Dit formulier is bestemd voor:

Gemeente Putten, Fontanusplein 1
Postbus 400, 3880 AK Putten
Voor inlichtingen:

Servicebalie
T (0341) 359 611
E info@putten.nl

Eenmalige energietoeslag 2022
Aanvraagformulier
Sinds afgelopen zomer zijn de energieprijzen fors gestegen. Met name voor mensen met een laag inkomen levert dit
problemen op. Het kan voor u daarom moeilijk zijn om uw energierekening te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de
energietoeslag. Met dit formulier vraagt u eenmalig per huishouden de energietoeslag aan. Stuur mee een kopie of
scan van een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs) van uzelf en uw eventuele partner.

Uw gegevens
Voorletters

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

Voorvoegsel(s)

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

Straatnaam

: …………………………………………………………………………………...…….

Huisnummer

: …………..……. Toevoeging : ..........................................................................

Postcode

: …………..……. Woonplaats : ..........................................................................

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

: …………………………………………………………………………………...…….

Geboortedatum : …………………………………………………………………………………...…….
BSN-nummer

: …………………………………………………………………………………………

IBAN-nummer

: …………………………………………………………………………………………

Gegevens partner (indien van toepassing en als u samenwoont op hetzelfde adres)
Voorletters

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

Voorvoegsel(s)

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

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………………
E-mailadres

: …………………………………………………………………………………………

Geboortedatum : …………………………………………………………………………………...…….
BSN-nummer

: …………………………………………………………………………………………

Wat is uw inkomen in de afgelopen maand?
Met uw inkomen wordt het netto-gezinsinkomen uit werk in loondienst, inkomen, een uitkering,
pensioen en overige inkomsten bedoeld. Bij de beoordeling van uw aanvraag vergelijken wij uw
inkomen inclusief vakantietoeslag met het netto maandinkomen inclusief vakantietoeslag.
Mijn inkomen

Inkomen van mijn

Bewijsstukken

partner
❑ Loon

Netto

Netto

Meest recente

€………….

€………….

salarisspecificaties of

per week/4

per week/4 weken/

loonstroken van

weken/ maand

maand

afgelopen maand. Bij
wisselende inkomsten
afgelopen 3 maanden.

❑ Inkomsten uit eigen

Netto inkomen

Netto inkomen

Inkomsten gehele jaar

onderneming

€………….

€………….

2021 of eerste halfjaar
2022.

❑ Uitkering UWV

Netto per maand

Netto per maand

Meest recente

Bijvoorbeeld Wajong,

€………….

€………….

uitkeringsspecificatie

per 4

per 4 weken/maand

WW, Ziektewet, WIA,
WAO of Anw

weken/maand
❑ AOW

Netto per maand

Netto per maand

Meest recente

€………….

€………….

uitkeringsspecificatie

❑ Bedrijfspensioen

Netto per maand

Netto per maand

Meest recente

en/of lijfrente-uitkering

€………….

€………….

uitkeringsspecificatie

❑ Partneralimentatie

Netto per maand

Netto per maand

Meest recente

€………….

€………….

overboeking of
echtscheidingsconvenant

❑ Kinderalimentatie

Netto per maand

Netto per maand

Meest recente

€………….

€………….

overboeking of
ouderschapsplan

❑ Overige inkomsten,

Netto

Netto

Huurovereenkomst en de

bijvoorbeeld

€………….

€………….

3 meest recente

huurinkomsten

per week/ 4

per week/ 4 weken/

bankafschriften.

weken/ maand

maand

Stuur bewijsstukken van uw inkomen mee met dit formulier. Zie de toelichting om welke
bewijsstukken het gaat.
Let op: voor deze regeling geldt dat:
-

U kunt eenmalig per huishouden een toeslag ontvangen

-

De gemeente achteraf kan controleren of de verstrekte inlichtingen volledig en juist zijn.

-

De gemeente geld kan terugvorderen.

Verklaring en ondertekening
U verklaart hiermee dat u dit formulier naar waarheid heeft ingevuld, op de hoogte bent van de
gestelde voorwaarden en overige informatie in de toelichting en dat u bekend bent met het feit
dat de verstrekte gegevens door de gemeente worden verwerkt voor de uitvoering van de
regeling. Op de verwerking zijn de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van toepassing.
Putten,

: …………………………………(datum)

Handtekening aanvrager

: …………………………………………..

Handtekening partner

: …………………………………………..

Toelichting
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de tijdelijke energietoeslag dient u te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
Als u op de aanvraagdatum:
-

Niet een eerdere toekenning Energietoeslag heeft ontvangen van de gemeente Putten of
een andere gemeente.

-

21 jaar of ouder bent;

-

In de gemeente Putten 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 het voor uw situatie
geldende bedrag per maand.

Normen 1 juli 2022
Leefvorm

Netto maandinkomen

Netto maandinkomen

(exclusief vakantietoeslag)

(inclusief vakantietoeslag)

€ 1.256,08

€ 1.322,18

€ 1.256,08

€ 1.322,18

€ 1.794,4

€ 1.888,84

€ 1.397,27

€ 1.470,8

€ 1.892,81

€ 1.992,43

Alleenstaand, 21 jaar tot
pensioenleeftijd
Alleenstaande ouder, 21
jaar tot pensioenleeftijd
Gehuwd of samenwonend,
21 jaar tot pensioenleeftijd
Alleenstaand en
gepensioneerd
Gehuwd of samenwonend
en gepensioneerd

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft maar:
-

18,19 of 20 jaar oud bent op de aanvraagdatum;

-

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.

-

Al eerder energietoeslag toegekend heeft gekregen door de gemeente Putten of een
andere gemeente.

Aanvraag indienen
Het ingevulde en ondertekende formulier met de bewijsstukken kunt u uitsluitend mailen naar:
info@putten.nl onder vermelding van “Indienen aanvraag Energiekosten (uw naam)”.
Bewijsstukken van uzelf en eventuele partner:
-

Een kopie of scan van een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs) van
uzelf en uw partner (als u een partner heeft);

-

Bewijsstukken van het inkomen, of loonspecificaties, van u en uw partner (als u een partner
heeft);

-

Het laatste afschrift van uw bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden,
met daarop zichtbaar rekeningnummer en naam;

Wanneer krijgt u de toeslag?
Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op de toeslag. De
gemeente zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt
u om extra informatie gevraagd. De gemeente laat u uiterlijk binnen 8 weken weten waar u aan
toe bent.
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 nog vragen over dit formulier? Neem dan contact op met onze Servicebalie via
telefoonnummer (0341) 359 611.

