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Aanvraagformulier Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk) 
 
 

1. Uw gegevens   

 Uzelf Uw partner 

Naam + voorletter(s)    

Burgerservicenummer    

Geboortedatum    

Straatnaam + huisnummer  

Postcode + woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres    

   

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

 
 Januari 2021      
 Februari 2021 
 Maart 2021 
 April 2021      
 Mei 2021 
 Juni 2021    
 
3. Hoeveel netto-inkomen hadden u en uw eventuele partner in januari 2020 (voor corona)?  
Het betreft het netto-gezinsinkomen. Vul het maandbedrag in. 
 

Uzelf: 
Loondienst  

 
zelfstandige  

 
pensioen  
lijfrente  

 
alimentatie  

 
WW  
WIA  
WAJONG  

 
WSF18+  

 
huur  
onderhuur  
kostganger  

 
andere  
inkomsten  

 
________      _________       _______          ________       ________     ________     ________      _________ 
 

Uw partner: 
Loondienst  

 
zelfstandige  

 
pensioen  
lijfrente  

 
alimentatie  

 
WW  
WIA  
WAJONG  

 
WSF18+  

 
huur  
onderhuur  
kostganger  

 
andere  
inkomsten  

        

________      _________           _______        ________       ________     ________     ________      _________ 
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4. Hoe hoog is het huidige netto-inkomen van u en uw eventuele partner? 
Het betreft het netto-gezinsinkomen in januari 2021. Vul het maandbedrag in. 
 

Uzelf: 
Loondienst  

 
zelfstandige  

 
pensioen  
lijfrente  

 
alimentatie  

 
WW  
WIA  
WAJONG  

 
WSF18+  

 
huur  
onderhuur  
kostganger  

 
andere  
inkomsten  

 
________      _________       _______        ________         ________     ________     ________      _________ 
 

Uw partner: 
Loondienst  

 
zelfstandige  

 
pensioen  
lijfrente  

 
alimentatie  

 
WW  
WIA  
WAJONG  

 
WSF18+  

 
huur  
onderhuur  
kostganger  

 
andere  
inkomsten  

        

________         _________       _______        ________        ________     ________      ________       _________ 
    
5. Kunt u omschrijven waarom uw netto-inkomen door de coronacrisis zodanig is verminderd dat u uw        
noodzakelijke kosten, zoals de vaste woonlasten, niet meer kunt betalen? 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
6. Heeft u (samen met uw eventuele partner) in totaal meer dan € 6.295,00 (alleenstaande) of € 12.590,00 
(alleenstaande ouder /echtpaar) aan beschikbare geldmiddelen? 
 
 Ja 
 Nee 
 
Beschikbare geldmiddelen zijn privé-geldmiddelen zoals:  
• Contant geld; 
• Geld op betaal- en spaarrekeningen (zowel in euro’s als andere valuta).; 
• Cryptovaluta (zoals bitcoins); 
• De waarde van effecten. Hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, opties en effecten in               
depot. 
 
7. Heeft u een huurwoning of een koopwoning? 


 Huurwoning   Bedrag aan kale maandhuur: € __________ 
    Bedrag aan servicekosten per maand: € ___________ 
 

 Koopwoning 
       Hypotheekrente per maand: € __________ 
       Overige kosten (o.a. sta-/liggeld, bijdrage VVE): € __________ 
 
8. Wat zijn de kosten van gas, water en elektriciteit per maand? 
    
 Elektriciteit en gas: € ___________ 
    
    Water: € ___________ 
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9. Welke overige noodzakelijke (woon)kosten heeft u? 
Let op! De kosten van uw verzekeringen, auto (brandstof-, lease- of huurkosten), abonnementen van telefoon of 
internet e.d. vallen hier niet onder. 
 

Soort kosten Bedrag per maand 

 €  
 €  
 € 

 
9. Betaalwijze 
Vul hieronder uw IBAN (rekeningnummer) in waarop u de Tonk-uitkering wilt ontvangen: 

 ten name van _____________________________ 
 
11. Bewijsstukken  
U dient kopieën van de volgende bewijsstukken toe te voegen: 

 Geldig identiteitsbewijs van uzelf en eventuele partner (let op: GEEN rijbewijs); 

 Al uw inkomsten (loon- en/of uitkeringsspecificaties) van de maand januari 2020 van u en uw partner. 

 Al uw inkomsten (loon- en/of uitkeringsspecificaties) van de maand januari 2021 van u en uw partner. 

 Als u heffingskortingen ontvangt, een kopie van de beschikking van uw ‘Voorlopige teruggaaf’ van de 
Belastingdienst. 

 Kopieën van de laatste bankafschriften van alle privé-rekeningen.  

 Kopieën van de noodzakelijke woonkosten per januari 2021 waarvoor u een Tonk-uitkering aanvraagt. 
 
Let op! Wij kunnen geen besluit nemen als niet alle bewijsstukken zijn meegestuurd. 

 

12. Verklaring en ondertekening 
U (en uw partner) moet(en) het formulier ondertekenen. Als u het formulier ondertekent, gaat u akkoord met de 
volgende verklaring. Ik verklaar/wij verklaren: 

 Alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld. 

 Ermee in te stemmen dat de gemeente de gegevens controleert op juistheid en volledigheid bij andere 
instanties. 

 Ermee in te stemmen dat de gemeente de verstrekte gegevens opneemt in een gemeentelijke 
persoonsregistratie. 

 

Handtekening uzelf     Handtekening  partner   

Datum   Datum  

 
 
13. Sturen of afgeven 
U kunt dit ondertekende formulier met bijlagen sturen naar de gemeente of in de brievenbus bij het gemeente- 
huis doen.  
 

Sturen Brievenbus gemeente       
Postbus 24, 9410 AA Beilen Gemeentehuis Beilen    
gemeente@middendrenthe.nl Raadhuisplein 1 Beilen    

 
 

 

mailto:gemeente@middendrenthe.nl
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Toelichting 

 
Uw totale netto inkomen bestaat uit:  
 

1. Netto inkomsten uit onderneming:  

Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle 
omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met 
gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn 
geen zakelijke lasten)). Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag 
u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, 
rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.   

2. Nettoloon:  

Uw nettoloon is uw loon na aftrek van belastingen en premies. In de meeste gevallen is het 
nettoloon gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan u wordt overgemaakt door uw 
werkgever. U vindt het nettoloon op uw loonstrook.   

3. Netto uitkering en overige inkomsten:   

Toeslagen vallen hier niet onder. De onderstaande inkomstenbronnen vallen hier wel onder: 

 WW-uitkering of andere werkeloosheidsuitkering;  

 Ziektewetuitkering;  

 Arbeidsongeschiktheidsuitkering;  

 andere uitkeringen (bijvoorbeeld pensioen of een uitkering op basis van de 

algemene nabestaandenwet);  

 overige inkomsten (bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur, kostgeld en giften).  

 
 
 


