
 

     

 
 

 

 

 

 

 
Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor de Eenmalige energietoeslag 2022. De energietoeslag is bedoeld 

om ieder huishouden te compenseren voor de sterk gestegen energiekosten.  

 

 
Het College van burgemeesters en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en de zorgvuldige verwerking van 

de persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.  

 

1. Persoonlijke gegevens aanvrager  

BSN aanvrager  

Voornamen   

Achternaam  Geslacht:    man    vrouw 

Geboortedatum  

BSN partner  

Voornamen partner  

Achternaam partner  Geslacht:    man    vrouw 

Geboortedatum partner  

Adres waar u staat 

ingeschreven 
 

Postcode en woonplaats  

Telefoon/mobiel nummer  E-mailadres* 

Rekeningnummer (IBAN)  NL                                              (hierop wordt de energietoeslag overgemaakt) 

  *wordt gebruikt voor een ontvangstbevestiging van uw aanvraag of voor het vragen van extra inlichtingen over uw aanvraag 

 

2. Aanvraag  

 

   Ik vraag de eenmalige energietoeslag aan van € 1.300,- 

 
Kruis dit vakje aan om uw aanvraag te bevestigen. 

 

3. Inkomen in de voorgaande maand* 

    *Vraagt u bijvoorbeeld in mei aan, dan vermeldt u het inkomen van april. Vraagt u in juni aan, dan vermeldt u het inkomen van mei. Etc. 

Ik heb/wij hebben netto-inkomsten uit (omcirkel de inkomstenbron en vermeld het bedrag): 

  Aanvrager  Partner 

Participatiewet/ IOAW/ IOAZ/ Bbz €                                         per mnd €                                         per mnd 

WAO/ WIA / WAZ / Wajong €                                         per mnd €                                         per mnd 

AOW / Anw €                                         per mnd €                                         per mnd 

Alimentatie €                                         per mnd €                                         per mnd 

Heffingskortingen: 
-kindgebonden budget (evt. incl.  
  alleenstaande-ouderkop) 
-inkomensafh.combinatiekorting 
-algemene heffingskorting minst  
  verdienende partner 

 
€                                          per jaar 
 
€                                          per jaar 
€                                          per jaar 

 
€                                          per jaar 
 
€                                          per jaar 
€                                          per jaar 

Inkomsten uit zelfstandigheid €                                          per jaar €                                          per jaar 

WW / ZW  €                            mnd  4 wkn  €                                  per 4 weken  

Pensioen*  €                            mnd  4 wkn  €                            mnd  4 wkn 

Loon / salaris* €                            mnd  4 wkn €                            mnd  4 wkn 

Overig inkomen*, omschrijving: 
………………………………….. 

€                            mnd  4 wkn €                            mnd  4 wkn 

*Kruis aan of de inkomsten per maand of per vier weken zijn. 

 
 

AANVRAAGFORMULIER 

EENMALIGE ENERGIETOESLAG 2022 

IN DE GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 
 

ingevolge art. 35 lid 4 en 5 van de Participatiewet 

 
 



4. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 

Ik heb/wij hebben kwijtschelding van gemeentelijke belastingen ontvangen in 2021 of 2022:                ja   nee 

 

Verklaring en ondertekening  

 

Ik/wij verklaar/verklaren dat ik/wij hoofdbewoner ben/zijn en de energielasten betaal/ betalen voor de woning. Ik verklaar/wij verklaren 

dat dit aanvraagformulier naar waarheid is ingevuld en machtig/machtigen hierbij de gemeente om een onderzoek in te stellen naar de 

juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens/nog te verstrekken gegevens en naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de 

verlening van de energietoeslag. Ik/wij verklaar/verklaren tevens ermee bekend te zijn dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in 

een persoonsregistratie. Ik ben/wij zijn ermee bekend dat de gemeente achteraf een steekproef kan doen om de juistheid van de gegevens 

te controleren, en dat er achteraf aanvullende gegevens kunnen worden opgevraagd. Op basis van deze tijdelijke regeling dient binnen 8 

weken na datum van indiening van deze aanvraag een beschikking te worden afgegeven.  

