ook niet mee voor de toeslagen 

(huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget) die u van de Belastingdienst 

ontvangt. Ook niet voor de eigen bijdrage die u betaalt als u hulp krijgt. 

 

Formulier invullen 

Vul heel het formulier goed in. Heeft u een partner? Dan gelden alle vragen ook voor uw partner. Daarna 

ondertekent u (beiden) het formulier. 

 

Documenten inleveren 

Bij de vragen in het formulier staat welke documenten u (en uw partner) inlevert. Let er op dat u soms ook de 

achterkant van een bewijs moet kopiëren. Als u niet de juiste informatie inlevert, duurt de afhandeling van uw 

aanvraag langer. Als wij nog documenten van u willen zien, krijgt u hierover bericht. 

 

Formulier inleveren 

Het is belangrijk dat u het formulier op tijd inlevert. Uw formulier moeten wij op zijn laatst op  

30 juni 2023 hebben ontvangen. U stuurt het formulier met de documenten naar:  

 

Afdeling Sociale Zaken IJsselgemeenten 

Aanvraag energietoeslag 

Antwoordnummer 760 

2900 WE Capelle aan den IJssel 

(een postzegel is niet nodig.) 

 

Behandeling aanvraag 

Een medewerker beoordeelt of u de energietoeslag kunt krijgen. We controleren uw gegevens. Als er nog 

informatie of documenten nodig zijn, hoort u dat. Levert u de informatie of de documenten niet (op tijd) in, 

dan kunnen we geen energietoeslag geven. Als alle documenten er zijn, besluiten we op uw aanvraag. Krijgt 

u de energietoeslag? Dan betalen we het geld zo snel mogelijk op uw bankrekening. 

 

Vragen 

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar energietoeslag@ijsselgemeenten.nl of bel met de 

informatielijn van Sociale Zaken IJsselgemeenten: 010 - 284 84 57 (op werkdagen van 8.00 tot 14.00 uur).
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Aanvraag eenmalige energietoeslag 2022 

Vul alle vragen duidelijk in en doe de documenten erbij. Lees de informatie bij dit formulier goed door. 

* Kruis het hokje aan dat voor u geldt of vul in.  

 

 
(Dit blokje vult Sociale Zaken IJsselgemeenten in) 

Datum ontvangst:  

Werkprocesnummer: Registratienummer:  

 

1. Gegevens aanvrager 

Naam: Voorletter(s):  

Geboortedatum:  

Adres: Postcode:  

Woonplaats: Telefoonnummer:  

Burgerservicenummer (BSN): 

Gegevens partner 

Naam partner: Voorletter(s) partner:  

Geboortedatum partner:  

Burgerservicenummer (BSN) partner:  

 

2. Energiecontract 

Bent u hoofdbewoner van een huurwoning of koopwoning met een eigen toegangsdeur en een 

energiecontract? * 

□ Nee > u heeft geen recht op de energietoeslag. 

□ Ja > ga door met vraag 3. 

 
Documenten: uw energiecontract of uw laatste energierekening. 
 
 

3. Energietoeslag 

Heeft u de energietoeslag al eerder gekregen? Voor dit woonadres of een ander woonadres? * 

□ Ja > u heeft geen recht op nog een energietoeslag. 

□ Nee > ga door met vraag 4. 
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4. Inkomsten 
 
Hoeveel is het netto inkomen van u en uw eventuele partner in de maand dat u de energietoeslag 

aanvraagt? Het gaat om het totale netto inkomen van uw huishouden. 

 

Zet een kruisje in het vakje dat voor u geldt 

 

Soort inkomen Aanvrager * Partner * 

Loon   

Inkomsten als zelfstandige   

Een uitkering (zoals WW, ZW, WAO, WIA, Wajong, ANW, 

enzovoort) 

  

AOW   

Pensioenen (Nederland)   

Pensioenen (Buitenland)   

Lijfrente   

Alimentatie   

Studiebeurs   

Heffingskortingen van de Belastingdienst    

Geld van familie, kennissen, enzovoort (bijvoorbeeld een 

schenking) 

  

Andere inkomsten   

 

Vul voor de inkomsten waarbij u een kruisje hebt ingevuld hierna het bedrag in. Kijk welke documenten u moet 

opsturen. 

