Aanvragen eenmalige energietoeslag
U vraagt de eenmalige energietoeslag aan op grond van de Participatiewet. U ontvangt
geen uitkering van onze gemeente en daarom hebben wij meer gegevens van u nodig.
Lees deze informatie goed door, voordat u het formulier invult.

Wie vult het formulier in?
Het formulier vult u zoveel mogelijk zelf in. Als dat voor u van toepassing is: samen met uw partner.
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens. Als
u het formulier niet zelf kunt invullen, dan kunt u iemand machtigen (zie laatste pagina).

Invullen formulier
•

Vul het formulier in met een blauwe of zwarte pen.

•

Beantwoord alle vragen volledig en nauwkeurig.

•

Voeg een kopie van een bewijsstuk toe, geen origineel.

•

Maak een kopie van het ingevulde formulier voor uw eigen administratie.

•

Heeft u onvoldoende ruimte op het formulier? Zet de extra informatie op een apart vel
papier en stuur dit mee met het formulier.

Stuur het formulier op
Soms hebben wij bewijsstukken van u nodig. Welke bewijsstukken dat zijn, leest u bij de vragen in
het formulier. Stuur de bewijsstukken mee met het formulier. Gebruik daarvoor de bijgevoegde
envelop of stuur alles op naar:
Gemeente Renkum
Sociaal Team
Postbus 9100
6860 HA Oosterbeek
U kunt de gegevens ook mailen naar bijzonderebijstand@renkum.nl

Wat doen wij met uw gegevens?
Wij kunnen bij de aanvraag en achteraf uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere instanties
en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kunnen
wij controleren of u recht heeft op de energietoeslag. De verwerking van deze gegevens is
noodzakelijk om de wettelijke taak die de gemeente heeft uit te voeren (Participatiewet). De
gemeente is ook verantwoordelijk voor de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens op grond
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vragen?
Neem contact op met het Sociaal Team. Stuur een bericht naar e-mail sociaalteam@renkum.nl of
bel (026) 33 48 111. Het Sociaal Team is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 12.30 uur.
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Formulier aanvragen eenmalige energietoeslag 2022
1. Aanvrager
1.1 Naam aanvrager: ___________________________________________________________
1.2 Heeft u de Nederlandse nationaliteit?
Ja, voeg een kopie van uw geldige Nederlandse paspoort of ID-kaart toe.
Nee, voeg een kopie van uw geldige paspoort of ander identiteitsbewijs toe (geen rijbewijs).
1.3 Burgerservicenummer (BSN) aanvrager: ________________________________________
1.4 Geboortedatum aanvrager: ___________________________________________________
1.5 Telefoonnummer: ____________________________________________________________
1.6 E-mailadres: ________________________________________________________________
1.7 Adres: ______________________________________________________________________
1.8 Op welke bankrekening wilt u de energietoeslag ontvangen?
Rekeningnummer (IBAN):__________________________________________________________
Tenaamstelling: _________________________________________________________________
Vul hier een rekeningnummer van uw Nederlandse betaalrekening in.
Stuur het laatste afschrift van uw bankrekening mee waarop wij energietoeslag kunnen storten.
Zorg ervoor dat het rekeningnummer en uw naam duidelijk te zien is.
1.9 Heeft u een partner?
U bent partners als u:
•

getrouwd bent of geregistreerd partners bent, of;

•

op hetzelfde adres woont en:
o

samen een huishouden heeft;

o

ex-echtgenoten of ex-partners bent;

o

samen een kind heeft;

o

u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of

o

ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of
als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Ja, ga naar vraag 1.10
Nee, ga naar vraag 1.14
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1.10 Naam partner: ______________________________________________________________
1.11 Burgerservicenummer (BSN) partner: _________________________________________
1.12 Geboortedatum partner: _______________________________________________
1.13 Heeft uw partner de Nederlandse nationaliteit?
Ja, voeg een kopie van het Nederlandse paspoort of de ID-kaart van uw partner toe.
Nee, voeg een kopie van een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs van uw partner toe (geen
rijbewijs).
1.14 Is één van de volgende situaties op u van toepassing?
a.

U verblijft in een instelling of opvanghuis.

b.

U bent jonger dan 21 jaar.

c.

U bent student en ontvangt studiefinanciering (WSF 2000).

d.

U bent dak- of thuisloos en heeft alleen een briefadres in de gemeente Renkum.

e.

U bent een kostendelende medebewoner bent zoals bedoeld in artikel 19a van de
Participatiewet.

f.

U heeft eerder in 2022 de eenmalige energietoeslag ontvangen van de gemeente Renkum (of
van een andere gemeente).

