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AANVRAAG- en INLICHTINGENFORMULIER 2021 
 
TIJDELIJKE ONDERSTEUNING NOODZAKELIJKE  
KOSTEN (TONK)  
 

 
1. ALGEMENE GEGEVENS 

 

Naam  :       

Geboren op  :          Burgerservicenummer:      

Naam partner  :       

Geboren op  :          Burgerservicenummer:      

Adres  :           

Woonplaats  :          Telefoonnummer   :      

              
2. INKOMEN 

Ik heb/wij hebben netto-inkomsten uit: 

  Aanvrager  Partner 

Participatiewet/ IOAW/ IOAZ €                                   per mnd €                                   per mnd 

WAO/ WIA / WAZ / Wajong €                                   per mnd €                                   per mnd 

AOW / Anw €                                   per mnd €                                   per mnd 

Alimentatie €                                   per mnd €                                   per mnd 

Heffingskortingen: 
-kindgebonden budget (evt.  
 incl. alleenstaande-ouderkop) 
-inkomensafh.comb.korting 
-algemene heffingskorting  
 minst verdienende partner 

 
€                                    per jaar 
 
€                                    per jaar 
 
€                                    per jaar 

 
€                                    per jaar 
 
€                                    per jaar 
 
€                                    per jaar 

Inkomsten uit zelfstandigheid €                                    per jaar €                                    per jaar 

WW / ZW  €                        mnd  4 wkn  €                                 per 4 wkn  

Pensioen*  €                        mnd  4 wkn  €                       mnd  4 wkn 

Loon* €                        mnd  4 wkn €                       mnd  4 wkn 

Overig inkomen*, omschrijving: 
…………….............................. 

€                        mnd  4 wkn €                       mnd  4 wkn 

             
* Kruis aan of de inkomsten per maand of per vier weken zijn. 
 
             
  

3. TIJDELIJKE ONDERSTEUNING NOODZAKELIJKE KOSTEN  (TONK) (tot 1 november 2021) 

(s.v.p. aankruisen, waarvoor u bijstand vraagt). 

 

 De kosten van huur van de privéwoning 
 

 De kosten van de hypotheekrente en aflossing voor de privéwoning;  
 

 De kosten van elektriciteit, gas en water voor de privéwoning. 

 
Is het (huishoud)inkomen als gevolg van de coronamaatregelen op 
1 januari 2021 meer dan 30% lager dan op 1 januari 2020?     ja   nee  
 
Is uw (gezamenlijke) vermogen lager dan € 10.072 (alleenstaande) of € 20.144,--  

(alleenstaande ouder of gehuwden)?        ja   nee  

 

 Bewijsstukken, zie toelichting. 
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Ik verzoek / wij verzoeken bij toekenning, de uitkerng over te maken op: 

 

 

IBAN-rekeningnummer: ……………………………. op naam van: ……………………………………… 

                    
4. Ik heb/ wij hebben kennis genomen van de voorwaarden zoals deze in de bij het aanvraagformulier 

behorende toelichting staan vermeld en die gelden voor hetgeen is aangevraagd en ik weet/wij 
weten dat misbruik wordt bestraft.  

 
Ik verklaar / wij verklaren de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld: 
 
 
 
Plaats: ……………………   Datum:  ………………….. 
 
 
Handtekening aanvrager    Handtekening echtgeno(o)t(e) / partner 
 
…………………………….   ……………………….………… 
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3. TOELICHTING TIJDELIJKE ONDERSTEUNING NOODZAKELIJKE KOSTEN (TONK) 
 
De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u 
weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het 
betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld 
elektriciteit, gas en water en servicekosten. 
De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet) 
 

De aanvragen worden (met een terugwerkende kracht) beoordeeld voor de periode 1 januari 2021 tot 1 

oktober 2021.  

Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 november 2021 

.   
Wanneer hebt u recht op een tegemoetkoming TONK? 
U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden: 

 U heeft in januari 2021 ten minste 30% minder inkomen dan in januari 2020. Dit verlies aan inkomen 

komt door de coronamaatregelen. 

 Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen. 

 U heeft op dit moment minder dan € 10.072 (alleenstaande) of €  20.144,-- (alleenstaande ouder of 

gehuwden) aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de 

(spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren), en de waarde van beleggingen of 

bitcoins.  

Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming 

voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet. 

 U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent. 

De kosten van uw huur of hypotheek bedragen meer dan € 432,51 per maand en de rekeningen 

voor gas, water- en elektriciteit bedragen meer dan € 200,-- per maand. 

 

Bewijsstukken 

 kopie van identiteitsbewijs of paspoort van de aanvrager. 

 de bewijzen van het inkomen van de aanvrager en/of partner  

 een verklaring waarin de aanvrager verklaart dat hij door de huidige omstandigheden als gevolg van 

de coronacrisis een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in inkomsten heeft doorgemaakt van 

meer dan 30% van zijn inkomen, in de periode tussen januari 2020 en januari 2021. 

 de bewijzen van huurlasten en bewijsstuk van de verkregen maandelijkse huurtoeslag. 

 de bewijzen van de hypotheeklasten. 

 de bewijzen het maandelijkse voorschot voor gas, water en licht.  
 
 


