
Toelichting bij aanvraagformulier Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke 

kosten (TONK) 

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor een TONK-uitkering. Deze uitkering is een tijdelijke 

financiële ondersteuning voor het betalen van uw noodzakelijke kosten. Het gaat hierbij met name om 

vaste woonlasten zoals huur of hypotheek, gas, water en elektriciteit. 

Wat zijn de voorwaarden? 

U kunt de TONK-uitkering alléén aanvragen als u door de coronacrisis in financiële problemen bent 

gekomen en als gevolg daarvan uw noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen. Bent u om 

andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze 

uitkering. 

Wat kunt u aanvragen? 

U kunt een aanvraag doen voor een TONK-uitkering voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 

2021. Een aanvraag voor een TONK-uitkering kunt u indienen tot en met 30 juni 2021. 

Wat moet u doen? 

1. U vult de vragen naar waarheid in. U verklaart dat u als gevolg van de coronacrisis veel 

minder inkomsten heeft en daardoor uw noodzakelijke kosten, zoals de vaste woonlasten, niet 

kunt betalen. 

2. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in. Zorg ervoor dat de bewijsstukken 

compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier. 

3. U ondertekent dit aanvraagformulier. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden 

ondertekenen. 

U bent partners als u: 

 getrouwd of geregistreerd partners bent; of 

 op hetzelfde adres woont en: 

- samen een huishouden heeft; 

- ex-echtgenoten of ex-partners bent; 

- samen een kind heeft; 

- u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of 

- ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als 

meeverzekerde bij een zorgverzekering. 

Wanneer krijgt u de TONK-uitkering? 

Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op de TONK-uitkering. De 

gemeente Beesel bekijkt uw gegevens en neemt een besluit over uw aanvraag. Misschien wordt u om 

extra informatie gevraagd. De gemeente streeft ernaar om uiterlijk binnen 4 weken op uw aanvraag te 

beslissen. 

Hoogte tegemoetkoming 

1. De maximale tegemoetkoming TONK bedraagt € 500,-- per maand per huishouden. 

2. De tegemoetkoming TONK wordt in principe om niet verstrekt. Dit betekent dat u het niet hoeft 

terug te betalen. 

  



Telt deze uitkering mee als inkomen als ik een Tozo-uitkering ontvang? 

Nee, de uitkering telt niet mee als inkomen als u ook een Tozo-uitkering ontvangt. De TONK is 

onbelast. 

Bijlagen 

Zorg ervoor dat u de volgende bewijsstukken meestuurt: 

 kopie geldig identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs); 

laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort 

moet worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling); 

 bewijsstuk (zoals een bankafschrift) waaruit de hoogte, inkomsten en uw noodzakelijke kosten 

blijken waarvoor u een TONK-uitkering vraagt; 

 eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de TONK-uitkering nodig heeft. 

  

 

  



1. Aanvrager 

1.1. Gegevens aanvrager 

Voornamen _________________________________________________ 

Achternaam _________________________________________________ 

Burgerservicenummer _________________________________________________ 

Geboortedatum _________________________________________________ 

Straat en huisnummer _________________________________________________ 

Postcode en woonplaats _________________________________________________ 

Telefoonnummer _________________________________________________ 

E-mailadres _________________________________________________ 

1.2. Heeft u de Nederlandse nationaliteit? 

 Ja, voeg een kopie toe van uw geldige Nederlandse paspoort of de ID-kaart. 

 Nee, voeg een kopie toe van uw geldige paspoort of ander identiteitsbewijs (geen rijbewijs). 

2. Partner 

2.1. Heeft u een partner? 

 Ja (ga door bij vraag 2.2) 

 Nee (ga naar vraag 3) 

2.2. Gegevens partner 

Voornamen _________________________________________________ 

Achternaam _________________________________________________ 

Burgerservicenummer _________________________________________________ 

Geboortedatum _________________________________________________ 

2.3. Heeft uw partner de Nederlandse nationaliteit? 

 Ja, voeg een kopie toe van het Nederlandse paspoort of de ID-kaart van uw partner. 

 Nee, voeg een kopie toe van een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs van uw partner 

(geen rijbewijs). 

 

3. Voorwaarden TONK-uitkering 

Is één of meer van de volgende situaties op u of uw partner van toepassing? 

 U bent gedetineerd of gedetineerd geweest in de periode waarover u de TONK-uitkering 

aanvraagt 

 U bent langer dan 4 weken in de periode waarover u de TONK-uitkering aanvraagt in het 

buitenland (geweest). 

Is een van bovenstaande situaties op u van toepassing? Dan komt u (gedeeltelijk) niet in aanmerking 

voor een TONK-uitkering. 

