Aanvraagformulier eenmalige energietoeslag 2022

1. Aanvrager
1.1 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

1.2 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.

1.3 Naam aanvrager:_______________________________________________________________
1.4 Heeft u de Nederlandse nationaliteit?

□ Ja, voeg een kopie van uw geldige Nederlandse paspoort of ID-kaart toe.
□ Nee, voeg een kopie van uw geldige paspoort of ander identiteitsbewijs (geen rijbewijs)

toe.
1.5 Burgerservicenummer (BSN) aanvrager: ___________________________________________
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1.6 Geboortedatum aanvrager:_______________________________________________________
1.7 Telefoonnummer:______________________________________________________________
1.8 E-mailadres:___________________________________________________________________
1.9 Adres:_______________________________________________________________________
1.10 Op welke bankrekening wilt u de energietoeslag ontvangen?
Rekeningnummer (IBAN):__________________________________________________________
Vul hier een rekeningnummer van uw Nederlandse betaalrekening in.
1.11 Heeft u een partner?

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

□ Ja, ga naar vraag 1.12
□ Nee, ga naar vraag 2.1
1.12 Naam partner:_________________________________________________________________
1.13 Geboortedatum partner:_________________________________________________________
1.14 Heeft uw partner de Nederlandse nationaliteit?
Ja, upload een kopie van het Nederlandse paspoort of de ID-kaart van uw partner.

□ Nee, upload een kopie van een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs van uw partner (geen
rijbewijs).

1.15 Burgerservicenummer (BSN) partner:______________________________________________

2

1.16 Is één van de volgende situaties op u van toepassing?
a. U bent student en ontvangt studiefinanciering (WSF 2000).
b. U verblijft in een instelling of opvanghuis.
c. U bent dak- of thuisloos en heeft alleen een briefadres in de gemeente.

□ 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 Is een of meer van de volgende situaties op u (en uw partner) van toepassing?
a. U ontvangt een van onderstaande uitkeringen en u heeft daarnaast (samen) géén andere
inkomsten:
a. AOW
b. Wajong
c. Anw (nabestaandenuitkering)
b. U ontvangt een uitkering van UWV én een aanvullende Toeslagenwet-uitkering van UWV.
c. U maakt gebruik van de gemeentelijke minima regeling(en)
d. U ontvangt sinds kort één van onderstaande uitkeringen van de gemeente en heeft die voor het
eerst ná 1 april 2022 ontvangen:
a. Participatiewet
b. IOAW
c. IOAZ
d. Bbz 2004

□ Ja, situatie a, b, c en/of d 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
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2.2 Wat was uw (gezamenlijke) inkomen in de afgelopen 3 maanden?
Toelichting bij referteperiode: Het gaat om het netto-gezinsinkomen uit werk in loondienst, inkomen
uit eigen bedrijf of beroep, een uitkering, pensioen en overige inkomsten.

Mijn inkomen

Inkomen van mijn partner

Bewijsstukken

Netto (excl.
vakantietoeslag)
€………….

Netto (excl.
vakantietoeslag)
€………….

per week/4 weken/
maand

per week/4 weken/ maand

De x meest recente
salarisspecificaties of
loonstroken of bewijs van
jaarinkomen (aanslag
Belastingdienst).

Netto
€………….

Netto
€………….

in 2021/<maand>

in 2021/<maand>

Netto per maand
€………….

Netto per maand
€………….

per 4 weken/maand

per 4 weken/maand

Netto per maand
€………….

Netto per maand
€………….

meest recente
pensioenspecificaties

□ Partneralimentatie

Netto per maand
€………….

Netto per maand
€………….

meest recente overboeking
of echtscheidingsconvenant

□ Kinderalimentatie

Netto per maand
€………….

Netto per maand
€………….

meest recente overboeking
of ouderschapsplan

□ Overige inkomsten,

Netto
€………….

Netto
€………….

De x meest recente
bankafschriften.

per week/ 4 weken/
maand

per week/ 4 weken/ maand

□ Loon

□ Inkomsten uit eigen
onderneming

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

□ AOW,
bedrijfspensioen en/of
lijfrente-uitkering

namelijk…

Upload hiervan bewijsstukken, zie 3.1
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De meest recente
jaarrekening/
omzetbelasting.

meest recente
uitkeringsspecificatie

3. Bijlagen
3.1 Zorgt 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);
 Bewijsstukken van het inkomen van de afgelopen 3 maanden, de (voorlopige) aanslag van de
Belastingdienst, maandelijkse specificatie(s) (uitkering, salaris, pensioen) of loonspecificaties,
van u en (als u een partner heeft) van uw partner;
 eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft.
3.2 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:
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