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1.  Persoonsgegevens  

 

 Aanvrager Partner 

Naam   

Voorletters   

Geboortedatum   

BSN   

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

Email  

 

 

1. Tijdelijk Noodfonds Energie  
Het Tijdelijk Noodfonds Energie is een voorliggende voorziening. U heeft pas recht op bijzondere 
bijstand energiekosten als u geen recht heeft op een vergoeding uit het noodfonds.  
Op www.noodfondsenergie.nl kunt u met de Noodfonds-check kijken of u in aanmerking komt.  
 
Heeft u gecontroleerd of u in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit het Tijdelijk Noo dfonds 
Energie? 

☐  Ik kom wel in aanmerking voor een vergoeding vanuit het noodfonds.  

➔ U heeft dan geen recht op bijzondere bijstand energiekosten  over de periode van  

oktober 2022 t/m maart 2023. Wij adviseren u om een aanvraag in te dienen voor het 

noodfonds. Voor de maanden vóór oktober 2022 kunt u wel een aanvraag bijzondere 

bijstand energiekosten indienen. 

☐  Ik kom niet in aanmerking voor een vergoeding vanuit het noodfonds.  

➔ U kunt verder gaan met dit aanvraagformulier.  

 

 

2.  Inkomen 

• Netto-inkomen (geef hierbij aan of dit per maand of per 4 weken is);  

• Vul het inkomen in over de afgelopen maand (de maand vóór de aanvraag). Bij wisselende 

inkomsten, dient u het gemiddelde van de afgelopen 3 maanden in te vullen.  

 

 Aanvrager Partner 

Salaris   
€ ----------------------- 

Per maand /4-weken 

 
€ ----------------------- 

Per maand /4-weken 

Uitkering UWV  

(Zoals Wajong, WW, Ziektewet, WIA, WAO of Anw)  

 
€ ----------------------- 

Per maand /4-weken 

 
€ ----------------------- 

Per maand /4-weken 

Alimentatie  

(Partner- en/of kinderalimentatie)  

 

€  ----------------------- 

 

€  ----------------------- 

http://www.noodfondsenergie.nl/
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AOW   

€  ----------------------- 

 

€  ----------------------- 

Pensioen en lijfrente-uitkering  

(Bedrijfspensioen en nabestaandenpensioen)  

 

€  ----------------------- 

 

€  ----------------------- 

Inkomsten uit eigen bedrijf of zelfstandig 

beroep 

 

€  ----------------------- 

 

€  ----------------------- 

Overige inkomsten, namelijk: 

 

 

€  ----------------------- 

 

€  ----------------------- 

 

 

3.  Vermogen 

U dient het vermogen van u, uw partner en alle minderjarige kinderen op te geven.  Van alle 

gegevens die u hieronder invult, dient u bewijsstukken in te leveren.  
 

Soort vermogen: Waarde: Op naam van: 

IBAN-rekeningnummer: 
 
---------------------------------------------- 

 
€  -------------------------- 

 
 
----------------------------------------- 

IBAN-rekeningnummer: 
 
---------------------------------------------- 

 
€  -------------------------- 

 
 
----------------------------------------- 

IBAN-rekeningnummer: 
 
---------------------------------------------- 

 
€  -------------------------- 

 
 
----------------------------------------- 

IBAN-rekeningnummer: 
 
---------------------------------------------- 

 
€  -------------------------- 

 
 
----------------------------------------- 

IBAN-rekeningnummer: 
 
---------------------------------------------- 

 
€  -------------------------- 

 
 
----------------------------------------- 

PayPal-rekening  
€  -------------------------- 

 
----------------------------------------- 

Creditcard  
€  -------------------------- 

 
----------------------------------------- 

Cryptovaluta  
€  -------------------------- 

 
----------------------------------------- 

Aandelen  
€  -------------------------- 

 
----------------------------------------- 

Motorvoertuigen  
€  -------------------------- 

 
----------------------------------------- 

Koopwoning waar u niet woont.   
€  -------------------------- 

 
----------------------------------------- 

Levensverzekering  
€  -------------------------- 

 
----------------------------------------- 

Aantoonbare schulden  
€  -------------------------- 

 
----------------------------------------- 
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4.  Energietoeslag ontvangen  

Heeft u de energietoeslag (van € 1.800,-) van Gemeente Westland of een andere gemeente 

ontvangen? 

  ☐   Ja                  

  ☐   Nee 

 

5.  Donaties ontvangen 

Heeft u geld ontvangen van andere personen of organisaties als vergoeding voor uw hoge 

energiekosten? 

  ☐   Ja                  

  ☐   Nee  

 

6.  Hoogte energierekening 

De basis voor onze berekening is het voorschotbedrag dat u in januari 2022 moest betalen.  

Als u het termijnbedrag over januari niet meer kunt opvragen of u bent onlangs verhuis d, dan 

gebruiken wij de gegevens van Nibud voor het berekenen van een gemiddeld voorschotbedrag.  

 

☒  Ik weet het voorschotbedrag van januari 2022 wel. Dit was: € …………  

☐  In januari 2022 woonde ik nog niet op mijn huidige adres dus ik heb geen voorschotbedrag;  

☐  Ik kan het voorschotbedrag van januari 2022 niet meer achterhalen;  

 

 

7.  Vergoeding 

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor het maandelijkse voorschotbedrag, maar oo k achteraf 

voor de jaarnota. Geef hieronder aan voor welke kosten u bijzondere bijstand wil aanvragen:  

 

  ☐   Maandelijks voorschotbedrag. Ga verder naar vraag 8 en sla vervolgens vraag 9 over.                 

