
 

Reg.nummer aanvrager : In behandeling bij : 

Reg.nummer partner : Werkprocesnummer : 

Wat is de energietoeslag? 
De energietoeslag is een bedrag van € 1.300,- netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor 
uw energiekosten. 
 
Wat zijn de voorwaarden? 
U heeft recht op de energietoeslag als u op 1 januari 2022 of het moment van aanvraag:  

• 21 jaar of ouder bent; 

• in de gemeente Waterland woont; en 

• een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en 

• een inkomen beneden de 120% van de voor u geldende bijstandsnorm heeft.  

 
Inkomensgrenzen per 1 januari 2022, exclusief vakantiegeld, is 120 % van de voor u geldende 
bijstandsnorm: 

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-
leeftijd 

Vanaf AOW-leeftijd 

Alleenstaand € 1.244,54 € 1.382,89 

Samenwonend/getrouwd € 1.777,92 € 1.872,49 

 
Er is per adres recht op één energietoeslag.   
 
U heeft geen recht op de energietoeslag als u aan bovenstaande voldoet, maar op 1 januari 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 

• alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente. 
 

Voldoet u aan de voorwaarden? Vraag dan de energietoeslag aan! 
 
Stuur het volgende mee 

• U vult en ondertekent het aanvraagformulier naar waarheid in.  

• Als u een partner heeft, moet u de aanvraag beiden ondertekenen.  

• Kopie geldig ID/Paspoort (geen rijbewijs) van u.  

• Als u een partner heeft, moet u beiden een kopie geldig ID/paspoort  (geen rijbewijs) inleveren.  

• Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn: 
- Netto maand specificatie uit loon / uitkering zoals Wajong, UWV, AOW, lijfrente, alimentatie, 

enz.  
- Mocht u naast een AOW een pensioen uitkering hebben, ook een netto maandspecificatie 

inleveren (nabestaandenpensioen) 
 
De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier. 



  

 
 

 

1) Persoonsgegevens (stuur een kopie paspoort/ ID- kaart/ verblijfsvergunning mee, geen rijbewijs!) 

BSN aanvrager  

Voorletter(s) en achternaam aanvrager  

Geboortedatum aanvrager  

BSN partner  

Voorletter(s) en achternaam partner  

Geboortedatum   

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer 

IBAN 

2) Gezinssituatie     

 O alleenstaand 
O alleenstaande ouder 
O gehuwd/samenwonend 

3) Financiële gegevens/inkomen (stuur recente bewijsstukken/specificaties mee!) 

 
Inkomen (salaris/uitkering/alimentatie etc.): 

 
netto bedrag: periode:    

- €   p.maand/4 weken 

- €  p.maand/4 weken 

- €  p.maand/4 weken 

- €  p.maand/4 weken 

 
4)  Ondertekening 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------- ------------------------------- --------------------------- 

 (datum)                                                          (aanvrager)                                                         (partner) 
 


