Aanvraagformulier eenmalige energietoeslag
Wat is de eenmalige energietoeslag?
De energietoeslag is een bedrag van € 1300,00 netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage
voor uw energiekosten.

Wanneer kunt u de eenmalige energietoeslag aanvragen?
Heeft u nog geen eenmalige energietoeslag ontvangen? Dan kunt u met dit aanvraagformulier de
energietoeslag aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden?
U heeft mogelijk recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft. Er is sprake van een laag
inkomen als uw inkomen niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag in onderstaande
tabel.
Netto inkomensgrenzen per maand inclusief vakantietoeslag (120 % van de bijstandsnorm):
Gezinssamenstelling
(norm m.i.v. 1 juli 2022)

21 jaar tot AOW-leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand

€ 1.322,18

€ 1.470,80

Samenwonend/getrouwd

€ 1.888,84

€ 1.992,43

Wat moet u doen?
1. U vult de vragen naar waarheid in.
2. U levert kopieën, scans van alle bewijsstukken in. Die kunt u bijvoegen bij uw
aanvraagformulier. Zorg ervoor dat de bewijsstukken leesbaar en compleet zijn. Wij bewaren
uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
3. U ondertekent dit aanvraagformulier. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden
ondertekenen.
4. Na het invullen en ondertekenen kunt u het aanvraagformulier en de bewijsstukken mailen
naar uitkeringsadministratie@terneuzen.nl (maximaal 10 MB per e-mailbericht) of per post
toesturen, of persoonlijk afgeven aan de balie. Als u graag uw bestanden digitaal wilt
opsturen maar het lukt niet om onder de grens van in totaal 10 MB te blijven, dan kunt u de
bestanden met ons delen via https://cryptshare.terneuzen.nl. Als u gebruik maakt van

cryptshare, dan verzoeken wij u om ons na de verzending ook de e-mail met het
wachtwoord te sturen. U stuurt dit naar uitkeringsadministratie@terneuzen.nl.
U bent partners als u:








getrouwd of geregistreerd partners bent; of
op hetzelfde adres woont en:
samen een huishouden heeft;
ex-echtgenoten of ex-partners bent;
samen een kind heeft;
u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als
meeverzekerde bij een zorgverzekering.

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 relevant is voor
de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?
Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen die u van de
Belastingdienst ontvangt.

1. Aanvrager
1.1.

Datum aanvraag:

1.2.

Verklaring van aanvrager:

Ik heb de inleidende tekst gelezen en begrepen en verklaar deze aanvraag volledig en naar
waarheid in te vullen en geen belangrijke gegevens te verzwijgen.

Handtekening aanvrager

1.3.

Verklaring van partner

Ik heb de inleidende tekst gelezen en begrepen en verklaar dat deze aanvraag volledig en naar
waarheid wordt ingevuld en dat er geen belangrijke gegevens worden verzwegen.

Handtekening partner

Zet u of uw partner hier geen handtekening? Dan kan uw aanvraag helaas niet in behandeling
worden genomen.
1.4.

Naam aanvrager:

1.5.
□
□

Heeft u de Nederlandse nationaliteit?
Ja. Voeg een kopie bij van uw geldige Nederlandse paspoort of ID-kaart.
Nee. Voeg een kopie bij van uw geldige paspoort of ander identiteitsbewijs (geen rijbewijs).

1.6.

Burgerservicenummer (BSN) aanvrager:

1.7.

Geboortedatum aanvrager:

1.8.

Telefoonnummer:

1.9.

E-mailadres:

1.10. Adres:
1.11. Op welke bankrekening wilt u de energietoeslag ontvangen?
Rekeningnummer (IBAN):
Vul hier een rekeningnummer van uw Nederlandse betaalrekening in.
1.12. Heeft u een partner?
□ Ja. Ga naar vraag 1.13
□ Nee. Ga naar vraag 1.17
1.13. Naam partner:
1.14. Geboortedatum partner:
1.15. Heeft uw partner de Nederlandse nationaliteit?
□ Ja. Voeg een kopie bij van het Nederlandse paspoort of de ID-kaart van uw partner.
□ Nee. Voeg een kopie bij van een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs van uw partner
(geen rijbewijs).
1.16. Burgerservicenummer (BSN) partner:
1.17.
a.
b.
c.
d.

