Aanvraagformulier TONK
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Belangrijk
►De op dit formulier gevraagde bewijstukken zijn de meest noodzakelijk bewijsstukken die u moet meesturen.
Het kan zijn dat wij meer gegevens nodig hebben om uw aanvraag te beoordelen. In dat geval nemen wij
contact met u op.
►Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1
januari 2021. De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober
2021 en bedraagt maximaal € 500,- per maand per huishouden. Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan
worden ingediend tot 1 november 2021.
►Let op: De TONK-regeling betreft een gezinsuitkering. Als u een partner heeft, dient u de aanvraag samen
met uw partner te doen.

Ik/Wij vragen bijzondere bijstand aan voor de noodzakelijke kosten (te weten: huur,
servicekosten, hypotheek(rente), kosten elektriciteit, gas en water) van een door mij/ons zelf
bewoonde woning omdat er sprake is van een onvoorzienbare, onvermijdelijke en
substantiële inkomensterugval van tenminste 30% die het gevolg is van de coronacrisis.
1. Peilmaand
Mijn inkomen is als gevolg van de coronacrisis tenminste 30% gedaald ten opzichte van de
maand:
…………………………………………………

►Stuur bewijsstukken van uw inkomsten van deze maand mee. Zie ook vraag 7 voor uitleg over inkomen en bewijsstukken.

2. Persoonsgegevens aanvrager(s)
Aanvrager

Partner

BSN

……………………………………

……………………………………

Naam en voorletters

……………………………………

……………………………………

Adres

…………………………………………………………………………….

Postcode/Woonplaats

…………………………………………………………………………….

Telefoonnummer

……………………………………

…………………………………...

E-mailadres

……………………………………

……………………………………

►Stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee, te weten: paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument (Let op: geen
rijbewijs!).

3. Uw huishouden
Heeft u inwonende kinderen jonger dan 18 jaar?

Nee

Ja

Heeft u inwonende kinderen ouder dan 18 jaar?

Nee

Ja

►Stuur een bewijs van ontvangst studiefinanciering van deze kinderen mee als deze kinderen studerend en 21 jaar of ouder zijn.
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Wonen er nog meer mensen op uw adres?
Naam

Ja (vul hieronder de gegevens in van de

Nee

medebewoners)

Relatie tot medebewoner

BSN

Studerend*
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee

► Stuur een bewijs van ontvangst studiefinanciering van deze medebewoners mee als deze studerend en 21 jaar of ouder zijn.

4. Voor welke maand(en) wilt u de TONK-uitkering aanvragen?
januari 2021
juli 2021

februari 2021
augustus 2021

maart 2021

april 2021

mei 2021

juni 2021

september 2021

5. Maandelijkse kosten met betrekking tot woonlasten
Ik woon in een:

huurwoning

koopwoning

Anders, namelijk ………………………….

Kosten huur: € ……………. Servicekosten: € ……………. Hypotheek(rente): € ………………
Voorschotbedrag water € ……………… Voorschot energielasten (gas/licht) € ……………….
►Stuur een bewijs van de kosten van de huur/servicekosten/hypotheek(rente), de beschikking huurtoeslag en bewijsstuk kosten
voorschot water, gas en elektriciteit mee van de eerste maand waarop de aanvraag betrekking heeft.

6. Bent u en/of uw partner werkzaam als zelfstandig ondernemer?
Nee (ga verder naar vraag 7)

Ja (vul de gegevens hieronder in en ga daarna door naar vraag 7)

Naam bedrijf

………………………………………………………...

Adres bedrijf

………………………………………………………...

Inschrijfnummer KVK (indien van toepassing)

………………………………………………………...

Bedrijfsvorm (eenmanszaak, BV, etc)

………………………………………………………...

7. Uw inkomen
In de onderstaande tabel omschrijft u welk inkomen u en/of uw partner netto per maand
ontvangt/ontvangen in de eerste maand waarover u de Tegemoetkoming Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK) wenst te ontvangen.
Inkomen

Uzelf

Partner

Inkomen uit arbeid (bijv. loon/neveninkomsten) € ……………………….

€ ……………………….

Uitkering (WW/WIA/ZW/Wajong/AOW/pensioen/ € ……………………….

