Aanvraagformulier
Eenmalig energietoeslag 2022
DSP: 02160009

1. Gegevens aanvrager
Vul hier uw eigen gegevens in:
Voorletter:
Achternaam:
Adres:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Indien van toepassing
naam contactpersoon/ Bewindvoerder:

Vul hier indien van toepassing de gegevens van uw partner in:
Voorletter:
Achternaam:
Adres:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Indien van toepassing
naam contactpersoon/ Bewindvoerder:

2. Energiekosten
Wat zijn uw maandelijkse energiekosten?: €
Let op: Stuur een bewijsstuk mee waaruit blijkt dat u energiekosten heeft. Zoals een kopie
bankafschrift of energiecontract op naam.
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3. Uw inkomen
Vul hier uw inkomen en indien van toepassing het inkomen van uw partner in. Gebruik het actuele
netto inkomen. Vul de velden in die op u van toepassing zijn.
Uzelf:
Loon:
Uitkering / WW / WIA:
Alimentatie:
Overige:
Heffingskortingen Belastingdienst:
Uw partner:
Loon:
Uitkering / WW / WIA:
Alimentatie:
Overige:
Heffingskortingen Belastingdienst:
Let op: Stuur kopieën van loonstroken en/of uitkeringsspecificaties mee van de maand voorafgaand
aan de aanvraag. Wanneer u een wisselend inkomen heeft, stuur dan van 3 maanden voorafgaand
aan de aanvraag uw inkomensgegevens mee. Wij gaan dan uit van het gemiddelde.
Als u een heffingskorting van de Belastingdienst ontvangt, stuur dan over 2022 de beschikking
voorlopige teruggaaf van de heffingskorting mee

4. Betaling
Op welk rekeningnummer kan de energietoeslag worden overgemaakt?
IBAN rekeningnummer:
Op naam van:

5. Verklaring en handtekening
> Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat het niet, of niet compleet doorgeven
van informatie kan betekenen dat ik de bijzondere bijstand moet terugbetalen.
> Ik weet dat wij bij andere organisaties nakijken of wat u heeft doorgegeven klopt.
Datum:
Handtekening van uzelf en uw partner:
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6. Bijlagen
Zorg dat u de volgende bewijsstukken inlevert:
> Een kopie of scan van een geldig identiteitsbewijs, ID-kaart of paspoort van uzelf.
> Indien u een partner heeft. Een kopie of scan van een geldig identiteitsbewijs, ID-kaart of
paspoort van uw partner.
> Een bewijsstuk waaruit blijkt dat u energiekosten heeft. Zoals een kopie bankafschrift of
energiecontract op naam.
> Een kopie van uw loonstroken en/of uitkeringsspecificaties over de maanden januari, februari en
maart 2022 van u.
> Indien u een partner heeft. Een kopie van de loonstroken en/of uitkeringsspecificaties over de
maanden januari, februari en maart 2022 van uw partner.
> Als u een heffingskorting van de Belastingdienst ontvangt, stuur dan over 2022 de beschikking
voorlopige teruggaaf van de heffingskorting mee.
> Het laatste afschrift van uw bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden met
daarop zichtbaar uw rekeningnummer en naam.
> Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft.

7. Formulier verzenden
Stuur het formulier en de bijlagen op naar:
bijzonderebijstand@culemborg.nl.
Of
Gemeente Culemborg
t.a.v. Team Financiële Ondersteuning Inwoners
Postbus 136
4100 AC Culemborg

8. Vragen?
Heeft u vragen? Neemt u dan op maandag tot donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur contact met ons
op. Op vrijdag zijn wij tussen 9.00 en 12.00 uur bereikbaar. Ons telefoonnummer is: 0345 477 700.
Indien u graag hulp wilt bij het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met de
Formulierenbrigade. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 06-31632673 en e-mail
info@formulierenbrigade.nl

9. Beoordeling
Binnen 8 weken krijgt u bericht over uw aanvraag.
Het kan zijn dat wij voor het beoordelen van uw aanvraag meer informatie van u nodig hebben. Wij
sturen u dan een e-mail of een brief. Hierin staat welke gegevens wij nodig hebben. Ook staat daarin
voor welke datum wij deze gegevens nodig hebben. Dit zorgt er wel voor dat wij langer over de
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beoordeling van uw aanvraag mogen doen. Om dit te voorkomen vragen wij u het formulier
compleet in te vullen en de gevraagde gegevens mee te sturen.
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