
 

 
     

Aanvraag- en inlichtingenformulier  
energietoeslag 
 
Procesnummer: ……………………. 
Datum ontvangst aanvraag: ……………………. 
 

 Persoonlijke gegevens  

 
      Aanvrager     Partner 
 

Burgerservicenummer : …………………………………  ……………………..………….. 

Achternaam   : ………………………………… ………….…………….……….. 

Voornamen   : ………………………………… …………………………………. 

Geboortedatum  : ………………………………… …………………………………. 

Woonadres   : ………………………………… …………………………………. 

Postcode/woonplaats  : ………………………………… …………………………………. 

Telefoonnummer(s)  : ………………………………… ………………………………… 

E-mailadres   : ………………………………… ……………………..………….. 

IBAN rekeningnummer : ………………………………….  ……………………..………….. 
 

 

Voorwaarden 

 

Welke situaties gelden voor u? 
 

Ik heb de energietoeslag dit jaar al van een andere gemeente ontvangen  □ Ja □ Nee     
Ik ben jonger dan 18 jaar         □ Ja □ Nee   
Mijn netto inkomen is hoger dan 120% van het sociaal minimum  □ Ja □ Nee   
Ik woon bij mijn ouder(s) / verzorgers(s)      □ Ja □ Nee   
Ik woon in een instelling         □ Ja □ Nee   
Ik ben gedetineerd         □ Ja □ Nee   
Ik woon in een verzorgingshuis, (zorg)instelling of woongroep  □ Ja □ Nee   
 
Heeft u 1 of meerdere keren ‘Ja’ ingevuld?  
Dan heeft u geen recht op de energietoeslag. Verandert uw situatie en denkt u dat u daarna wel 
recht heeft? Dan kunt u alsnog een aanvraag indienen met dit formulier. 

 

Heeft u alle vragen met ‘Nee’ beantwoord?  

Vul dan de rest van dit formulier in. 

 

Stuur een kopie van de voor- en achterkant van een geldig legitimatiebewijs (Nederlands           

paspoort of identiteitskaart of daaraan gelijkgesteld) van uzelf en van uw eventuele partner met 

dit formulier mee. Heeft u die niet, omdat u niet de Nederlandse nationaliteit heeft of daaraan 

gelijkgesteld bent? Dan heeft u geen recht op de energietoeslag. 

 

Wij kunnen u nog vragen om bewijsstukken. Wij nemen dan contact met u op. 
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Machtiging 
 

 

Ik wil graag dat de afdeling Werk en Inkomen de energietoeslag uitbetaalt aan: 

 

Naam:   ................................................................ 

Adres:   ................................................................ 

Woonplaats: ................................................................ 

IBAN rekeningnummer:  ..................................................... 

 

Zijn er door de gemeente wijzigingen aangebracht in dit formulier? ❑   nee 

❑ ja, door 
.......................... 

Zo ja, ik ga/wij gaan akkoord met deze wijzigingen. 

    
Verklaring en ondertekening 

 

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen of ik recht 

heb op de energietoeslag. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het met opzet onjuist 

invullen van dit formulier strafbaar is en dat de gemeente de energietoeslag dan niet of 

niet helemaal uitbetaalt. Ik weet ook dat de gemeente de energietoeslag van mij 

terugvordert als ik hier geen recht op heb. Ik weet dat de gemeente mijn gegevens 

controleert bij andere instanties en personen en dat mijn gegevens worden opgeslagen in 

een persoonsregistratie. Ik weet dat ik veranderingen in mijn situatie onmiddellijk moet 

doorgeven aan de gemeente en als de gemeente daarbij dan om bewijsstukken vraagt 

moet ik die inleveren. Ik weet ook dat ik moet doorgeven als ik zie dat de gemeente zich 

heeft vergist. Als ik een partner heb, dan geldt alles dat op dit formulier is ingevuld en 

verklaard ook voor hem/haar. 

 
 
Plaats: ……………………………………… datum: …………………………………………. 
 
Handtekening aanvrager: ……………………………………………………………………..  
 
Handtekening partner: ……………………………………….……………………………….. 
 
 

Stuur het ingevulde formulier naar: 

Sociaal Domein 

t.a.v. Team Verstrekkingen en Voorzieningen 

Antwoordnummer 2313 

9250 VZ Buitenpost 

 

Zodra wij uw aanvraag hebben gekregen krijgt u binnen 8 weken bericht 

Heeft u na 8 weken geen beschikking van ons gekregen? Dan kunt u de gemeente in gebreke 

stellen en vragen om alsnog een beslissing te nemen. Dat doet u door ons een brief hierover 

te sturen.  

 

Als u na 2 weken nog steeds geen beschikking heeft gekregen, dan heeft u recht op een 

dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden. Daarnaast kunt u dan een 

beroepschrift sturen naar de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1702, 

8901 CA Leeuwarden. 

 


