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Ingekomen d.d. ___________________ 
 

Aanvraagformulier TONK           JAAR: 2021 
 
(Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 juli 2021) 

 
1. Persoonsgegevens  
 
 

Aanvrager Partner 

Naam + Voorletters   

Geboortedatum   

Burgerservicenummer (BSN)   

Adres  

Postcode / woonplaats  

Telefoonnummer  E-mail  

Bankrekeningnummer  

Verzoekt / verzoeken om tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Twenterand.  

2a Reden van de aanvraag 
Is de hoogte van uw (netto) inkomen minstens 30% gedaald ten opzichte van uw inkomen in januari 2020 
vanwege de coronacrisis? 
 

 
2b 
Kunt u de noodzakelijke kosten, zoals de vaste woonlasten, nog betalen?  
 

 
3 Inkomen  
Uw totale netto-inkomen bestaat uit alle inkomsten uit eigen bedrijf of beroep, uit loondienst, uitkering, 
eventuele heffingskortingen en overig inkomen. 
 

Hoeveel netto-inkomen hadden u en uw eventuele partner in januari 2020 (voor corona)?  
Soort netto inkomen januari 2020* 
U moet bewijzen van het inkomen van de maand januari 2020 
meesturen met dit formulier 

Mijn netto Inkomen Netto inkomen partner 

   

   

   

 
Hoeveel was het netto-inkomen van u en uw eventuele partner in januari 2021?  
Soort netto inkomen januari 2021* 
U moet bewijzen van het inkomen van de maand januari 2021 of 
de maand van de inkomensdaling meesturen met dit formulier 

Mijn netto Inkomen Netto inkomen partner 

   

   

   

*Er moet sprake zijn van een netto-inkomensdaling van ten minste 30% ten opzichte van 2020. U heeft geen recht op de TONK-
uitkering als u hier niet aan voldoet. Het gaat om het inkomen in januari 2020 ten opzichte van januari 2021 of de maand vanaf wanneer 
er sprake is van 30 procent inkomensdaling. 
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5  Inkomensdaling 
Is de hoogte van uw (netto) inkomen minstens 30% gedaald ten opzichte van uw 
inkomen in januari 2020? 

0 Ja   0  Nee 

 
 
6 Beschikbare geldmiddelen* 
Hebt u (samen met uw eventuele partner en minderjarige kinderen) meer dan        
€ 5000,00 aan geldmiddelen beschikbaar?* 

0 Ja   0  Nee 

*Als uw beschikbare geldmiddelen hoger zijn dan € 5.000,00, komt u niet in aanmerking voor een TONK-uitkering.  
U voldoet dan niet aan de voorwaarden. 
 
Hebben u en/of uw partner en kinderen** tot 18 jaar minder beschikbare geldmiddelen dan € 5.000,00?  
Vul dan de totale waarde hiervan hieronder in: 
 
Waarde totale geldmiddelen aanvrager  € ____________________________ + 

Waarde totale geldmiddelen partner   € ____________________________ + 

Waarde totale geldmiddelen kinderen (< 18 jr.) € ____________________________ + 

Totaal      € ____________________________ 
 

 
Beschikbare geldmiddelen zijn privé-geldmiddelen zoals:  

• contant geld; 
• geld op betaal- en spaarrekeningen (zowel in euro’s als andere valuta).; 
• cryptovaluta (zoals bitcoins); 
• de waarde van effecten. Hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, 

opties en effecten in depot. 
**U moet kopieën van de beschikbare geldmiddelen van de maand januari 2021 of de eerste maand van 2021 waarin 
sprake was van een inkomensterugval, bijvoegen.  
 
 
7  Voor welke maand of maanden vraagt u de TONK-uitkering aan?*** 

☐ Januari 2021    ☐ april 2021   
☐ februari 2021  ☐ mei 2021    
☐ maart 2021    ☐ juni 2021 

***U kunt de TONK-uitkering aanvragen voor de maanden in de periode januari tot en met juni 2021. U kunt de TONK-
uitkering aanvragen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.  

 
8 Noodzakelijke kosten 
Hoe woont u? Wat zijn de kosten?****  
Bewoont u een huur- of koopwoning? 0 Huurwoning 

0 Koopwoning 
Huurwoning: 
Wat is het netto huurbedrag per maand € 

Wat is de hoogte van uw huurtoeslag? € 

 

 

Koopwoning: 
Geef de maandelijkse rente en, indien van toepassing, aflossing € 

Wat is de hoogte van de (voorlopige) teruggaaf belastingdienst € 
****Voeg een kopie bij het formulier waaruit blijkt hoeveel de kale huur was in januari 2021 of de eerste maand van 2021 
waarin sprake was van een inkomensterugval. Gaat het om een koopwoning dan moet u naast de kosten van 
hypotheekrente en aflossing ook aantonen hoe hoog de (voorlopige) teruggaaf van de Belastingdienst was voor de 
kosten van de woning over januari 2021 of de eerste maand van 2021 waarin sprake was van een inkomensterugval. 
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9. 
Wilt u een vrijblijvend gesprek in verband met uw financiële situatie?     nee    ja 

 
10 Overige gegevens: 

Hebben u (en uw eventuele partner) nog andere mededelingen te doen die van belang 
kunnen zijn voor het recht op en/of de hoogte van de (bijzondere) bijstand? 

 nee     ja 

Zo ja, welke mededelingen? 

