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Aanvraagformulier 
Eenmalige energietoeslag 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Postbus 9000 
7390 HA Twello 
Bezoekadres 
H.W. Iordensweg 17 
www.voorst.nl 
0571-27 92 81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat is de energietoeslag? 

De energietoeslag is een eenmalig bedrag van € 800,- per huishouden. De gemeente Voorst 

vertrekt maximaal één energietoeslag per huishouden. 

 

Wie kan er een aanvraag doen? 
Inwoners die een AOW, een klein pensioen, Wajong, WAO, WIA, ANW, een andere uitkering 

of een laag inkomen ontvangen. U woont zelfstandig en uw inkomen  is lager dan 

onderstaande bedragen.   

 

Wat zijn de voorwaarden? 
- U bent 21 jaar of ouder; 

- U woont in een zelfstandige woonruimte in de gemeente Voorst; 

- U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning;  

- U heeft een laag inkomen en het (gezamenlijk) inkomen is niet hoger dan 125% van 
de bijstandsnorm (zie de tabel  hieronder); 

- U bent geen student en ontvangt geen studiefinanciering (WSF 2000); 

- U woont niet in een zorg- of verpleeginstelling en u woont niet in een instelling voor 
begeleid of beschermd wonen.  

 

U kunt de energietoeslag aanvragen wanneer uw inkomen per maand lager is dan: 

Leefsituatie Leeftijd Netto-inkomen  
exclusief vakantiegeld 

Alleenstaande en 
alleenstaande ouder met 
kinderen tot 18 jaar 

21 jaar – AOW-leeftijd 
 
Vanaf AOW-leeftijd 

€ 1296,41 

 
€ 1440,51 

Gehuwd/ 
samenwonend 

21 jaar – AOW-leeftijd 
 
Vanaf AOW-leeftijd 

€ 1852,00 

 
€ 1950,52 
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Wie krijgen de energietoeslag automatisch betaald? 
Inwoners die aan de voorwaarden voldoen en waarvan de gemeente weet dat ze een laag 
inkomen ontvangen, hoeven geen aanvraag te doen. Het gaat om inwoners die de volgende 
uitkeringen ontvangen:  

- Algemene bijstand (Participatiewet); 

- Bijzondere bijstand (Participatiewet); 

- BBZ (Bijstand voor zelfstandigen); 

- Minimaregeling; 

- Individuele inkomenstoeslag;  

- IOAW (inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers) en IOAZ (inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen);  

- inwoners die deelnemen aan de Gemeentezorgpolis;  

- inwoners die een niet-complex of een complex schuldhulpverleningstraject volgen. 

 
Heeft u een laag inkomen en spaargeld en/of een koopwoning  
 Ook dan kunt u de energietoeslag aanvragen. Er vindt geen vermogenscheck plaats. Dat 
betekent dat het eventuele vermogen geen rol speelt. Wij verstrekken de energietoeslag 
eenmalig per huishouden. Dit geldt ook als u meerdere mensen met een laag inkomen 
samenwoont.  
 
 

Voldoet u aan de voorwaarden? Vult u dan het formulier in! 
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Hoe vult u het formulier in? 
- U vult de vragen naar waarheid in;  
- U ondertekent het aanvraagformulier;  
- Heeft u een partner? Ondertekent u dan beiden de aanvraag; 
- U stuurt het aanvraagformulier en de gevraagde bewijsstukken naar: Gemeente 

Voorst o.v.v. Energietoeslag, Postbus 9000, 7390 HA Twello. 
 
 

 
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 vragen wij u om extra informatie. We proberen uw 
aanvraag binnen 8 weken te behandelen.  
 
