Aanvraagformulier Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Aanvraagperiode 1 van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021
Wat zijn de voorwaarden voor TONK?
o
o
o
o
o
o
o
o

U bent 18 jaar of ouder maar u heeft nog geen recht op pensioen.
U woont en verblijft in gemeente Scherpenzeel
U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
Door de coronacrisis heeft u minimaal 30% minder inkomen.
Hierdoor kunt u tijdelijk uw privé woonkosten die echt nodig zijn niet betalen.
Uw eigen vermogen is minder dan € 31.340 (alleenstaande aanvrager) of € 62.680
(samenwonende aanvrager).
U kunt geen aanspraak maken op een andere financiële regeling of uitkering
(huurtoeslag, woonkostentoeslag, toeslag op uw WW-uitkering, etc.)
U kunt geen aanspraak maken op tijdelijke huurverlaging of een betaalpauze van uw
hypotheek

Stuur dit formulier samen met het bewijs:
o Per post
Aanvraag TONK
Postbus 100
3925 ZJ Scherpenzeel
o Afleveren bij de balie in het gemeentehuis
Stationsweg 389a
3925 CC Scherpenzeel
o Per e-mail
Stuur uw aanvraag naar sociaalteam@scherpenzeel.nl. Vermeld in de onderwerpregel dat het gaat om een aanvraag voor de TONK.
Wij raden u aan om de bestanden op een veilige manier te mailen (versleuteld of met
een wachtwoord).

1. Persoonlijke gegevens
Aanvrager

Partner

Achternaam
Voornamen
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Identiteitsbewijs / nr.
Heeft u de Nederlandse
nationaliteit?
Relatie met aanvrager
Telefoonnummer
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
E-mailadres
Stuur met de aanvraag mee:
• een kopie van een origineel document met uw Burgerservicenummer
• een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf en uw partner (bijvoorbeeld een Nederlands
paspoort, een Europese identiteitskaart, een verblijfsvergunning)
let op: geen rijbewijs! (wij controleren de gegevens van uw legitimatiebewijs en nemen deze op in
onze administratie. Daarna vernietigen we de kopie.
2. Burgerlijke staat
Gehuwd / samenwonend
Gehuwd, de relatie is
verbroken
Ongehuwd
Weduwe / weduwnaar
Gescheiden van tafel en bed
Gescheiden

Aanvrager
Vanaf:
Vanaf:

Echtgeno(o)t(e) / partner
Vanaf:
Vanaf:

Vanaf:
Vanaf:
Vanaf:

Vanaf:
Vanaf:
Vanaf:

3. Inwonende kinderen
Voor- en achternaam

Geboortedatum

4. Is één van de volgende situaties op u of uw partner van toepassing?
Doorhalen welke NIET van toepassing voor u is.




U bent gedetineerd
U vervult uw militaire of vervangende dienstplicht
U verblijft momenteel of de komende drie maanden langer dan 4 weken in het buitenland

Is een van deze situaties op u van toepassing? Dan komt u niet in aanmerking voor de
tegemoetkoming van de TONK.
Is deze situatie alleen van toepassing op uw partner? Geef dit dan hierboven aan. Wij beoordelen
welke gevolgen dit kan hebben voor uw recht.

5. Aanvraag
5.1 Voor welke maand of maanden vraagt u de tegemoetkoming op grond van de TONK aan?
U kunt tot en met 30 april 2021 een tegemoetkoming van de TONK aanvragen voor de maanden in de
periode januari t/m maart 2021, ook met terugwerkende kracht. Geef hieronder de maand of maanden
aan waarvoor u de tegemoetkoming van de TONK wilt aanvragen.
Doorhalen welke NIET van toepassing voor u is:




