Wordt ingevuld door de gemeente
Datum ontvangst:
Registratienummer:

AANVRAAG EENMALIGE ENERGIETOESLAG 2022
Met dit formulier kunt u een éénmalige vergoeding van € 800,- aanvragen voor de kosten van energie. Deze
vergoeding is een tijdelijke financiële ondersteuning voor het betalen van uw energiekosten.
Wilt u de informatie in de bijlage goed lezen voordat u het aanvraagformulier invult? Wilt u dit formulier volledig
invullen en daarna ondertekenen? Uw aanvraag kan dan sneller afgehandeld worden.
Na ontvangst van uw aanvraag, proberen wij deze binnen 8 weken af te handelen.
Wat moet u doen?
1. U vult de vragen naar waarheid in.
2. U levert kopieën, scans of screenshots van alle bewijsstukken in. Zorg ervoor dat de bewijsstukken
compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
3. U ondertekent het formulier en levert het in bij de gemeente Dalfsen. Heeft u een partner? Dan moet u
de aanvraag beiden ondertekenen.

Aanvrager

Partner

Naam

Burgerservicenummer (BSN)
Telefoonnummer / mobiel
Burgerlijke staat

Wonen er personen van 21
jaar of ouder bij u in huis?

Gehuwd / samenwonend / alleenstaand / alleenstaande ouder
Verblijf in een inrichting/verzorgingshuis met een eigen
zorgbijdrage*
Ja/nee
Zo ja: naam (namen) en geboortedatum:
Studeert (studeren) deze persoon (personen)? Ja/nee

* doorhalen wat niet van toepassing is

2. Woonsituatie
Wat is uw woonsituatie?
 Ik huur een woning
 Ik ben eigenaar van een woning
 Ik huur een kamer
 Ik ben inwonend
 Anders te weten:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Let op! Bent u geen hoofdbewoner op uw adres dan heeft u waarschijnlijk geen recht op de energietoeslag.

3. Is één van de volgende situaties op u (of uw partner) van toepassing?
 U bent student en ontvangt studiefinanciering (WSF 2000).
 U verblijft in een instelling of opvanghuis.
 U bent dak- of thuisloos en u heeft alleen een briefadres in de gemeente.
Wanneer één van de bovenstaande situaties van toepassing is, heeft u geen recht op de toeslag.

4. Vul het inkomen van u en uw echtgeno(o)t(e)/partner in.
Mijn inkomen
Netto (excl.
vakantietoeslag)
€………….

Inkomen van mijn
partner
Netto (excl.
vakantietoeslag)
€………….

per week/4 weken/
maand
Netto
€………….

per week/4 weken/
maand
Netto
€………….

in 2021/<maand>
Netto per maand
€………….

in 2021/<maand>
Netto per maand
€………….

per 4 weken/maand

per 4 weken/maand

Netto per maand
€………….

Netto per maand
€………….

meest recente
pensioenspecificaties

□ Partneralimentatie

Netto per maand
€………….

Netto per maand
€………….

□ Kinderalimentatie

Netto per maand
€………….

Netto per maand
€………….

□ Overige
inkomsten,
namelijk…

Netto
€………….

Netto
€………….

per week/ 4 weken/
maand

per week/ 4 weken/
maand

meest recente
overboeking of
echtscheidingsconvenant
meest recente
overboeking of
ouderschapsplan
Bij vast inkomen,
bankafschrift van de
laatste maand. Bij
wisselende inkomsten
bankafschriften van de
laatste drie maanden.

□ Loon

□ Inkomsten uit
eigen onderneming

□ Uitkering UWV
Bijvoorbeeld
Wajong, WW,
Ziektewet, WIA,
WAO of Anw
□ AOW,
bedrijfspensioen
en/of lijfrenteuitkering

Bewijsstukken
De 3 meest recente
salarisspecificaties/
loonstroken.

De meest recente
jaarrekening/
omzetbelasting.
meest recente
uitkeringsspecificatie

6. Op welk IBAN moet de vergoeding worden overgemaakt? IBAN:

__________________________________________
7. 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? Wilt u dan aangeven waarom?
Lever hiervoor ook bewijsstukken in.
Toelichting

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

8. Ondertekening
Ik heb alle gevraagde informatie bij dit formulier gevoegd, zodat de gemeente Dalfsen kan vaststellen
of ik recht heb op de eenmalige energietoeslag 2022. Ik verklaar deze aanvraag volledig en naar
waarheid te hebben ingevuld en geen belangrijke gegevens verzwegen te hebben.

Plaats: ________________________________ Datum: _________________________

Handtekening aanvrager: ________________

Handtekening partner: _____________

Zorgt u dat u de volgende bewijsstukken inlevert?


Een kopie of scan van een geldig identiteitsbewijs van uzelf en (als u een partner heeft) van
uw partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs);



Bewijsstukken van het (jaar)inkomen, de (voorlopige) aanslag van de Belastingdienst,
jaaropgaven (uitkering, salaris, pensioen) of loonspecificaties, van u en (als u een partner
heeft) van uw partner. Wanneer u wisselende inkomsten heeft, graag specificaties van de
laatste drie maanden zodat wij een gemiddelde kunnen berekenen.



Het laatste afschrift van uw bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden, met
daarop zichtbaar rekeningnummer en naam;



Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft.

Aanvraag
U kunt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met kopieën van de gevraagde bewijsstukken
opsturen (zonder postzegel) naar:
Gemeente Dalfsen
t.a.v. M.O. bijzondere bijstand
Antwoordnummer 822
7700 VK Dalfsen
Of inleveren bij:
De receptie van het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1, Dalfsen
Het servicepunt in Nieuwleusen, Koningin Julianalaan 10
U kunt aan dit aanvraagformulier geen rechten ontlenen. Voor meer informatie, zie de website van de
gemeente Dalfsen: www.dalfsen.nl
Heeft u vragen?
Neem contact op met de consulenten werk en inkomen van de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning,
telefonisch bereikbaar onder het algemene nummer van de gemeente 14 0529 en per mail via
samendoenindalfsen@dalfsen.nl
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur.

Bijlage eenmalige energietoeslag 2022
Wat is de energietoeslag?
De energietoeslag is een bedrag van € 800,- netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor
uw energiekosten.
Wat zijn de voorwaarden?
U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Dalfsen als u op 1 januari 2022;
- 21 jaar of ouder bent;
- in de gemeente Dalfsen 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 (zie tabel).
Gezinssamenstelling
Alleenstaand
Samenwonend/getrouwd

21 jaar tot AOW-leeftijd
€ 1.256,08
€ 1.794,39

Vanaf AOW leeftijd
€ 1.397,26
€ 1.892,81

Wanneer heeft u geen recht?
Er is geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op (peildatum):
- 18,19 of 20 jaar oud bent; of
- student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt: of,
- in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid
wonen): of
- alleen op een brief adres staat ingeschreven in de gemeente.