 

Plaats: ………………………………  Datum: ………………….. 

 

 

Handtekening aanvrager …………… Handtekening van de echtgeno(o)t(e)/partner 

In te leveren bewijsstukken (zonder bewijsstukken loopt de behandeling van uw aanvraag vertraging op of  kan de 

aanvraag worden afgewezen!) 

 

 Kopie ID-bewijs (geen rijbewijs) van aanvrager en partner  

 Salarisspecificaties/ uitkeringsspecificaties/ inkomensspecificatie van beide partners (indien van toepassing) over  

     de maand voorafgaand aan de maand dat u de aanvraag indient. Heeft u inkomsten uit bedrijf/ zelfstandig beroep  

     ontvangen, dan dient u een overzicht op te sturen van uw omzet minus inkoop en minus vaste lasten over de  

     maand voorafgaand aan de maand dat u een aanvraag indient. 

 Kopie van laatste bankafschrift van de bankrekening waarop de eenmalige energietoeslag moet worden 

     overgemaakt (desgewenst kunt u het saldo en uitgaven afplakken) of een kopie van uw bankpasje van de rekening  

     waarop de toeslag moet worden gestort. 

 

U kunt dit formulier met de bewijsstukken opsturen naar Gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 

AA Oosterwolde. U kunt het formulier (+ bewijsstukken) ook in de brievenbus van het gemeentehuis 

deponeren.  

U kunt ook een mail sturen naar gemeente@ooststellingwerf.nl met daarin als bijlagen het formulier en 

de bewijsstukken. 

 

 

 

 

Informatie over de Eenmalige energietoeslag 2022 

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor de Eenmalige energietoeslag 2022. De energietoeslag is 

bedoeld om ieder huishouden te compenseren voor de sterk gestegen energiekosten. Heeft u nu nog geen 

hogere energierekening? Dan is het verstandig dat u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hogere 

jaarafrekening van uw energieleverancier. 

 

Wanneer hoeft u dit aanvraagformulier niet in te vullen?  
Heeft u al € 800,- aan energietoeslag ontvangen? Dan ontvangt u automatisch een nabetaling van € 500,-. 

Opnieuw aanvragen is dus niet nodig! 

 

 

Wat is de energietoeslag?  

De energietoeslag is een bedrag van € 1.300,- netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor 

uw energiekosten.  

 

Wat zijn de voorwaarden?  

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Ooststellingwerf als u:  

 21 jaar of ouder bent;  

 in de gemeente Ooststellingwerf woont; en  

 een geldig Nederlands identiteitsbewijs (geen rijbewijs!) 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.  

 

 

mailto:gemeente@ooststellingwerf.nl


Netto inkomensgrenzen per maand, exclusief vakantietoeslag (120% van de bijstandsnorm)  

per 1 juli 2022: 

 

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd 

Alleenstaand €  1.260,- €  1.400,- 

Samenwonend/getrouwd €  1.798,- €  1.895,- 

 

 

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar:  

 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 briefadres staat ingeschreven in de gemeente.  

 

Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Vraag dan de 

energietoeslag aan! 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 dit aanvraagformulier. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden 

ondertekenen. 

 

 U bent partners als u:  

 getrouwd of geregistreerd partners bent; of  

 op hetzelfde adres woont en:  

- samen een huishouden heeft;  

- ex-echtgenoten of ex-partners bent;  

- samen een kind heeft;  

- u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of  

- ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als 

meeverzekerde bij een zorgverzekering.  

 

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 gegevens controleren. De gemeente mag bij 

andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. 

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?  

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Neem dan contact op met de gemeente via 

telefoonnummer: 140516 (netnummer niet nodig) of 0516 566 222  

of e-mail: gemeente@ooststellingwerf.nl 
……………………………………… 
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