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Aanvraagformulier voor Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 
(TONK) 
Met dit formulier kunt u een vergoeding aanvragen op grond van de TONK. Deze vergoeding is een tijdelijke financiële 
ondersteuning voor het betalen van uw noodzakelijke woonkosten. Wilt u de informatie in de bijlage goed lezen voordat u het 
aanvraagformulier invult? 
 
 
1. Persoonsgegevens U zelf Uw echtgeno(o)t(e)/partner 
Burgerservicenummer ________________________________ _________________________________ 
Voorletter(s) en achternaam ________________________________ _________________________________ 
Tussenvoegsel(s) ________________________________ _________________________________ 
Straatnaam en huisnummer ________________________________ _________________________________ 
Postcode ________________________________ _________________________________ 
Woonplaats ________________________________ _________________________________ 
Geslacht  Man  Vrouw  Man  Vrouw 
Geboortedatum ________________________________  _________________________________ 
Burgerlijke stand ________________________________ _________________________________ 
Telefoonnummer ________________________________ _________________________________ 
IBAN rekeningnummer  ________________________________ _________________________________ 
E-mailadres ________________________________ _________________________________ 
 
 
2. Voor welke maand(en) vraagt u de TONK aan? 
U kunt de TONK aanvragen voor de maanden januari t/m september 2021, ook met terugwerkende kracht. Vink de maand of 
maanden aan waarvoor u de TONK wilt aanvragen. 

 Januari 2021   April 2021   Juli 2021  
 Februari 2021   Mei 2021   Augustus 2021  
 Maart 2021   Juni 2021   September 2021  

 
 
3. Woonsituatie 
Wat is uw woonsituatie?  

 Huurwoning   Woning in eigendom   Kamerhuurder  Inwonend 
 
Anders te weten: 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Noodzakelijke kosten 
4.1 Wat zijn de kosten voor uw woning per maand?  
(kale) Huur:      € ________________ 
Servicekosten:      € ________________ 
Hypotheek (+ rente):     € ________________ 
Overige kosten (o.a. sta-/liggeld, bijdrage VVE):  € ________________ 
 
4.2 Wat zijn de kosten van gas, water, elektriciteit en gemeentelijke belastingen per maand? 
Elektriciteit en gas:     € ________________ 
Water:       € ________________ 
Gemeentelijke belastingen:    € ________________ 
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4.3 Heeft u nog andere noodzakelijke (woon)kosten die hierboven niet staan vermeld en waarvoor u een vergoeding wilt 
aanvragen? 
Let op! De kosten van uw verzekeringen, auto, abonnementen van telefoon of internet e.d. vallen hier niet onder. 

 Ja, (ga naar vraag 4.4)  
 Nee   

 
4.4 Welke overige noodzakelijke (woon)kosten heeft u? 
 

Soort kosten Bedrag per maand  
 € 
 € 

 
 
5. 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. 
 

Maand / Jaar Aanvrager  Uw echtgeno(o)t(e)/partner 
Januari 2020 € € 

 
 

6. Hoeveel is het huidige netto-inkomen van u en uw eventuele partner?  
Het betreft het netto-gezinsinkomen, bestaande uit inkomen uit werk in loondienst, inkomen uit onderneming, uitkering en overige 
inkomsten. 
 

Maand / Jaar Aanvrager  Uw echtgeno(o)t(e)/partner 
Januari 2021 € € 

 
 
7. Reden van inkomstendaling?  
Kunt u omschrijven waarom uw netto-inkomen door de coronacrisis zodanig is verminderd dat u uw noodzakelijke kosten, zoals de 
vaste woonlasten, niet meer kunt betalen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Heeft u in totaal meer dan € 6.295,- aan beschikbare geldmiddelen of als u een partner heeft samen meer dan 

€ 12.590,-? 
 Ja, (u heeft meer beschikbare geldmiddelen dan toegestaan, u komt niet in aanmerking voor de TONK). 
 Nee 

 
 
9. Aanvullende opmerkingen 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
10.  Op welk IBAN moet de vergoeding worden overgemaakt? 

