
   
AANVRAAGFORMULIER      

EENMALIGE ENERGIETOESLAG 2022 

Heeft u nog niet eerder de energietoeslag 2022 ontvangen en voldoet u aan de voorwaarden? 
Dan kunt u een aanvraag indienen. De voorwaarden vindt u in de bijlage bij dit formulier.  

 
 
 

Aanvrager   Partner  

 
Naam en voorletters  _____________________________ ______________________________ 
 
Straat + huisnummer  _____________________________ ______________________________ 
 
Postcode + woonplaats  _____________________________ ______________________________ 
 
Geboortedatum   _____________________________ ______________________________ 
 
Telefoonnummer  _____________________________ ______________________________ 
 
Lever van u en uw eventuele partner een kopie van het identiteitsbewijs in (geen rijbewijs). 
 
 
  
 

Aanvrager   Partner (gehuwd of geregistreerd) 

 
Loon    _____________________________ ______________________________ 
 
Uitkering   _____________________________ ______________________________ 
 
Alimentatie   _____________________________ ______________________________ 
 
Pensioen   _____________________________ ______________________________ 
 
Heffingskortingen  
belasting   _____________________________ ______________________________ 
 
Overig    _____________________________ ______________________________ 
 
Stuur een kopie van uw loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van de vorige maand van u 
en uw eventuele partner mee. Als u een heffingskorting van de Belastingdienst ontvangt, stuur 

dan over 2022 de beschikking voorlopige teruggaaf van de heffingskorting mee.  
 
 
 
  

PERSOONSGEGEVENS 

UW INKOMEN 



   
 
 
 
 
 
 
De toeslag kan worden overgemaakt op IBAN-rekeningnummer: _____________________________ 

 
Stuur een kopie van uw bankpas of bankafschrift mee. 
 

 
 
 
Door het zetten van mijn handtekening geef ik aan dit formulier te hebben gelezen en vervolgens volledig en naar 
waarheid te hebben ingevuld. Ik begrijp dat het verstrekken van onjuiste informatie kan leiden terugvordering van 
uitgekeerde bedragen. Ik weet dat de gemeente mijn gegevens kan controleren. 

 
Plaats _________________________  Datum ________________  
 

 
 
Aanvrager   Partner  
 
 

 
Handtekening   _____________________________ ______________________________ 
 
 
 
 
  

BETALING 

HANDTEKENING 



   

Bijlage  

Wat is de energietoeslag? 
De energietoeslag 2022 is een bedrag van € 1300,00 netto per huishouden. Dit is een eenmalige 
bijdrage voor uw energiekosten. 
 
Wat zijn de voorwaarden? 
U heeft eenmalig recht op de energietoeslag van de gemeente Weststellingwerf als u op de eerste 
dag van de maand waarin u de aanvraag doet:  

 21 jaar of ouder bent; 

 in de gemeente Weststellingwerf 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 120% van de in uw situatie 
geldende bijstandsnorm*.   

 u nog niet eerder de energietoeslag heeft ontvangen 
 

i Inkomensgrenzen per maand, netto inclusief vakantiegeld (vanaf 1 juli 2022): 

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-

leeftijd 

Vanaf AOW-leeftijd 

Alleenstaand € 1.322,18 € 1.470,80 

Samenwonend/getrouwd € 1.888,84 € 1.992,43 

In de tabel staan de meest voorkomende woonsituaties.  

Wijkt uw situatie af, dan zijn mogelijk andere grensbedragen van toepassing. 

* Omdat u over de maand voorafgaand aan de maand waarin u aanvraagt alle inkomensgegevens al 

heeft, vragen we die bij u op. Dus als u op 14 april 2022 een aanvraag indient, levert u de 

bewijsstukken in over de maand maart 2022. Vraagt u op 7 mei 2022 aan, dan levert u de 

inkomensgegevens van april 2022 in.  

Wanneer geen recht? 
U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op de eerste dag van de 
maand waarin u aanvraagt een van de volgende punten voor u geldt: 

 als u 18, 19 of 20 jaar oud bent 

 als u student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt 

 als u in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid 
wonen) 

 als u op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente 

 als u al eerder de energietoeslag heeft ontvangen. 
 

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 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 i? Dan moet u de aanvraag beiden 

ondertekenen.  
 

i = U bent partners als u: 

 getrouwd of geregistreerd partners bent 

 als stel samenwoont 

 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  
- 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 8 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 
Papierwinkel. In Wolvega is er spreekuur in de bibliotheek, iedere dinsdag van 13.00 - 15.00 uur. In 
Noordwolde is er spreekuur in ’t Buurthuus, iedere donderdag van 13.00 - 15.00 uur.  
 