€ ……………………….

pensioen/WSF/Wtos, etc.)

Inkomen uit verhuur

€ ……………………….

€ ……………………….

Partner- en of kinderalimentatie

€ ……………………….

€ ……………………….

Inkomen uit eigen onderneming

€ ……………………….

€ ……………………….

►Stuur bewijsstukken van uw inkomsten mee, bijvoorbeeld loonstrook, uitkeringsspecificatie, verkorte maand kolommenbalans inclusief
verlies- en winstrekening (voor ondernemers) etc, over de eerste maand waarop uw aanvraag betrekking heeft.
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8. In de aanvraagperiode TONK-uitkering, is de volgende situatie op mij/mijn partner van toepassing:
Verbleven in het buitenland

Nee

Ja, in de periode ……………………...

In detentie/instelling/ziekenhuis verbleven

Nee

Ja, in de periode ……………………...

9. Betaling TONK
Ik wil de uitkering ontvangen op mijn IBAN-rekeningnummer: ……………………………………
10. Verklaring en ondertekening
➢ Ik heb alle vragen volledig en naar waarheid beantwoord.
➢ Ik heb géén informatie achtergehouden.
➢ Ik weet dat ik strafbaar ben als ik niet de juiste of onvolledige informatie geef.
➢ Ik begrijp dat het verstrekken van onjuiste informatie kan leiden tot stopzetting en
terugvordering van uitgekeerde bedragen en dat er dan een boete kan worden
opgelegd.
➢ Wijzigingen in mijn situatie geef ik binnen een week door met een wijzigingsformulier.
➢ Ik weet dat de gemeente mijn gegevens kan controleren.
➢ Door het zetten van mijn handtekening geef ik aan dit formulier te hebben gelezen en
vervolgens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
Plaats en datum: …………………………………………………………………………………
Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

……………………………………………..

……………………………………………..

3
Versie 01-07-2021

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten
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 tenminste 30% minder 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
en servicekosten, de hypotheek en de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water. 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 o.a. deze
voorwaarden:
➢ Uw huishouden heeft tenminste 30% minder inkomen door de coronamaatregelen.
➢ De woonkosten hebben betrekking op de door u zelf bewoonde woning.

Draagkracht
Als uw inkomen hoger is dan 150% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm, dan
kunt u een deel van de kosten daarvan betalen. Dat noemen we draagkracht.
De tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) is geen inkomen. Uw
draagkracht wordt in mindering gebracht op een eventuele tegemoetkoming.
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 (woon)kosten;
• uw huishoudinkomen op dit moment;
• welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).
De TONK bedraagt maximaal € 500,- per maand. U mag de TONK-uitkering meestal
houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als
lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de
TONK-uitkering dan later terugbetalen.
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Hoe lang duurt de TONK-uitkering?
U kunt de TONK-uitkering aanvragen over de periode van 1 januari 2021 tot en met 30
september 2021. Maximaal 9 maanden maar korter kan natuurlijk ook. U vraagt de TONKuitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.
Wijzigingen doorgeven
Als de TONK-uitkering wordt toegekend, sturen wij u bij de toekenningsbrief een
wijzigingsformulier. Alle wijzigingen in uw persoonlijke, financiële of woon- of gezinssituatie
dient u dan binnen 7 dagen via dit formulier aan ons door te geven. Die wijzigingen kunnen
van invloed zijn op de hoogte of het recht op uitkering. De gemeente controleert de
gegevens die u doorgeeft. Als u niet de juiste informatie verstrekt, kunnen wij de TONK van u
terugvragen en kan er een boete aan u worden opgelegd
Inleveren aanvraag
Om voor de TONK in aanmerking te komen, moet u het aanvraagformulier invullen. Dit
formulier levert u samen met een kopie van de gevraagde gegevens in. Het
aanvraagformulier moet uiterlijk voor 1 november 2021 door ons ontvangen zijn. Daarna kunt
u geen aanvraag meer indienen.
Geef de aanvraag met de stukken af bij de balie in het stadskantoor aan de Hanzeplaats 1,
5912 AT Venlo of stuur de aanvraag per post naar:
Gemeente Venlo/TONK
Postbus 3434
5902 RK Venlo
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