
Aanvraagformulier Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

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 huur of hypotheek, gas, water en 
elektriciteit. Zie ook de toelichting onderaan dit formulier.

Wanneer krijgt u de TONK-uitkering?

Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op de TONK-uitkering. De gemeente Het 
Hogeland zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u om extra informatie 
gevraagd. De gemeente streeft ernaar om u uiterlijk binnen 8 weken te laten weten waar u aan toe bent.

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. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan 
moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente 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.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

De uitkering hangt af van uw situatie en bedraagt maximaal € 2.500,- over de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

1. Gegevens aanvrager

Burgerservicenummer

Voornamen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geslacht

Soort identiteitsbewijs

Nummer paspoort of ID-kaart

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer(s)

E-mailadres

Bankrekeningnummer (IBAN)
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    • Bent u alleenstaand? Ga dan verder naar 3.
    • Heeft u een partner of bent u alleenstaande ouder? Vul dan de gegevens onder 2. in. 

Wanneer u partners bent leest u in de toelichting onderaan dit formulier.

2. Gegevens partner en kinderen (indien van toepassing)

Burgerservicenummer partner

Voornamen

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geslacht

Soort identiteitsbewijs

Nummer paspoort of ID-kaart

Welke kinderen staan op uw adres ingeschreven in de Basis Registratie Personen?

Naam 1e kind

Naam 2e kind

Naam 3e kind

Naam 4e kind

Naam 5e kind

3. Periode TONK-uitkering

 

Voor welke maanden vraagt u de TONK-uitkering aan?
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Januari 2021

Februari 2021

Maart 2021

April 2021

Mei 2021

Juni 2021



4. Inkomen en geldmiddelen

Hoeveel netto inkomen hadden u en uw eventuele partner in januari 2020 en in januari 2021? 

Lees eerst de toelichting onderaan dit formulier. Het betreft hier het netto-gezinsinkomen, bestaande 
uit inkomen uit werk in loondienst, inkomen uit onderneming, uitkering en overige inkomsten. 

Maand Mijn netto inkomen Netto inkomen van mijn partner

Januari 2020

Januari 2021

Is uw netto inkomen in januari 2021 minstens 30% lager dan uw 
netto inkomen in januari 2020?

Is de maand januari 2020 niet representatief voor uw verlies aan inkomen in 2021? Dan kunt u in over-
leg met de gemeente ook een andere maand kiezen. Vult u in dat geval de keuze ‘anders’ in. Wij ne-
men dan contact met u op.

Is uw (gezamenlijk) inkomen in de maand januari 2021 hoger dan 
netto € 2.500,- per maand (exclusief vakantiegeld)?

Heeft u (samen met uw eventuele partner) op 31 december 2020 in
totaal minder geldmiddelen dan hieronder aangegeven?
Zie ook de toelichting onderaan dit formulier.

Leefvorm Vrijgestelde geldmiddelen

Alleenstaande € 6.295,-

Alleenstaande ouder € 12.590,-

Samenwonend met partner € 12.590,-

Kunt u omschrijven waarom uw netto inkomen door de coronacrisis zodanig is verminderd dat 
u uw noodzakelijke kosten (huur/hypotheek, gas, water en elektriciteit) niet meer kunt betalen? 
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5. Noodzakelijke kosten

    

Wat zijn uw kosten voor uw huur- of koopwoning over de maand januari 2021?

Huurwoning: Koopwoning :

Kale huur € Hypotheekrente €

Servicekosten € Aflossing hypotheek €

Wat zijn uw kosten van gas, water en elektriciteit over de maand januari 2021?

Elektriciteit, water en gas  €

6. Bewijsstukken

Zorgt u dat u de volgende bewijsstukken meestuurt met uw aanvraag?

• Kopie geldig identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner (ID-kaart of paspoort, geen 
rijbewijs);

• Een kopie bankpasje (voor- en achterkant) of kopie laatste bankafschrift van de rekening 
waarop u de uitkering wilt ontvangen (de tenaamstelling moet duidelijk zichtbaar zijn);

• Bewijsstukken waaruit de hoogte van uw woonkosten blijken (huur of hypotheek). Bijvoorbeeld
een kopie van uw overschrijving per bank of factuur;

• Bewijsstukken waaruit de hoogte van uw noodzakelijke kosten (gas, water en elektriciteit) over
de maand januari 2021 blijken. Bijvoorbeeld een kopie van uw bankoverschrijving of factuur;

• Salaris- of uitkeringsspecificaties van het inkomen van u en uw eventuele partner over de 
maanden januari 2020 en januari 2021;

• Als u niet in loondienst werkt; een opgave van uw inkomen over de maanden januari 2020 en 
januari 2021. In de toelichting onderaan dit formulier wordt uitgelegd hoe u dit inkomen moet 
berekenen.

