
 

 

  

  

 

 

 

 

De TONK is een tegemoetkoming voor noodzakelijke woonkosten die je maakt tussen  

1 januari 2021 en 30 juni 2021. Je vraagt de TONK aan wanneer je door de 

coronamaatregelen jouw huur of hypotheek niet kunt betalen.     

 

Print dit formulier uit en stuur deze nadat het is ingevuld op naar: Gemeente Oisterwijk, 

Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk. Kun je niet printen? Bel dan (013) 529 13 11. 

 

Voorwaarden: 

 Je bent inwoner van onze gemeente  

 In de eerste maand dat je de TONK aanvraagt, is jouw (gezamenlijke) 

inkomen lager dan dat in de maand januari 2020. Deze daling in inkomen was 

onverwacht en niet te voorkomen 

 De daling in inkomen komt door de coronamaatregelen. Dit kun je ook 

bewijzen  

 Jouw (gezamenlijke) inkomen is in de eerste maand waarvoor je de TONK 

aanvraagt niet hoger dan 120% van de voor jou geldende bijstandsnorm. Heb 

je inkomen boven deze grens dan gaan we er vanuit dat je zelf kosten kunt 

betalen, dit noemen we draagkracht  

 Jouw eigen vermogen is in de eerste maand waarvoor je de TONK aanvraagt 

niet hoger dan € 6.295,00 (als je alleenstaand bent) of € 12.590,00 (als je 

getrouwd of alleenstaande ouder bent) 

 Je kunt jouw financiële problemen niet opvangen met andere regelingen zoals 

huurtoeslag, huurverlaging, stopzetten aflossing hypotheek, een WW-

uitkering of toeslag van het UWV. Of je maakt wel gebruik van deze 

regelingen en het is nog steeds niet voldoende om jouw kosten te betalen 

 

Kijk voor de actuele bedragen over inkomen en vermogen op het normenoverzicht op 

www.oisterwijk.nl/tonk. 

 

 

 

 

 

 
Aanvraagformulier TONK  
 

(Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) 

http://www.oisterwijk.nl/tonk


 

 

 

 

 

Persoonlijke gegevens 

Voorletters en naam       ___________  

Geboortedatum        ___________  

Adres                                               ___________  

Burgerservicenummer       ___________  

IBAN nummer        ___________   

Telefoonnummer       ___________  

E-mailadres        ___________  

 

Gegevens partner (met wie je samen in 1 huis woont)  

Voorletters en naam                                      ___________  

Geboortedatum          ___________  

Burgerservicenummer          ___________  

 

 

Verklaring minder inkomen 

Ik verklaar dat er sprake is van minder (gezamenlijk) inkomen van mij (en mijn partner) 

vergeleken met januari 2020. 

☐ Ja 

☐ Nee 

 

Ik verklaar dat het lagere inkomen komt door de coronamaatregelen en dat dit 

onverwacht en niet te voorkomen was.  

☐ Ja 

☐ Nee 

 

Wij controleren achteraf of de ingevulde gegevens kloppen. Als wij extra gegevens 

nodig hebben, nemen wij contact op.   

 

Voor welke maand of maanden vraag je de TONK aan 

Je vraagt de TONK aan voor de maanden januari 2021 tot en met juni 2021. Dit mag 

ook achteraf, dus in mei mag je een aanvraag voor februari doen.  

Vink de maand of maanden aan waarvoor je TONK aanvraagt. 

 

☐ januari 2021 

☐ februari 2021 

☐ maart 2021 

 

☐ april 2021 

☐ mei 2021  

☐ juni 2021 

 



 

 

 

 

 

Hoogte inkomen in de eerste maand waarvoor je de TONK aanvraagt 

 

 Aanvrager Partner 

Loon / Salaris 

 

€                        €                        

Zelfstandig ondernemer / ZZP * 

 

€  € 

WAO / WIA / Wajong / ZW / WW 

 

€                       €                       

AOW / ANW 

 

€                        €                        

* Kinderalimentatie 

* Partneralimentatie 

€                        

€                        

€                        

€                        

Heffingskortingen belastingdienst  

 

€                        €                        

Pensioen 

 

€                        €                        

Rente-inkomsten 

 

€                        €                        

Ander inkomen 

 

€                        €                        

 

* Wanneer je inkomen hebt als zelfstandig ondernemer / ZZP’er: 

Wat is jouw KVK-nummer: __________________________  

 

 

Hoogte inkomen in de maand januari 2020 

 

 Aanvrager Partner 

Loon / Salaris 

 

€                        €                        

Zelfstandig ondernemer / ZZP * 

 

€  € 

WAO / WIA / Wajong / ZW / WW 

 

€                       €                       

AOW / ANW 

 

€                        €                        

* Kinderalimentatie 

* Partneralimentatie 

€                        

€                        

€                        

€                        

Heffingskortingen belastingdienst  

 

€                        €                        

Pensioen 

 

€                        €                        

Rente-inkomsten 

 

€                        €                        

Ander inkomen 

 

€                        €                        

 



 

 

 

 

 

 

Jouw eigen vermogen (en van jouw eventuele partner) is in de eerste maand waarvoor 

je de TONK aanvraagt in totaal: €     ___   

 

Het vermogen bestaat uit: 

1. Beschikbare geldmiddelen. Dit zijn geldmiddelen waar je meteen bij kunt. 

Bijvoorbeeld bankrekeningen (ook spaarrekeningen), contant geld, 

beleggingen, cryptovaluta zoals bitcoins  

2. Het gaat om de beschikbare geldmiddelen van jou en je partner. 

Spaargeld van de kinderen telt niet mee (wij moeten deze rekeningen wel 

kunnen zien    

 

Noodzakelijke kosten  

 

Huurwoning (wanneer van toepassing) 

Wat zijn de kosten van jouw huurwoning per maand? 