□ Ja, één van deze situaties is op mij van toepassing, namelijk ___________________________
Indien f van toepassing is, voeg een kopie van de toekenningsbeschikking toe.
□ Nee, geen van deze situaties is op mij van toepassing. Ga naar vraag 2.1
Bij ‘ja’ heeft u geen recht op de energietoeslag. Vindt u dat u wél in aanmerking zou moeten
komen? Ga naar vraag 3.2
Bij ‘nee’ ga naar vraag 2.1.

2. Inkomen
2.1 Is een of meer van de volgende situaties op u (en uw partner) van toepassing?
a.

U heeft in 2021 of 2022 kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen gekregen.

b.

U ontvangt een van onderstaande uitkeringen en u heeft daarnaast (samen) géén andere
inkomsten:
a.

AOW

b.

Wajong

c.

Anw (nabestaandenuitkering)

c.

U ontvangt een uitkering van UWV én een aanvullende Toeslagenwet-uitkering van UWV.

d.

U maakt gebruik van de Gelrepas of ontvangt bijzondere bijstand

e.

U ontvangt sinds kort één van onderstaande uitkeringen van de gemeente en heeft die voor het
eerst ná 1 mei 2022 ontvangen:

3

Mei 2022

a.

Participatiewet

b.

IOAW

c.

IOAZ

d.

Bbz levensonderhoud 2004

Ja, situatie a, b, c en/of d is op mij (en mijn partner) van toepassing. Ga naar vraag 3.1
Ja, situatie e is op mij (en mijn partner) van toepassing. U hoeft dit formulier niet verder in te
vullen en kunt het nu opsturen. Onderteken het formulier wel.
Nee, geen van deze situaties is op mij (en mijn partner) van toepassing. Ga naar vraag 2.2
2.2 Wat was uw (gezamenlijke) inkomen in de voorgaande maand?
Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, inkomen uit eigen bedrijf of beroep,
werkloosheidsuitkering (WW), arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA/WAO), Ziektewet, pensioen,
AOW, lijfrente, alimentatie, heffingskorting van de belastingdienst, etc. Bij de hoogte van het
inkomen gaat het om het netto inkomen per maand.
Inkomstenbron

Maandelijkse inkomsten

Inkomsten van

_________________________________

€_________

Uzelf

Partner

_________________________________

€_________

Uzelf

Partner

_________________________________

€_________

Uzelf

Partner

_________________________________

€_________

Uzelf

Partner

_________________________________

€_________

Uzelf

Partner

_________________________________

€_________

Uzelf

Partner

Voeg van alle inkomsten bewijsstukken toe, zie 3.1

3. Bijlagen
3.1 Als dat van toepassing is stuur van u (en van uw partner) de volgende bewijsstukken
mee.
Een kopie of scan van een geldig identiteitsbewijs van uzelf;
Een kopie of scan van een geldig identiteitsbewijs van uw partner (geen rijbewijs);
Bankafschriften van de laatste maand van uw bankrekening waarop de energietoeslag gestort
moet worden, met daarop zichtbaar rekeningnummer en naam;
Bewijsstukken van het inkomen;
Meest recente salarisspecificatie of salarisstrook
Meest recente jaarrekening/omzetbelasting
Meest recente uitkeringsspecificatie
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Meest recente pensioenspecificatie
Meest recente overboeking partneralimentatie of echtscheidingsconvenant
Meest recente overboeking kinderalimentatie of ouderschapsplan
Meest recente beschikking Belastingdienst inzake heffingskorting
Een kopie van de eerder toegekende beschikking eenmalige energietoeslag;
Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft.
3.2 Wat als u het aanvraagformulier niet helemaal heeft kunnen invullen?
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? Stuur bewijsstukken mee waaruit
blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft.
Toelichting:

4. Verklaring en ondertekening
Ik heb de vragen naar waarheid ingevuld, ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het onjuist invullen
van de vragen kan leiden tot het terugvorderen van de eenmalige energietoeslag. Daarnaast kan de
gemeente ook een boete opleggen wegens schending inlichtingenplicht. Op grond van de
Participatiewet moet de gemeente Renkum mijn gegevens controleren. Ik stem er mee in dat dit
gebeurt. Ik stem er ook mee in dat de gemeente Renkum inlichtingen inwint die voor de vergoeding
nodig zijn. Verandering in de situatie meld ik direct. De gemeente Renkum heeft de
verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.
Ik heb bovenstaand tekst gelezen en ga door het opsturen van dit formulier akkoord met
bovenstaande verklaring.
Handtekening aanvrager

_____________________________

Handtekening partner

_____________________________

Zet u of uw partner geen handtekening? Dan kunnen wij u aanvraag helaas niet in behandeling
nemen.
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