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Aanvraagformulier eenmalige energietoeslag 2022 

 

Persoonsgegevens 

 

Naam: …………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………..…………………….. 

Postcode en woonplaats: ……………………………………………….………….. 

Telefoonnummer: …………………………………………………………… 

Geboortedatum: ……………………………..…… 

E-mail adres: ………………………………...….. 

Bankrekeningnummer*: ……………………….……………  

Als u recht heeft op de energietoeslag maken we de energietoeslag over naar deze rekening.  
 

Ik sta wel / niet onder bewind (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
*Als u niet eerder bijstand of andere tegemoetkoming van ons heeft ontvangen, dan moet u een kopie van uw bankpas of recent 
bankafschrift meesturen.   
Heeft u een bewindvoerder? Dan wordt het geld overgemaakt naar de bewindvoerder. Voeg dan naast een bankafschrift van de 
beheerrekening, ook een kopie van uw beschikking onderbewindstelling toe als u deze nog niet eerder bij ons heeft ingeleverd. 
 

Gezinssituatie:  alleenstaand(e) (ouder) 

(kruis aan wat van toepassing  gehuwd of samenwonend 

is)   

 

Naam partner: ………………………………………………………… 

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

Overige medebewoners:  ja   nee 

 
Huishouding 
Bent u de hoofdbewoner op het adres?  ja     nee 

Betaalt u elke maand woonkosten (huur of hypotheek) en kosten voor gas en elektriciteit*  ja     nee 

 woont u met meerdere volwassenen op het adres? De energietoeslag is bedoeld voor de hoofdbewoner van het adres die ook 

de energiekosten moet betalen. Stuur daarom de volgende stukken mee: 

- kopie van het op uw naam staande huurcontract  

- kopie van de laatste energienota 

Betaalt u huur inclusief gas/water/elektra? Dan moet dit blijken uit het huurcontract dat u meestuurt. U hoeft dan geen 

energienota mee te sturen.  

 

Wij controleren of deze gegevens overeenkomen met die in de Basisregistratie Personen (BRP) 

 

Verhuizing in 2022 

Woonde u eerder dit jaar in een andere gemeente?  ja     nee 

Zo ja, heeft u deze gemeente gevraagd of u in aanmerking komt voor een energietoeslag?  ja     nee 

 

Voorwaarden energietoeslag 

Op de www.nijkerk.eu/energietoeslag leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor een energietoeslag in 

aanmerking te komen. 

 

Ik heb de energietoeslag dit jaar al van een andere gemeente ontvangen*   ja     nee 

Op mijn adres is de energietoeslag al door iemand anders ontvangen  ja     nee 

Ik ben jonger dan 21 jaar  ja     nee 

Ik ben jonger dan 27 jaar en studerend   ja     nee 

Ik ben gedetineerd  ja     nee 

Ik ben inwonend  ja     nee 
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Ik woon in een instelling 

Ik heb een briefadres 

Mijn netto inkomen is hoger dan 120% van de bijstandsnorm 

 ja     nee 

 ja     nee 

 ja     nee 

 

*als u eerder dit jaar in een andere gemeente woonde en u heeft daar geen energietoeslag ontvangen, informeert u dan bij deze 

gemeente of u de energietoeslag daar alsnog kunt krijgen. 

 

Heeft u één 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? U kunt alsnog een aanvraag indienen met dit formulier. 

  

Heeft u volgens dit aanvraagformulier en de toelichting op de website 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. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Beslaglegging en/of schulden 

Is er beslag gelegd op uw inkomen en/of bent u toegelaten tot een schuldregeling (WSNP/MSNP)? 

 nee   

 ja, levert u bewijsstukken in van de beslaglegging en/of de schuldregeling. Als u bent toegelaten tot de WSNP of 

MSNP levert u dan ook de VTLB-berekening in. 

 

Inkomen 

Kruis hieronder aan welk inkomen u en/of uw partner (indien van toepassing) heeft. Er zijn meerdere antwoorden zijn 

mogelijk. U ziet in het schema welke bewijsstukken u mee moet sturen. 

