AANVRAAG TONK
TIJDELIJKE ONDERSTEUNING NOODZAKELIJKE KOSTEN

1.

UW GEGEVENS
Aanvrager

Partner

Burgerservicenummer (BSN)
Voorletters en achternaam
Straat/huisnummer
Postcode/woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Identiteitsbewijs en nummer

2.

WOONSITUATIE

Voor deze regeling bent u alleenstaande ouder wanneer u één of meer minderjarige
thuiswonende kinderen heeft. Heeft u alleen kinderen boven de 18 bij u in wonen kies dan
voor alleenstaande
Leefsituatie

 Alleenstaande

 Alleenstaande ouder

 Gehuwd/samenwonend

Op 1 januari 2021 had ik mijn hoofdverblijf op het bovengenoemde adres en stond
ik op dit adres ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP)

 ja

 nee

Ik ben hoofdhuurder of eigenaar van de woning waar ik op 1 januari 2021 mijn
hoofdverblijf had

 ja

 nee

3. INGANGSDATUM
U kunt de TONK-uitkering aanvragen met ingang van één van de onderstaande maanden in de
periode januari t/m juni 2021, ook met terugwerkende kracht. Vink de maand aan waarop u de
TONK-uitkering wilt laten ingaan. Kies voor het eerste moment waarop u aan de voorwaarden
van deze regeling voldoet.
Ik wil de TONK uitkering laten ingaan per


1 januari 2021



1 februari 2021

 1 maart 2021



1 april 2021



1 mei 2021

 1 juni 2021

4. BESCHIKBARE GELDMIDDELEN
Alleenstaande
(ouder)

Ik had in totaal op 31 december 2020 minder dan € 31.340 aan
beschikbare privé geldmiddelen

 ja

 nee

Gehuwd /
Samenwonend

Mijn partner en ik hadden in totaal op 31 december 2020
minder dan € 62.680 aan beschikbare privé geldmiddelen

 ja

 nee

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken
Raadhuisplein 1
2101 HA Heemstede

Postadres
Postbus 352
2100 AJ Heemstede

Tel: (023) 548 58 68
info@iasz.nl
www.iasz.nl

Beschikbare geldmiddelen zijn:
 Contant geld;
 Geld op betaal- en spaarrekeningen.
 Cryptovaluta (zoals bitcoins);
 De waarde van effecten. Hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, opties en
effecten in depot.

Let op!
Het vermogen van uw bedrijf hoeft u niet mee te tellen. Dit geldt ook voor geld dat op 31 december 2020 op een
rekening stond van uw minderjarige kinderen.
Privé schulden mag u aftrekken van uw beschikbare vermogen.
Heeft u meer dan de bovengenoemde beschikbare geldmiddelen? Dan komt u niet in aanmerking
voor een TONK-uitkering.
U rekent de beschikbare geldmiddelen mee van uzelf en van uw partner

📎 Let op: bewijsstukken meesturen van uw vermogen op 31 december 2020

5. VERKLARING
Hierbij verklaar ik/verklaren wij dat ik/wij door de coronacrisis minimaal 25%
minder inkomen heb(ben) dan vóór de coronacrisis

 ja

 nee

6. INKOMSTEN
Hoeveel netto inkomen hadden u en uw eventuele partner in januari 2020 (voor corona)?
Het betreft het netto-gezinsinkomen, bestaande uit inkomsten uit onderneming, loon, uitkering en
overige inkomsten zoals pensioen, alimentatie en verhuur.
Mijn netto Inkomen

Januari 2020

€

Netto inkomen partner

€

Betaalde u in januari 2020 alimentatie voor uw ex-partner of voor uw
kinderen?
Zo ja, bedrag

 ja

 nee

€

Hoeveel netto inkomen hadden u en uw eventuele partner in januari 2021? Kiest u voor een
latere ingangsdatum? Geef dan het inkomen door per de gewenste ingangsdatum.
Het betreft het netto-gezinsinkomen, bestaande uit inkomsten uit onderneming, loon, uitkering en
overige inkomsten zoals pensioen, alimentatie en verhuur.
Mijn netto Inkomen

