Aanvraagformulier
Eenmalige energietoeslag 2022
Wat is de energietoeslag?
De energietoeslag is een bedrag van € 800,- netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor
uw energiekosten.
Wat zijn de voorwaarden?
U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Midden-Groningen als u:
• 21 jaar of ouder bent;
• in de gemeente Midden- Groningen woont; en
• een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
• een laag inkomen heeft. Dit is het geval indien:
Uw inkomen drie maanden voorafgaande aan deze aanvraag lager was dan 125% van de
toepasselijke bijstandsnorm excl. vakantiegeld. Onderstaande bedragen zijn de meest
voorkomende normen en zijn al omgerekend naar 125% van de betreffende norm.
Gezinssamenstelling
21 jaar tot AOW-leeftijd
Vanaf de AOW-leeftijd
Alleenstaand(e) (ouder)
€ 1.296,41
€ 1.440,51
Samenwonend/getrouwd
€ 1.852,00
€ 1.950,52
Of u een laag besteedbaar inkomen doordat u in een WSNP of MSNP traject zit.
Is uw inkomen net iets hoger dan de hierboven genoemde normen, dan heeft u wellicht nog wel
recht op een gedeelte van de toeslag. Wij raden u aan in dat geval wel een aanvraag te doen.
•
•
•
•

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft en u:
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.

Geldt een van de bovenstaande situaties voor u, maar denkt u wel recht te hebben op de
energietoeslag? Neem dan contact met ons op! Dit kan op telefoonnummer 0598-373700 of per mail
via energietoeslag@BWRI.nl.
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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.
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 in elk
geval 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.
Vragen?
Heeft u vragen over de energietoeslag? Neem dan contact op met ons per telefoon op 0598-373700 of
per mail via energietoeslag@bwri.nl.
Hulp nodig bij invullen?
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Neemt u dan contact op met
Humanitas. Zij kunnen u helpen bij het invullen.
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2. Aanvragen
2.1 Verklaring van aanvrager
Ik heb de inleidende tekst gelezen en begrepen en verklaar deze aanvraag volledig en naar waarheid
in te vullen en geen belangrijke gegevens te verzwijgen.
Handtekening aanvrager

2.2 Verklaring van partner
Ik heb de inleidende tekst gelezen en begrepen en verklaar dat deze aanvraag volledig en naar
waarheid wordt ingevuld en dat er geen belangrijke gegevens worden verzwegen.
Handtekening partner

Zet u of uw partner hier geen handtekening? Dan kan uw aanvraag helaas niet in behandeling
worden genomen.

2.3 Naam aanvrager:_______________________________________________________________
2.4 Burgerservicenummer (BSN) aanvrager: ___________________________________________
2.5 Geboortedatum aanvrager:_______________________________________________________
2.6 Telefoonnummer:______________________________________________________________
2.7 E-mailadres:___________________________________________________________________
2.8 Adres:_______________________________________________________________________
2.9 Op welke bankrekening wilt u de energietoeslag ontvangen?
Rekeningnummer (IBAN):__________________________________________________________
Vul hier een rekeningnummer van uw Nederlandse betaalrekening in.
□ Kopie meest recente afschrift meesturen
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2.10 Heeft u een partner?

U bent partners als u:
• getrouwd bent of geregistreerd partners bent, of;
• op hetzelfde adres woont en:
o samen een huishouden heeft;
o ex-echtgenoten of ex-partners bent;
o samen een kind heeft;
o u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
o ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als
meeverzekerde bij een zorgverzekering.

□ Ja, ga naar vraag 2.11
□ Nee, ga naar vraag 3.1
2.11 Naam partner:_________________________________________________________________
2.12 Geboortedatum partner:_________________________________________________________
2.13 Burgerservicenummer (BSN) partner:______________________________________________
2.14 Is één van de volgende situaties op u van toepassing?
a.
b.
c.
d.

U bent student en ontvangt studiefinanciering (WSF 2000).
U verblijft in een instelling of opvanghuis.
U bent dak- of thuisloos en heeft alleen een briefadres in de gemeente.
U verblijft in detentie.