 
Worden uw gegevens gecontroleerd?  
Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw inkomensgegevens en de 
gegevens over uw woonsituatie controleren. 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 of hulp nodig?  
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Voorst via 0571-27 99 11. In het 

keuzemenu kiest u vervolgens voor optie 1. U kunt ook een e-mail sturen naar 

werkeninkomen@voorst.nl.  Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan 

contact op met de Sociaal Raadvrouw van Stichting Mens en Welzijn, 06-40283069 of e-mail 

naar formulierenbrigade@mensenwelzijn.nl 
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1. Persoonsgegevens 

 Aanvrager Partner (uitleg hieronder) 

Naam   

Voorletters   

Geboortedatum   

BSN-nummer* 

Burgerservicenummer, staat 

op uw ID-kaart of paspoort 

  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

  

U bent partners als u 
 
- getrouwd bent of geregistreerd partners bent, of; 
- op hetzelfde adres woont en: 

o Samen een huishouden heeft; 
o Ex-partners of ex-echtgenoten bent; 
o Samen een kind heeft; 
o U het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend;  
o Indien u ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de 

Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering. 
 

 
 
2. Heeft u de Nederlandse nationaliteit? 
 

O Ja, voeg dan een kopie van uw geldige Nederlandse paspoort of ID-kaart toe (geen 

rijbewijs) 

O Nee, voeg een kopie van uw geldige paspoort of ander identiteitsbewijs toe (geen 

rijbewijs) 

 
 

3. Woonsituatie (kruis aan en vul in wat van toepassing is) 

O Ik huur de woning van een woningbouwvereniging of particuliere verhuurder 

O Ik ben (mede)eigenaar van de woning 

O Ik verblijf in een instelling 

O Ik huur een kamer met medegebruik (gezamenlijk gebruik) van keuken, badkamer 

en/of toilet 

O Ik ben inwoner bij een particulier (kostendeler) 

O Ik woon beschermd of ik woon begeleid 

O Anders, namelijk 

 



- 5 - 

 

U heeft geen recht op de energietoeslag als u in een instelling verblijft, een kamer huurt 

met gemeenschappelijk gebruik van keuken, badkamer en toilet, inwonend bent of alleen 

met een briefadres in de gemeente staat ingeschreven. Als u van mening bent dat u 

desondanks toch recht op de energietoeslag heeft, geeft u dan bij vraag 7 een toelichting 

op uw situatie. 

 

3. Energierekening 

Ik betaal maandelijks de energierekening aan het energiebedrijf. Deze rekening staat op mijn 

naam of op de naam van mijn partner. De energietoeslag wordt slechts één keer per adres 

toegekend. 

O Ja 

O Nee 

 

Bij nee: u heeft geen recht op de energietoeslag. Als u van mening bent dat u toch recht 

heeft op de energietoeslag, geeft u dan bij vraag 7 een toelichting op uw situatie. 

 

4. Gezamenlijk inkomen 

Vul onderstaande tabel in.  

 Aanvrager Partner Bewijsstukken 

Uw netto inkomen, zonder 

vakantietoeslag) (geef aan 

of dit een maandinkomen 

of 4-wekenloon is) 

€  

O maandloon 

of 

O 4-weken loon 

€ 

O maandloon 

of 

O 4-weken 

loon 

Kopie van uw meest 

recente loonstrook of 

salarisspecificatie (van 

deze maand, of indien die 

er nog niet is van vorige 

maand) 

Uitkering UWV of SVB 

(zoals Wajong, WW, 

Ziektewet, WIA, WAO of 

Anw) 

€ € Kopie van uw meest 

recente 

uitkeringsspecificatie 
(van deze maand, of indien 

die er nog niet is van vorige 

maand) 

Partner- en of 

kinderalimentatie  

€ € Kopie van de 

overboeking op uw 

bankrekening (van deze 

maand, of indien die er nog 

niet is van vorige maand) 

of een kopie van het 

echtscheidingsconvenant 

AOW 

 

€ € Kopie van uw 

uitkeringsspecificatie 
(van deze maand, of indien 

die er nog niet is van vorige 

maand) 
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Pensioen- en lijfrente-

uitkering (bedrijfspensioen 

en 

nabestaandenpensioen) 

€ € Kopie van uw 

pensioenspecificatie (van 

deze maand, of indien die 

er nog niet is van vorige 

maand) 