 

 



4. Aanvraag 

4.1. Voor welke maand of maanden vraagt u de TONK-uitkering aan? 

U kunt de TONK-uitkering aanvragen voor de maanden in de periode januari t/m juni 2021. De 

tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021 

indien de aanvraag is ingediend vóór 15 april 2021. Na deze periode kan de tegemoetkoming TONK 

met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf de eerste dag van de maand waarin de 

aanvraag is ingediend in de periode 16 april tot en met 30 juni 2021. 

Vink de maand of maanden aan waarvoor u de TONK-uitkering wilt aanvragen. 

 januari 2021 

 februari 2021 

 maart 2021 

 april 2021 

 mei 2021 

 juni 2021 

4.2. Op welke bankrekening wilt u de TONK-uitkering ontvangen? 

Rekeningnummer (IBAN):____________________________________________ 

Vul hier een rekeningnummer van uw Nederlandse privébankrekening in. 

 

5. Inkomen 

5.1. Hoeveel is het netto-inkomen van u en uw eventuele partner in de peilmaand. 

Bij aanvraag in periode 1 januari 2021 t/m 16 april 2021 is de peilmaand januari 2021. 

Bij aanvraag in periode 16 april 2021 t/m 30 juni 2021 is de peilmaand de eerste maand voorafgaande 

aan de maand waarvoor de tegemoetkoming TONK wordt aangevraagd. 

Het betreft het netto-gezinsinkomen, bestaande uit inkomen uit arbeid, uit onderneming/zelfstandig 

beroep, uitkering, verhuur en partneralimentatie 

Mijn inkomen  

Inkomen van mijn partner 

Peilmaand 2021 €  

5.2. Verklaring minder inkomen 

 Hierbij verklaar ik dat ik door de coronacrisis minder inkomen heb dan vóór de coronacrisis en 

dat ik hierdoor mijn noodzakelijke kosten, zoals de vaste woonlasten, niet meer kan betalen. 

5.3. Kunt u zo duidelijk mogelijk omschrijven waarom uw netto-inkomen door de coronacrisis zodanig 

is verminderd dat u uw noodzakelijke kosten, zoals de vaste woonlasten, niet meer kunt betalen? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

  



6. Noodzakelijke kosten 

6.1. Heeft u een huurhuis of een koopwoning? 

 Huurhuis (ga naar vraag 6.2) 

 Koopwoning (ga naar vraag 6.3) 

6.2. Wat zijn de kosten voor uw huurwoning per maand? 

Bedrag aan kale huur €________________________________________________ 

Bedrag aan servicekosten €________________________________________________ 

 

6.3. Wat zijn de kosten van uw koopwoning per maand? 

Hypotheekrente €________________________________________________ 

Hypotheekaflossing (netto) €________________________________________________ 

Verplichte hypotheekgerelateerde verzekeringen €__________________________________ 

Overige kosten (o.a. sta-/liggeld, bijdrage VVE) €____________________________________ 

 

6.4. Wat zijn de kosten van gas, water en elektriciteit per maand? 

Elektriciteit en gas €________________________________________________ 

Water €________________________________________________ 

6.5. Heeft u nog andere noodzakelijke (woon)kosten die hierboven niet staan vermeld? 

Let op! De kosten van uw verzekeringen, auto (brandstof-, lease- of huurkosten), abonnementen van 

telefoon of internet e.d. vallen hier niet onder. 

 Ja (ga naar vraag 6.6) 

 Nee 

 

6.6. Welke overige noodzakelijke (woon)kosten heeft u? 

Soort kosten Bedrag per maand 

€ 

€ 

7. Eventuele toelichting op uw aanvraag 

_________________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________________

____________ 

8. Ondertekening 

De ondergetekende verklaart dat deze aanvraag volledig en naar waarheid is ingevuld en geen 

belangrijke 



gegevens zijn verzwegen. 

Naam aanvrager ______________________________________________ 

Datum ______________________________________________ 

Handtekening ______________________________________________ 

 

Handtekening partner ______________________________________________ 

Indien van toepassing 

 

9. Bijlagen 

Zorg ervoor dat u de volgende bewijsstukken meestuurt: 

 kopie geldig identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs); 

 laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort 

moet worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling); 

 bewijsstuk (zoals een bankafschrift) waaruit de hoogte, inkomsten en uw noodzakelijke kosten 

blijken waarvoor u een TONK-uitkering vraagt; 

 eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de TONK-uitkering nodig heeft. 

 

10. Versturen aanvraag 

Het volledig ingevulde formulier met bijlage(n) stuurt u naar: 

Gemeente Beesel 

T.a.v. team Werk, Inkomen en Zorg 

Corona.info@beesel.nl 

 

mailto:Corona.info@beesel.nl

