AANVRAAG ENERGIETOESLAG 2022
U KUNT UW AANVRAAG OOK DIGITAAL INVULLEN VIA
WWW.HULPWIJZERHATTEM.NL.
Voor hulp bij het invullen kunt u terecht bij Op Ko€rs (zie toelichting)
Aanvrager
Naam
Adres en postcode
Telefoonnummer
Geboortedatum
BSNummer

:
:
:
:
:

Partner
Naam

:

Telefoonnummer
Geboortedatum
BSNummer

:
:
:

! LEVER EEN KOPIE VAN UW IDENTITEITSKAART OF PASPOORT IN BIJ DE AANVRAAG!
(geen rijbewijs)
1. Welk inkomen hebben u en uw partner op dit moment?
Maand

Soort inkomen

Van wie?

Voor wie?

Bedrag per maand

Onder inkomen wordt o.a. verstaan: loon uit werk, alimentatie, AOW, WW of een
andere uitkering, pensioen, en heffingskortingen van de belastingdienst.
Wanneer u studiefinanciering ontvangt, heeft u geen recht op de toeslag.
Voeg bewijsstukken bij van uw inkomen over de maand voorafgaand aan deze
aanvraag. Voorbeelden van bewijsstukken zijn een loonstrook of een
uitkeringsspecificatie of bankafschriften.
2. Op welk bankrekeningnummer (IBAN) wilt u de bijdrage ontvangen?
…………………………………………………
Afhankelijk van de door u ingevulde gegevens kan de gemeente Hattem u vragen
om aanvullende gegevens om uw recht op de energietoeslag vast te kunnen stellen.
Bewijsstukken mag u ook mailen naar marjahabers@hattem.nl onder vermelding van
‘aanvraag energietoeslag’ en uw naam en BSNummer.

Ondertekening

Plaats

: ……………………………………………………

Datum

: ……………………………………………………

Handtekening aanvrager

: ……………………………………………………

Handtekening partner

: ……………………………………………………

Heeft u bij het invullen van dit formulier hulp gehad van Op Ko€rs?
Nee
Ja, naam medewerker Op Ko€rs: ………………………………………….

Door vermelding van uw persoonsgegevens op dit formulier geeft u toestemming deze gegevens te gebruiken voor
het doel vermeld op het formulier. De gegevens worden niet voor andere doelen gebruikt en niet langer bewaard
dan het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Na afhandeling van uw aanvraag worden uw persoonsgegevens
opgeslagen in het archief van de gemeente Hattem, cluster Werk, Inkomen, Zorg & Welzijn.

Eenmalige energietoeslag 2022
Heeft u een inkomen lager dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm? Dan komt
u in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag 2022 ter hoogte van €800,-.
Deze toeslag is vanuit de rijksoverheid bedoelt om uw gestegen energielasten voor
2022 te compenseren. Er is één toeslag per huishouden mogelijk.
Studenten met studiefinanciering komen niet in aanmerking voor de toeslag!
130% van de bijstandsnorm voor personen tussen 21 jaar en pensioengerechtigde
leeftijd (inclusief vakantiegeld)
Gehuwden / samenwonenden
€ 2.027,45
Alleenstaande en alleenstaande ouder
€ 1.419,22
130% van de bijstandsnorm voor personen ouder dan pensioengerechtigde leeftijd
(inclusief vakantiegeld)
Gehuwden / samenwonenden
€ 2.135,30
Alleenstaande en alleenstaande ouder
€ 1.576,98

U moet bewijsstukken inleveren bij de aanvraag. De bewijsstukken zijn afhankelijk van
het soort inkomen, bijvoorbeeld:
 Loonstrook over de maand voorafgaand aan deze aanvraag;
 Uitkeringsspecificatie over de maand voorafgaand aan deze aanvraag;
 Bij heffingskorting minstverdienende partner: een beschikking voorlopige
teruggaaf inkomstenbelasting;
 Bij alimentatie: een beschikking uitspraak rechter en echtscheidingsconvenant;
 Bankafschriften over de maand voorafgaand aan deze aanvraag waarop de
inkomsten zijn te zien.
Indien nodig kan er aanvullende informatie of bewijsstukken worden gevraagd over
uw inkomen.
Meer informatie
Heeft u een vraag over de toeslag of weet u niet zeker of u in aanmerking komt?
Neem dan contact op met Marja Habers via telefoonnummer 038-4431616.
Zij is bereikbaar op maandag tot en met donderdag.

Hulp bij invullen aanvraagformulier
Voor hulp bij het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met Op Ko€rs.
Op Ko€rs is een service van Stichting Welzijn Hattem (SWH) en kan u ondersteunen
met formulieren en financiën.
Er is elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een inloopspreekuur in De Marke
(Daendelsweg 2). Er is geen spreekuur in de schoolvakanties.
Op Ko€rs is bereikbaar op telefoonnummer (038) 443 28 81.