Inkomsten uit eigen bedrijf 

of zelfstandig beroep (* zie 

toelichting) 

€ € Jaarrekening 2021 of 

kopie van de meest 

recente aangiftes 

omzetbelasting 

Overige inkomsten, 

namelijk: 

 

€ € Kopie van 

bankafschriften (van deze 

maand, of indien die er nog 

niet is van vorige maand) 

 

*Toelichting voor berekening inkomen uit eigen bedrijf of zelfstandig beroep: Neem het 

bedrijfsresultaat (winst uit onderneming) over van voorgaand boekjaar, verminderd met:  

- de over het bedrijfsresultaat verschuldigde inkomstenbelasting;  

- de premies volksverzekeringen; en  

- de inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet.  

Vervolgens rekent u dit jaarbedrag om naar een maandbedrag. 

 

5. Eerdere energietoeslag 

Heeft u of uw partner al eerder de energietoeslag toegekend gekregen? 

O Ja, van gemeente:  

O Nee 

 

Bij ja: u heeft geen recht op de energietoeslag. Bij vraag 7 kunt u eventueel een toelichting 

geven. 

 

6. Betaling 

Op welk bankrekeningnummer (IBAN) wilt u de energietoeslag ontvangen?  

Voeg hier een bankrekeningnummer van uw Nederlandse betaalrekening toe. 

Rekeningnummer (IBAN): ______________________________________________ 

 

Het laatste afschrift van uw bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden, 

met daarop zichtbaar het rekeningnummer en uw naam of een kopie van uw bankpas; 

 

7. 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 u dat 

vindt?  

Toelichting: 
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Toelichting bij het ondertekenen van de aanvraag 

U staat op het punt een aanvraag voor de energietoeslag in te dienen. Nu volgen nog enkele 

vragen en uw verklaring dat u alles naar waarheid heef ingevuld. Met het ondertekenen van 

de aanvraag gaat u akkoord met deze verklaring.  

 

 Verklaring en ondertekening  

O Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.  

O Ik weet dat er een steekproef plaats kan vinden om te onderzoeken of de 

inkomensgegevens juist zijn aangeleverd. Niet meewerken aan de steekproef kan leiden tot 

terugvordering van de energietoeslag.  

Onjuist ingevulde gegevens kunnen leiden tot terugvordering van de energietoeslag en zelfs 

een boete.  

 

Plaats  Datum  Handtekening indiener   Handtekening partner (indien aanwezig)  

 

- _______ _________ __________________ ____________________ 

 

 

 

Wilt u Informatie over andere regelingen van de gemeente Voorst of over 

energiemaatregelen? 

 

O Ja, de gemeente Voorst mag mij per e-mail of post benaderen met over andere regelingen, 

zoals Stichting Leergeld, of energiemaatregelen. 

O Nee, ik wil niet benaderd worden over andere maatregelen. 

 

 

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); Z.O.Z. 
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• De bij vraag 4 gevraagde bewijsstukken, zoals een bewijs van het (jaar)inkomen, de 

(voorlopige) aanslag van de Belastingdienst, jaaropgaven (uitkering, salaris, pensioen) of 

loonspecificaties, van u ) (en uw partner);  

• Het laatste afschrift van uw bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden, 

met daarop zichtbaar het rekeningnummer en uw naam of een kopie van uw bankpas;  

• eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft. 

 

 

Brengen of opsturen naar de gemeente Voorst 

U kunt het aanvraagformulier met bewijsstukken afgeven aan de balie van het 

gemeentehuis. Vermeld op de envelop “energietoeslag”. 

of 

U stuurt het aanvraagformulier in naar: Gemeente Voorst o.v.v. Energietoeslag, Postbus 

9000, 7390 HA Twello 

 

of 

 

E-mailen aan de gemeente Voorst 

U kunt het aanvraagformulier en de bewijsstukken ook per e-mail sturen aan:  

werkeninkomen@voorst.nl met als onderwerp “energietoeslag”.  

 

 


