Datum aanvraag
Cliëntnummer
Werkprocesnr.

Gemeente Súdwest-Fryslân
t.a.v. Team ABSD, Cluster Mutaties
Postbus 10.000
8600 HA Sneek

Consulent

Aanvraagformulier Tegemoetkoming eenmalige energietoeslag 2022
(U kunt deze premie alleen aanvragen wanneer u de toeslag nog niet automatisch heeft ontvangen en wanneer iemand
anders (18 jaar of ouder) binnen uw huishouden de toeslag nog niet heeft aangevraagd en/of ontvangen).
Zo
1.
2.
3.
4.

vraagt u de tegemoetkoming aan:
Vul het formulier voor u en uw eventuele partner volledig in.
Zet uw handtekening als u alle vragen heeft ingevuld. Ook uw partner (wanneer u die heeft) moet het formulier ondertekenen.
Zorg voor de gevraagde stukken en stuur deze met het ingevulde aanvraagformulier naar de gemeente Súdwest-Fryslân.
U kunt de aanvraag tot uiterlijk 1 oktober 2022 indienen.

Persoonlijke gegevens

Aanvrager

Partner

Man/Vrouw

Man/Vrouw

Naam en voorletter(s)
BSN (BurgerServiceNummer)
Straatnaam en huisnummer
Postcode en Woonplaats
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer
Nationaliteit
E-mailadres
Let op: is dit uw eerste aanvraag, stuur dan een kopie van uw geldige paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs) mee! Dit
geldt ook voor uw (eventuele) partner.

1.

Op welke IBAN bankrekening mogen wij de energietoeslag overmaken, wanneer u recht heeft?
(Kruis de juiste situatie aan en vul de gevraagde gegevens in).
Mijn eigen IBAN. Dit is: NL__________________ ten name van: _______________________________
Nb. Voeg een kopie van uw bankpas bij dit aanvraagformulier.

De IBAN van mijn bewindvoerder. Dit is: NL________________ ten name van: __________________
__________________________________________________ (naam en adres van uw bewindvoerder).
Nb. Voeg een bewijsstuk van de bewindvoering bij dit aanvraagformulier.

2.

Is één van de volgende situaties op u (of op uw partner) van toepassing?
(Kruis aan wat van toepassing is).

U en/of uw partner bent/zijn student (jonger dan 27 jaar en ontvangt studiefinanciering, WSF 2000).
Uzelf
Partner
Niet van toepassing.
U en/of uw partner verblijft/verblijven in een instelling of opvanghuis.
Uzelf
Partner

Niet van toepassing.

U en/of uw partner bent/zijn dak- of thuisloos en heeft/hebben een briefadres in de gemeente
Uzelf
Partner
Niet van toepassing.
U en/of uw partner verblijft/verblijven in detentie of voorarrest.
Uzelf
Partner

3.

Niet van toepassing.

Koopwoning/Huurwoning? (Kruis aan wat van toepassing en voeg het gevraagde bewijsstuk bij).
Ja, ik en/of mijn partner woon/wonen in een koopwoning.
Ja, ik en/of mijn partner woon/wonen in een huurwoning. Ik/Wij heb(ben) een huurovereenkomst
met een derde hiervoor afgesloten. Stuur een kopie van de huurovereenkomst mee.
Bovenstaande situaties zijn niet op mij van toepassing.
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4.

Ontvangt/ontvangen u en/of uw partner maandelijks een uitkering voor levensonderhoud (PW,
Bbz, Ioaw of Ioaz) van de gemeente Súdwest-Fryslân?
Ja, ga door met vraag 10.
Nee, ga door met vraag 5.

5.

Ontvangt/ontvangen u en/of uw partner maandelijks een uitkering op grond van de AOW, Wajong
of ANW en daarnaast geen ander inkomen?
Ja, ga door met vraag 10.
Nee, ga door met vraag 6.

6.