 
 

 

 
11 Bijlagen 
In te leveren bewijsstukken van u (en uw partner): 
☐ Kopie van het identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart). 
☐ Bewijzen van inkomen van januari 2020. 
☐  Bewijzen van inkomen van januari 2021*. 
☐  Bewijzen van beschikbare geldmiddelen van de maand januari 2021*. 
☐ Bewijzen van de noodzakelijke kosten van de maand januari 2021*. 
☐  Bewijsstukken van uw huur en huurtoeslag of hypotheek en aflossing en (voorlopige) 

Belastingteruggaaf*. 
☐ Eventuele andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de TONK-uitkering nodig heeft. 
 

U moet bewijzen van het inkomen, geldmiddelen en de noodzakelijke woonkosten van de maand januari 2021 of de maand (tot 
maximaal 1 juli 2021) van de inkomensdaling ten opzichte van januari 2020 meesturen met dit formulier. 

 
12 De uitbetaling 
Op welke rekening wilt u de TONK uitkering ontvangen?  

Naam rekeninghouder  

 
 

 
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren: 
- het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld; 
- geen gegevens te hebben achtergehouden, waarvan hij/zij redelijkerwijs weet of zou kunnen 

vermoeden dat ze van belang zijn kunnen zijn voor het recht op bijstand; 
- er mee bekend te zijn dat: 

o bij niet volledig of onjuist verstrekken van gegevens of inlichtingen de verstrekte uitkering wordt 
teruggevorderd, de toekomstige uitkering kan worden verlaagd en hij / zij strafrechtelijk kan 
worden vervolgd; 

o dat gegevens op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties; 
o dat wijzigingen, die het recht op uitkering kunnen beïnvloeden, onmiddellijk moeten worden 

doorgegeven aan de gemeente, met bewijsstukken; 
o de verstrekte gegevens zullen worden verwerkt voor de uitvoering van de Participatiewet. Op de 

verwerking zijn de regels van de Participatiewet van toepassing en ook van de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. 

 
 Datum: ______________________  Plaats:  _____________________________ 
  

 
Handtekening aanvrager  Handtekening echtgeno(o)t(e) / partner 

    
 
          ____________________________                           ___________________________________ 
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TONK 
Toelichting bij de aanvraag voor tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten  
 
De TONK-regeling staat open voor alle inwoners van de gemeente Twenterand.  
Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen 
verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben 
veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten 
te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK. 
 
Wat is de 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 en aflossing. De TONK-
uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).   
 
Wat zijn de voorwaarden voor de TONK? 
U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden: 
• U heeft in januari 2021 of de maanden daarna (tot maximaal 1 juli 2021) ten minste 30% minder 

inkomen dan in januari 2020. 
• Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.  
• U heeft minder dan € 5.000,00 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 en aflossing bedragen meer dan € 430,00 per maand.  
 
TONK als laatste mogelijkheid 
Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op 
uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere 
regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? 
Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.  
 
Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn. 
 
Hoe hoog is de TONK-uitkering? 
Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar: 
• de hoogte van de huur of hypotheek en aflossing voor zover dit meer bedraagt dan € 430,00; 
• welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met uw beschikbare middelen (uw draagkracht); 
• de maximale hoogte van de tegemoetkoming bedraagt € 300,00 per maand. 
 
Hoe lang duurt de TONK-uitkering? 
U kunt de TONK uitkering in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden   
krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de 
maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft. 
U kunt de TONK uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 aanvragen. 
 
Hoe vraagt u TONK-uitkering aan?  
De aanvraag voor een TONK-uitkering kan worden aangevraagd tot 1 juli 2021. Om een TONK-
uitkering te krijgen, moet u een aanvraagformulier invullen en bewijsstukken toevoegen. Al deze 
gegevens levert u in bij Team Werk en Inkomen.  
 
Meer informatie 
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie (ook over andere tegemoetkomingen)? Kijk dan op onze 
website bij www.twenterand.nl/minimaregelingen. U kunt ook bellen of mailen.  
De afdeling Werk en Inkomen is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.00 uur via  
telefoonnummer 0546 – 840 840. Of stuur een e-mail met uw vraag naar inkomen@twenterand.nl. 
 

mailto:inkomen@twenterand.nl
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