Energietoeslag aanvragen
U kunt een aanvraag indienen tot en met 15 november 2022.
In verband met de vele aanvragen, kan het wat langer duren voordat u bericht ontvangt (tot maximaal 14 weken).

1 Persoonsgegevens
Aanvrager

Gegevens eventuele partner

Achternaam:

Achternaam:

Voorletters:

Voorletters:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Adres:

Adres:

Postcode:

Postcode:

Woonplaats:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

E-mailadres:

IBAN:
Op naam van:

Bijlagen
> voeg een (veilige) kopie van uw legitimatiebewijs en die van uw eventuele partner toe. U maakt een veilige kopie door op de kopie:
• het burgerservicenummer onleesbaar te maken, ook in de cijferreeks onderaan;
• aan te geven dat het een kopie is;
• te zetten voor welke instantie en voor welk product de kopie bedoeld is;
• de datum van de afgifte te vermelden.
> Het laatste afschrift van uw bankrekening (IBAN) waarop de energietoeslag gestort moet worden, met daarop zichtbaar rekeningnummer en naam.

2 Uitsluitingsgronden
Is een van de volgende situaties op u van toepassing? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
U verblijft in een instelling of opvanghuis.
U bent jonger dan 21 jaar en ontvangt geen aanvullende bijstand.
U bent jonger dan 27 jaar en maakt aanspraak op studiefinanciering (WSF 2000).
U bent dak- of thuisloos en/of u heeft alleen een briefadres in uw gemeente.
U verblijft in een huis van bewaring of gevangenis.
U betaalt geen energiekosten.
U deelt de kosten van uw huishouden met een of meerdere medebewoners (geen partner) en u heeft geen hoge energielasten.
Heeft u een van bovenstaande situaties aangekruist:
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ja, u heeft geen recht op energietoeslag. U kunt geen aanvraag indienen.
nee, u kunt verder gaan met de aanvraag.
Bijlagen
> voeg een kopie toe van een bewijs van energielasten die u per maand moet betalen.
1 van 2

3 Uitkering
Als u op 1 april 2022 al een uitkering ontving, heeft u zeer waarschijnlijk de € 800,- energietoeslag al ontvangen.
Heeft u geen € 800,- ontvangen dan kunt u verder gaan met deze aanvraag.

Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente?
nee

> ga verder naar 4 Hulpverlening

ja

> ga verder naar 6 Toelichting

4 Hulpverlening
Heeft u en/of uw partner een budgetbeheerder, bewindvoerder of curator?
nee

ja, namelijk:

Naam:

Telefoonnummer:

5 Inkomsten
De maandelijkse inkomsten van u en uw partner zijn:
Soort inkomsten:

ikzelf

partner

Soort inkomsten:

ikzelf

partner

Soort inkomsten:

ikzelf

partner

Soort inkomsten:

ikzelf

partner

Bijlagen
> voeg kopieën van alle inkomsten van uzelf en uw partner van de afgelopen 3 maanden toe (denk hierbij aan inkomsten uit loondienst, eigen onder
neming, uitkering, pensioen, alimentatie, heffingskorting of overige inkomsten).
Toelichting op uw aanvraag (niet verplicht)

Naar waarheid ingevuld,
Plaats en datum:

Plaats en datum:

Handtekening:

Handtekening eventuele partner:

Terugsturen
Per post (postzegel is niet nodig):
Gemeente Breda
Afdeling Participatie (Team INK)
Antwoordnummer 11008
4800 VC Breda
Vragen aan de gemeente? Ga naar www.breda.nl
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