
Aanvraagformulier Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 

(TONK-uitkering)

Naam en voorletters

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Mobiele telefoonnummer

Gezinssituatie

Burgerservice nummer

Paspoort- of ID-nummer

Geboortedatum

E-mail adres

1. Uw gegevens

Alleenstaande
(ouder)

Gehuwd/ Samenwonend

Met dit formulier vraagt u een TONK-uitkering aan. Deze uitkering 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. De TONK-uitkering is alleen aan te vragen als u door de coronacrisis in financiële problemen bent 
gekomen en hierdoor uw noodzakelijke woonkosten niet meer kunt betalen.

Datum aanvraag:    

Registratienummer:    

Cliëntnummer:    

(Niet door u in te vullen)



Naam en voorletters

Burgerservice nummer

Geboortedatum

Gegevens partner (indien van toepassing)

*) 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.
- uw partner uw kind heeft erkend. 
- ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst 
   of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.



1a. Is één van de volgende situaties op u of uw partner van toepassing?
a)  U bent gedetineerd.
b) U bent langer dan 4 weken in het buitenland in de periode 1 januari tot en met 30 juni 2021

2. Inkomen
U komt voor een TONK-uitkering in aanmerking als:
1.uw netto-gezinsinkomen* in januari 2021 25% of meer gedaald is ten opzichte van uw netto-gezinsinkomen in de 
maand januari 2020;
2. Uw netto-gezinsinkomen is gedaald door de coronacrisis.

2.3 Hoeveel netto-gezinsinkomen* hadden u en uw eventuele partner in januari 2020 (voor de coronacrisis)?
* Uw totale netto-gezinsinkomen bestaat uit alle inkomsten uit eigen bedrijf of beroep, uit loondienst, uitkering en 
overig inkomen zoals de partner- en/of kinderalimentatie of verhuurinkomen. Het gaat hierbij om uw inkomen en 
het inkomen van uw eventuele partner.

2.1 Verklaar hieronder dat:
uw netto-gezinsinkomen (inkomen van u en uw partner) in de maand januari 2021, 25% of meer gedaald is ten 
opzichte van mijn netto- gezinsinkomen in de maand januari 2020. En dat dit het gevolg is van de coronacrisis.

2.2 Omschrijf hieronder waarom uw netto-gezinsinkomen als gevolg van de coronacrisis is gedaald.

Ja, één van de situaties is op mij of mijn partner van toepassing. 
Neem contact op met Gemeente Altena om te bespreken of het aanvragen 
van een TONK-uitkering zin heeft.

Ja, dat verklaar ik/ verklaren wij. 

Nee, geen van deze situaties is op mij of mijn partner van toepassing.

Nee, dat verklaar ik niet/ verklaren wij niet.
(Is dit het geval, dan komt u niet in aanmerking voor een TONK-uitkering).

Omschrijving

Maand Uw inkomen Inkomen van uw partner

Januari 2020 € €



2.4 Hoeveel is het huidige netto-gezinsinkomen* van u en uw eventuele partner? 
* Uw totale netto-gezinsinkomen bestaat uit alle inkomsten uit eigen bedrijf of beroep, uit loondienst, uitkering en 
overig inkomen zoals de partner- en/of kinderalimentatie of verhuurinkomen. Het gaat hierbij om uw inkomen en 
het inkomen van uw eventuele partner.

3. Geldmiddelen/ vermogen
Een van de voorwaarden voor een TONK-uitkering is dat uw privé vermogen/ geldmiddelen niet hoger zijn dan de 
vermogensgrens, als genoemd in de Participatiewet 
De vermogensgrenzen zijn:
•   € 6.295,- voor een alleenstaande
•   € 12.590,- voor een alleenstaande ouder of gehuwden/samenwonenden.

3.1 Vul hieronder de geldmiddelen/ vermogen* in waarover u op 1 januari 2021 beschikte. 
Het gaat om geldmiddelen/ vermogen van  u, uw eventuele partner en tot uw huishouden behorende minderjarige 
kinderen.

Maand Uw inkomen Inkomen van uw partner

Januari 2021 € €

Rekening/ 
polisnummer

Ten name van Saldo (heden) Datum afschrift

€

€

€

€

Contant €

Totaal €



3.2 Heeft u nog meer geldmiddelen/ vermogen* dan u hierboven kwijt kunt? Vermeld dit dan hieronder. 
Het gaat om geldmiddelen/ vermogen van  u, uw eventuele partner en tot uw huishouden behorende minderjarige 
kinderen.

4. Noodzakelijke kosten
U komt alleen in aanmerking voor een TONK-uitkering als u hoofdhuurder of eigenaar van de woning bent waar u 
uw hoofdverblijf heeft. 

*) Ontvangt u geen huurtoeslag en heeft u hier met uw gezinsinkomen wel recht op? Dan houden wij hier bij het 
vaststellen van uw recht op de TONK-uitkering rekening mee. 