Kies datum


€

1 januari 2021

Netto inkomen partner

€
OF

Maand van gewenste ingang:

Betaalde u op bovengenoemde datum alimentatie voor uw ex-partner of voor
uw kinderen?
Zo ja, bedrag

 ja

 nee

€

📎 Let op: bewijsstukken van het inkomen over januari 2020 én januari 2021 (of de door u gevraagde
ingangsdatum) van u en uw eventuele partner meesturen.
Bijvoorbeeld loonstrook, pensioen, alimentatie, verhuur. Voor het inkomen uit uw bedrijf kunt u volstaan met
een verklaring van de hoogte van het netto inkomen in januari 2020 en 2021.

7.

REDEN INKOMSTENDALING

Omschrijf waarom uw netto-inkomen door de coronacrisis is verminderd.

8.

NOODZAKELIJKE WOONKOSTEN
 ja

Ik heb een huurhuis
De kale huur is

 ja

 ja

Ik heb een koophuis

De hypotheeklasten
(rente en aflossing) zijn

€

Ik heb huurtoeslag
Zo ja, bedrag

 nee

 nee

€

 nee

€

Kosten van water, elektriciteit en gas per maand
€

Water

Elektriciteit en gas

€

📎 Let op: bewijsstukken meesturen van de maandelijkse woonlasten (huur/hypotheek en water, gas en elektra)

9.

BETALING

Ik wil/wij willen de uitkering ontvangen op dit privé bankrekeningnummer:
IBAN

Ten name van

📎 Let op: stuur een kopie van de voorzijde van uw bankpas mee

10.

VERKLARING & ONDERTEKENING

Ik verklaar / wij verklaren dit aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld en
machtig(en) hierbij de IASZ om onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van
de verstrekte gegevens. Ik verklaar / wij verklaren er mee bekend te zijn dat de IASZ de
verstrekte gegevens opneemt in een persoonsregistratie.
Plaats

Datum

Handtekening aanvrager

Handtekening partner

Klik eerst HIER om uw bestand op te slaan.
Ga naar de beveiligde Zivver e-mailomgeving om het formulier en bijlagen in te sturen. Klik HIER.
Wanneer uw aanvraag niet compleet is dan kunnen wij uw aanvraag niet behandelen. Indien er in
verband met uw aanvraag nog aanvullende vragen zijn, of stukken nodig zijn dan nemen wij contact
met u op.

Bewijsstukken meesturen
 Identiteitsbewijs (kopie voor- en achterkant) van u en uw eventuele partner; LET OP: geen
rijbewijs!; en
 Kopie van de bankpas van de privé rekening waarop u de TONK wilt ontvangen; en
 Bewijsstukken waaruit het netto inkomen blijkt van u en uw eventuele partner over januari 2020
én over januari 2021 (of de gevraagde ingangsmaand); en
 Indien er sprake is van inkomen uit onderneming: een verklaring van het netto inkomen over
januari 2020 én over januari 2021 (of de gevraagde ingangsmaand); en
 bewijsstuk waaruit de hoogte blijkt van de maandelijkse kosten van Water, Elektriciteit en Gas;
en
 bewijsstuk waaruit de hoogte blijkt van de kale huur en servicekosten; of
 bewijsstuk waaruit de hoogte blijkt van de maandelijkse hypotheeklasten (rente en aflossing);
en
 Bewijsstukken waaruit het privé vermogen van u en uw eventuele partner blijkt op 31
december 2020.