□
□

Is één van de volgende situaties op u of uw partner van toepassing?
U bent student en ontvangt studiefinanciering (WSF 2000).
U verblijft in een instelling of opvanghuis.
U bent dak- of thuisloos en heeft alleen een briefadres in de gemeente.
U bent jonger dan 21 jaar en ontvangt geen aanvullende bijzondere bijstand voor het voeren
van een zelfstandig huishouden.
Ja, één van deze situaties is op mij van toepassing.
Nee, geen van deze situaties is op mij van toepassing. Ga naar vraag 2.1

Bij ‘ja’ heeft u geen recht op de energietoeslag. Bij ‘nee’ ga naar vraag 2.1.

2. Inkomen
2.1.
a.
b.
c.
d.
e.

Is een of meer van de volgende situaties op u (en uw partner) van toepassing?
U ontvangt op of na 1 maart 2022 één van onderstaande uitkeringen van de gemeente:
Participatiewet
IOAW
IOAZ
Bbz 2004
algemene bijstand van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

□
□

Ja, een van deze situaties is op mij (en mijn partner) van toepassing. Ga naar vraag 3.1
Nee, geen van deze situaties is op mij (en mijn partner) van toepassing. Ga naar vraag 2.2

2.2.

Wat was uw (gezamenlijke) inkomen in de vorige kalendermaand?
Bijvoorbeeld: u vraagt energietoeslag aan op 15 mei 2022, dan bedoelen wij het inkomen
van u (en eventueel uw partner) over de kalendermaand april 2022.
Het gaat om inkomsten uit werk in loondienst, inkomen uit eigen bedrijf of beroep, een
uitkering, pensioen, alimentatie en overige inkomsten in de kalendermaand die van
toepassing is voor uw aanvraag. Zie de voorbeelden.
Graag onderstaand schema zo goed mogelijk invullen:

Mijn inkomen
over de vorige
kalendermaand

Inkomen van mijn
partner over de
vorige kalendermaand (indien van
toepassing)

Bewijsstuk(ken) van de
inkomsten over de
vorige kalendermaand

Loon

€………….

€………….

salarisspecificatie,
loonstrook, bankafschrift

Inkomsten uit
eigen onderneming

€………….

€………….

jaarrekening/opgaven
omzetbelasting

Uitkering UWV
Bijvoorbeeld
Wajong, WW,
Ziektewet, WIA,
WAO of Anw

uitkeringsspecificatie,
bankafschrift
€………….

€………….

AOW,
bedrijfspensioen
en/of lijfrenteuitkering

pensioenspecificatie,
bankafschrift

€………….

€………….

Partneralimentatie

€………….

€………….

overboeking,
echtscheidingsconvenant,
bankafschrift

Kinderalimentatie

€………….

€………….

overboeking,
ouderschapsplan,
bankafschrift

Overige inkomsten

€………….

€………….

bankafschrift, overig

3. Bijlagen
3.1.






3.2.

Zorg u dat u de volgende bewijsstukken inlevert:
Een kopie of scan van een geldig identiteitsbewijs van uzelf en (als u een partner heeft) van
uw partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs). Zorg dat u de voor- en achterzijde
meestuurt;
Bewijsstukken van het inkomen, uitkering, salaris, pensioen of loonspecificaties van u en
(als u een partner heeft) van uw partner;
Afschriften van uw bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden, met
daarop zichtbaar rekeningnummer en naam. Dit moeten alle afschriften zijn van de volledige
maand voorafgaande aan uw aanvraag. Maak geen printscreen van uw afschriften, maar
download de volledige afschriften en lever deze in;
Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft.
Wat als u het aanvraagformulier niet helemaal heeft kunnen invullen? Heeft u volgens dit
aanvraagformulier geen recht op de energietoeslag? Vindt u dat u wél in aanmerking zou
moeten komen? Wilt u dan aangeven waarom?
Lever hiervoor ook bewijsstukken in.

Toelichting:

