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Aanvraagformulier TONK 
(Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) 
 

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

financiële tegemoetkoming voor het betalen van uw noodzakelijke woonkosten. 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 1 juli 2021. Een 

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

De maximale tegemoetkoming voor de gehele periode van 1 januari tot 1 juli 2021 is € 1.000,00 voor 

een alleenstaande (ouder) en € 1.500,00 voor een echtpaar.  

 

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 (i)? Dan moet u de aanvraag beiden 
ondertekenen.  

i = 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 

- u ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst, een pensioenfonds 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 zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u om 

extra informatie gevraagd. Bij toekenning wordt het bedrag in één keer uitbetaald nadat u de brief met 

het toekenningsbesluit heeft gehad. 

 

Worden uw gegevens gecontroleerd? 

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente 

mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor 

de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u het juiste bedrag aan uitkering heeft ontvangen.  
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1. Verklaringen 

1.1  Kunt u hieronder omschrijven waarom uw netto-inkomen door de coronacrisis zodanig is 

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

 

1.2 Verklaring van aanvrager 

Ik heb de inleidende tekst gelezen en begrepen en verklaar deze aanvraag volledig en naar waarheid 

in te vullen en geen belangrijke gegevens te verzwijgen. Daarbij verklaar ik dat ik/we door de 

coronacrisis 30% minder inkomen heb(ben) dan vóór de coronacrisis en dat ik/we hierdoor mijn/onze 

noodzakelijke kosten, zoals de vaste woonlasten, niet meer kan/kunnen betalen. 

 

Handtekening aanvrager 

 

 

Handtekening   

partner 

 

 

2. Persoonlijke gegevens 

2.1 Naam aanvrager:______________________________________________________________ 

2.2 Geboortedatum aanvrager:______________________________________________________ 

2.3 Heeft de aanvrager de Nederlandse nationaliteit? 

 Ja,   lever een kopie van uw geldige Nederlandse paspoort of ID-kaart. 

 Nee,  lever een kopie van uw geldige paspoort of ander identiteitsbewijs. 

 

2.4 Burgerservicenummer (BSN)  aanvrager:__________________________________________ 

2.5 Telefoonnummer aanvrager:_____________________________________________________ 

 

 

 

 

Toelichting 

 

 

Zet u of uw partner hier geen handtekening? Dan kan uw aanvraag helaas niet in behandeling 

worden genomen. 
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2.6 Emailadres aanvrager:_________________________________________________________ 

2.7 Adres aanvrager:______________________________________________________________  

 

2.8 Heeft u een partner?  

 Ja,    (ga naar vraag 2.9)  

 Nee,  (ga naar vraag 2.13) 

2.9 Naam partner:_________________________________________________________________ 

2.10 Geboortedatum partner:________________________________________________________ 

2.11 Heeft uw partner de Nederlandse nationaliteit? 

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

 Nee, lever een kopie van een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs van uw partner. 

2.12 Burgerservicenummer (BSN) partner:_____________________________________________ 

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

 U bent gedetineerd 

 U bent in de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 langer dan 4 weken in het buitenland 

2.14  Bent u eigenaar of hoofdhuurder de woning waarvan u de kosten niet meer kunt betalen 

en de woning is het hoofdverblijf van u en uw eventuele partner? 

 Ja 

 Nee 

 

Heeft u nee ingevuld? Dan komt u niet in aanmerking voor een TONK-uitkering.  

 

Is een van deze situaties op u van toepassing? Dan komt u mogelijk niet in aanmerking voor 

een TONK-uitkering. Geef een toelichting in een bijlage. 

Bent u jonger dan 18 jaar of heeft u de AOW-leeftijd bereikt? Dan komt u niet in aanmerking 

voor een TONK-uitkering.  
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3. Aanvraag 

 

3.1 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, ook met 

terugwerkende kracht. 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 

3.2 Op welke bankrekening wilt u de TONK-uitkering ontvangen? 

Rekeningnummer (IBAN):__________________________________________________________ 

Op naam van:___________________________________________________________________ 

 

Vul hier een rekeningnummer van uw Nederlandse privébankrekening in.  

 

4. Inkomen en geldmiddelen 

 
4.1 Wonen er op de datum van de aanvraag naast de aanvrager en de eventuele partner meer 

volwassenen van 21 jaar en ouder in uw woning? 

