Aanvraag energietoeslag
De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens uitsluitend gebruikt
voor het behandelen van deze aanvraag.
Voor het indienen van de aanvraag dient u te beschikken over een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) en dient u bij de
gemeente ingeschreven te staan op het adres waar u woont.

1.

Persoonlijke gegevens
Uzelf

Partner

Naam en voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer
Burgerservicenummer

2.

Heeft u (en/of uw partner) de Nederlandse nationaliteit?

Kruis aan en vul in wat van toepassing is.

☐ Ja
(voeg een kopie van uw geldig Nederlands paspoort of ID-kaart toe)
☐ Nee
(voeg een kopie van uw geldig paspoort of ander identiteitsbewijs
(geen rijbewijs) toe)
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3.

Woonsituatie

Kruis aan en vul in wat van toepassing is.

☐ Er zijn naast mijn partner en/of kinderen geen andere medebewoners
☐ Er is sprake van andere medebewoner(s) dan partner of kinderen, bijvoorbeeld een
kennis, familielid, huurder, etcetera en vul de gegevens van de medebewoners
hieronder in:
Naam

4.

Relatie

Geboortedatum

Studiefinanciering
☐

ja

☐

nee

☐

ja

☐

nee

☐

ja

☐

nee

☐

ja

☐

nee

Uw inkomen

In de onderstaande tabel vult u in welk inkomen u momenteel netto per maand ontvangt. Als u getrouwd bent of als u
samenwoont, geeft u ook het inkomen op van uw partner. Heeft u of uw partner geen inkomen vul dan € 0,- in bij alle
rubrieken. Neem het bedrag over van de loonstrook of uitkeringsspecificatie.

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

U ontvangt één van de onderstaande uitkeringen en u heeft daarnaast (samen) géén
andere inkomsten:

b.



AOW



Wajong



Anw (nabestaandenuitkering)

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

☐ Ja, situatie a. en/of b. is op mij (en mijn partner) van

->Ga naar vraag 5

toepassing
☐ Nee, geen van deze situaties is op mij (en mijn partner) van

->Ga naar vraag 4.1

toepassing.
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4.1 Hoeveel netto inkomen hadden u en uw eventuele partner in de maanden augustus 2022 en
september 2022?
Het gaat om het netto-gezinsinkomen uit werk in loondienst, inkomen uit eigen bedrijf of beroep, een uitkering, pensioen en
overige inkomsten.
Bewijsstukken van uw inkomsten voegt u toe als bijlage bij deze aanvraag.

Uzelf (netto per maand)

Partner (netto per maand)

Loon

€

€

Uitkeringen

€

€

Alimentatie

€

€

AOW-plus pensioenen

€

€

Overige inkomsten

€

€

5.

Geef hieronder aan op welke bankrekening u de energietoeslag wilt ontvangen

IBAN
Op naam van

6.

Stuurt u de volgende bewijsstukken mee:
A. Kopie geldig identiteitsbewijs van aanvrager en eventuele partner
(ID-kaart of paspoort, géén rijbewijs).
B. Kopieën van bewijsstukken van alle inkomsten zoals uitkeringsspecificaties,
loonstroken etcetera over de maanden augustus 2022 en september 2022.
C. Kopie bankpas

7.

Ondertekening

Door het zetten van mijn handtekening geef ik aan dat ik dit formulier en de toelichting heb gelezen en volledig naar
waarheid heb 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 en datum

Handtekening aanvrager

........................................................................................

...................................................
Handtekening partner

........................................................................................
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8.

Tot slot

Wij wijzen u er op dat u kopieën van alle gegevens en bewijsstukken samen met dit formulier
moet inleveren zodat uw aanvraag kan worden afgehandeld. Wanneer wij niet alle
gevraagde gegevens compleet hebben, kunnen wij uw aanvraag niet beoordelen en moeten
wij u alsnog om aanvullende gegevens vragen. Dit zorgt voor een vertraging van de
afhandeling van uw aanvraag.

Dit formulier moet uiterlijk op 31 december 2022 ontvangen zijn. U kunt de aanvraag en de
bewijsstukken in een gesloten enveloppe afgeven bij de balie van het Stadskantoor Venlo,
Hanzeplaats 1,5912 AT Venlo of opsturen naar Gemeente Venlo, Postbus 3434, 5902 RK Venlo
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