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Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - Energietoeslag
Dit formulier is uitsluitend bestemd voor inwoners van de gemeente Hoogeveen.

1. Persoonsgegevens aanvrager
BSN
Geslacht
Geboortedatum
Naam
Straatnaam en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail

 Man

 Vrouw

Persoonsgegevens partner
BSN
Geslacht
Naam

 Man

 Vrouw

Gezinssamenstelling
 Gehuwd/samenwonend

 Alleenstaande ouder

 Alleenstaande

2. Inwonende meerderjarige kinderen/medebewoners (vanaf 21 jaar):
Naam kind/medebewoner

Geboortedatum

…….…………………..………………………………………….…….……………..

…………………..………………………….……………...

…….…………………..………………………………………….…….……………..

…………………..………………………….……………...

…….…………………..………………………………………….…….……………..

…………………..………………………….……………...

Studie/opleiding
 Ja
 Ja
 Ja

 Nee
 Nee
 Nee

3. De voorwaarden voor de energietoeslag
U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Hoogeveen als u op de datum van deze aanvraag:
•
•
•
•
•
•

21 jaar of ouder bent; en
in de gemeente Hoogeveen woont; en
een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
hoofdbewoner bent van de woning; en
energielasten heeft; en
een inkomen heeft lager of gelijk aan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Dit is een
inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand.
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Inkomensgrenzen per 1 januari 2022 per maand, exclusief vakantietoeslag:
Gezinssamenstelling

21 jaar tot AOW-leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaande (ouder)
Samenwonend/getrouwd
Kostendeler 2 personen
Kostendeler 3 personen
Kostendeler 4 personen

€ 1.244,54
€ 1.777,92
€ 888,96
€ 770,44
€ 711,17

€ 1.382,89
€ 1.872,49
€ 936,25
€ 811,41
€ 749,00

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:
• van een andere gemeente de Energietoeslag dit jaar al hebt ontvangen;
• 18, 19 of 20 jaar oud bent;
• student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt;
• in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
• alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft;
• geen hoofdbewoner van de woning bent; of
• geen energielasten verschuldigd bent.

4. Woning
 Ik heb een huurwoning.
 Ik heb een eigen woning.

5. Uw woonkosten en energiekosten
Hoeveel betaalt u in totaal per maand aan huur of hypotheek? € …………………..………………………….……………
Hoeveel betaalt u in totaal per maand aan gas en elektriciteit? € …………………..………………………….……………..

6. Mijn inkomen (art. 32 Participatiewet)
 Ik ontvang een uitkering van Sociale Zaken.
 Ik ontvang een ander inkomen.
Onder ander inkomen verstaan wij onder andere: inkomsten uit arbeid, WW, WAO, Wajong, ZW,
heffingskorting, alimentatie, pensioen etc.
7. Mijn IBAN (rekeningnummer)
U kunt het toegekende bedrag overmaken op IBAN (rekeningnummer) …………………..………………………….……………..

8. Verklaring en ondertekening
•
•
•
•

Ik verleen toestemming om mijn gegevens op te nemen in een geautomatiseerd bestand bij de
gemeente Hoogeveen.
Ik verklaar dit formulier volledig naar waarheid te hebben ingevuld. Ik heb niets verzwegen.
Ik weet dat het onjuist invullen van het formulier strafbaar is.
Ik stem ermee in dat de gemeente Hoogeveen mijn gegevens controleert bij andere instanties.

Datum……………………………….…………………
Handtekening aanvrager

Handtekening partner

…….…………………..………………………….……………..

…………………..………………………….……………...
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Bij de aanvraag moet u de volgende gegevens in kopie inleveren:
• Indien u geen uitkering ontvangt van de gemeente Hoogeveen moet u een geldig
legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning
(de vóór- en achterzijde kopiëren) inleveren. Alleen een rijbewijs is niet voldoende.
• Als u geen bijstandsuitkering ontvangt, een bewijs van al uw huidige inkomsten (laatste
loonstrook en/of (maand-)specificatie van uw uitkering (WW, WAO, Wajong, ZW) of pensioen,
bankafschrift met daarop ontvangen heffingskorting en/of alimentatie.
• Bewijsstuk van uw rekeningnummer (bankpasje).
• Beslissing voorlopige teruggaaf van de belastingdienst 2022 (m.b.t. algemene heffingskorting
minstverdienende partner en/of inkomensafhankelijke combinatiekorting (voor ouders met jonge
kinderen).
• Stukken van uw energierekening (factuur).
• Bij een huurwoning: uw huurcontract.
• Bij eigen woning: een betalingsbewijs hypotheek/woonlasten en WOZ-beschikking.
• Bij meerderjarige medebewoners/kinderen bewijsstuk van inschrijving opleiding/studie.
U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier met bewijsstukken inleveren bij de gemeente
Hoogeveen.
Wijze van inleveren bewijsstukken
- Via de post:
Gemeente Hoogeveen
T.a.v. afdeling Inkomensvoorzieningen
Antwoordnummer 8
7900 WB Hoogeveen
-

Via de e-mail:
Post_Inkomensvoorziening@dewoldenhoogeveen.nl

-

Langsbrengen:
U kunt de bewijsstukken deponeren in de brievenbus aan de buitenzijde van het Werkplein,
Dekkerplein 1 in Hoogeveen.

Kijk voor de meest actuele openingstijden op: https://www.hoogeveen.nl/contact
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