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BIC

BNGHNL2G

Aanvraag Eenmalige Energietoeslag 2022



Let op: hebt u de energietoeslag half april 2022 niet automatisch ontvangen en voldoet
u aan alle voorwaarden dan kunt u een aanvraag indienen om in aanmerking te komen
voor een toeslag van € 800,00 of € 400,00.
Lees de voorwaarden in de toelichting.

1. Persoonlijke gegevens
Aanvrager

Partner (gehuwd of geregistreerd)

Naam + voorletters
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
BSN (Burgerservicenummer)
Lever van u en uw eventuele partner een kopie van het identiteitsbewijs in (geen rijbewijs).

2. De energielasten van uw woning
Lever een bewijsstuk (kopie bankafschrift of energiecontract op naam) in waaruit blijkt dat u energielasten
heeft.
3. Uw inkomen over de periode 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022
Aanvrager (netto per maand)

Partner (netto per maand)

Loon
Uitkering / WW /WIA
Overig / Alimentatie
Heffingskortingen belasting
Stuur een kopie van uw loonstroken en/of uitkeringsspecificaties over de maanden januari, februari en
maart 2022 van u en uw eventuele partner mee.
Als u een heffingskorting van de Belastingdienst ontvangt, stuur dan over 2022 de beschikking voorlopige
teruggaaf van de heffingskorting mee.
4. Betaling
De toeslag kan worden overgemaakt op
IBAN-rekeningnummer:
Stuur een kopie van uw bankpas of bankafschrift mee.

5. Handtekening
Door het zetten van mijn handtekening geef ik aan dit formulier te hebben gelezen en vervolgens volledig en naar
waarheid te hebben ingevuld. Ik begrijp dat het verstrekken van onjuiste informatie kan leiden tot terugvordering van
uitgekeerde bedragen. Ik weet dat de gemeente mijn gegevens kan controleren.
Plaats

Handtekening aanvrager

Datum

…………………………………

Handtekening partner

………………………………………

Voor snelle afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk alle gevraagde gegevens en bewijsstukken direct bij de
aanvraag bij te voegen.

Toelichting Eenmalige energietoeslag 2022
Ondersteuning nodig?
Een onverwachte gebeurtenis, zoals de stijging van energieprijzen, kan uw financiële situatie overhoop
halen. Bij financiële problemen is het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te zoeken. Bent
u benieuwd naar uw situatie? Kijk op www.geldfit.nl of bel met 0800 – 8115 en doe de test. U ontvangt
een persoonlijk advies over eventueel te nemen vervolgstappen.
Wat is de energietoeslag?
De energietoeslag is een bedrag van € 800 of € 400 netto per huishouden. De energietoeslag wordt één
keer per huishouden verstrekt.
Waar is de energietoeslag voor bedoeld?
Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten. U bent niet verplicht om de toeslag hieraan te
besteden. Het is wel verstandig als u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van
uw energieleverancier.
Wat zijn de voorwaarden (deze voorwaarden gelden ook voor uw eventuele partner)?
U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Venray als u op 1 april 2022:
•
21 jaar of ouder bent; en
•
in de gemeente Venray woont; en
•
een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
•
gedurende de referteperiode (1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022) een laag inkomen heeft:
o
dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm voor
een toeslag van € 800,-;
o
dit is een inkomen tussen 120% en 130% van de voor u geldende bijstandsnorm voor een
toeslag van € 400,- en
•
staat ingeschreven in de BRP op het adres waarop de toeslag wordt aangevraagd én
energiekosten heeft.
U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op 1 april 2022:
•
18, 19 of 20 jaar oud bent; of
•
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.
Als uw inkomen hoger is dan 130% van de bijstandsnorm dan heeft u in ieder geval geen recht op deze
toeslag. Uw recht op een eenmalige energietoeslag wordt bepaald aan de hand van de door u verstrekte
bewijsstukken.
De actuele normen vindt u op onze website. Kijk hiervoor bij:
Uitkering – werk en bijstand – bijstandsuitkering – hoogte bijstandsuitkering 130%
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.
Waar kunt u een aanvraag indienen?
U kunt de aanvraag opsturen naar Gemeente Venray, postbus 500, 5800 AM Venray.
Wanneer en tot wanneer kan ik de aanvraag inleveren?
U kunt de eenmalige energietoeslag aanvragen vanaf 6 april 2022 tot en met 31 oktober 2022.

