
Aanvraagformulier voor Tijdelijke ondersteuning 

noodzakelijke kosten - (TONK-uitkering) 
 

Inleiding 

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 om vaste woonlasten zoals huur of hypotheekrente, gas, water en 

elektriciteit. Voor de bedragen voor gas, water en elektriciteit sluiten we aan bij de 

Nibud-bedragen. Deze bedragen hoeft u niet aan ons door te geven.  

 

Wat zijn de voorwaarden? 

U kunt de TONK-uitkering alléén aanvragen als uw inkomen met meer dan 30% is 

gedaald door de coronacrisis.  Bent u om andere redenen in financiële problemen 

gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze uitkering.  

Daarnaast komt u niet in aanmerking voor deze regeling wanneer: 

1. U jonger bent dan 18 jaar 
2. U of uw partner de AOW-leeftijd heeft bereikt 
3. U gedetineerd bent 
4. U langer dan 4 weken in de periode dat u de TONK-uitkering ontvangt in het 

buitenland bent. 
  
Wanneer u als alleenstaande in totaal meer dan € 6.295,00 aan beschikbare 

geldmiddelen heeft, dan heeft u waarschijnlijk recht op een lagere of geen vergoeding 

vanuit de TONK-regeling. Wanneer u samen met uw partner in totaal meer dan € 

12.590,00 aan beschikbare geldmiddelen heeft, dan heeft u waarschijnlijk recht op een 

lagere of geen vergoeding vanuit de TONK-regeling.  

 

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.  

 

Wat kunt u aanvragen? 

U kunt een aanvraag doen voor een TONK-uitkering voor de periode van 1 januari tot 1 

oktober 2021.  

Een aanvraag voor een TONK-uitkering kunt u indienen tot 1 oktober 2021. 

 

Wat moet u doen? 

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

een daling van 30% of meer 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. Wij gaan uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. 

Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. Wij streven ernaar om u uiterlijk binnen 

4 weken te laten weten waar u aan toe bent.  

 

Worden uw gegevens gecontroleerd? 

Ja, wij kunnen zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. Wij 

mogen bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die 

relevant zijn voor de regeling. Zo kunnen we controleren of u het juiste bedrag aan 

uitkering heeft ontvangen. 

Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen 

bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betalen we nog een bedrag na.  

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.  

  



Gemeente Achtkarspelen 
 

Aanvraagformulier TONK-regeling 

 

Postadres:  

Gemeentehuis Buitenpost 

Stationsstraat 18 

9285 NH  Buitenpost  

 

Telefoon: 14 0511         (door de gemeente in te vullen) 

Insturen per e-mail kan ook via sd@achtkarspelen.nl met omschrijving TONK. Liever 

beveiligd versturen? Kijk op achtkarspelen.nl/mailen. 

 

 
NB: De aanvraag moet worden ingediend voor 1 oktober 2021. 

 

 Aanvrager Partner 

Naam:   

Geboortedatum:   

Burgerservicenummer:   

Adres:   

Postcode/woonplaats:   

Telefoonnummer:   

IBAN-rekening voor 

uitbetaling TONK: 

  

 

Vermeld hieronder de gegevens van iedereen die op bovenstaand adres woont. 

 

 

Voor-en 

achternaam 

Geboortedatum BSN Relatie: bv 

(groot)ouders, 

broer, zus 

Studiefinanciering 

ja/nee 

 

 

 

   □ Ja    □ Nee 

 

 

 

   □ Ja    □ Nee 

 

 

 

   □ Ja    □ Nee 

 

 

 

   □ Ja    □ Nee 

 

 
Nummer aanvraag: 

 

 
Cliëntnummer:   

    
Ingekomen op: 
 

mailto:sd@achtkarspelen.nl
https://www.achtkarspelen.nl/mailen


Vermeld hieronder de gegevens van iedereen die op genoemd adres woont (vervolg). 