□ Ja, één van deze situaties is op mij van toepassing. Let op: u heeft waarschijnlijk geen recht op de
toeslag.

□ Nee, geen van deze situaties is op mij van toepassing.
2.15 Staan er, naast uw partner, andere personen van 21 jaar of ouder op uw adres ingeschreven?

□ Ja, ga naar vraag 2.16
□ Nee, ga naar vraag 3.1
2.16 Hoeveel personen wonen bij u in huis die 21 jaar of ouder zijn en die niet studeren?
Aantal : ________________________________________________________________
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3. Inkomen
3.1 Wat was uw inkomen per maand over de afgelopen 3 kalendermaanden?
Het gaat om het netto-gezinsinkomen uit werk in loondienst, inkomen uit eigen bedrijf of beroep, een
uitkering, pensioen en overige inkomsten.
Vraagt u in de maand april aan? Dan geeft u het inkomen van januari, februari en maart door.
Heeft u wisselend inkomen stuur dan alle loonstroken van de afgelopen 3 kalendermaanden mee.
Mijn inkomen

Inkomen van mijn partner

Bewijsstukken

Netto (excl.
vakantietoeslag)

Netto (excl.
vakantietoeslag)

€………….

€………….

per week/4 weken/
maand
Netto resultaat over de
afgelopen drie maanden:

per week/4 weken/
maand
Netto resultaat over de
afgelopen drie maanden:

meest recente
salarisspecificaties of
loonstroken. Let op: bij
wisselende inkomen
hebben we alle
loonstroken nodig.

Maand………….. €………….
Maand………….. €………….
Maand………….. €………….

Maand………….. €………….
Maand………….. €………….
Maand………….. €………….

Netto per maand
€………….

Netto per maand
€………….

per 4 weken/maand

per 4 weken/maand

Netto per maand
€………….

Netto per maand
€………….

meest recente
pensioenspecificaties

□ Partneralimentatie

Netto per maand
€………….

Netto per maand
€………….

meest recente
overboeking of
echtscheidingsconvena
nt

□ Kinderalimentatie

Netto per maand
€………….

Netto per maand
€………….

meest recente
overboeking of
ouderschapsplan

□ Overige

Netto
€………….

Netto
€………….

Bewijsstuk

□ Loon

□ Inkomsten uit eigen
onderneming

□ Uitkering UWV
Bijvoorbeeld
Wajong, WW,
Ziektewet, WIA,
WAO of Anw

□ AOW,
bedrijfspensioen en/of
lijfrente-uitkering

inkomsten, namelijk…

per week/ 4 weken/
maand
Voeg hiervan bewijsstukken toe, zie 4.1

per week/ 4 weken/
maand
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Verlies- en
winstrekening van de
afgelopen drie
kalendermaanden

meest recente
uitkeringsspecificatie

4. Bijlagen
4.1 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 het inkomen, denkt u hierbij aan loonspecificaties van u en (als u een
partner heeft) van uw partner;
• Bent u zelfstandig ondernemer, lever dan de verlies- en winstrekening in van de afgelopen
drie kalendermaanden;
• Het laatste afschrift van uw bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden,
met daarop zichtbaar rekeningnummer en naam óf een kopie van de bankpas waar de
energietoeslag op gestort moet worden;
4.2 Wat als u het aanvraagformulier niet helemaal heeft kunnen invullen?
Heeft u volgens dit aanvraagformulier geen recht op de energietoeslag? Vindt u dat u wél in
aanmerking zou moeten komen? Wilt u dan aangeven waarom?
Lever hiervoor ook bewijsstukken in.

Toelichting:

Waar kunt het formulier inleveren?
U kunt het volledig ingevulde formulier, voorzien van alle bewijsstukken sturen naar:
- het mailadres energietoeslag@bwri.nl;
- de Haydnlaan 2, 9603 AS Hoogezand via de post;
- afgeven aan de balie aan de Haydnlaan 2 in Hoogezand.
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