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Gemeente Lansingerland 
 

Aanvraagformulier eenmalige 
energietoeslag 2022 
 
U kunt deze aanvraag één keer doen. Aanvragen voor deze eenmalige energietoeslag kunt 
u inleveren tot 30 april 2023 
 
Wat zijn de voorwaarden?  
U ontvangt de eenmalige energietoeslag van de gemeente Lansingerland: 
1. Als u de hoofdbewoner bent van uw huishouden. De hoofdbewoner is de persoon die 

als eerst is ingeschreven op het woonadres in de gemeente Lansingerland.  
2. Als u niet eerder bijzondere bijstand voor energiekosten heeft ontvangen. 
3. Als u een huishouden heeft en het inkomen van dit huishouden, drie maanden 

voorafgaand aan de datum waarop u dit formulier invult, niet hoger is dan 140% van 
de voor u geldende bijstandsnorm.  

4. Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of verblijfsvergunning heeft. 

 

Wanneer ontvangt u de energietoeslag in ieder geval niet?  
1. Als u in een (zorg)instelling of opvanghuis woont of 
2. Alleen op een briefadres staat ingeschreven of geen eigen woonadres heeft of 
3. Jonger bent dan 21 jaar of 
4. Jonger bent dan 27 jaar en aanspraak maakt op de studiefinanciering op grond van de 

Wet studiefinanciering 2000. 
 

Leefsituatie  Inkomen 
bijstandsnorm 
(netto, zonder 
vakantiegeld)  

Inkomen 120% 
van de 
bijstandsnorm 
(netto, zonder 
vakantiegeld)  

Inkomen 140% 
van de 
bijstandsnorm 
(netto, zonder 
vakantiegeld)  

Van 21 jaar tot pensioengerechtigde 
leeftijd  

      

Alleenstaande of alleenstaande ouder 
die niet samenwonend is met 1 of meer 
volwassen  

€ 1.046,73  € 1.256,07  € 1.465,42  

Gehuwd/samenwonend, beiden jonger 
dan pensioengerechtigde leeftijd  

€ 1.495,33  € 1.794,39  € 2.093,46  

Normen pensioengerechtigden        

Alleenstaande of alleenstaande ouder 
die niet samenwonend is met 1 of meer 
volwassenen  

€ 1.164,39  € 1.397,26  € 1.630,15  

Gehuwden  € 1.577,34  € 1.892,81  €2.208,28  

 

 Let op:  

 Heeft u een meerderjarige medebewoner, dan is er mogelijk sprake van de 
kostendelersnorm. De kostendelersnorm is lager dan de hierboven genoemde 
bedragen. 
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 De normbedragen worden per 1 juli 2022 geïndexeerd. Er gelden dan andere 
inkomensgrenzen. 

 
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. In verband met de verwachte drukte kan het 

mogelijk langer duren. Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar maken.  

U kunt dit formulier volledig ingevuld, samen met de gevraagde bewijsstukken, en 
ondertekend op sturen of tijdens openingsuren af geven: 
1. Opsturen: Gemeente Lansingerland, Postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs  
2. Afgeven: Gemeentehuis, Tobias Asserlaan 1, 2662 SB Bergschenhoek (voor 

openingstijden zie www.lansingerland.nl). 
 

1. Gegevens aanvrager / hoofdbewoner Vul hier uw gegevens in:  
Voornamen  : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Tussenvoegsel  : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Achternaam  : ………………………………………………………………………………………………………..  

Man / Vrouw  : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Burgerservicenummer:……………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer : …………………………………………………… (*waar u overdag bereikbaar bent)  

E-mailadres  : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Burgerlijke staat : ……………………………………………………………………………………………………….. 

BSN   : ……………………………………………………………………………………………………….. 

* Voeg de volgende kopieën toe: geldig paspoort / identiteitskaart / verblijfsvergunning 
van u en uw eventuele echtgenoot/partner en indien van toepassing gegevens 
echtscheiding.  
 

