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  Aanvraagformulier Energietoeslag 2022 
 

 
Niet in te vullen door aanvrager 

Datum ontvangst:   

Clientnummer:   

Werkprocesnummer:   

 

 
Wat is de energietoeslag? 
De energietoeslag is een bedrag van € 800 netto per huishouden.  
Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten. 
U kunt deze toeslag aanvragen tot en met 31 december 2022. 

 
Wat zijn de voorwaarden? 
U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Ede als u op 1 april 2022: 

• 18 jaar of ouder bent; 

• in de gemeente Ede 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. Kijk hiervoor in het schema op pagina 2. 
 
Wanneer hoeft u dit aanvraagformulier niet in te vullen? 
Als u de Energietoeslag al heeft ontvangen omdat u op 31 maart 2022 een bijstandsuitkering 
ontving. 
 
Wanneer komt u niet in aanmerking? 
U heeft geen recht op de energietoeslag als: 

• uw inkomen hoger is dan 130% van het voor u geldende sociaal  minimum; 

• u jonger dan 27 jaar bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; of    

• u in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid 

wonen); of 

• u alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente; 

• u  niet de hoofdbewoner van de woning bent; 

• u ergens woont waarvoor geen woonbestemming is afgegeven, zoals een vakantiewoning. 
 
Netto inkomensgrenzen voor uw situatie (zonder vakantiegeld) (130% sociaal minimum) 
Verdient u per maand meer dan in uw situatie geldt?  
Dan komt u niet in aanmerking voor deze toeslag. 
 

Uw situatie 18 jaar* - AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd 

Alleenstaand of alleenstaande 
ouder 

€ 1.348 € 1.498 

Samenwonend of getrouwd 
(met of zonder kinderen) 

€ 1.926 € 2.029 

 
* Voor jongeren tot 21 jaar kunnen afwijkend/lagere normen gelden 
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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 
in ieder geval binnen 8 weken te behandelen.  
 
Controleren wij uw gegevens? 
Ja, wij kunnen zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere 
instanties en personen informatie over u en uw eventuele 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.   
 

Hulp nodig? 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Ga dan op vrijdagochtend naar loket 

DigiHulp op het Werkplein, Raadhuisplein 1, Ede. Vrijwilligers helpen uw met uw aanvraag. 

Persoonsgegevens van uzelf en uw eventuele partner * 

 Aanvrager  Partner 

Voornamen   

Achternaam   

Geboortedatum   

Straat en huisnummer   

Postcode en woonplaats   

Telefoonnummer   

Mobiel nummer   

Emailadres   

Burgerservicenummer (BSN)   

Heeft u de Nederlandse 
nationaliteit? 

 ja 
 nee, nl.: 

 ja 
 nee, nl.: 

Zo nee, heeft u een 
verblijfsverguning?  nee     ja  nee     ja 

 
*      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. 

 

1. Is één van de volgende situaties op u (of uw partner) van toepassing? 

a. U bent jonger dan 27 jaar en u 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.  

d. U woont ergens waarvoor geen woonbestemming is afgegeven, zoals een vakantiewoning. 

 
□   Ja, één van deze situaties is op mij van toepassing. U heeft geen recht op de Energietoeslag. 
□   Ja, één van deze situaties is op mijn partner van toepassing. U heeft geen recht op de  
      Energietoeslag.  
□    Nee, geen van deze situaties is op mij of op mijn partner van toepassing. Ga door met invullen. 
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Woongegevens  

2. Bewoont u een woning op 
basis van een huurcontract of 
koopovereenkomst?  ja     nee  

3. Staat het huurcontract of 
koopovereenkomst op uw 
naam?  ja     nee  

4. Betaalt u zelf gas/stroom?  ja     nee  

 

 

 

Inkomen van uzelf en van uw eventuele partner 

 Aanvrager  Partner 

5. Heeft u en/of uw eventuele partner in 
2022 bij ons een aanvullende 
inkomensregeling aangevraagd zoals 
Meer Volwassenen Meedoen of 
Individuele Inkomenstoeslag? 

 ja, ga verder met vraag 6  

  nee, ga verder met vraag 7 N.v.t. 

6. Is uw inkomen en/of dat van uw 
eventuele partner daarna nog 
gewijzigd? 

 ja, vul dan hieronder uw  
   netto-inkomen in 

 nee, dan hoeft u hieronder uw  

    netto-inkomen in te vullen N.v.t. 

7. Netto-inkomen* per maand zonder 
vakantiegeld € € 

 
 * toeslagen van de Belastingdienst zien wij niet als inkomen 

 

 

 

 

 Hoe wilt u het geld ontvangen?  

 Op welke bankrekening wilt u het geld ontvangen?   

 Vul hier uw rekeningnummer in:  

 IBAN :                        ten name van:   
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Stuur de volgende bewijsstukken mee: 
 

• kopie van geldig paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning van uzelf en uw 
eventuele partner 

• Bewijsstukken met de meest recente inkomensspecificatie van het (jaar)inkomen, de 
(voorlopige) aanslag van de Belastingdienst, jaaropgaven (uitkering, salaris, pensioen) 
of loonspecificaties, alimentatie en overige inkomsten van u en (als u een partner 
heeft) van uw partner; 

• Betaalafschrift van betaling gas/stroom met daarop zichtbaar uw bankrekeningnummer 
OF als uw huur inclusief kosten gas/stroom is, een betaalafschrift van uw huur; 

• Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft. 
 
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? Geef dan hieronder aan waarom.  
Lever hiervoor ook bewijsstukken in. 

 
Toelichting 

 

 

 

 

• Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld (en ik weet dat het niet, of niet volledig verstrekken 
van gegevens welke van belang zijn voor het recht op uitkering kan leiden tot een maatregel, 
beëindiging van de uitkering, terugvordering van de uitkering en strafvervolging).  

• Ik ben ermee bekend dat de verstrekte gegevens bij andere instanties worden gecontroleerd 
en worden opgenomen in een persoonsregistratie. 

Datum:     Handtekening aanvrager:    Handtekening partner:  

     

 

 

 