 

Bedrag kale huur:  € _________________ 

Bedrag servicekosten: € _________________ 

 

Koopwoning (wanneer van toepassing) 

Wat zijn de kosten van jouw koopwoning per maand? 

 

Bedrag aan hypotheekrente:   € _________________ 

Bedrag aan aflossing:   € _________________ 

Andere kosten:    € _________________ 

(Zoals sta- of liggeld, bijdrage VVE) 

 

 

Bankrekeningnummer 

 

Rekeningnummer (IBAN):  ____________________________________________  

Vul hier het rekeningnummer van jouw Nederlandse privébankrekening in.  

 

 

 

 

 

 

Hoogte vermogen / beschikbare geldmiddelen 



 

 

 

 

 

 

 

Reden minder inkomen 

 

Omschrijf hieronder hoe het komt dat jij jouw woonkosten niet meer kunt betalen.  

 

 

Wij bekijken of jij recht hebt op de TONK. Hiervoor stuur je bewijs mee met deze 

aanvraag. Het gaat om het volgende bewijs: 

 Kopie geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort) van jou (en jouw partner) 

 Bewijs van al jouw inkomsten (en die van jouw partner) van de eerste maand 

waarvoor je de TONK aanvraagt. Dit zijn bijvoorbeeld loonstroken of een 

specificatie van jouw uitkering. Heb je deze gegevens nog niet omdat 

bijvoorbeeld de maand nog niet voorbij is? Lever dan de gegevens aan van de 

maand daarvoor. Bijvoorbeeld: Je vraagt de TONK aan vanaf april. Omdat deze 

maand nog niet voorbij is, heb je nog geen loonstrook ontvangen. Stuur in dat 

geval de loonstrook van de maand maart mee  

 Ben je zelfstandig ondernemer of ZZP’er? Stuur een bewijs van inkomsten uit 

jouw onderneming mee van de eerste maand waarvoor je de TONK aanvraagt 

 Bewijs van ontvangen alimentatie (partner- en/of kinderalimentatie) 

 Een kopie van de bankafschriften van al jouw rekeningen, inclusief 

spaarrekeningen van de eerste maand waarvoor je de TONK aanvraagt. Jouw 

saldo en de bij- en afschrijvingen moeten zichtbaar zijn 

 Een kopie van de bankafschriften van al jouw rekeningen, inclusief 

spaarrekeningen én de rekeningen van je kinderen van de maand december 

2020. Jouw saldo en de bij- en afschrijvingen moeten zichtbaar zijn 

 Kopie van bewijs van ander vermogen zoals spaarbewijzen, obligaties, aandelen 

en/of cryptovaluta als bitcoins 

 Bewijzen van de noodzakelijke kosten van de eerste maand waarvoor je de 

TONK aanvraagt 

 

Extra voor huurders: 

 De laatste huurspecificatie. Dit is een brief van de verhuurder waarin staat hoe 

jouw huur is opgebouwd. Denk aan welk deel kale huur is en welk deel 

servicekosten 

 Het bewijs dat jouw huur betaald is. Dit mag ook op de bankafschriften staan 

 

Bewijsstukken inkomen en vermogen (ook van uw partner)  



 

 

 

 

 

 

 Heb je huurtoeslag? Stuur dan ook een kopie van de voorlopige beschikking 

Toeslagen van de Belastingdienst mee 

 Bewijzen van de noodzakelijke kosten van de eerste maand waarvoor je de 

TONK aanvraagt 

 

Extra voor huiseigenaren: 

 Bewijs waarin duidelijk is wat jouw maandelijkse kosten van de hypotheek zijn. 

Denk bijvoorbeeld aan de aflossing en hypotheekrente 

 Een kopie van de jaaropgaaf hypotheek 2020 

 

 

Ondertekening 

 

Je verklaart door ondertekening van dit aanvraagformulier dat: 

 Je alle gegevens volledig en naar waarheid hebt ingevuld  

 Dat je weet dat wij deze gegevens controleren. Ook is bekend dat wij extra 

gegevens kunnen opvragen.   

 

Heb je de TONK ontvangen, omdat je verkeerde of niet juiste gegevens hebt 

ingevuld? Dan betaal je het ontvangen bedrag terug.   

 

Plaats    ________________  Datum   ______________ 

 

Handtekening aanvrager                            Handtekening partner   

   

 

 

 

 

 

Opmerkingen: 


