
 

 

 
Aanvraagformulier eenmalige energietoeslag 2022 Gemeente Scherpenzeel  

(de eenmalige energietoeslag is bijzondere bijstand in de zin van artikel 35 lid 4 Participatiewet) 
 
 
 
1. PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAGER(S) 

 

1. 1 Persoonlijke gegevens  
 

 
Achternaam  
Voornamen  
Geboortedatum  
Burgerservicenummer  
Soort identiteitsbewijs  
Nummer identiteitsbewijs  
Geldig tot  
Nationaliteit  
Relatie met aanvrager  
Telefoonnummer  
Straat en huisnummer  
Postcode  
Woonplaats  
E-mailadres 

 
 

Aanvrager Partner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
n.v.t.  

 
 
1.2 Op welke bankrekening wilt u de energietoeslag ontvangen? 
 
Rekeningnummer (IBAN):__________________________________________________________  
Ten name van: ___________________________________________________________________ 
 
1.3 Is één van de volgende situaties op u van toepassing?  
☐ Ja, één van deze situaties is op mij van toepassing, te weten:  

☐ U bent 18, 19 of 20 jaar.  
☐ U zit op de aanvraagdatum in detentie of had in detentie moeten zitten.   
☐ U verblijft in een instelling of opvanghuis.  
☐ U bent dak- of thuisloos en heeft alleen een briefadres in de gemeente.  
☐ U bent een kostendelende medebewoner van de hoofdbewoner in de zin van artikel 19a van 

de Participatiewet  
☐ Nee, geen van deze situaties is op mij van toepassing.  
 
 

Bij ‘ja’ heeft u geen recht op de energietoeslag, ga naar vraag 3 

 
Bij ‘nee’ ga naar vraag 2.1  
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2. INKOMEN 

 

2.1 Is een of meer van de volgende situaties op u (en uw partner) van toepassing? 
 

a. U heeft in 2022 kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen gekregen voor het jaar 2022.  
b. U ontvangt een van onderstaande uitkeringen en u heeft daarnaast (samen) géén 

andere inkomsten:  
i. AOW 
ii. Wajong 
iii. Anw (nabestaandenuitkering) 

c. U ontvangt een uitkering van het UWV én een aanvullende Toeslagenwet-uitkering van UWV. 
d. U maakt gebruik van de minimaregelingen van de gemeente Scherpenzeel en heeft die voor 

het eerst ná 1 april 2022 toegekend gekregen.  
e. U ontvangt sinds kort één van onderstaande uitkeringen van de gemeente en heeft die voor 

het eerst ná 1 april 2022 ontvangen: 
I. Participatiewet 

II. IOAW 
III. IOAZ 
IV. Bbz 2004 

 

☐ Ja, een van bovenstaande situaties is op mij (en mijn partner) van toepassing. U hoeft dit 

formulier niet verder in te vullen en kunt het insturen na ondertekening (ga naar vraag 4).  
☐ Nee, geen van deze situaties is op mij (en mijn partner) van toepassing. Ga naar vraag 2.2 

 
2.2 Wat was uw (gezamenlijke) inkomen in de laatste drie maanden voor de aanvraag?  
Het gaat om het netto-gezinsinkomen uit werk in loondienst, inkomen uit eigen bedrijf of beroep, 
een uitkering, pensioen en overige inkomsten. Dat inkomen mag niet meer bedragen van 150% 
van de op uw situatie toepasselijke bijstandsnorm. 

 

Inkomensgrenzen (netto) per maand exclusief vakantietoeslag tot maximaal 150% van de 
bijstandsnorm:  

Gezinssamenstelling   21 jaar tot AOW-  Vanaf AOW-leeftijd   

   leeftijd     

Alleenstaand   € 1.570,10  € 1.746,59   

Alleenstaande ouder   € 1.570,10  € 1.746,59   

Samenwonend/getrouwd  € 2.243,00  € 2.366,01   

 

     
 Mijn inkomen  Inkomen van mijn In te leveren 

     partner bewijsstukken 
     

☐ Loon Netto (excl.  Netto (excl. De 3 meest recente 
 vakantietoeslag)  vakantietoeslag) salarisspecificaties 