☐ gehuwd  

☐ geregistreerd partner  

☐ ongehuwd  

☐ samenwonend  

☐ gescheiden, vanaf  

☐ weduwe/weduwnaar, vanaf  

 

2. Gegevens van uw partner (echtgenoot, echtgenote, geregistreerd partner of de 
persoon met wie u een gezamenlijk huishouden voert)  

Voornamen  : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Tussenvoegsel  : ………………………………………………………………………………………………………..  

Achternaam  : ………………………………………………………………………………………………………..  

http://www.lansingerland.nl/
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Man / Vouw  : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Burgerservicenummer: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer : …………………………………………………… (*waar u overdag bereikbaar bent)  

E-mailadres  : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Burgerlijke staat : ……………………………………………………………………………………………………….. 

BSN   : ……………………………………………………………………………………………………….. 

* Voeg de volgende kopieën toe: geldig paspoort / identiteitskaart / verblijfsvergunning 
van u en uw eventuele echtgenoot/partner en indien van toepassing gegevens 
echtscheiding.  
 

 

3. Wat is de samenstelling van uw huishouden?  

☐ Ik ben alleenstaand. 

☐ Ik ben gehuwd/ samenwonend. 

☐ Ik ben alleenstaand ouder. 

 

4. Wonen er op uw adres andere personen dan uw echtgenoot/partner en minderjarige  
     kinderen?  

      (Bijvoorbeeld meerderjarig kind, verhuurder, kamerhuurder, kostganger, vader, moeder, 
broer, zus, etc.)  
 

☐ Ja, ga naar vraag 4.1  

☐ Nee, ga naar vraag 5 

 

4.1 Inwonende 1  
Naam    : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Relatie   : ……………………………………………………………………………………………………….. 

BSN   : ……………………………………………………………………………………………………….. 

☐ vader  

☐ moeder  

☐ broer  

☐ zus  

☐ meerderjarig kind  

☐ verhuurder  

☐ huurder  

☐ onderverhuurder  

☐ onderhuurder  

☐ kostgever  

☐ kostganger  

☐ Anders, namelijk:  
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4.2 Is de inwonende 21 jaar of ouder en uw ouder, kind, grootouder, broer, zus of 

kleinkind?  

☐ Ja, de inwonende is 21 jaar en ouder en is mijn ouder, kind, grootouder, broer, zus of 

kleinkind: ga naar vraag 4.3.  

☐ Ja, de inwonende is 21 jaar en ouder, maar is niet mijn ouder, kind, grootouder, broer, zus 

of kleinkind: ga naar vraag 4.4  

☐ Nee, de inwonende is jonger dan 21 jaar: ga naar vraag 5. 

 

4.3 Volgt de inwonende onderwijs waarvoor aanspraak op studiefinanciering kan bestaan? 
       Ja  of Nee  
Zo ja, ontvangt hij/zij studiefinanciering?  

☐ Ja  

☐ Nee  

Zo nee, kan hij/zij tijdens de periode van dit onderwijs in aanmerking komen voor 

studiefinanciering?  

☐ Ja  

☐ Nee  

 

4.4 Heeft u met de inwonende een schriftelijke overeenkomst met betrekking tot de 
inwoning of heeft deze persoon zelf een schriftelijke overeenkomst voor zijn of haar 
inwoning als huurder, onderverhuurder of kostganger?  

☐ Ja, ik heb een schriftelijke overeenkomst met hem of haar*  

☐ Ja, hij of zij heeft een schriftelijke overeenkomst met:  

☐ Nee, er is geen schriftelijke overeenkomst  

*Voeg de schriftelijke overeenkomst toe en betalingsbewijzen van de afgelopen drie 

betalingen. 

 

Zijn er meerdere inwonenden? 

☐ Ja, vul onderstaande gegevens in  

☐ Nee, ga naar vraag 5  

 

4.5 Inwonende 2  
Naam    : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum  : ……………………………………………………………………………………………………….. 

