Aanvraagformulier
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
(TONK-uitkering)

In te vullen door de gemeente:
Datum ontvangst
Zaaknummer:

Cliëntnummer:
Werkprocesnummer:

Wat kunt u aanvragen?
U kunt een aanvraag doen voor een TONK tegemoetkoming voor de periode van 1 januari tot en met 30
september 2021. U kunt deze aanvraag indienen tot en met 31 oktober 2021.

□ = Aankruisen wat van toepassing is
1. Persoonlijke gegevens aanvrager en eventuele partner
Aanvrager
Partner
Achternaam en voorletters
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Burgerservicenummer (BSN)
Geboortedatum
Telefoonnummer
Emailadres
De gemeente Hof van Twente wil zoveel mogelijk digitaal (bijv. via e-mail) informatie met u delen. Dit betekent dat
wij brieven en beschikkingen op deze manier aan u toesturen. Daarom de volgende vraag:
Bent u voldoende bereikbaar op het hierboven opgegeven e-mailadres?

□ Ja
□ Nee ►Op welk e-mailadres bent u wel voldoende bereikbaar?
…………………………………………………………………………
Heeft u een zelfstandig bedrijf of beroep (inclusief ZZP-ers)? Noteer dan ook de volgende gegevens
Naam en adres van het bedrijf of beroep
KVK-nummer
2. Welke woonkosten heeft u?

□ Kosten van aflossing en/of rente hypotheek
□ Woninghuur
□ Gas/elektra/water

€______________ per maand
€______________ per maand
€______________ per maand

3. Voor welke maanden vraagt u TONK aan?
U kunt de TONK-uitkering aanvragen voor de maanden in de periode januari t/m september 2021, ook met
terugwerkende kracht. Vink de maand of maanden aan waarvoor u de TONK tegemoetkoming wilt aanvragen.

□
□
□

januari 2021
februari 2021
maart 2021

□
□
□

april 2021
mei 2021
juni 2021

□
□
□

juli 2021
augustus 2021
september 2021

4. Betaling: op welke bankrekening wilt u de tegemoetkoming ontvangen?
Rekeningnummer (IBAN): ________________________________ ten name van_____________________
(Vul hier een rekeningnummer van uw Nederlandse privébankrekening in)

5. Inkomsten
Noteer hieronder uw inkomsten. Heeft u en/of uw eventuele partner alleen maar inkomsten uit zelfstandig bedrijf of
beroep? Dan kunt u vragen 5.1 en 5.2 overslaan. U verklaart door ondertekening van dit formulier namelijk dat uw
inkomen uit zelfstandig bedrijf of beroep door de coronacrisis is gedaald met ten minste 15%. Wij kunnen dit
inkomen achteraf controleren. Bewaar daarom de inkomensgegevens van vóór en tijdens de coronacrisis goed. Als
u naast inkomsten uit zelfstandig bedrijf of beroep ook andere inkomsten heeft, dan moet u vragen 5.1 en 5.2 wel
beantwoorden.
5.1 Hoeveel netto-inkomen hadden u en uw eventuele partner in een maand in de eerste helft van 2021?
Dit inkomen vergelijken wij met het inkomen over dezelfde maand in 2020. Noteer in de tabel hieronder in de linker
bovenste kolom over welke maand, in de eerste helft van het jaar 2021, u de inkomstenvergelijking wilt laten
uitvoeren. U kunt het beste kiezen voor de maand waarin uw inkomstenverlies het grootst was.

Soort inkomen

Naam instantie /
werkgever

_______________2021
Loon/salaris
Ziektewet, WW, IOW, WAO, WIA,
Toeslagenwet
Wajong
ANW (ook voor kinderen jonger dan 18
jaar)
Pensioen /AOW
Alimentatie (voor uzelf en/of uw kinderen)
Kostgeld/onder(ver)huur
Tozo-uitkering
Overige, namelijk

Aanvrager
Netto per maand

Partner
Netto per maand

□ incl. vt.
□ excl. vt.

□ incl. vt.
□ excl. vt.

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

5.2 Hoeveel netto-inkomen hadden u en uw eventuele partner in de onder 5.1 gekozen maand in 2020?
Voorbeeld: als u onder 5.1 heeft gekozen voor de maand januari, dan vergelijken wij de inkomsten van januari
2021 met de inkomsten van januari 2020.
Soort inkomen

Dezelfde maand als onder 5.1, maar
dan over het jaar 2020
Loon/salaris
Ziektewet, WW, IOW, WAO, WIA,
Toeslagenwet
Wajong
ANW (ook voor kinderen jonger dan 18
jaar)
Pensioen /AOW
Alimentatie (voor uzelf en/of uw kinderen)
Kostgeld/onder(ver)huur
Tozo-uitkering
Overige, namelijk

Naam instantie /
werkgever

Aanvrager
Netto per maand

Partner
Netto per maand

□ incl. vt.
□ excl. vt.

□ incl. vt.
□ excl. vt.

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
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6. Beschikbare geldmiddelen (vermogen)
6.1 Betaal- en spaarrekening
Vul hieronder alle privé bank- en spaarrekeningen in van u en uw eventuele partner. Het gaat om rekeningen in
zowel binnen- als buitenland. Heeft u meer dan drie betaal- en spaarrekeningen? Noteer de rest dan op de
achterkant van dit formulier.
IBAN-nummer

Ten name van

Saldo datum aanvraag
€
€
€

6.2. Contant geld en overig vermogen
Soort vermogen

Aanvrager

Partner

Contant geld
Cryptovaluta (zoals bitcoins)
Waardepapieren (zoals effecten,
aandelen en obligaties)

€
€
€

€
€
€

7. Bewijsstukken
Zorgt u dat u de volgende bewijsstukken meestuurt bij de aanvraag?
• kopie geldig identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs). Dit hoeft niet
als u al een uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ van ons ontvangt;
• bewijsstukken van de (betaling van de) woonkosten die u onder punt 2 heeft opgegeven.
• laatste afschrift van uw bankrekening waarop wij de tegemoetkoming moeten storten. Het is belangrijk dat
op het afschrift duidelijk het rekeningnummer en de tenaamstelling te zien is;
• bewijsstukken van alle inkomsten in de door u onder 5.1 gekozen maand over zowel het jaar 2020 als het
jaar 2021 (bijv. loonstrook of uitkeringsspecificatie);
• de laatste afschriften van de betaal- en spaarrekeningen die u onder punt 6 heeft opgegeven;
• eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de TONK-uitkering nodig heeft.

8. Verklaring
lk verklaar / wij verklaren:
• Dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld;
• Dat ik door de coronacrisis ten minste 15% minder inkomen heb;
• Dat de terugval in inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus;
• Dat ik daardoor mijn noodzakelijke woonkosten niet meer kan betalen;
• Te weten dat de aanvraag niet wordt behandeld als de door mij verstrekte informatie onvolledig is;
• Te weten dat de uitkering helemaal of voor een deel kan worden teruggevorderd als de gegevens niet juist
of niet volledig worden verstrekt;
• Toestemming te geven om de verstrekte gegevens te controleren bij de betreffende instanties en om de
gegevens op te nemen in een personenregistratie.

9. Ondertekening
Aanvrager:
Datum: ….......................................................

Handtekening: …...................................................

Partner:
Datum: ….......................................................

Handtekening: …...................................................

10. Formulier opsturen
Stuur dit formulier via de e-mail op naar info@hofvantwente.nl.
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