 €………….  €………….   

 per week/4 weken/  per week/4 weken/   
 maand   maand   
☐ Inkomsten uit Netto   Netto jaarrekening 2021 

eigen onderneming €………….  €………….   

 in 2021/<maand>  in 2021/<maand>   
☐ Uitkering UWV Netto per maand  Netto per maand De meest recente 

Bijvoorbeeld Wajong, €………….  €…………. uitkeringsspecificatie 
WW, Ziektewet, WIA, 

per 4 weken/maand 

 

per 4 weken/maand 

  

WAO of Anw    
☐ AOW, Netto per maand  Netto per maand De meest recente 

bedrijfspensioen €………….  €…………. pensioenspecificatie 
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en/of lijfrente-    

uitkering    
    

☐ Partner- Netto per maand Netto per maand Bankafschrift waaruit 
alimentatie €…………. €…………. de meest recente 

   ontvangst blijkt. 
☐ Kinderalimentatie Netto per maand Netto per maand Bankafschrift waaruit 

 €…………. €…………. de meest recente 
   ontvangst blijkt. 
☐ Overige Netto Netto De 3 meest recente 
inkomsten, €…………. €…………. inkomstenspecificaties 
namelijk… 

per week/ 4 weken/ per week/ 4 weken/ 
of bankafschriften 

 waaruit de ontvangst 

 maand maand blijkt. 
 

 

3. VERZOEK BEOORDELING BIJZONDERE SITUATIE  
Heeft u volgens dit aanvraagformulier geen recht op de energietoeslag? Vindt u dat u wél in 
aanmerking zou moeten komen in verband met bijzondere omstandigheden? Wilt u dan 
aangeven waarom? Lever hiervoor ook bewijsstukken in. 

 
Toelichting:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 . ONDERTEKENING EN BEWIJSSTUKKEN 

 

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 uw inkomen van de laatste drie maanden (uitkering, salaris, pensioen) 
of loonspecificaties, van u en (als u een partner heeft) van uw partner; 

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

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

 
Toestemming voor gegevensuitwisseling met gemeentelijke belastingen  
Heeft u kwijtschelding aangevraagd van de gemeentelijke belastingen en zijn uw inkomensgegevens 
bekend bij de afdeling Belastingen? Dan kunnen wij met uw toestemming deze gegevens gebruiken 
om uw aanvraag te beoordelen. De toestemming die u verleent is alleen geldig voor deze aanvraag 
en u kunt te allen tijde deze toestemming weer intrekken. 
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Geeft u toestemming om uw inkomensgegevens op te vragen bij de gemeentelijke belastingen?  
□ Ja, ik geef toestemming. 
□ Nee, ik geef geen toestemming. 

 
 
Ondertekening  
Ik / wij heb(ben) dit formulier geheel naar waarheid ingevuld zodat kan worden vastgesteld of ik / 

wij recht heb(ben) op de gevraagde energietoeslag. Wij heb(ben) niets verzwegen. 
 
 

Datum ondertekening Plaats  
………………………….... ondertekening …………………………........... 

 
Handtekening aanvrager Handtekening  

………………………….... partner …………………………..........  
 
 
 

Wijze van insturen  
Als u dit aanvraagformulier heeft ingevuld en ondertekend kunt u het samen met 
eventuele bewijsstukken op de volgende manieren insturen: 

 
Per e-mail naar: 

sociaalteam@scherpenzeel.nl 

met onderwerp: aanvraag 

energietoeslag                           
(documenten graag in PDF-, JPEG-, JPG-, Word- of Excel-opmaak bijvoegen) 

 
Per post naar:  

Gem. Scherpenzeel 

T.a.v. Sociaal Team 

Postbus 100 

3925 ZJ Scherpenzeel 
 

Persoonlijk inleveren:  
In de brievenbus van het Gemeentehuis van de gemeente Scherpenzeel, Stationsweg 
389a te Scherpenzeel of afgeven bij de receptie.  
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