
 
 
Eenmalige energietoeslag 2023 - student 

 

Waarom dit formulier? 

Van veel producten en diensten zijn de prijzen flink 

gestegen. Zoals van eten, het openbaar vervoer en 

vooral van energie. Met een laag inkomen kan het 

moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te 

betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de 

energietoeslag. Met dit formulier kunt u de eenmalige 

energietoeslag aanvragen. 

 

Meer informatie 

Meer informatie kunt u vinden op 

www.amersfoort.nl/energietoeslag. Of u kunt bellen 

naar 14 033. 

 

Voorwaarden 

U kunt een bijdrage aanvragen als u aan de volgende 

voorwaarden voldoet:  

• U bent 21 jaar of ouder. 

• U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs 

of een geldige verblijfsvergunning. 

• U bent woonachtig in Amersfoort of Leusden. 

• Inwoner van Amersfoort: per maand is uw netto 

inkomen niet hoger dan 

Alleenstaande tot AOW € 1.363,-  

Echtpaar tot AOW € 1.947,- 

Alleenstaande vanaf AOW € 1.517,- 

Echtpaar vanaf AOW € 2.060,- 
 

  
 

• Inwoner van Leusden: per maand is uw netto 

inkomen niet hoger dan 

Alleenstaande tot AOW € 1.477,-  

Echtpaar tot AOW € 2.109,- 

Alleenstaande vanaf AOW € 1.643,- 

Echtpaar vanaf AOW € 2.232,- 

• U heeft een huurcontract en energiecontract op 

uw naam 

• Als u student bent dan houden wij in ieder 

geval rekening met het maximale bedrag dat u 

kunt lenen van DUO voor het levensonderhoud. 

Voor mbo-studenten is dat € 766,06, voor hbo- 

en wo-studenten € 932,87. Het maakt niet uit 

of u wel of niet het maximale bedrag leent. Het 

maximale bedrag dat u kunt lenen, tellen wij 

mee bij uw totale inkomen. 

• U heeft de energietoeslag 2023 niet in een 

andere gemeente ontvangen. 

 

Formulier terugsturen 

Het ingevulde formulier stuurt u, voorzien van 

handtekening(en) en bewijsstukken, terug naar: 
 

Werk, Inkomen en Zorg 

Antwoordnummer 972 

3800 VB Amersfoort 
 

Er hoeft geen postzegel op de envelop. 

 

Hoe gaat het verder? 

U krijgt binnen acht weken een brief van ons. Deze 

brief noemen wij een beschikking. 

 

 

 Persoonlijke gegevens  

   Aanvrager Partner  
     

 
 

Naam  
    

    
Geboortedatum 

   

    
Burgerservicenummer (BSN)
  

   

    
Adres 

 

    



Postcode en woonplaats 
 

    
Telefoonnummer 

 

   
   

 
 
 

 Inkomen  

 Totaalbedrag netto inkomen per maand  

       

 Van uzelf   €    

       
 Van uw partner   €    

    

 
 

 Bankrekening  

 De energietoeslag mag overgemaakt worden op rekeningnummer:  

   t.n.v.  

 
 

 Bewijsstukken  

 
Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, dient u kopieën van de volgende bewijsstukken mee 
te sturen: 

 

 • een geldig identiteitsbewijs en/of verblijfsvergunning van uzelf en uw partner  
• een specificatie(s) van uw inkomsten (loon, uitkering, alimentatie, e.d.) van de laatste 

3 maanden 

• huurcontract van uw woning 

• energiecontract waarop uw naam en adres staat  

 

 

 
 

 Ondertekening  

 Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld  
      

 Datum 
 
 
Handtekeningen 

      

 

  

 Aanvrager:   Partner: 

 

  


