
Formulier wijzigingen in inkomen-, woon- of leefsituatie voor TONK-aanvragers 
 
Heeft u een aanpassing in uw situatie die misschien gevolgen heeft voor het recht op uw 
tegemoetkoming op grond van de TONK? Meld dat dan binnen 5 werkdagen bij ons. Vul dit formulier 
in en stuur het na ondertekening in:  
 

 Per post 

Aanvraag TONK 
Postbus 100 
3925 ZJ Scherpenzeel 

 Afleveren bij de balie in het gemeentehuis 

Stationsweg 389a 
3925 CC Scherpenzeel 

 Per e-mail 

Stuur uw aanvraag naar sociaalteam@scherpenzeel.nl. Vermeld hierbij in de onderwerpregel 
dat het gaat om een aanvraag voor de TONK. 
Wij adviseren u om de bestanden op een veilige manier te mailen (versleuteld of met een 
wachtwoord). 
 

 Uw gegevens Gegevens van partner wanneer  
van toepassing 

Naam   

Geboortedatum   

BSN   

Straat en huisnummer   

Postcode   

Woonplaats   

 
 Ik ga naar het buitenland  

Ik ga weg van: ……………………………. tot en met.…………………………….............  
Ik ga naar: …….……………………………………………………………………………….  
 

 De woon- of leefsituatie is veranderd  

o Het hele huishouden is verhuisd of dat gebeurt binnenkort.  
Verhuisdatum: ..……..  

o Ik / mijn partner / mijn medebewoner is vertrokken of dat gebeurt binnenkort.  
Naam: ……………………. Vertrekdatum: …………………….  
o Andere wijziging in woon- of leefsituatie:  
……………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………  
Ingangsdatum van deze andere wijziging: ……..………………………………………….. 

 Wijziging verblijfsrecht 

Van wie is het verblijfsrecht gewijzigd?  
o Mijzelf  

o Mijn partner  

o Mijn kind/medebewoner: (naam)………………………………………………………….....  
 
Wat is er gewijzigd?  

o De verblijfsvergunning is verlengd.  

o De verblijfsvergunning is gewijzigd (ander type verblijfsvergunning, wijziging voorwaarden).  

o De verblijfsvergunning is niet meer geldig.  

o Anders:  
……………………………………………………………………………………………………………. 
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 Wijziging in inkomen van u, uw partner en/of medebewoners 

Wat is er gewijzigd?................................................................................................................................. 

Onder inkomen in de zin van de TONK wordt onder andere verstaan:  
• inkomsten uit arbeid in loondienst (inclusief eindejaarsuitkeringen, vakantiegeld, gratificaties)  
• inkomsten uit verhuur, onderhuur of kostgeverschap  
• alimentatie  
• andere sociale zekerheidsuitkeringen  
• periodieke lijfrente-uitkeringen.  
• Ook het inkomen uit uw onderneming is inkomen in de zin van de TONK.  
 
Voeg altijd een kopie van bewijsstukken bij waaruit de inkomstenwijziging blijkt.  

 

 Wijziging in IBAN nummer 

Wat is uw nieuwe rekeningnummer?....................................................................................... 
ten name van: ……………………...………………………………………………………………... 
Met ingang van welke datum moeten wij dit rekeningnummer gaan 
gebruiken?............................................................................................................................... 
 
Voeg een kopie van de bankpas met het nieuwe rekeningnummer bij.  
 

 Anderen wijziging(en) 

Welke andere wijziging(en) die van invloed kan(kunnen) zijn op uw uitkering wilt u 
doorgeven?................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
Voeg, voor zover mogelijk, bewijsstukken van de andere wijziging(en) bij.  
 

 

 

 

 

Ik verklaar / wij verklaren bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.    

 
 
Plaats:  

  
 
Datum:  

  

 
 
 
(uw handtekening)  

 
 
 
 (handtekening partner)  

  

  
  
 


