
AANVRAAG EENMALIGE ENERGIETOESLAG 2022 

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Bezoekadres Postadres Digitaal 

Raadhuisplein 1 Postbus 352 info@iasz.nl 

Tel: (023) 548 58 68 2101 HA  Heemstede 2100 AJ  Heemstede www.iasz.nl 

1. UW GEGEVENS

Aanvrager Partner 

Burgerservicenummer (BSN) 

Voorletters en achternaam 

Straat/huisnummer 

Postcode/woonplaats 

Geboortedatum 

Telefoonnummer 

E-mailadres

Identiteitsbewijs en nummer 

📎 Voeg een kopie (voor- en achterkant) van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) of verblijfsvergunning van uzelf en 

uw eventuele partner toe. 

2. WOONSITUATIE

Ik woon/wij wonen samen met eigen, stief-, geadopteerde- of pleegkind(eren), jonger 
dan 18 jaar. Zo ja, vul hieronder de gegevens per kind in 

 ja  nee

BSN Geboortedatum Voorletter(s) Achternaam 

Ik woon/wij wonen samen met andere personen vanaf 18 jaar 
Zo ja, vul hieronder de gegevens per persoon in 

 ja  nee

BSN Geboortedatum Voorletter(s) Achternaam 

 ouder  kind 18 jaar of ouder medebewoner  huurder/verhuurder  kostganger

Volgt deze persoon onderwijs?  ja  nee

BSN Geboortedatum Voorletter(s) Achternaam 

 ouder  kind 18 jaar of ouder medebewoner  huurder/verhuurder  kostganger

Volgt deze persoon onderwijs?  ja  nee

BSN Geboortedatum Voorletter(s) Achternaam 

 ouder  kind 18 jaar of ouder medebewoner  huurder/verhuurder  kostganger

Volgt deze persoon onderwijs?  ja nee



3. ENERGIETOESLAG EN -CONTRACT

Heeft u al eerder energietoeslag ontvangen? Zo ja: u heeft geen recht meer en hoeft het 
formulier niet verder in te vullen en in te sturen. 

 ja  nee

Heeft u een energiecontract op uw naam?  ja  nee

📎 Voeg een bankafschrift toe met daarop zichtbaar de laatste betaling aan uw energieleverancier met uw naam,

4. INKOMEN

Zit u in een schuldhulpverleningstraject?  ja  nee

Ligt er beslag op uw inkomen?  ja  nee

Over welke maand in de periode 1 oktober 2021 – 31 december 2022 wilt u uw inkomen 
opgeven? 

Geef hieronder uw inkomsten op en de inkomsten van uw partner van de door u opgegeven maand 
Het gaat om het netto-gezinsinkomen uit werk in loondienst, inkomen uit eigen bedrijf of beroep,  
een uitkering, pensioen en overige inkomsten. 

Mijn inkomen Netto bedragen   Bewijstukken

Loon € 
Per 4 weken/maand 
(exclusief vakantietoeslag) 

Salarisspecificatie of 
loonstrook 

Inkomsten uit eigen onderneming € Per maand Verklaring ondernemer 

Uitkering UWV, bijvoorbeeld 
Wajong, WW, Ziektewet, WIA, 
WAO of ANW 

€ Per 4 weken/maand Uitkeringsspecificatie 

AOW, pensioen en/of lijfrente-
uitkering 

€ Per maand Pensioenspecificatie 

Partneralimentatie € Per maand 
Overboeking of 
echtscheidingsconvenant 

Kinderalimentatie € Per maand 
Overboeking of 
ouderschapsplan 

Overige inkomsten, namelijk: € Per week/4 weken/maand Bankafschrift 

Inkomen van mijn partner Netto bedragen Bewijsstukken 

Loon € 
Per 4 weken/maand 
(exclusief vakantietoeslag) 

Salarisspecificatie of 
loonstrook 

Inkomsten uit eigen onderneming € Per maand Verklaring ondernemer 

Uitkering UWV, bijvoorbeeld 
Wajong, WW, Ziektewet, WIA, 
WAO of ANW 

€ Per 4 weken/maand Uitkeringsspecificatie 

AOW, pensioen en/of lijfrente-
uitkering 

€ Per maand Pensioenspecificatie 

Partneralimentatie € Per maand 
Overboeking of 
echtscheidingsconvenant 

Kinderalimentatie € Per maand 
Overboeking of 
ouderschapsplan 

Overige inkomsten, namelijk: € Per week/4 weken/maand Bankafschrift 

📎 Voeg alle bewijsstukken toe 

of een huurcontract waaruit blijkt dat u energiekosten betaalt.



Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op www.iasz.nl/privacyverklaring 

5. UITBETALING

Ik wil/wij willen de energietoeslag ontvangen op rekeningnummer: 

IBAN Ten name van 

📎 Voeg een kopie toe van de bankpas van de rekening waarop u de energietoeslag wilt ontvangen. 

U kunt het ingevulde formulier en de bewijsstukken digitaal of per post versturen 

Stuur het volgende mee: 

• Een kopie (voor- en achterkant) van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) of 
verblijfsvergunning van uzelf en uw eventuele partner.

• Bankafschrift met daarop zichtbaar de laatste betaling aan uw energieleverancier en uw naam, 
of een huurcontract waaruit blijkt dat u energiekosten betaalt.

• Bewijsstukken van het maandinkomen van uzelf en van uw eventuele partner.

• Een kopie van de bankpas van de rekening waarop u de energietoeslag wilt ontvangen

U verstuurt digitaal. Wat moet u doen: 

•

•

• om naar een beveiligde e-mailomgeving te gaan

U verstuurt per post. Wat moet u doen: 

• U kunt het formulier eerst digitaal invullen, ondertekenen en daarna printen,

OF u print eerst het formulier, vult het in en ondertekent het formulier.

Let op: ook de eventuele partner moet tekenen.

• Stuur het ingevulde formulier met de bijlagen naar:

Als uw aanvraag niet compleet is dan kunnen wij deze niet behandelen. U krijgt dan een brief waarin 

wij u vragen aanvullende gegevens aan te leveren. 

6. VERKLARING & ONDERTEKENING

Ik verklaar/wij verklaren dit aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld en machtig(en) hierbij de 
IASZ om onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens. Ik 
verklaar/wij verklaren er mee bekend te zijn dat de IASZ de verstrekte gegevens opneemt in een 
persoonsregistratie. 

Plaats Datum 

Handtekening aanvrager Handtekening partner 

IASZ
Antwoordnummer 8
2100 VB Heemstede

Vul het formulier in en onderteken het.

Let op: ook de eventuele partner moet tekenen.

Sla het ingevulde bestand op.
Klik, nadat het bestand is opgeslagen,HIER 
om het formulier met de bijlagen te versturen.

https://app.zivver.com/l/start/9068c49d-2800-4149-bc0d-1c2d2a7f5661
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