4.1 Heeft u in een huurhuis?

*) Beschikbare geldmiddelen zijn privé geldmiddelen van uzelf, uw partner en tot uw huishouden behorende 
minderjarige kinderen:
Het gaat dan bijvoorbeeld om:  
• 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. 

Omschrijving

Nee, ga naar vraag 4.2 

Ja, vul hieronder in wat de kosten voor uw huurwoning zijn en welk bedrag u aan huurtoeslag ontvangt.
Het gaat hier om de bedragen van de maand januari 2021.

Maand Bedrag aan kale huur Bedrag aan 
servicekosten

Bedrag aan huurtoeslag*

Januari 2021 € € €



4.2 Heeft u in een koopwoning?

4.2.1 Heeft u bij vraag 4.2 aangegeven dat u in januari 2021 geen hypotheekrente aftrek heeft ontvangen? 

4.3 Vul hieronder de kosten van gas, water en elektriciteit in 
Het gaat hier om de bedragen van de maand januari 2021.

4.4 Vul hieronder in hoeveel u aan gemeentelijke belasting heeft betaald
Het gaat hier om het bedrag dat u in het jaar 2020 heeft betaald. Als u kwijtschelding heeft gekregen in 2020, moet 
u dit hier ook invullen.

Nee, ga naar vraag 4.3 

Nee, ga door naar vraag 4.3 

Ja, vul hieronder de kosten van hypotheekrente en aflossing voor uw koopwoning in en geef  aan hoeveel 
hypotheekrente aftrek u ontvangt. Het gaat hier om de bedragen van de maand januari 2021.

Ja, vul hieronder dan het bedrag in dat u in 2020 heeft ontvangen aan hypotheekrente aftrek of waarop u 
aanspraak had kunnen maken.  

Maand Bedrag aan 
hypotheekrente

Bedrag aan aflossing Bedrag aan 
hypotheekrente aftrek

Januari 2021 € € €

Maand Bedrag aan gas en 
elektriciteit

Bedrag aan water Totaal bedrag

Januari 2021 € € €

Maand Gemeentelijke belastingen Bedrag aan kwijtschelding

Januari 2020 € €

Maand Bedrag aan hypotheekrente

Januari 2020 €



Plaats Datum Handtekening

Uzelf

Partner

5. Op welk rekeningnummer wilt u de TONK-uitkering ontvangen?  
Vul hier een rekeningnummer van uw Nederlandse privébankrekening in.

6. Verklaring

1. Ik verklaar/ wij verklaren dat de aanvraag volledig en naar waarheid is ingevuld en geen belangrijke gegevens 
zijn verzwegen. Daarbij verklaar ik/ verklaren wij dat ik/ wij door de coronacrisis in januari 2021 25% minder netto 
gezinsinkomen hebben dan in de maand januari 2020 en dat ik / wij hierdoor de noodzakelijke woonlasten niet meer 
kan / kunnen betalen.

2. 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. 
Ik stem/ wij stemmen er mee in dat dit gebeurt. Ik weet/ wij weten dat een betaling op basis van onjuist verstrekt 
informatie wordt teruggevorderd en oplegging van een boete mogelijk is. 

Rekeningnummer (IBAN)

Ondertekening



BIJLAGEN
Stuur de volgende bewijsstukken mee!
Zonder deze gegevens kunnen wij uw aanvraag niet behandelen. 

• Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en uw eventuele partner. Dit kan een paspoort of een 
identiteitsbewijs zijn. Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs.  

• Bewijsstuk van uw gezinsinkomen in de maand januari 2021. Bijvoorbeeld een loonstrook, bankafschrift 
of kolommenbalans en verlies en winstopstelling januari 2021. Heeft u in januari 2021 een Tozo-uitkering 
ontvangen. Dan hoeft u geen bewijsstuk van uw inkomen mee te sturen. 

• Bewijsstukken van uw vermogen op 1 januari 2021, en dat van uw eventuele partner en thuiswonende  
minderjarige kinderen. Denk aan kopieën van uw bank en spaarrekeningen, bewijsstuk aandelen enzovoort. 

• Bewijsstukken van uw woonlasten. 
1) Bent u hoofdhuurder: 
- Bewijsstuk van de hoogte van de kale huur en de service kosten van januari 2021. 
- Bewijsstuk van de hoogte van de huurtoeslag van januari 2021. 
2) Bent u eigenaar van de woning waarin u uw hoofdverblijf heeft: 
- Bewijsstuk van de hoogte van de hypotheekrente en de aflossing in januari 2021. 
- Bewijsstuk van de hoogte van de hypotheekrente aftrek in januari 2021. Heeft u deze niet? 
   Dan bewijsstuk van de hoogte van de hypotheekrente aftrek in 2020. 

• Bewijsstuk van de kosten van gas, water en elektriciteit in januari 2021. 

• Kopie van de aanslag gemeentelijke belasting 2020 of een kopie van een bankafschrift waaruit de hoogte blijkt. 

• Kopie van het laatste afschrift van uw privébankrekening (met hierop zichtbaar rekeningnummer en 
tenaamstelling), waarop de TONK-uitkering wordt gestort.
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