 IBAN: __________________________________________ 
 
  



 
Stuur de volgende bewijsstukken mee bij uw aanvraag (indien op u van toepassing) 

 Kopie geldig identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs). 
 Kopie bankpas van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort moet worden (met daarop zichtbaar 

rekeningnummer en tenaamstelling). 
 Bewijsstuk (zoals een bankafschrift of factuur) waaruit de hoogte van uw noodzakelijke kosten blijken waarvoor u de TONK vraagt. 
 Bewijs (gezamenlijk) inkomsten van januari 2020 en januari 2021; 
 Wanneer er sprake is van flexibele inkomsten, salarisspecificaties van een periode van 3 maanden.  
 Laatste afschrift van uw bank- en spaarrekening(en); 
 Bewijsstuk(ken) beschikbare geldmiddelen; 
 Bewijsstuk(ken) van overige inkomsten (heffingskortingen ontvangen van de belastingdienst, alimentatie e.d.); 
 Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de TONK nodig heeft. 

 
   Als er sprake is van een onderneming of inkomsten als ZZP’er: De belastingaangifte 2019 en een opgave van de (geschatte) 

inkomsten met een verklaring over de afgelopen drie maanden, voorafgaande aan de TONK-aanvraag  
 
  
Machtiging/ verklaring 
Ik verklaar / wij verklaren: 

• dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld; 
• ermee bekend te zijn dat de aanvraag bij het onvolledig verstrekken van informatie niet wordt behandeld; 
• ermee bekend te zijn dat de vergoeding op grond van de TONK in zijn geheel of gedeeltelijk kan worden 

teruggevorderd, als onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en dit heeft geleid tot het ten onrechte verlenen 
van deze vergoeding; 

• toestemming te geven om de verstrekte gegevens te controleren bij de daarvoor geëigende instanties en om de gegevens 
op te nemen in een persoonsregistratie. 

 
 
Ondertekening 
Aanvrager 
Datum   Handtekening 
 
________________________________  __________________________________ 
 
Echtgeno(o)te/partner 
Datum 
 
________________________________  __________________________________ 
 
 
Formulier opsturen 
Dit formulier kunt u op twee manieren indienen. 
U kunt het formulier per e-mail versturen naar: inkomen@hardenberg.nl  
Wilt u dit formulier liever per post versturen? Dan kunt u het formulier opsturen naar: 
Gemeente Hardenberg, afdeling Maatschappelijk Domein, t.a.v. EKT, Antwoordnummer 18, 7740 VK Hardenberg.  
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BIJLAGE 
 
Wat kunt u aanvragen? 
Een TONK-vergoeding is een tijdelijke financiële ondersteuning voor het betalen van uw noodzakelijke kosten. Het gaat 
hierbij om vaste woonlasten zoals huur of hypotheek, gas, water en elektriciteit. 
 
Wat zijn de voorwaarden? 
U kunt de vergoeding alleen aanvragen als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen en als gevolg 
daarvan uw noodzakelijke woonkosten niet meer kunt betalen. Bent u om andere redenen in financiële problemen 
gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze uitkering en kunt u contact opnemen met de gemeente en uw 
vraag voorleggen. Belt u dan naar 14 0523.  
 
Over welke periode kunt u aanvragen? 
U kunt een vergoeding aanvragen voor de periode van 1 januari tot 1 oktober 2021.  
Een aanvraag kunt u indienen tot 1 november 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. 

 
Wat zijn geldmiddelen? 
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. 
 
Wanneer krijgt u de TONK?  
Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog niet direct recht op de TONK. Wij bekijken uw 
gegevens en nemen een besluit op uw aanvraag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. Wij streven ernaar 
om u uiterlijk binnen 4 weken te laten weten of uw aanvraag is toegekend. 
 
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 wij controleren of u 
het juiste bedrag aan vergoeding heeft ontvangen. 
Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te 
weinig ontvangen? Dan betalen wij u nog een bedrag na.  
 
Telt deze vergoeding mee als inkomen als ik een Tozo-uitkering ontvangt? 
Nee, de vergoeding telt niet mee als inkomen als u ook een Tozo-uitkering ontvangt. 


