Aanvraagformulier Energietoeslag 2022
Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor de energietoeslag 2022.

1. Persoonsgegevens aanvrager
Naam
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Straat en huisnummer
Postcode & Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
2. Persoonsgegevens partner (indien van toepassing)
Naam
Geboortedatum
Burgerservicenummer
3. Welk inkomen heeft u / hebben u en uw partner op dit moment?
□

Loondienst

□

Overige uitkeringen of inkomsten (bijvoorbeeld pensioen, WW, WAO, WIA, Wajong)

□

AOW

□ Heffingskortingen Belastingdienst
Voeg een beschikking voorlopige teruggaaf toe.
□ Alimentatie
Voeg een beschikking uitspraak rechter en een echtscheidingsconvenant toe.
□ Inkomsten uit kamerverhuur
□

Anders, namelijk

____________________________________________

Voeg bewijsstukken bij van uw inkomen over de maand voorafgaand aan deze aanvraag.
Voorbeelden van bewijsstukken zijn een loonstrook of een uitkeringsspecificatie of bankafschriften.
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4. Op welk bankrekeningnummer (IBAN) wilt u de bijdrage ontvangen?
Geef hieronder aan op welk rekeningnummer de toeslag overgemaakt moet worden.
IBAN
____________________________________________
Op naam van
____________________________________________
Voeg een kopie van uw bankpas of bankafschrift waarop uw naam en IBAN zichtbaar zijn toe.
5. Ondertekening
Plaats:

Datum:

Handtekening:

Handtekening partner:

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en machtigt/machtigen
hierbij de gemeente Heerde om een onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte
gegevens en naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening van de Energietoeslag 2022.
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren tevens ermee bekend te zijn dat de verstrekte gegevens worden
opgenomen in een persoonsregistratie.
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Bijlage bij aanvraagformulier Energietoeslag 2022
Heeft u een inkomen lager dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm? Dan komt u in
aanmerking voor de eenmalige energietoeslag 2022.
Deze toeslag is vanuit de Rijksoverheid bedoelt om uw gestegen energielasten voor 2022 te
compenseren. Er is één toeslag per huishouden mogelijk.
Studenten met studiefinanciering of mensen die in een zorg- of verpleeginstelling verblijven komen
niet in aanmerking voor de toeslag.
Inkomensgrenzen tot 120% tot pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering
Leefeenheid

Inkomensgrens

Alleenstaande (ouder)

€ 1.244,54

Gehuwden/samenwonend

€ 1.777,92 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk)

Inkomensgrenzen tot 120% vanaf pensioengerechtigde leeftijd en exclusief vakantie-uitkering
Leefeenheid

Inkomensgrens

Alleenstaande (ouder)

€ 1.382,89

Gehuwden/samenwonend

€ 1.872,49 (inkomen van u en uw partner gezamenlijk)

U moet bewijsstukken inleveren bij de aanvraag. De bewijsstukken zijn afhankelijk van het soort
inkomen, bijvoorbeeld:
 Loonstrook over de maand voorafgaand aan deze aanvraag;
 Uitkeringsspecificatie over de maand voorafgaand aan deze aanvraag;



Bij wisselende inkomsten dan de inkomens – en/of uitkeringsspecificaties over de afgelopen
drie maanden direct voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt gedaan;



Indien u geen recente loonstrook of uitkeringsspecificatie heeft, dan mag u ook een kopie
van een bankafschrift bijvoegen waaruit de hoogte van uw inkomsten blijkt;
Bij heffingskorting minstverdienende partner: een beschikking voorlopige teruggaaf
inkomstenbelasting;
Bij alimentatie: een beschikking uitspraak rechter en echtscheidingsconvenant;
Kopie van uw bankpas of bankafschrift waarop uw naam en IBAN zichtbaar zijn.





Indien nodig kan er aanvullende informatie of bewijsstukken worden gevraagd over uw inkomen.
Als er onduidelijkheden zijn en/of bewijsstukken ontbreken, nemen wij contact met u op.
Beslissing op uw aanvraag
Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de inkomensconsulenten van Steun- en
informatiepunt STIP via (0578) 69 94 99. U kunt ook een e-mail sturen naar
info@zorgvraagheerde.nl.
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