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Aanvraagformulier voor energietoeslag 

De toeslag kan per huishouden één keer aangevraagd worden. 

1. Uw persoonsgegevens 

Aanvrager 

Voor- en achternaam:  

Geboortedatum: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoonnummer: 

IBAN:  

Partner (indien van toepassing) 

Voor- en achternaam: 

Geboortedatum:  

Telefoonnummer: 

2. Uw inkomen 

Vul hier uw netto inkomen in, ook van uw eventuele partner. Het gaat om inkomen uit werk in 

loondienst, uitkering en overige inkomsten. Bent u zelfstandige? Vul dan uw netto 

inkomen in van de afgelopen 3 maanden. 

Inkomen aanvrager 

Netto inkomen: €      

Dit inkomen is: 

 per maand  

 per 4 weken  

 per week 

 per 3 maanden.  

Is dit inclusief vakantiegeld?  ja  nee 
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Inkomen partner 

Netto inkomen: € 

Dit inkomen is:    

 per maand  

 per 4 weken  

 per week  

 per 3 maanden.  

Is dit inclusief vakantiegeld?   ja  nee 

Overige inkomsten  

Heeft u inkomsten uit bijvoorbeeld alimentatie voor uzelf of kinderen, inkomsten uit het buitenland, 

internet verkoop?  Ja, vul het inkomen in   Nee, ga verder naar 3. Hoogte toeslag. 

 

Overige inkomsten: €     

Dit inkomen is: 

 per maand  

 per 4 weken  

 per week 

Is dit inclusief vakantiegeld?  ja  nee   niet van toepassing 

3. Ondertekening 

Met het ondertekenen van deze aanvraag verklaar ik: 

• dat mijn inkomen niet hoger is dan de inkomensgrens die vermeld staat op 

www.hoorn.nl/energietoeslag  

• dat ik, of één van mijn huisgenoten wonend op hetzelfde adres, dit jaar nog geen 

energietoeslag heb/heeft aangevraagd. 

• dat ik energiekosten heb.  

• dat het formulier geheel naar waarheid is ingevuld en dat ik niets heb verzwegen. 

• dat ik weet dat het onjuist of onvolledig beantwoorden van vragen strafbaar is en tot gevolg kan 

hebben dat ik geld moet terugbetalen en eventueel een boete kan krijgen. 

• dat ik weet dat de gemeente op grond van de Participatiewetwet de gegevens controleert op 

juistheid en volledigheid bij instanties zoals het UWV WERKbedrijf, Sociale verzekeringsbank, 

andere gemeenten en/of de Belastingdienst en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen 

in een persoonsregistratie. 

Datum:  

 

Handtekening aanvrager:    Handtekening partner: 

 

 

http://www.hoorn.nl/energietoeslag
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4. Documenten: 

Stuur een kopie van onderstaande documenten mee met uw aanvraag:  

□ Paspoort of identiteitsbewijs. 

□ Kopie bankpas of afschrift van de bankrekening waarop de toeslag gestort wordt. 

□ Loonspecificatie (bijvoorbeeld een loonstrook of salarisstrook) van de maand voorafgaand aan 

uw aanvraag. 

5. Versturen 

Verstuur deze aanvraag samen met alle documenten via gemeente@hoorn.nl of per post. 

6. Afhandeling 

U ontvangt binnen 8 weken na uw aanvraag een brief. Dit is een beschikking. In deze beschikking 

staat of u de toeslag wel of niet krijgt van de gemeente. Krijgt u hem wel? Dan staat in deze brief 

welk bedrag u ontvangt. 
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