Aanvraagformulier
Eenmalige Energietoeslag 2022
Gemeente Apeldoorn
U doet een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag. De informatie op dit formulier gebruiken wij
om uw recht op deze toeslag vast te stellen.
De energietoeslag is € 800,-. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten.
Voorwaarden
U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Apeldoorn als u op de aanvraagdatum:
-

in de gemeente Apeldoorn woont;
een zelfstandige woonruimte heeft waarvoor u een energierekening aan het energiebedrijf betaalt;
21 jaar of ouder bent;
een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
in de maand voorafgaand aan deze aanvraag een laag inkomen heeft.

Wat is een laag inkomen?
Een laag inkomen is een inkomen dat niet hoger dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm.
Het gaat om het totale gezinsinkomen, dus alle inkomsten van u en uw eventuele partner tellen mee.
Inkomensgrenzen (netto per maand, zonder vakantietoeslag)
Gezinssamenstelling

Vanaf 21 Jaar tot AOW-leeftijd *

Vanaf AOW-leeftijd *

Alleenstaande

€ 1.360,75

€ 1.513,70

Alleenstaande ouder
(inwonende kinderen tot 18 jaar)

€ 1.360,75

€ 1.513,70

Gehuwd of samenwonend

€ 1.943,93

€ 2.050,54

U heeft geen recht op de energietoeslag als één of meer van de onderstaande zaken voor u van
toepassing is:
u bent een kostendelende medebewoner (inwonend bent);
u in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid
wonen);
u jonger bent dan 21 jaar;
u alleen op een briefadres ingeschreven in de gemeente staat.
Voldoet u aan de voorwaarden? Vraag dan de energietoeslag aan!

Wat moet u doen?
1. U vult de vragen naar waarheid in.
2. U ondertekent het aanvraagformulier. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden
ondertekenen.
3. U stuurt het aanvraagformulier in een envelop (een postzegel is niet nodig) naar:
4. U stuurt een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Heeft u een partner? Dan moet u beiden een
kopie van het identiteitsbewijs meesturen.
Gemeente Apeldoorn
o.v.v. Energietoeslag
Antwoordnummer 56
7300 WB Apeldoorn
Brengt u het liever zelf langs? Dan kunt u uw formulier in een envelop in de brievenbus doen bij het
Stadshuis. U vindt deze brievenbus naast de ingang aan de Deventerstraat.
Graag op de envelop vermelden dat de envelop bestemd is voor de werkgroep Energietoeslag.
5. U levert kopieën van de gevraagde bewijsstukken in als de gemeente Apeldoorn u daarom vraagt.
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 binnen 4 weken te behandelen.
Worden uw gegevens gecontroleerd?
Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw inkomensgegevens en de gegevens over
uw woonsituatie controleren. 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?
Komt u er niet uit? Bij Centenkwesties zitten ze klaar om u te helpen. Kijk voor de inloopspreekuren op
www.apeldoorn.nl/centenkwesties

Aanvraag Energietoeslag
1.

Persoonsgegevens
Aanvrager

Partner

Naam
Voorletters
Geboortedatum
Soort identiteitsbewijs
Documentnummer
identiteitsbewijs
Identiteitsbewijs geldig tot
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Email

2.

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

Ik huur de woning van een woningbouwvereniging of particuliere verhuurder

O

Ik ben (mede)eigenaar van de woning

O

Ik verblijf in een instelling

O

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

O

Ik ben inwonend bij een particulier (kostendeler)

O

Anders, 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.
O

Ja

O

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
Salaris

Partner

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

€

€

Uitkering UWV

€

€

Alimentatie
(partner- en/of kinderalimentatie)

€

€

AOW

€

€

Pensioen en lijfrente-uitkering
(bedrijfspensioen en nabestaandenpensioen)

€

€

Inkomsten uit eigen bedrijf of zelfstandig beroep

€

€

€

€

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

(* zie toelichting)

Overige inkomsten, namelijk:

*Toelichting voor berekening inkomen uit eigen bedrijf of zelfstandig beroep:
Neem het bedrijfsresultaat (winst uit onderneming) over voorgaand boekjaar, verminderd met:
de over het bedrijfsresultaat verschuldigde inkomstenbelasting;
de premies volksverzekeringen; en
de inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet.
Vervolgens rekent u dit jaarbedrag om naar een maandbedrag.

5.

Betalingsverplichtingen
Ligt er beslag op uw inkomen? Zo ja, hoeveel?
O

Ja, €

O

Nee

Betaalt u kinder- en/of partneralimentatie op grond van een rechterlijke uitspraak of ouderschapsplan?
O

Ja, kinderalimentatie: €

per maand

O

Ja, partneralimentatie: €

per maand

O

Nee

6.

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

Ja, van gemeente:

O

Nee

Bij ja: u heeft geen recht op de energietoeslag. Bij vraag 7 kunt u eventueel een toelichting geven.

7.

Betaling
Op welk bankrekeningnummer (IBAN) wilt u de energietoeslag ontvangen?
Rekeningnummer: ______________________________________________

8.

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
O Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
O Onjuist ingevulde gegevens kunnen leiden tot terugvordering van de energietoeslag en zelfs een
boete.
O 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)

Maak een kopie van dit aanvraagformulier voor uw eigen administratie