Loon  

Hoogte netto loon per maand / week / 4 weken *: € 

Documenten: geen 

 

Inkomsten als zelfstandige  

Hoogte bruto inkomsten per maand / week / 4 weken *: € 

Documenten: Stuur de aangifte omzetbelasting van de laatste 2 kwartalen en documenten van uw maandelijkse 

inkomsten mee. 

 

Een uitkering  

Hoogte netto uitkering per maand / week / 4 weken *: € 

Documenten: geen 
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AOW 

Hoogte AOW netto per maand: € 

Documenten: geen 

 

Pensioenen (Nederland - Heeft u meer pensioenen? Tel die dan bij elkaar op):  

Hoogte alle netto pensioenen (Nederland) per maand / week / 4 weken *: € 

Documenten: geen 

 

Pensioenen (Buitenland - Heeft u meer pensioenen? Tel die dan bij elkaar op):  

Hoogte alle netto pensioenen (Buitenland) per maand / week / 4 weken *: € 

Documenten: gegevens waaruit het bedrag van het buitenlands pensioen blijkt, zoals uitkeringsoverzichten 

en/of bijschrijvingen op uw bankrekening 

 

Hoogte lijfrente netto per maand / week / 4 weken *: € 

Documenten: geen 

 

Hoogte alimentatie netto per maand / week / 4 weken *: € 

Documenten: gegevens waaruit het bedrag van de alimentatie blijkt, zoals vonnissen van de rechtbank en/of 

bijschrijvingen op uw bankrekening 

 

Hoogte studiebeurs netto per maand: €  

Documenten: geen 

 

Hoogte heffingskortingen van de Belastingdienst netto per maand: €  

Documenten: geen 

 

Hoogte geld van familie, kennissen, enzovoort (bijvoorbeeld een schenking) netto per maand: €  

Documenten: gegevens waaruit het bedrag van familie, kennissen, enzovoort blijkt, zoals bijschrijvingen op 

uw bankrekening 

 

Hoogte andere inkomsten netto per maand: €  

Documenten: gegevens waaruit het bedrag van de andere inkomsten blijkt, zoals bijschrijvingen op uw 

bankrekening  
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5. Schulden 
 

Geldt 1 van de volgende situaties voor u? Kruis aan: 

□ op een deel van het inkomen is executoriaal beslag gelegd > bedrag per maand €  

□ er is sprake van een minnelijke schuldregeling (MSNP) > afloscapaciteit per maand € 

□ er is sprake van een wettelijk schuldregeling (WSNP) > afloscapaciteit per maand € 

 

Documenten: gegevens waaruit het beslag of schuldregeling blijkt, zoals brieven van 

deurwaarders, schuldhulpverlening, bewindvoerders. 

□ Nee > ga door met vraag 6. 

 

6. Gegevens over het betalen van de energietoeslag  
 
Als u de energietoeslag krijgt, op welke rekening wilt u deze dan ontvangen? 

Op IBAN rekeningnummer: NL 

 
Op naam van:  Woonplaats:  

Documenten: kopie van de bankpas 

 

7. Handtekening(en) 
 

Ik heb / wij hebben de aanvraag naar waarheid ingevuld.  

Ik geef / wij geven Sociale Zaken IJsselgemeenten toestemming voor onderzoek:  

• of de gegevens kloppen. 

• naar andere informatie die nodig is voor deze aanvraag. 

 

Plaats: Datum: 

 

Handtekening aanvrager: Handtekening partner: 

 

Onderteken (beiden) het formulier en stuur de documenten mee.  
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Privacy 

Wij behandelen uw informatie vertrouwelijk. Wij gebruiken uw informatie alleen voor het doel waarvoor we 

deze hebben ontvangen. Wij delen uw gegevens alleen met andere partijen als dit:  

• volgens de wet verplicht is; 

• nodig is om onze taken te doen.  

 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Het bewaren kan nodig zijn om: 

• aan de wet te voldoen; 

• onze taken goed te kunnen doen. 

  

Wij willen onze taken goed doen. Om te weten wat beter kan, gebruiken we informatie van inwoners voor 

onderzoek. Wij zorgen ervoor dat onderzoeksresultaten niet te herleiden zijn tot individuele personen. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bijvoorbeeld hoe u uw gegevens kunt bekijken. Kijk dan op onze 

website: www.ijsselgemeenten.nl/privacy 

http://www.ijsselgemeenten.nl/privacy
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