 Nee 

 Ja, _____ personen 

naam/namen en geboortedata van de inwonende personen: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

De uitkering wordt verlaagd met € 200,00 per medebewoner over de hele periode. Dit geldt 

niet voor studerenden die onderwijs volgen waarvoor aanspraak op studiefinanciering bestaat 

en voor commerciële huurders. 
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4.2 Hoeveel was het totale netto inkomen van u en uw eventuele partner in december 2019?  

 aanvrager  partner 

Inkomsten uit arbeid   

Uitkering   

Alimentatie   

Pensioen   

Studiefinanciering   

Inkomen uit onderneming     
(inkomen 2019 : 12 maanden) 

  

Totaal   

 

4.3 Hoeveel was het totale netto inkomen van u en uw eventuele partner in de maanden 

oktober, november en december 2020?  Vul hieronder het (gemiddelde) bedrag per maand in. 

 aanvrager  partner 

Inkomsten uit arbeid   

Uitkering   

Alimentatie   

Pensioen   

Studiefinanciering   

Inkomen uit onderneming 
(schatting inkomen 2020 : 12 
maanden, berekening toevoegen) 

  

Totaal   

 

4.4  Verwacht u de komende maanden een stijging van uw inkomen? 

 Nee   

 Ja  

 

 



6 

Kunt u hieronder toelichten welke stijging u verwacht en hoe hoog deze is? 

 

4.5 Hoe hoog zijn uw beschikbare geldmiddelen op 31 december 2020? 

soort bedrag  Op naam van 

Contant geld   

Betaalrekening met nummer:   

Betaalrekening met nummer:   

Spaarrekening met nummer:   

Cryptovaluta (zoals bitcoins):    

Effectendepot met nummer:   

   

   

   

   

Totaal   

 

 

 

 

 

Toelichting 

 

Beschikbare geldmiddelen zijn geldmiddelen waarover de aanvrager en/of de partner beschikken of 
redelijkerwijs kunnen beschikken. Onder beschikbare geldmiddelen wordt in ieder geval verstaan:  

a) contant geld; 
b) geld op alle betaal- en spaarrekeningen 

c) cryptovaluta (zoals bitcoins); 

d) de waarde van effecten. Hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, 

opties en effecten in depot.  
 

U komt u niet in aanmerking voor een TONK-uitkering als u meer beschikbare geldmiddelen heeft dan: 

• alleenstaanden  €   6.295,00 

• (echt)paren    € 12.590,00 



7 

5. Noodzakelijke kosten 

5.1 Heeft u een huurhuis of een koopwoning? 

 huurhuis 

 koopwoning 
 

5.2 Wat waren de woonkosten gemiddeld per maand in oktober, november en 

december 2020: 

Soort kosten Bedrag per maand 

Kale huur €  

Servicekosten €  

Hypotheek rente €  

Hypotheek aflossing €  

OZB belasting €  

Opstalverzekering €  

Elektriciteit en gas €  

Water €  

 

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

 

 Nee   

 Ja  

Zo ja, Welke overige noodzakelijke (woon)kosten heeft u? Let op! De kosten van uw overige 

verzekeringen, auto, abonnementen van telefoon of internet e.d. vallen hier niet onder. 

 
Soort kosten Bedrag per maand 

 €  

 €  

We gaan bij de berekening van de TONK-uitkering uit van de feitelijke totale woonkosten met 
een maximum van € 1.500,00 bruto per maand. 
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 €  

6. Bijlagen 

Zorgt u dat u in ieder geval de volgende bewijsstukken meestuurt? 

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

 de bewijzen van het totale inkomen van december 2019, oktober 2020, november 2020 en 

december 2020 (ondernemers overleggen de jaarcijfers en aangifte (en aanslag) inkomensbelasting 

over 2019 en geven in een ondertekende bijlage een berekening/verklaring over het (verwachte) 

inkomen over oktober t/m december 2020);  

 de bewijzen van alle beschikbare geldmiddelen op 31 december 2020; 

 de bewijzen van de noodzakelijke woonkosten in oktober, november en december 2020. 

Let op! De gemeente kan bij onduidelijkheden extra bewijsstukken opvragen en controleren. 

 

7. Andere ondersteuning 

Heeft u door de coronamaatregelen behalve het betalen van de vaste lasten nog andere (financiële) 

problemen waarmee we u misschien kunnen helpen? Bv. hulp bij schulden of u denkt erover te 

stoppen als ondernemer en wilt hulp bij het vinden van ander werk. 

 Nee   

 Ja:  ______________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

8. Ondertekening 

Ik/wij heb(ben) dit formulier geheel naar waarheid ingevuld. De gemeente kan mijn/onze gegevens 
gebruiken om met ons contact op te nemen over de voortgang van corona gerelateerde zaken (voor 
meer informatie: https://www.nijkerk.eu/privacyverklaring).  
 

Plaats:____________________________ 

Datum:____________________________ 

 

Handtekening aanvrager 

 

 

Handtekening   

partner 

 

 

Inleveren gegevens: 

Het formulier volledig ingevuld en ondertekend formulier met alle bewijstukken 

• na inscannen digitaal opsturen naar TONK@nijkerk.eu; 

• opsturen per post naar gemeente Nijkerk, t.a.v. team SDH/TONK, Postbus 1000, 3860 BA  

NIJKERK; 

• inleveren in de brievenbus naast de ingang van het Stadhuis t.a.v. team SDH/TONK. 

mailto:TONK@nijkerk.eu
mailto:TONK@nijkerk.eu
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Meer informatie: 

Mailen naar TONK@nijkerk.eu of bellen naar 14 033.  

mailto:TONK@nijkerk.eu