Januari 2021
Februari 2021
Maart 2021

Let op! Wilt u ook een aanvraag doen voor aanvraagperiode 2 van april t/m juni 2021? Dan gebruikt
het andere formulier voor periode 2.
Als u eerder een aanvraag heeft gedaan, dan vult u alleen het verkorte formulier periode 2.
5.2 Op welke bankrekening wilt u de tegemoetkoming van de TONK ontvangen?
Rekeningnummer (IBAN):__________________________________________________________
Stuur met de aanvraag mee:
 een kopie van de bankpas(sen)
 het laatste bankafschrift (niet ouder dan 3 maanden) met een zichtbaar bankrekeningnummer
en de tenaamstelling.
De gegevens van de bankpas(sen), zoals het pasnummer, de tenaamstelling en IBAN-nummer,
nemen wij op in onze administratie. Daarna vernietigen wij de kopie(en).
6. Noodzakelijke privé woonkosten
6.1 Heeft u een huurhuis of een koopwoning?
Doorhalen welke NIET van toepassing voor u is.



huurhuis, ga naar vraag 6.2
koopwoning, ga naar vraag 6.3

6.2 Wat zijn de kosten voor uw huurwoning per maand?
Bedrag aan kale huur per maand

€

Ontvangen huurtoeslag
* ook als u geen huurtoeslag ontvangt, maar
daar wel recht op heeft, houden wij rekening met
het bedrag waar u recht op heeft.
Bedrag aan servicekosten per maand

€

€

Lever als bewijs uw nieuwe huurvaststelling per 1 juli 2021 in.
6.3 Wat zijn de kosten van uw koopwoning per maand?
Bedrag aan hypotheekrente per maand

€

Bedrag aan aflossing per maand

€

Lever als bewijs uw hypotheekoverzicht in. Hierin moet de hoogte van de rente en
aflossing te zien zijn.
6.4. Wat zijn de kosten van elektriciteit, gas en water?
Bedrag aan elektriciteit en gas per maand:

€

Verwacht u dit jaar een nabetaling hiervoor te
ontvangen?

Ja / nee

Zo ja, wat is de verwachte hoogte van de
nabetaling?
Bedrag aan water per maand:
Verwacht u dit jaar een nabetaling hiervoor te
ontvangen?

€
€
Ja ? nee

Zo ja, wat is de verwachte hoogte van de
nabetaling?
€
Lever als bewijs de facturen van gas, water en elektriciteit in.
6.5 Wat zijn de kosten van uw auto: verzekering en motorrijtuigenbelasting?
Verzekering

€

Motorrijtuigenbelasting

€

Lever als bewijs de facturen van uw verzekering en motorrijtuigenbelasting in.

7. Voorwaarden
7.1 Verklaring inkomensterugval
Hierbij verklaar ik/verklaren wij door de coronacrisis geconfronteerd te zijn met een inkomensterugval
van 30% of meer. Hierdoor ben ik/zijn wij niet in staat om onze noodzakelijke privé woonkosten te
betalen.
Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

7.2. Hoeveel is het netto-inkomen van u, uw eventuele partner en/of medebewoners?
Het betreft het netto-huishoudinkomen, bestaande uit inkomen uit werk in loondienst, inkomen uit
onderneming, uitkering en overige inkomsten.
Mijn inkomen
Januari 2021

€

Inkomen van mijn
partner
€

Medebewoners
€

Uw totale netto-inkomen bestaat uit alle inkomsten uit eigen bedrijf of beroep, uit loondienst, uitkering
en overig inkomen zoals kinder- en partneralimentatie.
Bij het beoordelen van het inkomen houden wij ook rekening met uw vakantietoeslag en eventuele
13e maand. Lever als bewijs hiervoor een kopie van uw loonstroken in. Wanneer u een TOZO

uitkering ontvangt kunt u hiervan een bewijsstuk van aanleveren, dit is voldoende.
7.2.1 Heeft u wisselende inkomsten? Wij gaan dan uit van uw gemiddeld maand inkomen over
de maanden november, december 2020 en januari 2021. Vult u daarvoor onderstaande tabel in
en stuur het bewijs hiervan mee.
November 2020
December 2020
Januari 2021