• Eventuele andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de TONK-uitkering nodig heeft.
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7. Verklaring en ondertekening

Ik verklaar: 

• dat deze aanvraag volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en geen belangrijke 
gegevens te hebben verzwegen;

• dat ik de toelichting onderaan dit formulier goed heb doorgelezen en dat ik (en mijn eventuele 
partner) voldoe aan de voorwaarden zoals in deze bijlage genoemd (waaronder het niet 
aanwezig zijn van uitsluitingsgronden);

• ermee bekend te zijn dat de gemeente Het Hogeland de door mij verstrekte gegevens 
opneemt in een persoonsregistratie;

• ermee bekend te zijn dat de gemeente Het Hogeland mijn gegevens kan controleren om de 
vervelende gevolgen die horen bij een onterechte aanvraag (zoals het terugbetalen van 
onterecht ontvangen uitkering en eventueel een boete) te voorkomen.

Plaats Datum

Handtekening _______________ Handtekening partner_______________

8. Aanvraag indienen

1. De eerste 5 pagina’s digitaal invullen, uitprinten en ondertekenen.

2. Scans of foto’s van het formulier samen met de gevraagde bijlagen uploaden via de website 
met uw DigiD. 

Of stuur het formulier en de bijlagen per post naar: 

Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Stuur geen originele stukken mee.
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9. Bijlage: Toelichting TONK regeling

Het kan zijn dat u het op dit moment financieel moeilijk heeft. Door de coronamaatregelen is uw baan
verdwenen of u kunt als ondernemer uw werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor heeft u wellicht
minder inkomen dan voorheen. Daarom heeft u mogelijk moeite om uw woonkosten te betalen. Om u
tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?
De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u
weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met
het  betalen  van  uw  woonkosten.  Het  gaat  dan  om  de  huur  of  de  hypotheek,  de  kosten  van
bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water en servicekosten.

De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?
U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

1. U heeft in januari 2021 ten minste 30% minder inkomen dan in januari 20201

2. Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen

3. U (en uw partner) heeft in de maand januari 2021 een (gezamenlijk) inkomen van maximaal 
€ 2.500,00 netto (exclusief vakantietoeslag). Onder inkomen wordt o.a. verstaan:

 inkomen uit eigen onderneming, zijnde brutowinst -/- verschuldigde 
inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen over inkomen waarover geen 
loonbelasting is geheven, welke gesteld wordt op 18% van de brutowinst;

 inkomen uit arbeid;
 inkomen uit een uitkering;
 inkomen uit verhuur;
 inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

Deze lijst is niet uitputtend, er kunnen meer soorten inkomen zijn! Bij twijfel kunt u met de gemeente 
overleggen. Zie ook de nadere informatie verderop in deze toelichting.

4. U heeft op 1 januari 2021 minder dan € 6.295 (alleenstaande) of € 12.590 (alleenstaande 
ouder of gehuwden en daarmee gelijkgestelden) aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat 
bijvoorbeeld om:

 Al uw contante geld;
 Geld op alle betaal- en spaarrekeningen van uzelf en uw eventuele partner;
 De waarde van cryptovaluta (zoals bijv. bitcoins);
 Effecten/beleggingen (beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties en opties en 

effecten in depot).

Bent u ondernemer? Dan hoeft u vermogen in uw onderneming niet mee te tellen. Een 
tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) hoeft u ook niet mee 
te tellen.

5. U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op
uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst  aanvragen. Komt u niet  in aanmerking voor een andere
regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen?
Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering. Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering?
Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

1 Is de maand januari 2020 niet representatief voor uw verlies aan inkomen in 2021? Dan kunt u in overleg met de gemeente ook een 
andere maand kiezen.
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Hoe hoog is de TONK-uitkering?
Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken
we naar de hoogte van uw maandelijkse (woon)kosten. U kunt over de periode van 1 januari 2021 t/m
30 juni 2021 maximaal € 2.500,00 ontvangen.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?
U kunt de TONK-uitkering in de periode van januari  2021 tot  en met juni  2021 voor maximaal  6
maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering
aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen ook echt nodig heeft.

Tot wanneer TONK-uitkering aanvragen?
U kunt de TONK-uitkering aanvragen tot 1 september 2021.

Wanneer heeft u in ieder geval geen recht op een TONK-uitkering (uitsluitingsgronden)?
In artikel 13 van de Participatiewet staat dat u geen recht heeft op een uitkering als u: 

 jonger dan 18 jaar bent; 
 gedetineerd bent; 
 militaire of vervangende dienstplicht vervult; 
 jonger dan 21 jaar bent en in een inrichting verblijft; 
 onbetaald verlof heeft; 
 langer dan vier weken in het buitenland verblijft; 
 jonger dan 27 jaar bent en studeert met recht op studiefinanciering.