Ontvangt/ontvangen u en/of uw partner maandelijks een uitkering van het UWV én een
aanvullende Toeslagenwetuitkering van het UWV?
Ja, ga door met vraag 10.
Nee, ga door met vraag 7.

7.

Heeft/hebben u en/of uw partner in 2022 kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen
ontvangen?
Ja, ga door met vraag 10.
Nee, ga door met vraag 8.

8.

Vul in onderstaand schema het netto maandinkomen van u (en uw partner) in, van de maand
voorafgaand aan deze aanvraag. Bijv.: U vraagt in mei 2022 aan, dan vult u de gegevens van april 2022 in.
Nb. Voor ondernemers geldt het volgende: Schat het inkomen van de maand voorafgaande aan de aanvraag en vul dit
in. Heeft u wisselende inkomsten, vul dan het gemiddelde van de afgelopen 3 maanden in.

Gezamenlijke netto inkomsten per maand:

Aanvrager

Partner

Inkomen uit arbeid (dienstverband/zelfstandig)

€

€

Pensioen

€

€

Alimentatie (inclusief van de kinderen)

€

€

Uitkering (bijvoorbeeld WW, ZW, WAO, WIA, Wajong,
AOW, Anw)
Anders (bijv. heffingskortingen via de
belastingdienst), namelijk:

€

€

€

€

Totaal inkomen per maand

€

€

U moet een kopie van de meest recente inkomensbewijzen bijvoegen van de maand voorafgaand aan de aanvraag (loon-,
pensioen- of uitkeringsspecificatie). Ondernemers moeten de meest recente jaarrekening meesturen.

9.
9a.

Schulden
Heeft u schulden?
Ja, ga door naar vraag 9b.

Nee, ga door naar vraag 10.

9b.

Zit u in de wettelijke (WSNP) of minnelijke schuldsanering (MSNP)?
Ja, ga door naar vraag 9c
Nee, ga door naar vraag 9d.

9c.

Wat is uw netto besteedbaar inkomen per maand? € _________________
U moet een bewijsstuk bijvoegen van de berekening van uw besteedbaar netto inkomen, dit staat in uw wettelijke of
minnelijke schuldsaneringsregeling.

9d.

Is er sprake van een executoriaal beslag op uw inkomen?
Ja, ga door naar vraag 9e
Nee, ga door naar vraag 10

9e.

Hoe hoog is de maandelijkse aflossing op uw schuld(en)? € _________________
U moet een bewijsstuk bijvoegen van het executoriaal beslag.
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10.
Ondertekening
Heeft u alle gevraagde vragen ingevuld, dan moet u (en uw eventuele partner) hieronder een handtekening
zetten en datum en plaats invullen.
Met het ondertekenen van deze aanvraag verklaar ik (en mijn eventuele partner):
• Dat het formulier geheel naar waarheid is ingevuld en dat ik niets heb verzwegen;
• Dat ik weet dat het onjuist of onvolledig beantwoorden van vragen strafbaar is en dit gevolgen kan
hebben voor een eventuele toekenning, maar ook tot gevolg kan hebben dat ik geld moet
terugbetalen en/of een boete betalen;
• Dat ik weet dat de gemeente op grond van de wet de gegevens controleert bij instanties zoals het
UWV Werkbedrijf, Sociale Verzekeringsbank, andere gemeenten en/of de Belastingdienst (artikel 41,
lid 10 Participatiewet);
• Dat ik ermee instem dat de gemeente inlichtingen inwint die voor dit besluit noodzakelijk zijn;
• Dat ik veranderingen in mijn situatie direct aan de gemeente zal melden;
• Dat ik ermee akkoord ga dat de gemeente mijn gegevens opslaat in haar administratie en dat deze
alleen ten behoeve van het/de gestelde doel(en) worden gebruikt.
Plaats:
Datum:
Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

Wanneer u binnen acht weken na de datum van indiening van deze aanvraag geen beschikking daarop heeft ontvangen kunt u de
gemeente in gebreke stellen.
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