Aanvraag Energietoeslag

1. Persoonsgegevens

Aanvrager

Partner

Naam
Voorletters
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Email

2. Woonsituatie (kruis aan en vul in wat van toepassing is)

○

Ik huur de woning van een woningbouwvereniging of particuliere verhuurder

○

Ik ben (mede)eigenaar van de woning

○

Ik verblijf in een instelling

○

Ik huur een kamer met medegebruik (gezamenlijk gebruik) van keuken, badkamer en/of
wc

○

Ik ben inwonend bij een particulier (kostendeler)

○

Ander, namelijk:

U heeft geen recht op de energietoeslag als u in een instelling verblijft, een kamer huurt met
gemeenschappelijk gebruik van keuken, badkamer en toilet, inwonend bent of alleen met een
briefadres in de gemeente staat ingeschreven. Als u van mening bent dat u desondanks toch recht op
de energietoeslag heeft, geeft u dan bij vraag 7 een toelichting op uw situatie.

3. Energierekening
Ik betaal maandelijks de energierekening aan het energiebedrijf. Deze rekening staat op
mijn naam of op de naam van mijn partner. De energietoeslag wordt slechts één keer per
adres toegekend.

○

Ja

○

Nee

Bij nee: u heeft geen recht op de energietoeslag. Als u van mening bent dat u toch recht heeft op
de energietoeslag, geeft u dan bij vraag 7 een toelichting op uw situatie.

4. Gezamenlijk inkomen
-

netto per maand en zonder vakantietoeslag (als u een 4 -wekenloon ontvangt, zet dit dan er bij)
vul het inkomen in over de afgelopen maand (de maand vóór de aanvraag)

Aanvrager

Partner

Salaris
(uw netto maandinkomen, zonder vakantietoeslag)
(geef aan of dit een maandinkomen of 4-wekenloon is)

Uitkering UWV
(zoals Wajong, WW, Ziektewet, WIA, WAO of Anw)

Alimentatie
(partner- en/of kinderalimentatie)

AOW
Pensioen en lijfrente-uitkering
(bedrijfspensioen en nabestaandenpensioen)

Inkomsten uit eigen bedrijf of zelfstandig beroep
Overige inkomsten, namelijk:

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

5. Eerdere energietoeslag
Heeft u of uw partner al eerder de energietoeslag toegekend gekregen?

○

Ja, van gemeente:

○

Nee

Bij ja: u heeft geen recht op de energietoeslag. Bij vraag 7 kunt u eventueel een toelichting
geven.
6. Betaling
Op welk bankrekeningnummer (IBAN) wilt u de energietoeslag ontvangen?

Rekeningnummer: ....................................................................................

7. Heeft u volgens dit aanvraagformulier geen recht op de energietoeslag?
Vindt u dat u wél in aanmerking zou moeten komen? Wilt u dan aangeven waarom u dat
vind?

Toelichting:

U staat op het punt een aanvraag voor de energietoeslag in te dienen. Nu volgen nog
enkele vragen en uw verklaring dat u alles naar waarheid heeft aangegeven. Met het
ondertekenen van de aanvraag gaat u akkoord met verklaring.

Verklaring en ondertekening

○

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

○

Onjuist ingevulde gegevens kunnen leiden tot terugvordering van de energietoeslag
en zelfs een boete.

○

Ik weet dat er een steekproef plaats kan vinden om te onderzoeken of de
inkomensgegevens juist zijn aangeleverd. Niet meewerken aan de steekproef kan
leiden tot terugvordering van de energietoeslag.

Plaats

Datum

Handtekening(en)

...............................

...............................

........................................ ......................

U kunt dit formulier mailen naar: info@gemeentewestland.nl
Als dit niet mogelijk is dan kunt u het sturen naar:

-

Gemeente Westland
t.a.v. Team Inkomen / energietoeslag
Antwoordnummer 25
2670 VB Naaldwijk

Maak een kopie van dit aanvraagformulier voor uw eigen administratie

Mee te sturen met de aanvraag
Bij het versturen van de aanvraag dient u en indien van toepassing uw partner, de
volgende gegevens mee te sturen:
- Kopie van de voor- en achterkant van een geldig ID of verblijfsvergunning;
- Kopie van uw bankpas.
- Kopie van bankafschriften waaruit blijkt dat u de energierekening betaalt. Uw naam en
rekeningnummer moeten hierop goed te zien zijn.
- Bewijs van alle inkomsten over de maand maart 2022. Denk hierbij aan een
loonspecificatie of een uitkeringsspecificatie e.d.
- In geval van een zelfstandige ondernemer dient u een kopie van de IB -aangifte over
2021 mee te sturen.