Wanneer bent u partners?
U bent partners als u:

• getrouwd of geregistreerd partners bent of;
• op hetzelfde adres woont en:

o samen een huishouden heeft;
o ex-echtgenoten of ex-partners bent;
o samen een kind heeft;
o u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
o ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of

als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Hoe berekent u uw netto inkomsten uit onderneming?
Om uw netto-inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst, dus alle 
omzet/baten uit uw bedrijf verminderd met de zakelijke lasten. Of u inkomsten mee moet rekenen 
hangt af van het moment waarop u de werkzaamheden heeft verricht of de producten heeft verkocht. 
Inkomsten die u in februari ontvangt voor werkzaamheden in de maand januari, moet u toerekenen 
aan de periode dat u gewerkt heeft (de maand januari) en niet als inkomen in februari. Dus:

 Heeft u het werk in de maand januari gedaan? Dan rekent u de inkomsten die u daarvoor krijgt
toe aan de maand januari. Ook als u het geld in een andere maand ontvangt.

 Heeft u producten verkocht in de maand januari? Dan rekent u de betalingen daarvoor toe aan
de maand januari. Ook als de producten in een andere maand worden betaald.

Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen, mag u het bedrag van de winst nog 
verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en 
aftrekposten voor ondernemers. Let op: Als u geen inkomsten uit uw bedrijf heeft, maar u heeft wel 
kosten gemaakt, dan levert dit een negatief resultaat op. Dit negatieve resultaat mag u niet verrekenen
met andere inkomsten. Let op: Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een vennootschap? 
Dan berekent u uw netto-inkomsten op een andere manier. Meer informatie hierover leest u in de 
toelichting op het inkomen:

https://krijgiktozo.nl/documenten/Inkomensbegrip_Tozo_voorlichting_aan_de_zelfstandigen.pdf.
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Hoe bepaalt u uw netto loon als u in loondienst werkt? 
Uw nettoloon is uw loon na aftrek van belastingen en premies. In de meeste gevallen is het nettoloon 
gelijk aan het bedrag dat uw werkgever maandelijks aan u overmaakt of dat u maandelijks uit uw 
eigen onderneming ontvangt. U vindt het nettoloon op uw loonstrook. Onkostenvergoedingen hoeft u 
niet als loon op te geven. Vakantiegeld telt niet mee.

Hoe bepaalt u uw netto uitkering en overige inkomsten? 
Inkomensafhankelijke toeslagen zoals huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en 
incidentele giften vallen hier niet onder, net als de tegemoetkomingen uit de TVL MKB, de opslag bij 
de TVL voor horecaondernemers, de evenementenmodule bij de TVL voor de evenementenbranche, 
de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) en de zorgbonus voor zorgprofessionals. Ook 
bijzondere bijstand telt niet mee. Deze hoeft u dus niet mee te rekenen. De onderstaande 
inkomstenbronnen vallen hier wel onder:

 Uitkeringen op basis van de IOW, Wajong, WIA, WAO, WAZ, WW of ziektewet en mogelijke 
aanvulling vanuit de Toeslagenwet. Mogelijk is de verrekening van uw uitkering door UWV
gebaseerd op een te hoge inschatting van uw inkomen dit jaar, als dit het geval is dient u dit 
bij UWV door te geven zodat uw uitkering verhoogd kan worden. Het zou daarnaast kunnen 
dat u recht heeft op een (extra) toeslag op grond van de Toeslagenwet. U kunt dit bij UWV 
nagaan. Als u een hogere uitkering ontvangt als gevolg van de nieuwe inkomensinschatting of
u recht heeft op een toeslag op grond van de Toeslagenwet, moet u dit melden aan de 
gemeente. 

 AOW-uitkering van uw partner en de eventuele AOW-partnertoeslag;
 Socialezekerheidsuitkeringen, bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene 

nabestaandenwet (Anw) of wachtgeld op basis van de Algemene pensioenwet politieke 
ambtsdragers (Appa);

 Inkomsten uit een PGB voor zorg die u verleent aan iemand die zorgbehoevend is; 
 Buitenlandse uitkeringen of buitenlandse regelingen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van 

zelfstandigen die in de problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis. Hieronder 
vallen het Belgische ‘Overbruggingsrecht voor zelfstandigen’ en het Duitse ‘Arbeitslosengeld 
II; 

 Overige inkomsten, bijvoorbeeld dividend uit aandelen of ander resultaat uit vermogen, 
partner- en kinderalimentatie, pensioen, onderhuur, kostgeld en periodieke giften.

 Studiefinanciering.

De optelsom van deze netto-inkomsten bepaalt uw netto-inkomen.

Let op! Bovenstaande opsomming is niet uitputtend.

Hoe bepaalt u de hoogte van uw beschikbare geldmiddelen?
De hoogte van uw beschikbare geldmiddelen bepaalt u door de waarde van onderstaande middelen 
bij elkaar op te tellen: 

 Al uw contante geld;
 Geld op de betaal- en spaarrekeningen van uzelf en uw eventuele partner;
 Cryptovaluta (zoals bijv. bitcoins);
 Effecten/beleggingen (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en 

opties en effecten in depot).

Geldmiddelen afkomstig uit aardbevingsschade en geld op de rekeningen van minderjarige 
kinderen worden niet gerekend tot de beschikbare geldmiddelen.

Bent u ondernemer? Dan hoeft u vermogen in uw onderneming niet mee te tellen. Een 
tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) hoeft u ook niet mee te tellen.
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