 

Voor-en 

achternaam 

Geboortedatum BSN Relatie: bv 

(groot)ouders, 

broer, zus 

Studiefinanciering 

ja/nee 

 

 

 

   □ Ja    □ Nee 

 

 

 

   □ Ja    □ Nee 

 

 

 

   □ Ja    □ Nee 

 

Ik heb de inleidende tekst gelezen en begrepen en daarbij verklaar ik dat ik door de 

coronacrisis meer dan 30% minder inkomen heb dan vóór de coronacrisis en dat ik 

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

 

1. Heeft u (de aanvrager) de Nederlandse nationaliteit? 

□ Ja. Stuur een kopie van uw geldige Nederlandse paspoort of ID-kaart mee. (voor-en 

achterkant) 

□ Nee. Stuur een kopie van uw geldige paspoort of ander identiteitsbewijs mee (geen 

rijbewijs) (voor-en achterkant).  

2. Heeft uw partner de Nederlandse nationaliteit? 

□ Ja. Stuur een kopie van het Nederlandse paspoort of de ID-kaart van uw partner mee. 

(voor-en achterkant)  

□ Nee. Stuur een kopie van een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs van uw partner 

(geen rijbewijs). 

3. Hoeveel netto-inkomen hadden u en uw eventuele partner in januari 2020 

(voor corona)?  

Het betreft het netto-gezinsinkomen, bestaande uit inkomen uit werk in loondienst, 

inkomen uit onderneming, uitkering en overige inkomsten.  

 

 Mijn inkomen  Inkomen van mijn 

partner 

Januari 2020 € € 

 

4. Hoeveel is het huidige netto-inkomen van u en uw eventuele partner in 

januari 2021?   

Het betreft het netto-gezinsinkomen, bestaande uit inkomen uit werk in loondienst, 

inkomen uit onderneming, uitkering en overige inkomsten.  

 

 Mijn inkomen  Inkomen van mijn 

partner 

Januari 2021 € € 

 

  



5. Hieronder vermeldt u de rekeningnummers (ook spaarrekeningen) van alle 

gezinsleden 

(dus ook van uw minderjarige kinderen) 

 

IBAN-nummer Van wie? Saldo januari 2021 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

6. Heeft u en/of uw eventuele partner schulden?  

(behalve hypotheekschuld of schuld bij DUO) 

□ Ja 

□ Nee 

 

7. Zo ja, wat is het totaalbedrag van de schulden in januari 2021? 

 

 

 

8. Wilt u een gesprek met onze afdeling Schulddienstverlening voor hulp bij uw 

schulden?  

 

□ Ja (ga verder naar vraag 9) 

□ Nee (ga verder naar vraag 10) 

 



9. Op welk telefoonnummer bent u bereikbaar, zodat onze afdeling 

Schulddienstverlening telefonisch contact met u kan opnemen? 

 

 

 

 

10. Heeft u een huurhuis of een koopwoning? 

 

□ huurhuis  □ koopwoning 

 

 

11. Wat voor type woning heeft u? 

 

□ flat/appartement □ tussenwoning □ hoekwoning  

□ 2 onder 1 kapwoning □ vrijstaande woning  □ overig, nl  

 

 

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

(U vindt dit op uw huurspecificatie) 

 

Bedrag aan kale huur:  

 

€  

 

 

13. Wat betaalt u per maand aan hypotheekrente? 

(Vermeld alleen wat u betaalt aan hypotheekrente, niet het bedrag wat u aflost of andere 

kosten) 

 

Hypotheekrente:  

€ 

 

 

14. Zijn er nog zaken die van invloed kunnen zijn op de toekenning van deze 

aanvraag?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bijlagen 
Zorgt u dat u de volgende bewijsstukken meestuurt? 

• Kopie voor- en achterkant van geldig identiteitsbewijs van aanvrager en partner, 

zoals een identiteitskaart of paspoort, maar geen rijbewijs; 

• Financieel jaaroverzicht van 2020 van al uw bankrekeningen die uw bank aan u 

verstrekt. 

 

 

Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en 

er mee bekend te zijn dat: 

- hij/zij zich door het verstrekken van onjuiste gegevens en/of door het 

achterhouden van de van belang zijnde gegevens schuldig maakt aan een 

strafbaar feit; 

- de hierdoor ten onrechte uitgekeerde vergoedingen zullen worden teruggevorderd 

en dat daarnaast tot strafvervolging kan worden overgegaan; 

- de gemeente de verstrekte gegevens controleert bij andere instanties; 

- de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie. 

 

 

 

Plaats: ……………………………………………… datum: ……………………………..…………. 

 

 

 

Handtekening Handtekening 

aanvrager …………………………………. partner …………………………………………… 

 