  ☐   Jaarnota. Sla vraag 8 over en ga naar vraag 9.  

 

 

8.  Verhoging voorschotbedrag vanaf februari 2022  

Als uw voorschotbedrag vanaf februari  2022 of op een later moment omhoog is gegaan, kunt u 

voor het verschil tussen het oude en nieuwe bedrag bijzondere bijstan d aanvragen.  

U kunt hieronder aangeven per welke maand uw voorschotbedrag is verhoogd. U hoeft alleen de 

maan(en) in te vullen waarin uw voorschot bedrag is verhoogd en wat het nieuwe bedrag is.  

 

Bedrag januari 2022 € ………… 

Maand verhoging …………..…  € ………… 

Maand verhoging (indien van toepassing) …..……………  € ………… 

Maand verhoging (indien van toepassing) …..……………  € ………… 

 

9.  Termijn jaarnota 

In plaats van een vergoeding voor uw maandelijkse voorschotbedrag, kunt u ook achteraf 

bijzondere bijstand aanvragen voor uw jaarnota of eindafrekening. We hebben dan ook nog een 

overzicht nodig van de betaalde voorschotbedragen per maand.  

 

Datum jaarnota/eindafrekening: __-__-____ 
Hoogte: € ………. 
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10.  Heeft  u een zuurstofapparaat  en krijgt u een stroomkostenvergoeding van uw   

 zorgverzekering?  

  ☐   Ja, de maandelijkse vergoeding is € ………….. per maand.  

  ☐   Nee  

 
 

11.   Bi jzondere omstandigheden  
Is er sprake van bijzondere omstandigheden waardoor u een hoger energie - of gasverbruik heeft 
dan gemiddeld? 
 

  ☐    Nee  

  ☐    Ja                  

         Toelichting: ………………………………………………………………………………… ... 

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

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

 

 

12.  Betaling 
Op welk bankrekeningnummer (IBAN) wilt u de vergoeding ontvangen?  
 
Rekeningnummer: ______________________________________________________  
 
De rekening staat op naam van: ___________________________________________  

 

 

Verklaring en ondertekening  

Ik verklaar dat ik dit formulier volledig, zonder bezwaren, naar waarheid heb ingevuld. Ik weet dat 

foute of onvolledige gegevens gevolgen kunnen hebben voor en kunnen leiden tot een 

terugvordering van de bijzondere bijstand. Ook riskeer ik hiermee een boete.  

 

Ook verklaar ik dat ik weet dat er een hercontrole zal plaatsvinden zodra ik de jaarnota van de 

energieleverancier heb ontvangen. Ik weet dat ik deze jaarnota binnen 2 weken na ontvangst bij de 

gemeente moet inleveren. Als uit de hercontrole blijkt dat ik te veel bijzondere bijstand heb 

ontvangen, moet ik dit aan de gemeente terugbetalen.  

 
Plaats     _____________________________________________  

Datum     _____________________________________________  

Handtekening hoofdaanvrager _____________________________________________ 

Handtekening partner  _____________________________________________  

 
U kunt dit formulier en alle benodigde bewijsstukken mailen naar: info@gemeentewestland.nl 
U kunt het ook inleveren bij de balie op het Gemeentehuis, Verdilaan 7 in Naaldwijk.  
 
Als dit niet mogelijk is dan kunt u het sturen naar:    
Gemeente Westland 
t.a.v. Team Inkomen / Energiekosten 
Antwoordnummer 25 
2670 VB  Naaldwijk  
  

mailto:info@gemeentewestland.nl
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Benodigde stukken 

U dient de volgende gegevens in te leveren die voor u, uw eventuele partner en minderjarige 

kinderen, van toepassing zijn: 
 

o Kopie van de voor- en achterkant van een geldig ID, paspoort of verblijfsvergunning; 
o Loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van de laatste maand (bij wisselende inkomsten 

van de laatste 3 maanden); 
o Bewijs van ontvangen alimentatie met de hoogte ervan. Denk hierbij aan een afschrift van 

uw rekening waarop de alimentatie ontvangen wordt.  
o In geval van een zelfstandige ondernemer dient u een kopie van de IB -aangifte over 2021 

mee te sturen. 
o Bankafschriften van alle betaal- en spaarrekeningen (ook die in het buitenland) van de 

maand voor de aanvraag. Op de afschriften moet het rekeningnummer, naam en adres, het 
begin- en eindsaldo en alle bij- en afschrijvingen te zien zijn;  

o Bewijsstukken van uw overige vermogen;  
o Bewijsstukken van alle donaties voor de energiekosten die u heeft ontvangen;  
o Bewijsstukken ontvangen geld van anderen voor de energiekosten; 
o Voorschotbedrag van januari 2022. Dit mag een nota zijn van uw energieleverancier, maar 

ook een kopie van uw bankafschrift waarop dit te zien is;  
o Een overzicht van alle betaalde voorschotbedragen vanaf februari 2022 tot nu. Dit mag een 

uitdraai zijn van uw bankrekening waarop dit te zien is, of een overzicht van uw 
energieleverancier; 

o De laatste jaarnota van uw energieleverancier. Dit moet u ook inleveren als u een 
maandelijkse vergoeding aanvraagt. Als u deze nog niet heeft, dan dient u het huidige 
contract in te leveren; 

o Bewijsstuk maandelijkse stroomkostenvergoeding van uw zorgverzekering . 
 