BSN   : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Relatie:  

☐ vader 

☐ moeder  

☐ broer 

☐ zus  

☐ meerderjarig kind 

☐ verhuurder 

☐ huurder  
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☐ onderverhuurder  

☐ kostgever 

☐ kostganger  

☐ Anders, namelijk  

 

4.6 Is de inwonende 21 jaar of ouder en uw ouder, kind, grootouder, broer, zus of 
kleinkind? 

☐ Ja, de inwonende is 21 jaar en ouder en is mijn ouder, kind, grootouder, broer, zus of 

kleinkind: ga naar vraag 4.7 

☐ Ja, de inwonende is 21 jaar en ouder, maar is niet mijn ouder, kind, grootouder, broer, zus 

of kleinkind: ga naar vraag 4.8  

☐ Nee, de inwonende is jonger dan 21 jaar ga naar vraag 5 

 

4.7 Volgt de inwonende onderwijs waarvoor aanspraak op studiefinanciering kan bestaan?  

☐ Ja  

☐ Nee  

Zo ja, ontvangt hij/zij studiefinanciering?  

☐ Ja  

☐ Nee  

Zo nee, kan hij/zij tijdens de periode van dit onderwijs in aanmerking komen voor 

studiefinanciering?  

☐ Ja  

☐ Nee  

 

4.8 Heeft u met de inwonende een schriftelijke overeenkomst met betrekking tot de 
inwoning 
       of heeft deze persoon zelf een schriftelijke overeenkomst voor zijn of haar inwoning 
als  
       huurder, onderverhuurder of kostganger?  

☐ Ja, ik heb een schriftelijke overeenkomst met hem of haar*  

☐ Ja, hij of zij heeft een schriftelijke overeenkomst met  

☐ Nee, er is geen schriftelijke overeenkomst  

*Voeg de schriftelijke overeenkomst toe en betalingsbewijzen van de afgelopen drie 

betalingen  

 
Vul de gegevens van de overige inwonende(n) in op een bijlage en voeg deze toe bij 
de aanvraag. 
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5. Woonsituatie, kruis aan wat van toepassing is. 

☐ Ik ben huurder. 

☐ Ik ben eigenaar van de woning. 

☐ Ik ben inwonend zonder schriftelijke (huur)overeenkomst. 

☐ Ik ben inwonend met schriftelijke (huur)overeenkomst. 

☐ Ik ben onderhuurder.  

☐ Ik verblijf in een inrichting/ instelling van de Wet langdurige zorg.  

 

 

6. Bent u de hoofdbewoner?  
Op grond deze regeling is de hoofdbewoner de persoon die als eerste is ingeschreven op 
het woonadres 

☐ Ja 

☐ Nee, de hoofdbewoner is:  

 

7. Wat is het inkomen over de afgelopen drie maanden: 
       Beantwoord vraag 7.1 en 7.2. 

7.1 Mijn inkomen over de afgelopen drie maanden is als volgt: 
       * Kruis aan wat voor u van toepassing is. 

☐ Ik heb geen inkomsten 

☐ Inkomsten studiefinanciering ad   € ………..........  per maand 

☐ Inkomsten uit arbeid ad    € ………..........   per maand/ per 4 weken 

☐ Inkomsten/winst uit eigen onderneming ad € ………..........   per maand/ per 4 weken. 

☐ Inkomsten uit partneralimentatie ad  €  ………..........  per maand 

☐ Inkomsten uit kinderalimentatie ad  € ………...........  per maand 

☐ Inkomsten uit de algemene heffingskorting  

     minstverdienende partner ad   € ………............   per maand 

☐ Inkomsten uit de inkomensafhankelijke  

     combinatiekorting ad    € ………..........  per maand. 

☐ Inkomsten uit pensioen ad   € ………..........   per maand/ per 4 weken 

☐ Inkomsten VUT ad     € ………..........   per maand/ per 4 weken 

☐ Inkomsten uit uitkering, soort uitkering ad € ………..........   per maand/ 4 weken 

☐ Ander inkomen, soort inkomen ad  € ………..........   per maand/ per 4 weken 

 

* Voeg van de laatste drie maanden een kopie van de loon-of uitkerings- of andere 

specificatie toe.  

