aanvraagformulier Energietoeslag
Maatschappelijke Zaken HBEL
Graaf Wichman 10
1276 KB Huizen

1. Voorwaarden voor de Energietoeslag – Welke situaties gelden voor u?
☐

Ik / wij heb(ben) de energietoeslag dit jaar al van een andere gemeente ontvangen

☐

Ik / wij ben/zijn jonger dan 21 jaar

☐

Ik / wij ontvang(en) studiefinanciering (WSF 2000).

☐

Mijn/ons (gezamenlijk) inkomen is hoger dan 120% van het sociaal minimum
(in de toelichting bij dit formulier leest u hoe hoog uw (gezamenlijk) inkomen mag zijn)

☐

Ik woon bij mijn ouder(s) / verzorger(s)

☐

Ik heb geen vaste woon- of verblijfplaats

☐

Ik woon in een instelling

☐

Ik ben gedetineerd

☐

Ik heb geen energiecontract dat op mijn naam staat

➢

Zijn een of meerdere van bovengenoemde situaties voor u en/of uw partner van toepassing?
Dan heeft u geen recht op de Energietoeslag.
Verandert uw situatie en denkt u dat u daarna wel recht heeft? Dan kunt u alsnog een aanvraag
indienen met dit formulier.

➢

Zijn de bovengenoemde situaties niet voor u en/of uw partner van toepassing?
Vul dan de rest van dit formulier in.

1. Persoonlijke gegevens
Aanvrager
BSN
Naam + voorletter
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Partner
BSN
Naam + voorletter
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

2. Legitimatie*
Aanvrager
Nummer ID-kaart /
paspoort /
verblijfsvergunning ………………………………………

Partner
Nummer ID-kaart /
paspoort /
verblijfsvergunning………………………………………

3. Rekeningnummer
De energietoeslag kan worden overgemaakt naar rekeningnummer:
IBAN: NL ………………………………..….. ten name van ………………………………………………….

4. Bewindvoering
☐ Ik / Wij sta(an) niet onder bewind.
☐ Ik / Wij sta(an) onder bewind.
Naam bewindvoerder:

……………………………………………

Adres bewindvoerder:

……………………………………………

Telefoonnummer bewindvoerder:

……………………………………………

5. Arbeid en inkomsten
☐

Ik / wij heb(ben) geen inkomsten

☐

Ik / wij heb(ben) inkomsten uit werk

☐

Ik / wij heb(ben) inkomsten uit werk als zelfstandige(n).

☐

Ik / wij ontvangen een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ

☐

Ik / wij ontvangen een andere uitkering. Bijvoorbeeld AOW, WW,
WAO, Wajong, Anw (nabestaandenuitkering), ziektewetuitkering,
WIA-uitkering

☐

Ik / wij heb(ben) inkomsten op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

☐

Ik / wij ontvang(en) partneralimentatie

☐

Ik / wij ontvang(en) kinderalimentatie

☐

Ik / wij hebben geen andere inkomsten.

Verklaring
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de hiervoor gevraagde gegevens naar waarheid te hebben verstrekt.
Ik/wij ben/zijn ervan op de hoogte dat dit inlichtingenformulier onlosmakelijk deel uitmaakt van de aanvraag
voor de energietoeslag. Ik / wij verklaar/verklaren dat dit inlichtingenformulier volledig naar waarheid is
ingevuld. Er zijn geen omstandigheden, werkzaamheden en/of inkomsten verzwegen. Het is mij/ons bekend
dat het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens kan leiden tot terugvordering van de
energietoeslag. Het is mij/ons bekend dat wijzigingen die het recht op de energietoeslag beïnvloeden,
onmiddellijk schriftelijk moeten worden doorgegeven aan de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes of Laren,
zo mogelijk onder overlegging van bewijsstukken.
Tevens machtig(en) ik/wij het college om onderzoek ik te stellen naar de juistheid en volledigheid van de
verstrekte gegevens en zo nodig naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de toekenning van de
eenmalige energietoeslag.
Plaats……………………………………
Datum……………………………………
Handtekening aanvrager

Handtekening partner

……………………………………

……………………………………

LET OP:

VERGEET NIET ALLE BENODIGDE BEWIJSSTUKKEN BIJ TE VOEGEN!