Mijn inkomen
€
€
€

Inkomen van mijn partner
€
€
€

7.3 Waarom vraagt u de TONK aan?
Kunt u omschrijven waarom uw netto-inkomen door de coronacrisis zo is verminderd dat u uw
noodzakelijke kosten, zoals de vaste woonlasten, niet meer kunt betalen?
Toelichting:

7.4 Hoeveel geldmiddelen heeft u beschikbaar?
Bij de beoordeling van de tegemoetkoming van de TONK houden we rekening met uw vermogen uit
geld op bank- en of spaarrekeningen, contant geld, cryptovaluta (zoals bitcoins) en de waarde van
effecten. Wanneer uw vermogen over de toegestane grenzen voor de bijstand heen gaat, wordt het
meerdere meegenomen als draagkracht.
Om het vermogen te kunnen beoordelen vragen wij u om in onderstaand overzicht de stand van
zaken van alle bank-, giro- en spaarrekeningen (ook van uw partner en inwonende minderjarige
kinderen) op 1 januari 2021 in te vullen. Ook als u een laag of negatief saldo heeft. Stuur kopieën van
de laatste bankafschriften met de aanvraag mee.
bank- /
girorekeningnummer

Ten name van

Saldo

€
€
€
€
€

Contanten
Totaal

€

Ik / wij verwacht(en) op dit moment vermogen te verkrijgen
(bijv. uit een nog te verdelen erfenis, ontbonden huwelijk, beëindigde samenwoning)
Zo ja, te weten:
Geschatte waarde van uw aandeel

nee
€

ja

Ik / wij heb(ben) nog aanspraak op geld of bezittingen
Zo ja, geschatte waarde

nee

ja

€

8. Schulden
De privé schulden die u en/of uw partner hebben worden ter beoordeling van uw vermogen in
mindering gebracht op de beschikbare geldmiddelen. Op deze schulden moet tijdens de aanvraag
afgelost worden. Geldschulden aan familieleden of vrienden worden niet meegenomen in de
beoordeling.
Ik / wij heb(ben) privéschulden
Zo ja, vul onderstaande kolom in:
naam
schuldeiser

Ingangsdatum
schuld

nee

Terugbetalinverplichting

Totale
schuld

aflossing
per maand

restant

nee

ja

€

€

€

nee

ja

€

€

€

nee

ja

€

€

€

nee

ja

€

€

€

nee

ja

€

€

€

ja

9. Toestemming gegevensonderzoek en ondertekening
Met ondertekening geeft (geven) ondergetekende(n) toestemming voor een eventueel onderzoek
voor de controle van gegevens bij instanties en gegevensbronnen buiten Nederland
Ik / wij heb(ben) dit formulier helemaal naar waarheid ingevuld zodat kan worden vastgesteld of ik
/ wij recht heb(ben) op de tegemoetkoming van de TONK.
Wij heb(ben) niets verzwegen.
Ik weet / wij weten dat het onjuist invullen van het formulier strafbaar is. Het onjuist of onvolledig
invullen van dit formulier kan leiden tot beëindiging of vermindering van de tegemoetkoming en tot
terugvordering van ten onrechte gegeven tegemoetkoming. Het kan ook leiden tot een
administratieve sanctie of tot stafrechtelijke vervolging.
Ik weet / wij weten dat wijzigingen, die het recht op de tegemoetkoming kunnen beïnvloeden,
onmiddellijk moeten worden doorgegeven aan de gemeente met de bewijzen.
Op grond van de wet moet de gemeente de gegevens controleren. Ik / wij stem(men) ermee in dat
de gemeente inlichtingen vraagt bij andere instanties of personen die voor het vaststellen van het
recht op de tegemoetkoming van de TONK.
Plaats:

Datum:

Handtekening aanvrager

Echtgeno(o)t(e) / partner

