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Aanvraag Energietoeslag 2022  
  
   

  

1. Persoonsgegevens 

  Burgerservicenummer (BSN)     

  Voorletter(s)   

  Tussenvoegsel  

  Achternaam  

   (gehuwden hier geboortenaam invullen)     

  Geboortedatum  

 

2. Adresgegevens 

  Adres  

  Postcode 

  Woonplaats 

 

3. Contactgegevens 

  E-mailadres  

  Telefoonnummer  

  

  Heeft u een partner O  Ja O  Nee  (Ga door naar vraag 5. overige vragen)  

  Kies ‘ja’ als één van onderstaande situaties op u van toepassing is: 

  U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partner. 
   of 

  U woont samen op hetzelfde adres en een van deze situaties geldt voor u: 
  •  U heeft samen een huishouden. 
  •  U bent ex-echtgenoten of ex-partners. 
  •  U heeft samen een kind. 
  •  U heeft het kind van uw partner erkend. 
  •  Uw partner heeft uw kind erkend. 
  •  U bent ergens anders als partners geregistreerd, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als     
     meeverzekerde bij een zorgverzekering. 
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4. Persoonsgegevens partner 

  Burgerservicenummer (BSN)  

  Voorletter(s) 

  Tussenvoegsel 

  Achternaam  

  (gehuwden hier geboortenaam invullen)  

  Geboortedatum  

 

5. Overige vragen 

Welke situatie geldt voor u?  

  O U bent student en ontvangt studiefinanciering (WSF 2000). 

  O U verblijft in een instelling of inrichting. 

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

  O U bent 18, 19 of 20 jaar en ontvangt van de gemeente geen aanvullende bijzondere bijstand (DAB). 

  Als één van bovenstaande situaties op u van toepassing is, heeft u waarschijnlijk geen recht op de energietoeslag   

  O Nee, deze situaties gelden allemaal niet voor mij. 

 Ga naar vraag 6. 

 

6. Inkomen 

Welke situatie geldt voor u?   

  O U heeft in 2022 kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen gekregen. 

  O U en uw eventuele partner ontvangen AOW of een Wajong-uitkering of een nabestaandenuitkering en u 

heeft (samen) daarnaast geen andere inkomsten. 

  O U ontvangt een uitkering van UWV met een aanvullende toeslagenwetuitkering van UWV. 

  O U heeft in 2022 een AOW-tegoed ontvangen. 

 Als één van bovenstaande situaties op u van toepassing is, ga dan verder naar 7. 

  O Nee, deze situaties gelden allemaal niet voor mij. 

 Vul eerst onderstaande vraag in en ga dan verder naar vraag 7. 

 

  Was uw gezamenlijke netto maandinkomen (zonder vakantiegeld) 

  in januari 2022 minder dan het hieronder genoemde  

  bedrag?        O  Ja O  Nee  

  Alleenstaande of alleenstaande ouder tussen 21 jaar en AOW-leeftijd € 1.245 

  Gezin 2 personen allebei tussen 21 jaar en AOW-leeftijd   € 1.780 

  Alleenstaande AOW-gerechtigde    € 1.385 

  Echtpaar, één of allebei met AOW    € 1.875 

 Als u hier ja heeft ingevuld, ga dan naar vraag 7. 

 Als u hier nee heeft ingevuld, ga dan naar de volgende vraag.  
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 Was uw gezamenlijke netto maandinkomen (zonder vakantiegeld) 

  in januari 2022 minder dan het hieronder genoemde  

  bedrag?        O  Ja O  Nee 

  Alleenstaande of alleenstaande ouder tussen 21 jaar en AOW-leeftijd € 1.455 

  Gezin 2 personen allebei tussen 21 jaar en AOW-leeftijd  € 2.075 

  Alleenstaande AOW-gerechtigde    € 1.615 

  Echtpaar, één of allebei met AOW    € 2.185 

  Indien u hier nee heeft ingevuld, heeft u waarschijnlijk geen recht op de energietoeslag   

 

7. Stuur dit mee met uw aanvraag: 

➢ Een duidelijke foto of kopie van een geldige ID-bewijs 

-  uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart of; 

- uw paspoort uit een EER-land of; 

- uw Nederlands vreemdelingendocument 

Let op, zowel de voor- als achterkant toevoegen. 

Een rijbewijs is niet toegestaan. 

➢ Een duidelijke foto of kopie van een geldig ID-bewijs van uw partner (als u een partner heeft) 

 

  Rekeningnummer voor uitbetaling         NL 

       Vul hierboven het IBAN-nummer in waarop  

        we de energietoeslag kunnen overmaken.  

       Vul alleen uw eigen privé-rekeningnummer in. 

 

  Akkoordverklaring aanvrager 

  O Ik heb de vragen in het formulier begrepen. 

  O Ik heb mijn aanvraag volledig en naar waarheid ingevuld. 

  O Ik begrijp dat deze informatie achteraf gecontroleerd kan worden en dat ik een eventueel te veel ontvangen  

           bedrag moet terugbetalen aan de gemeente. 

 

 Datum                                          Handtekening van uzelf  
 
 
 
 
 
                          Onderstaande gegevens alleen invullen als u een partner heeft. 

 
  Akkoordverklaring partner 

  O Ik heb de vragen in het formulier begrepen. 

  O Ik heb mijn aanvraag volledig en naar waarheid ingevuld. 

  O Ik begrijp dat deze informatie achteraf gecontroleerd kan worden en dat ik een eventueel te veel ontvangen  

           bedrag moet terugbetalen aan de gemeente. 

 
 Datum                                          Handtekening van uw partner  
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        Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier, neem dan contact op met de Vraagwijzer, een gratis loket van de    
        gemeente Rotterdam. U kunt de Vraagwijzer bellen via telefoonnummer 14010 of bezoeken.  

 

  Hoe verstuurt u het formulier? 

  Heeft u het formulier volledig ingevuld en ondertekend? Dan kunt u het aanvraagformulier en een kopie of  

  foto van een geldig ID-bewijs e-mailen, inleveren of opsturen. 

   

  E-mailen: 

  energietoeslagWI@rotterdam.nl 

  

  Inleveren: 

  Stadswinkel IJsselmonde, Herenwaard 23 

  Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 

 

  Via post: 

  Gemeente Rotterdam t.a.v. Team Energietoeslag 

  Postbus 1024 

  3000 BA Rotterdam 

 

       U krijgt na ontvangst van het aanvraagformulier binnen acht weken bericht van ons. 
  

mailto:energietoeslagWI@rotterdam.nl
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