U moet in ieder geval de volgende documenten meesturen:
•
•
•

kopie paspoort of ID-kaart van u en uw partner
(let op: Geen kopie rijbewijs. Dit is geen geldig identiteitsbewijs)
indien van toepassing een kopie verblijfsvergunning van u en uw partner
een bankafschrift met daarop de afschrijving van uw energiekosten
OF
Een kopie van uw energiecontract

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.

Afhankelijk van uw inkomstenbron(nen) stuurt u verder een of meerdere van de volgende
documenten mee:

Bewijsstukken van uzelf en/of uw partner

□ Inkomsten uit werk
□ Inkomsten uit eigen onderneming
□ Uitkering UWV

De meest recente salarisspecificatie of loonstrook
De meest recente jaarrekening/ omzetbelasting.
meest recente uitkeringsspecificatie

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

□

AOW, bedrijfspensioen en/of

meest recente pensioenspecificaties

lijfrente-uitkering

□ Partneralimentatie
□ Kinderalimentatie
□ Overige inkomsten, namelijk…

meest recente overboeking of echtscheidingsconvenant
meest recente overboeking of ouderschapsplan
Bankafschriften over de maand voorafgaande aan uw aanvraag van
betaalrekeningen

Als de aanvraag en/of de ingestuurde stukken hiervoor aanleiding geven, kunnen wij u om een toelichting en
aanvullende stukken vragen.

Toelichting bij het aanvraagformulier Energietoeslag
De Energietoeslag is een éénmalige financiële tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen.
De toeslag is bedoeld als compensatie voor de stijging van de energiekosten.
U kunt de toeslag aanvragen tot en met 31 december 2022.

De voorwaarden voor de Energietoeslag
U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren als u:
• 21 jaar of ouder bent;
• in de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes of Laren woont; en
• een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
• zelfstandig woont en iedere maand woonkosten (huur of hypotheek) en energiekosten betaalt: en
• een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie
geldende bedrag per maand.

Netto inkomensgrenzen per maand inclusief vakantietoeslag
Gezinssamenstelling
Alleenstaand
Samenwonend/getrouwd

21 jaar tot AOW-leeftijd
€ 1.310,05
€ 1.871,50

Vanaf AOW-leeftijd
€ 1.455,67
€ 1.971,05

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:
• 18, 19 of 20 jaar oud bent;
• student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt;
• in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
• gedetineerd bent;
• alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.
Telt de energietoeslag mee als inkomen?
Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, en ook niet voor de toeslagen die u van de
Belastingdienst ontvangt.
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 nodig is voor de regeling. Zo kan de
gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.
Wat kan er gebeuren als uw gegevens niet kloppen?
Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Geef het
daarom snel aan ons door als u van ons een energietoeslag gaat krijgen of al heeft gekregen, maar daar geen recht
op heeft!
Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet, of niet op tijd
doorgegeven? Dan kunt u ook een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig,
juist en op tijd doorgeeft.
Kunt u nog een energietoeslag krijgen?
Nee, u heeft per huishouden recht op één energietoeslag. Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege
een ziekte? Geef dit dan aan ons door. Misschien heeft u recht op individuele bijzondere bijstand.
Hulp bij geldzaken nodig?
Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen! Neem contact met het
informatiepunt Maatschappelijke zaken HBEL op telefoonnummer (035)528 12 47 of per mail via
info@maatschappelijkezaken.nl. Of kijk op de website van de gemeente Huizen welke hulp of begeleiding u kunt
krijgen.

