Aanvraagformulier energietoeslag
Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over deze regeling en het inleveradres van uw
aanvraag.
1. Persoonsgegevens aanvrager
Voorletters en achternaam
________________________________________________________________
Adres

________________________________________________________________

Postcode en woonplaats

________________________________________________________________

Telefoonnummer

________________________________________________________________

Burgerservicenummer

________________________________________________________________

2. Persoonsgegevens partner
Voorletters en achternaam
________________________________________________________________
Burgerservicenummer

________________________________________________________________

Hoe hoog mag uw inkomen zijn?
Als uw totale gezinsinkomen 120% of lager is dan de voor u geldende bijstandsnorm, kunt u in aanmerking
komen voor de energietoeslag. Wat onder inkomen wordt verstaan, staat in de bijlage.
Bedragen 120% van de bijstandsnorm per 1 juli 2022.
Leefsituatie

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en
pensioengerechtigde leeftijd
Eénoudergezin tussen 21 jaar en
pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaande tussen 21 jaar en
pensioengerechtigde leeftijd
Echtpaar (pensioengerechtigd)
Alleenstaande ouder
(pensioengerechtigd)
Alleenstaande (pensioengerechtigd)

Netto inkomsten per maand
excl. Vakantietoeslag; normen
per 1 januari 2022
€ 1.777,92

Netto inkomsten per maand
excl. Vakantietoeslag;
normen per 1 juli 2022
€ 1.794,40

€ 1.244,54

€ 1.256,08

€ 1.244,54

€ 1.256,08

€ 1.872,49
€ 1.382,89

€ 1.892,81
€ 1.397,27

€ 1.382,89

€ 1.397,27

Staat uw leefsituatie niet aangegeven? Dan kunt u voor de bedragen die voor u van toepassing zijn
contact opnemen met de ISD Bollenstreek.
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Uw (gezins)inkomen: (aankruisen wat van toepassing is)
Uw (gezins)inkomen is 120% of lager:

0 Ja 0 Nee

Aanvullende vragen:
Betaalt u maandelijks huur?
Betaalt u maandelijks hypotheek?
Betaalt u maandelijks energiekosten (naast de huur)?

0 Ja 0 Nee
0 Ja 0 Nee
0 Ja 0 Nee

Volgt u een studie waarvoor u studiefinanciering ontvangt of kunt ontvangen? 0 Ja 0 Nee
Hebt u in 2022 de eenmalige energietoeslag al eerder ontvangen

0 Ja 0 Nee

(via de ISD of via een andere gemeente)

Betaalwijze
Ik wil / wij willen de energietoeslag
ontvangen op IBAN rekeningnummer
Ten name van

________________________________________________________
________________________________________________________

Verklaring en ondertekening
Ik heb dit formulier volledig en juist ingevuld. Ik heb geen informatie achtergehouden die belangrijk kan zijn voor
het recht op deze energietoeslag.
Ik ben me er ook van bewust dat de ISD de door mij verstrekte gegevens op juistheid en volledigheid mag
controleren bij andere instanties en personen, voor zover de Participatiewet dit toestaat. Ook ben ik mij ervan
bewust dat de ISD gegevens over mij kan opslaan in mijn dossier.
Ik heb de privacyverklaring op de website van de ISD gelezen.
Datum

Handtekening

____________________________

__________________________________________________________

Hebt u een partner? Dan moet uw partner dit formulier ook ondertekenen.
Datum

Handtekening

____________________________

__________________________________________________________

Kijk op de bijlage of u nog bewijsstukken moet inleveren! Zonder de gevraagde bewijsstukken kunnen wij
uw aanvraag niet afhandelen.
De bijlage mag u houden.
Aan dit formulier kunt u geen rechten ontlenen.
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BIJLAGE: informatie over uw aanvraag voor de energietoeslag. Deze bijlage kunt u zelf houden.
Er kan maximaal één keer energietoeslag per adres /zelfstandig huishouden worden toegekend.
Aan welke voorwaarden moet u voldoen om in aanmerking te komen voor de energietoeslag?
 U woont in Hillegom, Noordwijk, Lisse of Teylingen
 U bent rechtmatig in Nederland
 Uw inkomen is 120% of lager dan de van toepassing zijnde bijstandsnorm
 U bent 21 jaar of ouder
 U studeert niet
 U hebt een huurcontract
 U hebt een eigen woning waar u hypotheek voor betaalt
 U betaalt energiekosten naast de huur/hypotheek
Wat wordt onder inkomen verstaan?
 Inkomsten uit of in verband met arbeid (loon, uitkering zoals WW, WIA, WAZ, ZW etc.)
 Inkomsten uit eigen onderneming
 AOW uitkering
 Pensioen en uitkering uit een lijfrenteproduct
 Inkomsten vanuit een PGB
 Inkomsten uit (onder)verhuur of kostgeversschap
 Partner- en/of kinderalimentatie
 Periodieke giften
 Inkomsten uit vermogen zoals rente of dividend
 Uitkering op basis van de Algemene nabestaandewet (Anw)
 Wachtgeld
 Of andere inkomsten
Huurtoeslag of zorgtoeslag is geen inkomen.
Bewijsstukken
Als u
 geen uitkering hebt bij de ISD of
 niet deelneemt aan de collectieve aanvullende zorgverzekering of
 geen individuele inkomenstoeslag hebt ontvangen dit jaar
dan moet u onderstaande bewijsstukken inleveren:
 een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of Europees identiteitsbewijs of verblijfsdocument) en
 kopieën van een loonstrook/specificatie/bankafschrift waarop uw totale (gezins) inkomen op staat.
Controle
Wij controleren uw gegevens bij de gemeentelijke basisadministratie van uw gemeente, de Belastingdienst,
het Inlichtingenbureau, de Sociale Verzekeringsbank en/of Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.
Als de ISD een controle uitvoert bent u wel verplicht om de gevraagde bewijsstukken te geven. Als bij een
controle blijkt dat u niet aan de voorwaarden voldoet, moet u het ontvangen bedrag terugbetalen.
Meer informatie
Voor meer informatie over de energietoeslag en de bijstandsnormen kunt u terecht op onze website
(www.isdbollenstreek.nl).

Aanvraagformulier energietoeslag versie 11 juli 2022

Pagina 3 van 4

Inleveren
U kunt het volledig ingevulde formulier met bewijsstukken (indien van toepassing) op de volgende manieren
inleveren:
 in de brievenbus van de ISD Bollenstreek (Hobahostraat 92 te Lisse) of
 Opsturen naar het postadres van de ISD Bollenstreek (ISD Bollenstreek, postbus 255, 2160 AG Lisse) of
 E-mailen naar info@isdbollenstreek.nl of
 Inleveren bij Voor ieder 1 van uw woonplaats. De actuele openingstijden en adresgegevens van Voor
ieder 1 in uw woonplaats vindt u op www.voorieder1.nl
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