 

 Uitkering PW/IOAW/IOAZ/Bbz (gemeente) of 

AIO (SVB) 

geen bewijsstuk nodig 

 inkomen uit arbeid met vaste inkomsten salarisstrook over de kalendermaand voor aanvraag. 

 inkomen uit arbeid met wisselende inkomsten salarisstroken over de laatste 3 kalendermaanden voor 

aanvraag. 

 uitkering (bijv. AOW, WW, ZW, WAO/WIA  

of Wajong) 

specificatie over de kalendermaand voor aanvraag 

 alimentatie alimentatiebeschikking rechtbank en laatste afschrift 
bijschrijving/bankafschrift 

 pensioen van uw ex-partner  laatste bijschrijving/bankafschrift 

 pensioen meest recente specificatie 

 inkomen uit zelfstandig beroep bewijsstukken inkomsten laatste 3 kalendermaanden voor 

aanvraag  

 

Legitimatie 

Als u nog nooit bij de gemeente een aanvraag op grond van de Participatiewet of IOAW/IOAZ heeft 

gevraagd, dan moet u zich (beiden) legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-bewijs of 

verblijfsvergunning).  

 

Let op: de Meedoenregeling valt niet onder de Participatiewet of IOAW/IOAZ. Een rijbewijs is geen geldig 

legitimatiebewijs. (kruist u hieronder aan wat van toepassing is)  

 

 ik heb/wij hebben in het verleden een aanvraag op grond van de Participatiewet of IOAW/IOAZ gedaan en 

daarvoor een (kopie) legitimatiebewijs ingeleverd en deze is op dit moment nog geldig. 

 Ik ben/wij zijn niet bekend en gaan akkoord met verwerking van een kleurenkopie van een geldig   

legitimatiebewijs (van beiden). Deze kopie is daarom bijgevoegd.  

 Ik ben /wij zijn niet bekend en willen niet dat een kopie van het legitimatiebewijs in het dossier van de gemeente 

wordt verwerkt. De gemeente nodigt u (beiden) na ontvangst van de aanvraag uit om uw legitimatie te tonen. 
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Heeft u begeleiding of hulp nodig? 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met Sigma 
Formulierenhulp (www.sigma-nijkerk.nl/formulierenhulp). 
 
Heeft u al begeleiding van bijvoorbeeld een instantie (Sigma, Vluchtelingenwerk etc.) of bijvoorbeeld een zus, 

buurman, een bewindvoerder, een begeleider of iemand anders? Zo ja, wie is deze begeleider en wat zijn diens 

contactgegevens (naam, e-mail adres, telefoonnummer)?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Door de contactgegevens van uw begeleider in te vullen, geeft u ons toestemming om contact met hem/haar op te 

nemen als wij dat voor de behandeling van uw aanvraag nodig vinden. 

 

Ondertekening 

Ik verklaar/wij verklaren alle gegevens volledig en naar waarheid te hebben verstrekt. Het is mij/ons bekend 

dat als blijkt dat de verstrekte informatie onjuist is en/of informatie verzwegen is waarvan redelijkerwijs 

bekend is dat die voor beoordeling van het recht op of de hoogte van de energietoeslag van invloed kan zijn, 

de ten onrechte verstrekte energietoeslag moet worden terugbetaald. 

 

De gemeente controleert zorgvuldig uw gegevens, onder andere door uitwisseling van bestanden met 

derden. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verkregen. 

 

Houdt u er rekening mee dat de gemeente kan vragen om aanvullende bewijsstukken. 

 

Datum: …………………………………….. Plaats: …………………………………………………….  

 

 

 

Handtekening: ……………………………. Handtekening partner: ……………..……………………. 

(indien van toepassing) 

 

Inleveren aanvraagformulier en bewijsstukken 

Het inleveren van het formulier kan op verschillende manieren: 
- per e-mail naar energietoeslag@nijkerk.eu. Vermeld in het onderwerp: aanvraag energietoeslag 
- per post naar Gemeente Nijkerk, ter attentie van Team MO, Antwoordnummer 405, 3860 VB  Nijkerk. Een 

postzegel plakken is niet nodig; 
- u kunt de stukken ook inleveren in de brievenbus van het stadhuis, in een gesloten enveloppe. Wilt u er dan 

voor zorgen dat duidelijk op de enveloppe staat ‘ter attentie van Team MO’? 
 

Uw aanvraagformulier moet uiterlijk 15 november 2022 door ons ontvangen zijn. 

 

NB: vergeet u niet een kopie van alle bewijsstukken die nodig zijn mee te sturen of mee te nemen! 

 

Heeft u vragen over het invullen van dit formulier? 

Komt u er niet uit? Of heeft u vragen over de energietoeslag? Neem dan contact op met de Consulent 

Energietoeslag. Hij/zij is dagelijks tussen 9.00 en 12.30 uur bereikbaar via nummer 14 033 of via 

energietoeslag@nijkerk.eu. 
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