* Voeg uw bedrijfsbalans van het laatste kwartaal toe. 

* Voeg een kopie beschikking heffingskorting toe.  

 

7.2 Het inkomen van mijn partner over de afgelopen drie maanden is als volgt: 
       * Kruis aan wat voor u van toepassing is. 

☐ N.v.t. ik heb geen partner 

☐ Mijn partner heeft geen inkomsten 

☐ Inkomsten studiefinanciering ad   € ………..........   per maand 

☐ Inkomsten uit arbeid ad   € ………..........   per maand/ per 4 weken 
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☐ Inkomsten/winst uit eigen onderneming ad  € ………..........   per maand/ per 4 weken 

☐ Inkomsten uit partneralimentatie ad   € ………..........   per maand 

☐ Inkomsten uit kinderalimentatie ad   € ………..........   per maand 

☐ Inkomsten uit de algemene heffingskorting  

     minstverdienende partner ad   € ……….......... per maand. 

☐ Inkomsten uit de inkomensafhankelijke  

     combinatiekorting ad    € ……….......... per maand. 

☐ Inkomsten uit pensioen ad   € ……….......... per maand/ per 4 weken 

☐ Inkomsten VUT ad     € ……….......... per maand/ per 4 weken 

☐ Inkomsten uit uitkering, soort uitkering ad  € ……….......... per maand/ 4 weken 

☐ Ander inkomen, soort inkomen ad   € ……….......... per maand/ per 4 weken 

* Voeg van de laatste drie maanden een kopie van de loon-of uitkerings- of andere 

specificatie toe.  

* Voeg uw bedrijfsbalans van het laatste kwartaal bij.  
* Voeg een kopie beschikking heffingskorting toe. 

 
 

8. Bewindvoering/ WSNP/ Schuldsaneringstraject: 

Is een van het bovenstaande van toepassing op u en/of uw partner? ☐ Ja ☐ Nee 

Zo ja, wie (u/en of uw partner) 
 ……………………………………………………………………………………….. 
Naam Instantie   

 ………………………………………………………………………………………. 

Adres Instantie   

 ………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer    

           ………………………………………………………………………………………. 

 

9. Betaling bijzondere bijstand eenmalige energietoeslag  
Op welke rekening kan de uitkering worden gestort?  

Bankrekeningnummer: ………………………………………………………………………………………………. 

Ten name van  : ………………………………………………………………………………………………. 

* Voeg een duidelijk leesbare kopie toe van uw bankpas.  

 

Ik machtig de gemeente om de betaling van de uitkering rechtstreeks over te maken op 
rekeningnummer                              : 
………………………………………………………………………………………………. 
van instantie  : ………………………………………………………………………………………………. 
Bankrekeningnummer: ………………………………………………………………………………………………. 

Ten name van  : ………………………………………………………………………………………………. 
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10. Ondertekening  
Ik geef de gemeente toestemming om de gegevens, die ik in dit formulier heb ingevuld, te 
controleren. De gemeente mag hiervoor informatie opvragen bij andere (uitkerende) 
instanties en/of personen op grond van de Participatiewet.  
 
Plaats    : ………………………………………………………………………………………………. 
 
Datum    : ………………………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening Aanvrager : ……………………………………………………………………………………………….  
 
 
Handtekening Partner : ……………………………………………………………………………………………….  
 
 
 
 

11. Bijlagen  
Stuur uw aanvraag met de kopieën toe, die op u en echtgenoot/ partner/en op de aanvraag 
van toepassing zijn. Formulieren die volledig zijn ingevuld en waar alle kopieën bijgevoegd 
zijn, kunnen wij snel in behandeling nemen. U kunt hieronder afvinken, welke bijlagen u in 
kopie meestuurt.  
 

☐ kopie van geldig paspoort / identiteitskaart / verblijfsvergunning  

☐ kopie van echtscheidings-/ alimentatiebeschikking  

☐ bewijs van kamerhuur kostgeld  

☐ kopie van de laatste drie maanden van het inkomensbewijs/salarisstrook  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


