Kantooradres:
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Postadres:
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058
gemeente@leeuwarden.nl

In te vullen door de Gemeente
BSN-nummer
Opdrachtnummer

Aanvraag energietoeslag

Ingekomen d.d.

Wat is de energietoeslag?
De energietoeslag is een bedrag van €800,- per huishouden.
Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten.

Wanneer krijgt u bericht?
Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld. Krijgt u
zo snel mogelijk bericht of u recht heeft op de energietoeslag.
Misschien vragen we u om extra informatie. We handelen uw
aanvraag binnen 8 weken af.

Wat zijn de voorwaarden?
U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Leeuwarden als u in de periode van 1 januari 2022 tot 1 april 2022:
• 21 jaar of ouder bent; en
• in de gemeente Leeuwarden woont; en
• een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige
verblijfsvergunning heeft; en
• een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger
is dan 125% van de toepasselijke bijstandsnorm. Het gaat
om het gemiddelde inkomen in de periode van 1 januari
2022 tot 1 april 2022. Zie de tabel hieronder:

Controleren wij uw gegevens?
Ja, de gemeente kan bij de aanvraag en achteraf uw gegevens
controleren. De gemeente mag bij andere organisaties en
personen informatie over u en uw partner opvragen, die van
belang is voor de energietoeslag. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.
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.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar in de referteperiode van 1 januari 2022 tot
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
• dakloos bent; of
• van een andere gemeente al energietoeslag heeft ontvangen

Hulp nodig bij het aanvragen van energietoeslag?
Dan kunt u terecht bij een buurt- of dorpskamer. Daar zitten
medewerkers van Amaryllis en vrijwilligers. Zij helpen u graag
verder. Op de website lwdvoorelkaar.nl/buurtendorpskamers
ziet u waar een buurt- of dorpskamer bij u in de buurt zit. En
wat de openingstijden zijn.
U kunt ook contact met de gemeente Leeuwarden opnemen
via 14 058. We zijn bereikbaar van op werkdagen van 08:30
tot 17:00 uur en op donderdag tot 19:30 uur.

Gezinssamenstelling

21 jaar tot AOW-leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand

€ 1.364,64 per maand

€ 1.516,33 per maand

Samenwonend/getrouwd

€ 1.949,48 per maand

€ 2.053,18 per maand

1 Persoonsgegevens
Een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient meegestuurd te worden (zowel voor- als achterkant)
Hoofdaanvrager

Partner

1a

Burgerservicenummer

1a

Burgerservicenummer

1b

Achternaam

1b

Achternaam

1c

Voornamen (1e voluit)

1c

Voornamen (1e voluit)

1d

Geboortedatum

1d

Geboortedatum

1e

Geslacht

1e

Geslacht

1f

Postcode

1f

Postcode

1g

Adres

1g

Adres

1h

Woonplaats

1h

Woonplaats

1i

Telefoonnummer

1i

Telefoonnummer

1j

Identiteitsbewijs en -nummer

1j

Identiteitsbewijs en -nummer

1k

IBAN

1k

IBAN

0 man 0 vrouw

0 man 0 vrouw
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2 Is één van de volgende situaties op u (of uw partner) van toepassing?
U was op 31 maart 2022 jonger dan 21 jaar			

0 Ja

0 Nee

U bent student en ontvangt studiefinanciering (WSF 2000)		

0 Ja

0 Nee

U verblijft in een instelling of opvanghuis			

0 Ja

0 Nee

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

0 Ja

0 Nee

U heeft van een andere gemeente een energietoeslag ontvangen

0 Ja

0 Nee

3 Wonen
3a Wat is uw woonsituatie?
0 Huurwoning/-schip
0 Eigen woning/-schip

0 Onderhuurder
0 Kostganger

0 Bij ouders
0 Kraakpand

0 Kamerbewoner
0 Woonwagen

0 In woongroep
0 Verzorg/verpleeghuis

0 Anders nl.
3b Hoeveel betalen u en/of uw partner aan huur (zonder gas, water en licht) of hypotheekrente per maand? €

4 Inkomsten
Stuur kopieën mee van uw loon- of uitkeringsspecificaties van 1 januari 2022 tot 1 april 2022. Let op! Teruggave van belastingen (heffingskortingen) dient u ook te
vermelden!
Bent u zelfstandige? Dan kunt u een bewijs/verklaring inleveren van uw netto inkomen per maand in de periode van 1 januari 2022 tot 1 april 2022.
U berekent de netto-inkomsten uit uw bedrijf (winst) per maand als volgt:
1. U berekent eerst de omzet per maand. Dat is het totaalbedrag dat u in die maand in rekening hebt gebracht voor gewerkte uren en/of verkochte
producten.
2. U rekent dan uw bedrijfskosten uit, die u in die maand gemaakt heeft. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor materiaal, reizen en abonnementen, huur,
rente.
3. U bepaalt daarna de incidentele terugkerende kosten per jaar. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor bedrijfsmiddelen, administratiekosten en noodzakelijke investeringen. Deze terugkerende incidentele kosten mag u naar rato per maand meetellen als kosten. Het maakt niet uit op welk moment u
deze kosten maakt en betaalt. De bedragen van de omzet en kosten berekent u exclusief btw.
4. Alle kosten brengt u in mindering op uw omzet. Uw netto-inkomsten uit eigen bedrijf (winst) per maand blijven over.
5. Omdat u aan het eind van het jaar nog belasting moet betalen mag u het bedrag van de netto-inkomsten uit eigen bedrijf (winst) verminderen met
17%. Het bedrag wat nu overblijft geeft u per maand op als inkomsten uit eigen bedrijf (winst).
Naam 			
Soort inkomen 		
Naam betalende 		
Netto per maand
							instantie/werkgever
										€
										€
										€
										
										€
										€
										€
										€
										€
										€
4b Overige inkomsten
0 Uit kamerverhuur. Aantal kamerhuurders
							

Totale inkomsten per maand

€

Totale inkomsten per maand

€

Totale inkomsten per maand

€

Inkomsten per maand

€

0 Van kostgangers. Aantal kostgangers
							
0 Uit bezittingen. Soort bezittingen		
							
0 Overige inkomsten			
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5 Schuldsaneringstraject
Zit u op dit moment in een schuldsaneringstraject?

0 Ja

0 Nee

6 Rekeningnummer en wijze van betaling
Geef aan op welk rekeningnummer u de energietoeslag wilt ontvangen

 Aan mijzelf

Naam 			
Rekeningnummer
Ten name van

 Aan een derde

Naam 			
Rekeningnummer
Ten name van
Toelichting reden betaling aan een derde

Verklaring en ondertekening
U moet de volgende bewijsstukken meesturen
U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en
bewijsstukken in een dossier.
- Kopie van geldig legitimatiebewijs
- Bewijsstuk inkomen over de periode 1 januari 2022 tot 1 april 2022

 Ik heb de vragen naar waarheid ingevuld.
Handtekening aanvrager

Handtekening partner
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