Aanvraagformulier
Energietoeslag
In te vullen door de gemeente:
Datum uitgifte
Cliëntnummer

Datum ontvangst
Opdrachtnummer

1. Persoonsgegevens
Aanvrager

Partner

Voorletters/achternaam
Geboortedatum
Adres
Postcode / woonplaats
IBAN (bankrekeningnummer)
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mail
 eigen woning/schip
 inwonend
 alleenstaand

Woonsituatie
Gezinssituatie

 huur (woning, kamer, schip)
 instelling
 alleenstaande ouder
 echtpaar/samenwonend

2. Thuiswonend(e) kind(eren)/medebewoner(s)
Heeft het kind inkomsten, voeg dan een specificatie bij.
geboorte
datum

naam

inkomsten
 ja

 nee

 ja

 nee

 ja

 nee

Omschrijving inkomsten (bijvoorbeeld: werk, uitkering,
alimentatie, studiefinanciering)

3. Inkomsten van u en van uw partner
Inkomsten kunnen zijn: uit werk, uitkering, alimentatie, pensioen, zelfstandigheid, teruggave van belastingen of nog
anders.
inkomsten van
soort inkomsten
 uzelf

 partner

 uzelf
 partner
Stuur van alle inkomsten van u en uw partner een recente specificatie mee, zie punt 5.

gemeente Stadskanaal

Toetsingsbedragen, netto-maandinkomen
(120% bijstandsnorm, gebaseerd op normen 1 juli 2022)

Alleenstaande/alleenstaande ouder

€ 1.256,08

AOW-gerechtigd

€

1.397,27

echtpaar, samenwonenden

€ 1.794,40

AOW-gerechtigd

€

1.892,81

N.B. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Wij gaan uit van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm. Uw inkomen
mag niet hoger zijn dan het voor u geldende toetsingsbedrag.
5. BELANGRIJK: gegevens inleveren
Wilt u de volgende gegevens inleveren:
- dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend;
- specificaties van de inkomsten van u (en uw partner) van de maand januari 2022 en een specificatie van de
afgelopen maand;
- een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner (geen rijbewijs).
6. Ondertekening
U en uw partner moeten de aanvraag ondertekenen.
Voor deze aanvraag maken wij gebruik van uw persoonsgegevens zoals deze zijn opgenomen in de Basisregistratie
personen (BRP). Door ondertekening van deze aanvraag verklaart u:
- bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld;
- niets te hebben verzwegen dat kan leiden tot het ten onrechte verstrekken van (te hoge) bijstand;
- in te stemmen met de verwerking van de verstrekte gegevens.
datum

plaats

handtekening aanvrager

handtekening partner

Wat zijn de voorwaarden (peildatum 1 januari 2022):
- u bent 21 jaar of ouder;
- u woont in de gemeente Stadskanaal;
- u heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning;
- uw inkomen is niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
U heeft geen recht op de energietoeslag als u (peildatum 1 januari 2022):
- 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);
- alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente Stadskanaal en geen eigen woonadres heeft.
Let op! De energietoeslag wordt één keer per huishouden verstrekt.

Wat verder
Het formulier is volledig ingevuld en ondertekend? Stuur het ons dan met de gevraagde bewijsstukken toe of breng
het naar de balie in het gemeentehuis. Als er geen bijzonderheden zijn handelen wij uw aanvraag binnen acht weken
af. U krijgt dan een brief waarin staat of u voor een vergoeding in aanmerking komt, hoe hoog die vergoeding is en
wanneer de betaling plaatsvindt.
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