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Aanvraagformulier Energietoeslag 2022

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS
Aanvrager
Naam en voorletters: _____________________________________________________
Geboortedatum: _____________________________________________________
Adres: _____________________________________________________
Postcode / Woonplaats: _____________________________________________________
Telefoonnummer: _____________________________________________________
E-mail adres: _____________________________________________________
Burgerlijke staat: _____________________________________________________

Partner (indien van toepassing)
Naam en voorletters: _____________________________________________________
Geboortedatum: _____________________________________________________

LET OP: stuur een kopie/kopieën van uw geldige identiteitsbewijs/identiteitsbewijzen (bijv. ID-kaart, 
paspoort of vreemdelingendocument mee. Geen rijbewijs!). 

2. WOONSITUATIE

U bent ☐Eigenaar ☐Huurder
 Anders:  

3. INKOMEN
Ik heb inkomen  Ja  Nee
Mijn partner heeft inkomen  Ja  Nee

Soort inkomen* Naam instantie 
of  werkgever

Aanvrager
Netto inkomen

Partner
Netto inkomen

Loondienst € €

Freelance inkomen € €

Zelfstandigen ** € €

WW € €

ZW € €

AOW € €

WIA/Wajong € €

ANW € €

Pensioen/VUT € €

Studiefinanciering € €

Overige inkomsten € €
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*Welk bedrag moet u invullen?
Hier vult u uw netto inkomen in uit de maand waarin u de aanvraag doet of de maand daarvoor. Vraagt u 
bijv. in april aan, dan vult u uw inkomen in van de maand maart of april. Uw netto inkomen is het inkomen 
dat u daadwerkelijk ontvangt op uw rekening. 
**Hebt u inkomsten als zelfstandig ondernemer?
Geef een schatting van de gemiddelde winst (omzet minus kosten) per maand excl. BTW.
Let op: heeft u een eenmanszaak of VOF, dan mag u 18% in mindering brengen voor de te betalen 
inkomstenbelasting. Is er sprake van een verlies, dan vult u 0 in. U mag verlies niet verrekenen met 
overige inkomsten buiten uw bedrijf of inkomsten van uw partner.

Inkomensgrens
Om in aanmerking te komen voor de Energietoeslag mag uw (gezamenlijk) netto inkomen niet meer 
bedragen dan 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.  De hoogte van deze inkomensgrens 
per 1 januari 2023 is:

Als u jonger bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd:
Alleenstaande en alleenstaande ouder: € 1.476,64 per maand
Echtpaar: € 2.109,48 per maand

Als u  AOW-gerechtigde bent:
Alleenstaande en alleenstaande ouder:  € 1.643,38 per maand
Echtpaar:  € 2.231,89 per maand 

4. UITBETALING ENERGIETOESLAG 2022

Ik/wij willen de energietoeslag ontvangen op:
Betaalrekeningnummer (IBAN):   

5. SCHULDEN EN PSYCHO-SOCIALE PROBLEMEN

Heeft u schulden of psychosociale problemen en wilt u dat de gemeente hierover contact met u opneemt 
om te kijken wat wij voor u kunt betekenen? Dat kan. Als u ja aankruist, zullen wij uw telefoonnummer 
doorgeven aan de sociaal werkers van ‘t Baken. Zij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

☐Nee
☐Ja, ik ben bereikbaar op telefoonnummer:

6. VERKLARING EN ONDERTEKENING

Door het ondertekenen en indienen van dit formulier, doet u een aanvraag op grond van de Participatiewet 
en in de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht.
Ik/wij verklaren:

• Het formulier naar waarheid en volledig te hebben ingevuld.
• Te weten dat de gemeente Lochem het recht heeft de juistheid van mijn gegevens te controleren 

Gegevens meesturen
U moet bij het aanvraagformulier de volgende gegevens van uzelf en uw eventuele partner meesturen:
 kopie geldig identiteitsbewijs;
 kopie van de voorzijde van uw bankpas;
 kopie(ën) specificatie(s) van alle inkomsten van u en van uw eventuele partner over de maand van 

aanvragen of voorafgaande maand.

Plaats en datum: Handtekening aanvrager: Handtekening partner:
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