
Aanvraag vergoeding voor stijgende energieprijzen  
     

Met dit formulier doet u een aanvraag voor de eenmalige vergoeding voor de stijgende 
energieprijzen in 2022.  

    
 
1  Gegevens aanvrager 
 Achternaam  …………………..………………….  m  v 
 Voorletter(s) …………………..…………………..………………………….. 
 BSN  …………………..………………………………………………. 
 E-mailadres …………………..…………………..………………………….. 
 Telefoonnummer  …………………………………………………………………... 
   

 
2 Indien samenwonend of gehuwd: 

Gegevens van uw partner 
 Achternaam  …………………..………………….  m  v 
 Voorletter(s) …………………..…………………..………………………….. 
 BSN …………………..………………………………………………. 

 
3 Inkomstengegevens 
 Netto inkomen per maand 

aanvrager 
€ …………………..…………………. 

 Netto inkomen per maand 
partner 

€ …………………..…………………. 

 
4  Aan te leveren bewijsstukken 
 Indien u geen bijstandsuitkering ontvangt, levert u de volgende gegevens in: 

 Kopie legitimatiebewijs aanvrager en eventuele partner 
 Kopie bankpas (voor verificatie van uw bankrekeningnummer) 
 Specificatie van uw meest recente inkomen (bijvoorbeeld salarisstrook) van aanvrager 
en eventuele partner 

 
5 Ruimte voor toelichting 
  

 
 

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

 
6 Verklaring 

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld; ik heb niets verzwegen. Ik weet dat onjuist 
invullen van de vragen strafbaar is. Het kan leiden tot aangifte bij Justitie en tot 
strafrechtelijke vervolging; het kan ook leiden tot het verlagen of terugvorderen van de 
uitkering. Op grond van de Participatiewet moet de Sociale Dienst Drechtsteden mijn 
gegevens controleren. Ik stem er mee in dat dit gebeurt. Ik stem er ook mee in dat de 
Sociale Dienst Drechtsteden inlichtingen inwint die voor de vergoeding nodig zijn. 
Verandering in mijn situatie meld ik direct.  
Door ondertekening van deze aanvraag geef ik tevens toestemming om noodzakelijke 
informatie hiervoor op te vragen.  
 
 
 
 

 
 



7 Privacy 
De Sociale Dienst Drechtsteden heeft de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw gegevens 
om te gaan. De manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in het 
Privacybeleid Drechtsteden. In dit beleid zijn de algemene eisen vastgelegd. In de 
privacyverklaring leggen wij de specifieke situatie bij de Sociale Dienst Drechtsteden uit. In de 
cookieverklaring vindt u terug welke cookies wij gebruiken op onze website. Ons Privacybeleid, 
onze Privacyverklaring en onze Cookieverklaring kunt u lezen op onze website: 
www.socialedienstdrechtsteden.nl/privacy 
 
 
 Ondertekening 

 
 

……………………………… 
                               (plaats)         

 
……………………………… 

                              (datum) 

   
 

……………………………… 
      (uw handtekening) 

 
 

……………………………… 
      (handtekening partner) 

 
 
 
 
Vergeet u niet kopieën van de gevraagde bewijsstukken mee te sturen. Als één 
of meerdere zaken ontbreken kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling 
nemen. Let op: stuur geen originele papieren mee. 
 
 
U kunt uw ingevulde aanvraag vergoeding voor stijgende energieprijzen, inclusief 
de gevraagde bewijsstukken, sturen naar: 
 
Sociale Dienst Drechtsteden 
T.a.v. Afdeling Backoffice / Energietoeslag 
Antwoordnummer 110 
3300 VB Dordrecht 
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