
 
 

 

 

 

Aanvraag Energietoeslag 
 

Wat moet u doen? 

• Vul de vragen naar waarheid in.  

• Voeg de bewijsstukken zoals specificaties van uw inkomen en identiteit toe. Zorg ervoor dat 
de bewijsstukken compleet zijn. Wij kunnen uw aanvraag dan in een keer beoordelen. 

• Onderteken de aanvraag. Heeft u een partner? Dan moet u beiden de aanvraag 
ondertekenen. 

 
Inleveren 

Stuur dit formulier, volledig ingevuld en voorzien van uw handtekening met alle bewijsstukken 

naar: Meerinzicht, T.a.v. Domein Sociaal, Antwoordnummer 430, 3840 VB Harderwijk (postzegel 

niet nodig). 

 
Andere vragen? 

Heeft u andere vragen die te maken hebben met zorg en ondersteuning en/of werk en inkomen? 

Wij helpen u graag bij alle zaken die u nu en in de toekomst nodig heeft. Neem dan contact op met 

het Klantcontactcentrum van uw gemeente of vul het contactformulier in op www.meerinzicht.nl. 

Als u een klantmanager heeft, kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw klantmanager. 

 

1. Persoonsgegevens   

 Aanvrager Partner 

Voorletter(s) Achternaam   

Geslacht □ Man □  Vrouw □ Man  □ Vrouw 

Geboortedatum    

Adres   

Postcode/Woonplaats    

Burgerservicenummer   

Telefoonnummer   

E-mailadres    

Legitimatiebewijs □ Paspoort  □ Identiteitskaart  □ Paspoort    □ Identiteitskaart 

Nummer legitimatiebewijs   

Geldigheid legitimatiebewijs   

Nationaliteit   

Verblijfsvergunning bij niet- 
Nederlandse nationaliteit 

□  Ja   □ Nee  □ Ja  □ Nee 

Type verblijfsvergunning   

Geldigheid verblijfsvergunning   

   

 

2. Bankrekeningnummer 
Op dit rekeningnummer maken wij de energietoeslag over.  

 
 

 
 

 

Meerinzicht 

Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk     Gemeente Ermelo T (0341) 567321 

E contact@meerinzicht.nl Gemeente Harderwijk     T (0341) 411911 

I www.meerinzicht.nl Gemeente Zeewolde        T (036) 5229522 

 

Meerinzicht is de 

samenwerking van de 

gemeenten Ermelo, 

Harderwijk en Zeewolde 

Bankrekeningnummer  

Ten name van  

http://www.meerinzicht.nl/
mailto:contact@meerinzicht.nl
http://www.meerinzicht.nl/


3. Inkomen 
 

Vul hier uw netto-inkomen per maand in wat u ontvangt zonder het vakantiegeld. Heeft u een wisselend inkomen? Vul 
dan het gemiddelde in of de bedragen van de afgelopen 3 maanden.  

 Aanvrager Partner 

□ Loon van een werkgever € € 

□ Inkomsten uit eigen onderneming € € 

□ Uitkering van UWV € € 

□ AOW-uitkering € € 

□ Pensioen € € 

□ Studiefinanciering € € 

□ Partneralimentatie € € 

□ Kinderalimentatie € € 

□ Vrijwilligersvergoeding € € 

□ Inkomsten uit (onder)verhuur € € 

□ Overige inkomsten, namelijk: 

 

 

€ 

 

€ 

   

4. Bijlagen 
Voeg de volgende bijlagen toe aan uw aanvraag: 
- Kopie van uw paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning. 
- Kopie van uw bankpas of bankrekening, waar uw naam en het rekeningnummer staan.  
- Heeft u een vast inkomen? Voeg dan de specificaties van uw inkomen van de afgelopen maand toe aan deze 

aanvraag. Denk aan loonstroken als u in loondienst bent, pensioenspecificaties, (kinder- en/of partner-) 
alimentatie, uitkeringsspecificatie UWV.  

- Heeft u een wisselend inkomen? Voeg dan de specificaties van uw inkomen van de afgelopen 3 maanden toe aan 
deze aanvraag. Dit geldt bijvoorbeeld als u in loondienst bent, of vrijwilligersvergoeding krijgt.  

- Heeft u een eigen bedrijf? Dan hebben wij de jaarrekening en aangifte Inkomsten Belasting over 2021 nodig of de 
winst- en verliesrekening over het eerste kwartaal 2022. 

 
 



5. Ondertekening 
Hierbij verklaar ik/verklaren wij ermee bekend te zijn dat Meerinzicht de verstrekte gegevens op grond van de 

wet moet controleren op juistheid en volledigheid en daarvoor inlichtingen vraagt bij personen en instanties die 

op grond van de wetgeving verplicht zijn deze te verstrekken. Het is mij/ons bekend dat de gegevens worden 

opgenomen in een persoonsregistratie en dat onjuiste en onvolledige opgaven kan leiden tot intrekking van de 

bijstand en tot strafvervolging. 

 
Plaats:    

 
Datum:   

 

 
Handtekening aanvrager: Handtekening partner: 

 
 
 

 
   

 
 
 

 
Door vermelding van uw persoonsgegevens op dit formulier geeft u toestemming deze gegevens te gebruiken voor het doel 

vermeld op dit formulier. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet langer bewaard dan het doel 

waarvoor zij zijn verstrekt. Na afhandeling van uw aanvraag worden uw persoonsgegevens opgeslagen in het archief van 

Meerinzicht. 
 

 


