AANVRAAG
ENERGIETOESLAG

Postadres:
Postbus 150,
2670 AD Naaldwijk

GEMEENTE WESTLAND

Bezoekadres:
Verdilaan 7
2671 VW Naaldwijk
T 14 0174
E info@gemeentewestland.nl

Aanvraag Energietoeslag

1. Persoonsgegevens
Aanvrager

Partner

Naam
Voorletters
Geboortedatum
BSN
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Email
U
•
•
•
•

heeft recht op Energietoeslag als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
U bent 21 jaar of ouder;
Uw (gezamenlijk) inkomen is minder dan 120% van de bijstandsnorm;
U bent de hoofdbewoner/hoofdhuurder van de woning/kamer
U heeft energiekosten

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

○

Ik huur een woning van een woningbouwvereniging of particuliere verhuurder

○

Ik ben (mede)eigenaar van de woning

○

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

○

Ik ben inwonend bij een particulier (kostendeler)

○

Ik verblijf in een instelling

○

Anders, namelijk:

U heeft geen recht op de energietoeslag als u in een instelling verblijft, inwonend bent of alleen
met een briefadres in de gemeente staat ingeschreven.
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4. Energierekening
Betaalt u maandelijks energiekosten aan een energiebedrijf?

5.

○

Ja

○

Nee

I nkomen

• Netto-inkomen zonder vakantie geld (geef hierbij aan of dit per week, 4-weken of per maand 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

€

€

Per week /
4-weken / maand
€

Per week /
4-weken / maand
€

Per week /
4-weken / maand
€

Per week /
4-weken / maand
€

AOW

€

€

Pensioen en lijfrente-uitkering
(Bedrijfspensioen en nabestaandenpensioen)

€

€

Inkomsten uit eigen bedrijf of zelfstandig beroep

€

€

Overige inkomsten, namelijk:

€

€

Salaris

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

Alimentatie
(Partner- en/of kinderalimentatie)

6. Betaling
Op welk bankrekeningnummer (IBAN) wilt u de energietoeslag ontvangen?
Rekeningnummer: ______________________________________________________
De rekening staat op naam van: ___________________________________________
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7. Geen recht
Heeft u volgens dit aanvraagformulier geen recht op de energietoeslag? Maar vindt u dat u wél in
aanmerking zou moeten komen? U kunt hieronder aangeven waarom u dat vindt .
Toelichting:

Verklaring en ondertekening
Ik verklaar dat ik dit formulier volledig, zonder voorbehoud en naar waarheid heb ingevuld. Ik weet
dat onjuiste of onvolledige gegevens gevolgen kunnen hebben voor het recht op energietoeslag en
kan leiden tot een terugvordering. Ook riskeer ik hiermee een boete.
Ik weet dat de gemeente mijn inkomensgegevens achteraf op juistheid kan controleren. Niet meewerken aan een onderzoek kan leiden tot terugvordering van de energietoeslag.

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 / Energietoeslag
Antwoordnummer 25
2670 VB Naaldwijk
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Benodigde stukken
U dient de volgende gegevens in te leveren die voor u en uw eventuele partner van toepassing
zijn:
• Kopie van de voor- en achterkant van een geldig identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning;
• Kopie van de bankpas waarop u de energietoeslag wilt ontvangen;
• 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 laatste 3 maanden vóór de aanvraag (loonstroken, uitkeringsspecificaties e.d.)
• Bewijs van ontvangen alimentatie met de hoogte ervan. Denk hierbij aan een afschrift va n
uw rekening waarop de alimentatie ontvangen wordt.
• In geval van een zelfstandige ondernemer dient u een kopie van de IB -aangifte over 2021
mee te sturen.
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