TOELICHTING
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Als u door de coronamaatregelen uw baan bent verloren of minder inkomsten hebt én daardoor uw
noodzakelijke privé woonkosten niet meer (helemaal) kunt betalen dan is er de Tijdelijke
ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK).
Noodzakelijke privé woonkosten zijn huur of hypotheek kosten (rente en aflossing) en de maandelijkse
kosten van gas, water en elektriciteit.
U kunt een aanvraag TONK doen voor de periode van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021.
U kunt de aanvraag indienen tot en met 31 juli 2021. Ook met terugwerkende kracht.
De TONK krijgt u wanneer uw netto gezinsinkomen minimaal 25% is gedaald als gevolg van de
coronamaatregelen.
Het gaat om het gezamenlijke netto inkomen van u en uw partner. Het inkomen van andere
volwassenen in uw huishouden (waaronder eventuele kinderen) telt niet mee. Om voor de TONK in
aanmerking te komen moet het netto gezinsinkomen minstens 25% zijn gedaald ten opzichte van
januari 2020.
Als dit op 1 januari 2021 het geval is kunt u aanvragen met ingang van januari 2021. Is er op een later
moment, maar voor 1 juni 2021, sprake van een inkomensterugval van 25% ten opzichte van januari
2020 vraag dan aan per de eerstvolgende maand dat dit het geval is.
Uw vermogen mag niet te hoog zijn
Uw privé vermogen was op 31 december 2020 minder dan € 31.340 voor een alleenstaande of een
alleenstaande ouder of minder dan € 62.680 voor een echtpaar.
Onder privé vermogen valt
Contant geld
Tegoeden op bank- en spaarrekeningen van u en uw partner
Cryptovaluta zoals bitcoins
Beleggingen op een effectenrekening of effectendepot
Wat telt niet mee als vermogen?
Vermogen in uw onderneming
Vermogen in uw eigen huis
Vermogen op de rekeningen van uw minderjarige kinderen.
Van uw privé vermogen mag u eventuele privé schulden op 31 december 2020 aftrekken.

Wanneer kunt u de noodzakelijke privé woonkosten niet (volledig) betalen?
Om te bepalen of u de privé woonkosten niet uit uw inkomen kunt betalen gaan wij als volgt te werk:
Neem uw netto gezinsinkomen per 1 januari 2021 (of per de aangevraagde ingangsdatum van de
TONK). Trek hier de privé woonkosten over de maand januari 2021 vanaf. Kijk welk bedrag er over
blijft.
Als dit bedrag lager is dan:
€ 595 voor een alleenstaande;
€ 924 voor een alleenstaande ouder;
€ 968 voor gehuwden
dan kunt u de woonkosten niet (volledig) betalen uit uw inkomen .
Hoeveel TONK kunt u krijgen?
Stel u bent een alleenstaande ouder en uw netto inkomen is meer dan 25% gedaald naar € 2.000 per
maand. Uw woonkosten bedragen € 1.300 per maand. U houdt dan na aftrek van de woonkosten
€ 700 over om van te leven. Dat is minder dan het normbedrag voor een alleenstaande ouder van
€ 924. U krijgt dan € 224 (€ 924 - € 700) per maand TONK.
Vraagt u aan per januari 2021 dan krijgt u 6 x € 224 = € 1344
Wij betalen de TONK bij de toekenning direct uit voor de hele periode.
Wat moet u doen?
Vul de vragen naar waarheid in.
Lever kopieën of scans van de gevraagde bewijsstukken in. Zorg ervoor dat de bewijsstukken
compleet zijn.
Onderteken dit aanvraagformulier met uw handtekening. Als u een partner heeft moet deze ook
ondertekenen.
Let op: U kunt het formulier het best invullen op een laptop of pc zodat u het eerst kunt opslaan voor u
het verzendt.
Wanneer krijgt u de ondersteuning?
Wij bekijken uw aanvraag en streven ernaar om binnen 4 weken een beslissing op uw aanvraag te
nemen. Het kan zijn dat wij daar nog extra informatie voor nodig hebben. Als dat zo is laten wij u dat
weten.
Worden uw gegevens gecontroleerd?
Ja, wij kunnen zowel bij de aanvraag, als achteraf uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere
instanties en personen relevante informatie over u en uw partner opvragen. Zo kunnen wij controleren
of u de juiste informatie heeft verstrekt. Als bij controle blijkt dat u te veel heeft ontvangen dan betaalt u
dit aan ons terug.
Telt de TONK mee als inkomen?
Nee, de TONK uitkering telt niet mee als inkomen. U hoeft deze vergoeding dus niet op te geven bij de
belastingaangifte over het jaar 2021.

