Aanvraagformulier energietoeslaga
Meer informatie over de energietoeslag en de voorwaarden vindt u in de bijlage (zie bijlage)

Voorna(a)men
Achternaam (meisjesnaam)
Adres
Postcode
Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)
Telefoonnummer
Woont u in een instelling of inrichting
ja

nee

Heeft u een inwonende partner?
ja

nee

Voorletter(s) en achternaam
Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)
Heeft u inwonende kinderen van 21 jaar of ouder?
ja

nee

Voorletter(s) en achternaam
Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)
Staan er andere personen van 21 jaar of ouder op uw adres ingeschreven?
ja

nee

bsd.et.01

Voorletter(s) en achternaam
Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)
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U heeft recht op de energietoeslag als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.
Heeft u inkomen?
ja

nee

Zo ja: soort inkomen

Ontvangt u studiefinanciering?
ja

nee

Is uw antwoord ja? Dan heeft u geen recht op de energietoeslag. U hoeft de aanvraag dan niet in te dienen.
Ontvangt u alimentatie?
ja

nee

Hoogte alimentatie

Heeft uw partner inkomen?
ja

nee

ja

nee

Is uw antwoord ja? Dan heeft u geen recht op de energietoeslag. U hoeft de aanvraag dan niet in te dienen.

Om de energietoeslag te kunnen uitbetalen hebben wij uw bankrekeningnummer nodig.
Bankrekeningnummer (IBAN)
Ter name van

bsd.et.01

Voeg de volgende bijlagen aan uw aanvraag toe:
■ Kopie ID bewijs van u en uw partner (rijbewijs is geen geldig ID bewijs)
■ Een kopie van bewijzen van uw inkomen over de laatste 3 maanden
■ Een kopie van bewijzen van het inkomen van uw partner over de laatste 3 maanden
Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u de gevraagde bewijsstukken meestuurt.

2 van 3 aanvraagformulier energietoeslag

Heeft u nog opmerkingen bij uw aanvraag?

Datum			

Handtekening		

Met deze ondertekening verklaar ik dat bovenstaande gegevens juist en volledig zijn ingevuld.

Stuur het formulier en de bewijsstukken naar:

bsd.et.01

Gemeente Kampen
Afdeling Zorg en Inkomen
Postbus 5009
8260 GA Kampen
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Dit is een eenmalig bedrag van € 800 netto per huishouden.

■
■
■
■
■
■
■
■

U bent 21 jaar of ouder.
U krijgt geen studiefinanciering.
U heeft een inkomen tot 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
U woont in de gemeente Kampen.
U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) met een woonadres.
U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
U verblijft niet in een instelling of inrichting.
U krijgt deze toeslag 1 keer per huishouden. Bij uw huishouden horen uw eventuele partner,
kinderen en anderen die bij u wonen van 18 jaar of ouder

21 jaar tot AOW-leeftijd:
■ Alleenstaand: € 1.244,55
■ Echtpaar of samenwonend: € 1.777,92
AOW-leeftijd of ouder:
■ Alleenstaand: € 1.382,89
■ Echtpaar of samenwonend: € 1.872,50

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. De toeslag wordt in de vorm van een gift verstrekt.

Nee, u heeft één keer recht op energietoeslag. Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte? Neem dan
contact met ons op. Misschien heeft u recht op bijzondere bijstand.

Kunt u de energierekening niet op tijd betalen of heeft u een betalingsachterstand? U kunt hulp krijgen en voorkomen dat u
wordt afgesloten van energie. Neem hiervoor eerst contact op met uw energieleverancier en vraag naar de mogelijkheden.

Heeft u hulp nodig? Of wilt u verder in gesprek over uw financiële situatie? Neem dan contact op met Financiën op Koers. Dit kan
via de website www.financienopkoers.nl of via telefoonnummers 038-3335924. U kunt ook appen via het nummer 06-10272050.

