
 

 
 
AANVRAAG EENMALIGE ENERGIETOESLAG 
 
Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor de eenmalige energietoeslag van € 1.300,00. U heeft 
recht op de energietoeslag als u op de datum waarop u de energietoeslag aanvraagt: 

 21 jaar of ouder bent; 

 in de gemeente Zutphen woont; 

 een geldig Nederlands identiteitsbewijs, paspoort of een geldige verblijfsvergunning heeft; 

 hoofdhuurder of eigenaar van de woning waarin u woont; 

 geen student bent; 

 een inkomen heeft dat niet hoger is dan 130% van het sociaal minimum. In de tabel hieronder 
staan de bedragen per maand die hierbij horen (inclusief vakantiegeld). 

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd AOW-leeftijd 

Alleenstaand of alleenstaande ouder € 1.432,37 € 1.593,37 

Samenwonend of gehuwd € 2.045,24 € 2.158,47 

 
De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energieprijzen. Het kan zijn dat u op dit moment geen hoge 
energierekening hebt. Bijvoorbeeld omdat u nog een gunstig vast contract hebt. Dan hebt u toch recht op 
de energietoeslag. Het is niet verplicht om de energietoeslag te gebruiken voor de energierekening. Maar 
het is wel verstandig als u dit geld reserveert voor het moment dat u de jaarafrekening van uw 
energieleverancier ontvangt. De kans is groot dat u moet bij betalen. Daarvoor hebt u dan het geld.  
 
Als u gehuwd of samenwonend bent moet u de gegevens van uw partner ook invullen. 
 
 

Persoonsgegevens  
Naam aanvrager……………………………………………Naam partner ……………………………………… ...  

Geboortedatum:…………………………………………….Geboortedatum………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………….E-mail…………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………………………………..Telefoonnummer………………………………… 

 
Beantwoord deze vragen met ja of nee 

Ik ben hoofdhuurder of eigenaar van de woning waarin ik woon Ja / Nee 

Ik ben 21 jaar of ouder Ja / Nee 

Ik woon in Zutphen Ja / Nee 

Ik heb een geldig Nederlands identiteitsbewijs, paspoort of verblijfsvergunning Ja / Nee 

Ik ben geen student Ja / Nee 

Ik heb een uitkering van de gemeente: P-wet, IOAW, IOAZ of Bbz 
(dan hoeft u uw inkomen niet in te vullen hieronder) 

Ja / Nee 

 

Inkomen 
U (en uw partner) ontvang(en)t de volgende netto inkomsten per maand: 

Omschrijving bedrag netto 

☐ inkomen uit arbeid €                                       netto 

☐ WAO / WIA /WW/ /ziektewet / toeslagenwet €                                       netto 

☐ heffingskorting minst verdienende partner €                                       netto 

☐ Wajong €                                       netto 

☐ ANW / AOW / AIO(svb) €                                       netto 

☐ pensioen €                                       netto 



☐ alimentatie ouder € netto 

☐ alimentatie kind (tot 18 jaar) € netto 

☐ overig, namelijk: € netto 

☐ inkomen uit zelfstandige activiteiten * €                                       netto 

 
*Inkomsten uit zelfstandige activiteiten 
Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/baten uit bedrijf 
verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed 
koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten).Omdat u aan het eind van het jaar nog 
belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 17%. Dit is een gemiddeld percentage, 
rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.  

 

Bankrekeningnummer 

 

Meesturen 
 Stuur met uw aanvraag de volgende documenten mee: 

 Een kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart of verblijfsvergunning van uzelf en partner 
(geen rijbewijs);  

 Kopie van uw loonstrook en/of uitkering specificatie van de afgelopen maand (bij wisselende 
inkomsten 3 maanden loonstroken) 

 Bankafschrift waar de betaling van uw energierekening op te zien is (met daarop zichtbaar 
rekeningnummer en uw naam).  

 

Verklaring aanvrager 

Ik verklaar deze aanvraag volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en geen belangrijke 

gegevens te verzwijgen.  

 
 
Naar waarheid ingevuld, 
 
Datum:………………… 
 
Handtekening: 
 
………………………… 
 

 
Naar waarheid ingevuld, 
 
Datum:………………… 
 
Handtekening partner 
 
………………………… 
 

 
Naar waarheid ingevuld, 
 
Datum:………………… 
 
Handtekening gemachtigde 
 
………………………… 
 

Inleveren 
U kunt dit formulier, volledig ingevuld en voorzien van bewijsstukken: 

 inleveren bij Gemeente Zutphen, locatie Henri Dunantweg 1 (’s ochtends geopend); of 

 mailen naar info@zutphen.nl; of 

 opsturen naar de Gemeente Zutphen, Antwoordnummer 31, 7200 VB Zutphen. 

 

 

 

 

 
IBAN Rekening voor uitbetaling: ..............................................................................................................  
 
Ten name van:  ........................................................................................................................................  
 


	AANVRAAG EENMALIGE ENERGIETOESLAG
	Persoonsgegevens
	Inkomen
	Bankrekeningnummer
	Meesturen
	Verklaring aanvrager

	Inleveren


