Aanvraagformulier Hengelose Energieregeling 2022

(toelichting op p. 2)

1. Persoonlijke gegevens
Aanvrager

Partner

Naam
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Burgerservicenummer
Geboortedatum
Woning
Geef aan of u een huur- of koopwoning
heeft

Betaalrekeningnummer (IBAN)
Geef aan op welk rekeningnummer u de
energietoeslag wilt ontvangen

2. Hoe hoog is uw netto gezinsinkomen van de afgelopen maand

Aanvrager

Per week,

Per week, per 4

per 4 weken

weken of per

of per maand

Partner

maand

Inkomen uit loondienst of als
zelfstandige
Uitkering van
AOW/WW/WAO/WIA/WGA
enz. (geen bijstand)
Alimentatie
Pensioen
Heffingskortingen*
Overige inkomsten
*Heffingskortingen zijn kortingen op de loonbelasting die de Belastingdienst uitbetaalt.

3. Verklaring
U als aanvrager, en uw partner verklaren het volgende:
•
Ik heb alle vragen naar waarheid ingevuld. Ik weet dat het verboden is onwaarheden in te vullen. Ik weet
ook dat ik geen informatie mag achterhouden.
•
Ik voldoe aan de gestelde voorwaarden.
•
Ik ben er mee bekend dat de gegevens worden gebruikt om het recht op de energietoeslag vast te stellen,
dat deze gegevens worden gecontroleerd, dat de gemeente hiervoor inlichtingen vraagt bij instanties en
personen die op grond van de wet verplicht zijn deze te verstrekken en dat de gegevens kunnen worden
doorgegeven aan derden als dat voor de uitvoering van de wet nodig is.
•
Ik weet dat als ik ten onrechte energietoeslag ontvang, deze kan worden teruggevorderd.

Datum: __________________________

Datum: __________________________

Handtekening aanvrager:

Handtekening partner (indien van toepassing)

_________________________________

_________________________________________
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Toelichting
De prijzen van energie zijn in 2022 flink gestegen. Mogelijk biedt de Hengelose Energieregeling 2022 hulp.
De Hengelose Energieregeling is bedoeld voor huishoudens die niet in aanmerking komen voor de landelijke
energietoeslag. Als u voldoet aan de voorwaarden van de Hengelose Energieregeling, kunt u een toeslag krijgen
van € 800.

Voorwaarden Hengelose Energieregeling
U komt in aanmerking voor de Hengelose Energieregeling als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

•
•
•
•
•
•

U woont in Hengelo.
U bent 18 jaar of ouder.
U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
U woont zelfstandig en heeft een variabel energiecontract.
Tussen 1 juli en 1 oktober 2022 was het door uw energiemaatschappij voorgestelde voorschotbedrag
meer dan 15% van uw (gezamenlijke) netto maandinkomen.
het inkomen van u en uw eventuele partner is maximaal € 2.350 netto per maand (zonder
vakantiegeld), maar hoger dan onderstaande bedragen:
21 jaar tot AOW leeftijd

Vanaf AOW leeftijd

Alleenstaande / alleenstaande ouder

€ 1257

€ 1398

Echtpaar / samenwonend

€ 1795

€ 1893

Maximum netto maandinkomen
zonder vakantiegeld per 1-7-2022

Let op:
Is uw inkomen lager dan (of gelijk aan) de bedragen die in de tabel staan? Dan komt u niet in aanmerking voor de
Hengelose energieregeling. U heeft mogelijk wél recht op de landelijke energietoeslag. Dat is een hoger bedrag (€
1.300). Heeft u deze toeslag nog niet aangevraagd? Dat kan nog tot en met 31 december 2022. Meer informatie
vindt u op www.hengelo.nl (zoek op: Energietoeslag, landelijke regeling).

Aanvragen toeslag Hengelose Energieregeling
Voldoet u aan de voorwaarden van de Hengelose Energieregeling? Vraag dan de toeslag van € 800 aan. Dat kan
tot en met 31 december 2022.
Wat moet u doen?
Print dit aanvraagformulier en vul het in. Vergeet niet om het formulier te ondertekenen. Als u een partner heeft,
moet die ook een handtekening zetten.
Stuur de volgende stukken met uw aanvraag mee:

•
•
•
•
•

Een kopie van uw identiteitsbewijs of verblijfsvergunning (en die van uw partner). Schrijf op de kopie
de woorden 'kopie gemeente'. Zo voorkomt u identiteitsfraude.
Een bewijs van uw netto maandinkomen van de afgelopen maand (bijvoorbeeld bankafschriften,
loonstrookjes of uitkeringsspecificaties).
Een kopie van uw energiecontract of een ander stuk van uw energiemaatschappij waaruit blijkt dat u een
variabel contract heeft.
Een bewijs van het door uw energiemaatschappij voorgestelde voorschotbedrag in de maand juli,
augustus of september 2022.
Een kopie van de bankpas van uw rekening waarop u de toeslag wilt ontvangen (een kopie bankafschrift
mag ook).

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier, samen met de bijlagen, naar:
Werk en Inkomen, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo.
Een postzegel is niet nodig. Mailen mag ook: gemeente@hengelo.nl
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