Wanneer hoeft u dit aanvraagformulier niet in te vullen?
Sommige mensen ontvangen de eenmalige energietoeslag vanzelf. Zij hoeven geen aanvraag in te
dienen. Dit geldt voor u als u de afgelopen drie maanden
 een uitkering van de gemeente Wijdemeren ontvangt (Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ) of
 gebruik maakt van een of meer van de gemeentelijke minimaregelingen
 u een aanvullende inkomensvoorziening ouderen uitkering ontvangt van de Sociale
Verzekeringsbank
U ontvangt de energietoeslag dan in de maand april 2022 op uw rekening (of die van uw partner) of
heeft deze al ontvangen. U kunt de energietoeslag maar één keer krijgen.
Is geen van deze situaties op u van toepassing? Of wel, maar heeft u op 1 mei 2022 nog geen
energietoeslag ontvangen? Dan kunt u met dit aanvraagformulier de energietoeslag aanvragen.
Wat is de energietoeslag?
De energietoeslag is een bedrag van € 800,- netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor
uw energiekosten.
Wat zijn de voorwaarden?
U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Wijdemeren als u de afgelopen 3 maanden:
 21 jaar of ouder bent;
 in de gemeente Wijdemeren woont; en
 een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende
bedrag per maand;
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Bedragen per 1 januari 2022.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar de afgelopen 3 maanden
 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
 student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; of
 in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid
wonen); of
 alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.
 Inwonend bent; en
 geen zelfstandig huishouden hebt

Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Vraag dan de
energietoeslag aan!
Wat moet u doen?
1. U vult de vragen naar waarheid in.
2. U levert kopieën, scans of screenshots van alle bewijsstukken in. Die kunt u uploaden. Zorg
ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken
in een dossier.
3. U ondertekent dit aanvraagformulier. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden
ondertekenen.
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.
Wanneer krijgt u bericht?
Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, krijgt u zo snel mogelijk bericht of u recht heeft
op de energietoeslag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. We proberen uw aanvraag
binnen 4 weken te behandelen.
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. De energie toeslag is ook niet vatbaar voor beslag.
Hulp nodig?
Bij PING (persoonlijk in geld) kunt u terecht met vragen variërend van budget- tot administratietips
en van het aanvragen van inkomensondersteuning tot begeleiding bij schuldhulpverlening. Zo krijgt u
meer grip op geld en dat geeft rust.
Het Ping loket heeft een inloopspreekuur elke maandag van 14.00 tot 18.00 uur in het
gemeentehuis. De medewerkers zijn ook bereikbaar voor uw geldvragen via telefoonnummer 14 035
(vraag naar het PING-loket) of via email: wijdemeren@ping.nl.
Wilt u direct een schuldhulpverlening aanvragen zonder tussenkomst van het PING-loket? Dan kunt u
contact opnemen met de Kredietbank via www.kredietbanknederland.nl of telefoonnummer (088)
62 62 777.
Wilt u liever online schulphulp krijgen? Neem dan contact op met Schulden de Baas via
www.schuldendebaas.nl. Het voordeel is dat u op een laagdrempelige manier contact kunt zoeken
wanneer het u uitkomt.

