Invullen door gemeente
Cliëntnummer

Aanvraag Energietoeslag

Werkproces
Datum ingekomen

Formulier met bijlagen sturen naar:
Ofdieling Meidwaan en Soarch
Antwoordnummer 13, 9250 XE Kollum, e-mail: info@noardeast-fryslan.nl
Vragen?
Als u vragen heeft kunt u bellen met het Klanten Contact Centrum van de gemeente NoardeastFryslân, telefoonnummer 0519-298888 keuze 1, van maandag t/m donderdag van 8.30-16.30 uur en
vrijdag van 8.30-12.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar: kccsociaaldomein@noardeastfryslan.nl

1. Persoonsgegevens
Aanvrager

Partner

Achternaam
Voornamen (1e voluit)
BSN
Geboortedatum
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Rekening voor ontvangen
bijstand
Gezinssamenstelling

IBAN: NL
 Gehuwd/samenwonend
 Alleenstaande ouder
 Alleenstaand

2. Voorwaarden voor de energietoeslag
Welke situaties gelden voor u?
Ik heb de energietoeslag al (van een andere gemeente) ontvangen
Ik ben jonger dan 21 jaar
Mijn inkomen is hoger dan 120% van het sociaal minimum (in de
toelichting leest u hoe hoog uw inkomen mag zijn)
Ik woon bij mijn ouder(s) / verzorger(s)
Ik woon in een instelling
Ik ben gedetineerd
Ik ben student en ontvang studiefinanciering
Ik sta alleen op een briefadres ingeschreven in de gemeente

 ja
 ja
 ja

 nee
 nee
 nee













ja
ja
ja
ja
ja

Heeft u één of meerdere keren JA ingevuld? Dan heeft u geen recht op de energietoeslag.

nee
nee
nee
nee
nee

3. Inkomen
Bij deze vraag moet u uw maandinkomen invullen. Heeft u een partner? Tel dan het inkomen van uzelf
en uw partner bij elkaar op.
Elke inkomensbron waar een gezin of alleenstaande over beschikt telt mee als inkomen. Hiervoor is
geen vaste lijst beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld denken aan:
- Inkomen uit werk (salaris of inkomsten als zelfstandige)
- Het vakantiegeld dat iedere maand voor u gereserveerd wordt
- Uitkeringen (bijvoorbeeld Wajong, Wia, WW, studiefinanciering etc.)
- Partner- en kinderalimentatie
- Heffingskortingen van de Belastingdienst
Heeft u iedere maand wisselende inkomsten of bent u zelfstandig ondernemer? Vul dan het
gemiddelde inkomen van de afgelopen drie maanden in.
Wat is het totale netto maandinkomen van u en uw partner?

Eventuele toelichting:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4. Bewijsstukken bij dit formulier
•
•

Een geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning (de vóóren achterzijde kopiëren).
Let op: een rijbewijs is voor deze aanvraag géén geldig legitimatiebewijs.
Bewijsstukken van uw huidige inkomsten: laatste drie loonstroken en/of (maand-)specificatie(s)
van uw uitkering (WW, WAO, Wajong, ZW), heffingskorting, alimentatie, pensioen etc.

Let op: Als u niet alle bewijsstukken meestuurt kan de aanvraag niet in behandeling worden
genomen.

5. Energie-bespaar aanbod
 De gemeente mag contact met mij opnemen over een energie-bespaar aanbod.
U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door te bellen met het Klanten Contact
Centrum. Deze vraag telt niet mee voor de beoordeling voor het recht op de energietoeslag. Het is niet
verplicht om deze vraag in te vullen

6. Verklaring en ondertekening
Deze aanvraag is naar waarheid ingevuld. Ik verklaar ermee bekend te zijn dat de Ofdieling Meidwaan
en Soarch van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel mijn gegevens op juistheid en
volledigheid controleert bij andere instanties en personen op grond van de Participatiewet. De
gemeente kan steekproefsgewijs bankafschriften opvragen ter controle van de opgegeven inkomsten.
In geval van fraude kan er worden overgegaan tot terugvordering van de energietoeslag en kan er een
boete worden opgelegd. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een administratie.
Plaats en datum

Handtekening aanvrager

Handtekening partner
(indien van toepassing)

Toelichting
Netto bijstandsnormen per maand inclusief vakantiegeld tot 120% met ingang van 01-01-2022
Gezinssituatie

Leeftijd

Gehuwd /samenwonend
met kinderen

Eén van beide partners is jonger dan 21 jaar

Gehuwd/samenwonend
zonder kinderen

Alleenstaande, met of
zonder kinderen

Maximaal inkomen
per maand inclusief
(gereserveerd)
vakantiegeld
€ 1.633,46

Beide partners zijn 21 jaar of ouder, tot de
AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.871,50

Eén of beide partners zijn ouder dan de AOW
gerechtigde leeftijd

€ 1.971,05

Eén van beide partners is jonger dan 21 jaar

€ 1.259,16

Beide partners zijn 21 jaar of ouder, tot de
AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.871,50

Eén of beide partners zijn ouder dan de AOW
gerechtigde leeftijd
21 jaar of ouder, tot de AOW gerechtigde
leeftijd

€ 1.971,05

Ouder dan de AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.455,67

€ 1.310,05

