
Verkort aanvraagformulier Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 

(TONK) 

Aanvraagperiode 3 van 1 juli 2021 t/m 30 september 2021 

 

Wat zijn de voorwaarden voor TONK? 

o U bent 18 jaar of ouder maar u heeft nog geen recht op pensioen.  

o U woont en verblijft in gemeente Scherpenzeel 

o U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.  

o Door de coronacrisis heeft u minimaal 30% minder inkomen. 

o Hierdoor kunt u tijdelijk uw privé woonkosten die echt nodig zijn niet betalen. 

o Uw eigen vermogen bedraagt minder dan € 31.340 (alleenstaande aanvrager) of € 

62.680 (samenwonende aanvrager). 

o U kunt geen aanspraak maken op een andere financiële regeling of uitkering 

(huurtoeslag, woonkostentoeslag, toeslag op uw WW-uitkering, etc.) 

o 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 onderwerp-
regel 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   

 
 
 
 

Let op!  

Dit verkorte aanvraagformulier vult u in als u al een aanvraag voor periode 1 (januari t/m maart 

2021) en/of 2 (april t/m juni 2021) heeft gedaan. 

 

Nog niet eerder TONK aangevraagd? Dan vult u het andere uitgebreide aanvraagformulier in. 

mailto:sociaalteam@scherpenzeel.nl


 
2. Aanvraag 

 
Voor welke maand of maanden vraagt u de tegemoetkoming van de TONK aan?  

U kunt tot en met 30 september een tegemoetkoming van de TONK aanvragen voor de periode juli tot 

en met september 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: 

 Juli 2021 

 Augustus 2021 

 September 2021 

 

Verklaring inkomensterugval en bevestiging ongewijzigde inkomens- en leefsituatie 
Hierbij verklaar ik/verklaren wij door de coronacrisis geconfronteerd te zijn met een inkomensterugval 

van 30% of meer. Hierdoor kan ik/kunnen wij niet onze noodzakelijke privé woonkosten betalen. 

 

Hierbij verklaar ik/verklaren wij ook dat er geen veranderingen zijn in mijn/ons inkomen, vermogen of 

leefsituatie ten opzichte van de eerste (januari tot en met maart 2021) of tweede (april tot en met juni 

2021) TONK aanvraag. Ook voor medebewoners boven de 21 jaar zijn er geen veranderingen in het 

inkomen. 

Handtekening aanvrager: 
 
 
 
 
 
 

Handtekening partner: 

 

 

 
3. Toestemming gegevensonderzoek en ondertekening 

 
Met ondertekening geeft (geven) ondergetekende(n) toestemming voor een eventueel onderzoek 
met de verificatie van gegevens bij instanties en gegevensbronnen buiten Nederland  
 
Ik / wij heb(ben) dit formulier geheel naar waarheid ingevuld zodat kan worden vastgesteld of ik / 
wij recht heb(ben) op de tegemoetkoming van de TONK.  
 

Let op!  

Verandering in inkomen, vermogen (spaargeld) of leefsituatie ten opzichte van de TONK in 

januari tot en met juni 2021. 

Heeft u eerder de TONK aangevraagd voor de periode van januari tot en met juni 2021 en zijn er 

veranderingen in: 

- Het inkomen van uzelf, uw partner of medebewoners boven de 21 jaar (inkomen uit werk 

in loondienst, inkomen uit onderneming, uitkering, etc)? 

- Vermogen van uzelf of uw partner (bank- en of spaarrekeningen, contant geld, 

cryptovaluta (zoals bitcoins), erfenis en de waarde van effecten)? 

- De hoogte van uw schulden? 

- Vaste privé(woon)lasten (huur, hypotheek(rente), gas, water, elektriciteitskosten of 

autolasten)? 

- Leefsituatie (is bijvoorbeeld een medebewoner verhuisd naar een andere woning of is er 

iemand bij u in komen wonen)? 

Kunt u op één van bovenstaande vragen ‘ja’ beantwoorden? Dan moet u een uitgebreid 

aanvraagformulier invullen.  

U moet veranderingen in bovenstaande situaties aan ons doorgeven. Als u dit niet doet, kunnen 

we een bestuurlijke boete opleggen.  

 

 



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 verstrekte 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 bewijsstukken.  
 
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: 
 
 
 
 
 
 

Handtekening partner: 

 

 


